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Skladatera Gejzu Dusíka vyznamenali 
za jeho doteraj§ie životné dielo titulom 
Zaslúžilý umelec. 

* Smena, orgán SÚV CSM, je prvým ~lo-
venským deliníkom, ktorý mi (od nove·m
bra min. roku) interného hudobnéhf) kri
tika. Je ním prom. ped. Marián · Jurík, 
známy zo svojej činnosti v rozhlase, Hu
debnich rozhledoch, Predvoj! a iných časo-
pisoch. · 

* Rudolf a Sylvia MacudzinskJ vystúpia 
v prvom februárovom týždni na ni eko l
kých koncertoch v Drticlanocb a okolí. 
V programe majú skladby Maxa Regera 
a súčasných slovenských skladatelov. Je
den koncert usporiadajú aj pre schumal)
novskú spoločnosť v Konigsteine an der 
Elbe. 

* Konštantín Sedlák, slovenský huslista, 
ktorý účinkuje toho času v Heidelbergu, 
nabrA pre heidelberský rozhlas v spolu
práci s klaviristom Rudolfom Macudzin
sklm Sonatínu pre husle a klavír od Euge
na Suchoňa, Romancu Simona Jurovského, 
Tanec Dušana MartJnčeka a Sonátu Leoša 
Janáčka. Konštantfn Sedlák aj inak velmi 
účinne propaguje slovenskú hudbu. 

* V novembri umožnila Vysoká škola mú-
zických umení v organovej sieni velmi 
zaujímavú výstavu §védskeho organistu 
Samuela Nigrena o starom i súčasnom 
švédskom organärstve, o §védskej orga
novej hudbe a organologickej literatúre. 
Usporiadater premietal farebné filmy o re
konštrukcii starých, a diapozitívy o stavbe 
nových nlstrojov. Na velmi kvaiJtnom od
počúvacom zariadení mali početnl záujemci 
výstavy. možnosť počuť starú i novú orga
novú hudbu z velmi dobrých vlastných 
Nigrenových l komerčných nahrávok. 

* V polských vojenských hudobníckycb 
kruhoch sa javí velký záujem o slovenskú 
hudobnú tvorbu pre dychovú hudbu, najmä 
o takú, ktorä mi vzťah k slovenskej rudo.:. 
vej piesni. Slovenský hudobný fond vy
chidza rozmnožovaním materlilov v ústre
ty tejto velkorysej akcii. 

* Polské hudobné vydavatelstvo zhromaž-
cluje vo svojom ústrednom archive vo 
Varšave aj partitúry a orchestrllDe mate• 

riily slovenskej hudby, aby tu boU k dis
pozícii dirigentom a orchestrom, ktoré by 
ich chceli predvádzať. Dr. Wanda Doleža
lovA, riaditelka archívu, zakladA pri archi
ve aj študijnú fonotéku. Prvá zásielka 
partitúr a materlilov slovenských skladieb 
je už zaradeni do pofskébo archívu. 

* Dňa 15. novembra m. r. usporiadalo čes-
koslovenské kultúrne stredisko vo Varšave 
v spolupráci s Ars Polona koncert slo
venskej hudby z magnetofónových pisov 
z diel Eugena Suchoňa, JAna Cikkera a 
Dezidera Kardo§a. Sprievodné slovo o vý
vine slovenskej hudby a o programova
ných dielach predniesol dr. Ernest Zavar
ský po polsky. Pri priiežJtosti tohto večera 
pripravil prednOajúci a pracovníci kultúr
nebo strediska výstavku o slovenskej bud
be, ktorä ukázala návštevníkom prierez 
slovenskej hudobnej tvorby a slovenského 
hudobného života (koncerty, orchestrálne 
telesA, opery, hudobniny a gramofónové 
platne). Bolo to prvé významnejšie stret
nutie varšavských záujemcov so sloven
skou hudbou. 

* Stredoslovenská KO SSS usporiadala 
26. ll. 1965 v Banskej Bystrici 111. Hudob
ný piatok. Vystúpili na ňom spoločne zá
padoslovenskí a stredoslovenskí umelci. 
Nina Hazuchová uviedla plesňový cyklus 
O mamičke od J. Cikkera, M. Országovä 
hrala husrovú sonátu K. Relnera (k 55. na
rodeninám skladatela) - obidve za spolu
práce klaviristky E. Fischerovej. Premiéru 
mala na tomto večere Sonita pre klavfr 
M. Vileca, ktorú prednleslJa z. Parákovi
Strnadová. Vo Fantázii pre husle, klavír, 
alt a barytón J. Plavca (uvedenej k 60. 
nar. skladatela) sa k bratislavským umel
com pripojil M. Bozdech. 

* V stredu 24. ll. 1965 usporiadal KV KSS 
v Dome umenia v Banskej Bystrici besedu 
s mladými umelcami, na ktorej sa zú
častnlll A. Mellcher a M. Bozdech z KO 
SSS. V diskusii sa o. i: spomínali problém 
rozdelenia dvoch hudobných lnštitúcU 
Stredoslovenského kraja - konzervatória 
a opery DJGT, otázky estetickej výchovY 
mládeže, pôsobenia gýču. Na besede prijali 
návrh na utvorenie medzisväzového Klubu 
mladých umelcov v Banskej Bystrici. 

* Stredoslovenský KNV prejavil pocho-
penie pre snahu KO SSS o rozvíjanie kon
certného života v Stredoslovenskom kra
ji a poskytne podporu pri usporadúvaní 
dalších Hudobných piatkov a festivalu 
Dni komornej hudby v Banskej Bystrici. 
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HODNOTY 

úvahu o axiologickej funkcii a podstate umeleckej kritiky uvediem jedným príkladom 
,.zo života". V knihe ,.Dvadsiate storočie" - kniha o vede, technike a kultúre 1962-63, 
ktorú vydala ako svoju ročenku čs. spoločnosť pre šírenie politických a vedeckých 
poznatkov (dnes: Socialistická akadémia) , nájdeme v stati Ludvíka K under u tento 
odstavec (str. 346) : ,.Po vefkom úspechu Žobráckej opery obvinil kritik Alfred Ker r 
Brechta, že plagizuje: vraj tam Brecht doslova použil celé verše z Vlllonových balád 
v preklade K. L. Ammera. Na toto ohováranie odpovedal Brecht s okúzJujúcou nenú
tenosťou, že z 625 veršov Žobrác.kej opery naozaj prevzal 25 veršov z Ammerovho 
prekladu Villona. Ammerove meno jednoducho zabudol uviesť . . . A aby svojich od
porcov ešte viac zosmiešnil, pripísal k známemu Delovému songu, že je »podla Kipp
linga«. čo bola mystifikácia." V ďalších riadkoch svojej state hovorí Kundera ešte 
o "pohoršení hnidopicha", ktorý obmedzene skúma niekolko veršov či stránok a ne
chápe Brechtovo dielo ako celok. 

Hoci je L. Kundera u nás známy od päťdesiatych rokov ako prekladatel a horlivý 
stúpenec Brecht a, predsa sa nazdávam, že i fudia, ktorým Brecht nie je taký blízky, 
budú súhlasiť so spôsobom, akým postavil proti sebe dve "pravdy" : "pravdu" umelca 
a "pravdu" kritika. Nebude preto od veci, ak si urobíme malý rozbor situácie, ktorá 
tu vznikla. 

Najprv si musíme uvedomiť, že kritik sa vôbec vecne nemýlil, keď v texte Žobráckej 
opery objavil villonovské verše. Situáciu nemáme teda ufahčenú tým, že by sme tu 
zistili - ako sa niekedy stáva aj hudobnej kritike - , že kritik je vecne "vedfa". 
Naopak, pán Kerr osvedčil nemalý postreh, ak v prúde reakcie na takú živú hru, akou 
je žobrácka opera, stačil ešte kontrolovať provenienciu celkom malého počtu veršov 
z celkového globálu rozsiahlej textovej predlohy. Lenže práve tým si vyslúžil u Kun
deru ocenenie kritika nehodného svojej úlohy a hnidopicha. Naproti tomu básnik a dra
matik Brecht, pritakávajúc po vecnej stránke kritikovi, t. j . opakujúc toto jeho tvrde
nie, je hodnotený ako muž, ktorý tak robí "s okúzfujúcou nenútenosťou". čiastková 



pravda nepomohla kritikovi, aby jeho dielo, t . j . kritika, bolo kladne prijaté, čiastková 
nepravda divadelného programu či cedule, navrhnutých, pravda, podla Brechtových 
údajov (neuvedenie V i ll on a), nám neprekáža v kladnom hodnotení Brechta a Žob
ráckej opery. Prečo je to tak? 

Vezmime si íné fiktívne, ale v podstate celkom bežné prípady. Kritik počuje pred 
mnohými rokmi po prvý raz De bu s s y ho operu Péleas a Melissanda. Napíše - ~ožno 
preto, že impresionizmus hudby ho vedie k impresionistickému vyjadreniu v referate
že včera večer tam a tam počul túto operu a že z nej nemal n a jlepší dojem, ba že ho 
jej hudba - v ktorej cíti nedostatok kontrastov a hudobných gradácií - miestami 
dokonca uspávala. Iný kritik mohol zase po nejakej národnej premiére P r o k o f i e
v o v e j Skýtskej suity napísať, že pred niekofkými dňami počul túto skladbu, v ktorej 
nenašiel nič než chaotické prívaly zvukov a ktorá sa mu zdá obhajobou a oslavou 
barbarstva a primitivizmu, nedôstojnou jemného a kultivovaného človeka náš ho sto
ročia. 

Napísali títo kritici pravdu? Sú to pravdivé kritiky? V rovine oznamu, ktorý kon
štatuje fakty, áno. Lebo kritické formulácie, ktoré som zámerne použil, majú napospol 
a v oboch posudkoch ráz s u b j e k t í v n e j výpovede, výpovede o dojmoch, stavoch, 
aké uvedené diela vo vedomí kritikov spôsobili. Môžeme predpokladať, že by sa sotva 
niekto priznal, že okrem chaosu v hudbe nič nenašiel, keby mu jej štruktúra bola 
jasná. Navyše vieme p o c ho p i ť - podla našej znalosti Debussyho opery a Proko
fievovej suity - p r e č o sa niekomu jedna vec vidí mdlá a iná zase až príliš drsná. 
v našich úvahách môžeme ísť aj ďalej. Predstavme si, že by obaja kritici napriek svo
jim konkrétnym spontánnym a subjektívnym dojmom a pocitom, ktoré neskreslene 
oznámili za deň-dva širšej verejnosti, napísali namiesto toho kritiky, v ktorých by 
na základe neexistujúcich dojmov vysoko ohodnotili geniálny prínos, priekopnícku 
prácu a jedinečné hodnoty tak Debussyho, ako Prokofievovej hudby. Mali by tieto kri
tiky pravdu? A boli by to kritiky pr a vd i vé? 

u všetkých troch uvedených príkladov vidíme, že na to, aby sme prijali kritiku 
za "pravdivú" v onom rozhodujúcom zmysle, ktorý jej däva jej spoloéenská funkcia, 
nestačí súhrn čiastkových .,objektívnych" právd, t . j. akokolvek mnoho vecných pozo
rovaní o diele - a tiež nám akosi málo záleží na tom, ako verne kritik popisuje prie
beh stavov svojho vedomia pri vnímaní hudobného diela. Dostávame sa tak k noeticko
estetickému jadru našej úvahy: kritika (umelecká) nie je svojou podstatou a svojím 
spoločenským poslaním výpoveďou o faktoch, ale v ý r o k o 'm o h o d n o t á c h. Tým 
však nechceme akosi zásadne (.,ontologicky") postaviť tzv. fakty proti hodnotám, -
naopak: sme presvedčení, že i hodnoty sú fakty svojho druhu a že musia byť akou
kolvek vedou, ktorá sa hoci Jen troška dotýka axiologickej problematiky (o. i. teda 
aj vedou o umení, históriou jednotlivých umení) ako fakty nezaujato skúmané. Chceme 
tým Jen upozorniť, že - v rámci známej dichotómie ,.facts and values" - je umelecká 
kritika útvar primárne axiologický a len sekundárne konštatačný, analogický, ,.objek
tívne" informujúci atd'.1) 

Ak je jadrom kritického vyjadrenia posúdenie hodnoty umeleckého diela (výko~-~ 
atd'.), musíme si ešte d'alej ujasniť, že toto posúdenie sa noeticky z~se podst~tne !1s1 
od konštatácie .,faktov", t . j. mimohodnotových fenoménov, resp. Javov nezavislych 
od hodnotenia. Musíme si dať otázku, čo znamená výraz: .,pravdivo určiť" hodnotu 
umeleckého diela. Okolnosť, že v premiére žobráckej opery bolo 25 veršov z Villona, 
je raz navždy určená ako fakt; na tom nič nezmení ani čas ani zmena subjektívneho 
vkusu. Tak isto je fakt, že poloha fagotu, ktorou S t r a v i n s k i j začína Svätenie .tari, 
je tzv. "vysoká". Naproti tomu ani hodnota celého diela a ni akékolvek jeho stránky, 
zložky, časti, fragmenty atd'. nie sú dané takto .,objektívne" (resp. íntersubjektívne), 
ale pre každý jednotlivý prípad styku s dielom a v každej novej individuálnej i spolo
čenskej situácii sa vždy zn o v a st an o v u j ú. Je to teda parameter velmi premen~ 
Jivý. Pochopitefne, čím bližšie ideme k mikroštruktúre die!~· tým menej tu bud~~e 
priamo používať termín .,hodnota", ale hodnotiť budeme - Cl chceme alebo nie. Moze
me sa napr. vyjadriť, že použitie Villonových veršov bol výborný nápad, alebo že to 
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svedčí o malej ínvencii autora. Môžeme sa vyjadriť v tom zmysle, že .,vysoký" fagot 
je násilím na nástroji, alebo že je to signál novej, vyššej epochy v dejinách inštru
mentácie; tu vidieť, ako aj zdanlivo technické spory nesú v sebe náboj hodnotenia. 
K ab a le v s k i j kedysi napísal, že zvláštna batéria plechov pre fanfáry v Symfoniette 
L. Jan á č k a je bombastom pre západných snobov; my si však myslíme, že Janáček 
tu dôsledne uplatnil - proti všetkým zvyklostiam tr ad í c i e - svoju zvukovú pred
stavu, a to presne v službách zámeru a ideovo-emocionálneho obsahu, ktorý chcel 
svojou hudbou oznámiť, a v službách účinku, ktorý chcel vyvolať. 

Ak sa určí - alebo ešte lepšie povedané - .,vytvára" hodnota diela vždy znova, 
čiže ak je každý nový, aktuálny akt hodnotenia previerkou sumy všetkých minulých 
hodnotení, vynára sa otázka, či teda pos údenie hodnoty diela alebo výkonu v kritike 
(akéhokolvek rázu a formy) je niečím viac než subjektívnym aktom jednotlivca, prí
padne určitej historicko-geograficko-spoločensky obmedzenej skupiny subjektov a či 

teda za týchto okolností má vôbec zmysel hovoriť o .,pravdivosti", .,správnosti" alebo 
.,spravodlivosti" kritiky. Od čias štrukturalizmu (Mu k a i' o v s k ý: Estetická funkcia, 
norma a hodnota ako sociálne fakty, Praha 1936) sme poučení o tom, ako hodnota 
diela závisí od jeho funkcie (a tá je sama nevyhnutne premenlivá, takže sa nám hod
nota z istého hladiska javí ako .,funkcia funkcií") a ako dialekticky protikladný je 
jej vzťah k norme, resp. k určitému v kolektívnom povedomí prevládajúcemu systému 
noriem. Dajaké ilúzie o ,.absolútnych", .,nadhistorických", .,nadspoločenských" hodno
tách si teda nerobíme. Predsa je však neoddiskutovatelným poznatkom dejín všetkých 
druhov umenia, že v množine všetkých možných hodnoteni - ak chcete, teda všet
kých verejne prednesených hodnotení - existuje taká podmnožina hodnotení, ktorá 
vchádza do dejín jednotlivých umení ako smerodajný činitel, ktorá vyberá a triedi 
sám materiál týchto disciplín, ktorá po určitom čase začne mocensky ovládať povedo
mie odborníkov a správanie sa konzumentskej elity voči všetkým javom tejto oblasti 
ako celku. Táto podmnožina pripisuje už určitý relatívne stály stupeň hodnoty (pra
cuje teda s bohato odstupňovanou škálou možností od najhoršieho po najlepšie) tomu 
istému dielu, zužuje teda pôvodné, hoci široké spektrum axiologických diferenciácii 
na temer bodove úzke pásmo. Inakšie povedané: nemožno poprieť, že procesy hodno
tenia v c e l k u prechádzajú procesom stabilizácie a fixácie axiologických určení, že 
taký proces dokonca s velkou samozrejmosťou považujeme v tejto oblasti za priro
dzený a že by sme sa velmi čudovali, keby sa prestal uplatňovať ; napr. keby sme 
začali konštatovať, že pôvodné, už pred stáročiami stabilizované hodnotenie sa začína 
rozviklávať a rozbiehať do prvotného stavu velkej zárodočnej difúzie v ä č š i e h o 
počtu diel. Nemienim, prirodzene, popierať, že aj kritériá dejín umenia sú stále v po
hybe, že sú objavovaní ,.zabudnutí" velikáni a zabúdané .,slávne veličiny" určitej doby, 
ani že v jednotlivom prípade môže naozaj dočasne dôjsť k opačnému pohybu, t. j. že 
od pôvodne jednotného názoru (jednotný, pravda, ešte neznamená stabilizo-vaný, tomuto 
určeniu chýba múdra dimenzia času) sa spormi a extrémnymi protikladmi v hodnotení 
diela zase dôjde k novej jednote, ktorá zmení pôvodný .,jednotný" názor. V "súčasnej 
dobe je značne disperzná situácia okolo hodnotenia osobnosti postrenesančného skla
datefa G e s u a l d a d a V e n o s u, hoci jeho miesto a význam sa zdali určené už 
v slovníkoch a dejepisoch hudby. Vo velkom pohybe je hodnotenie diela markíza 
d e S a d e ako umelca a básnika. Takých príkladov by sme našli všade a viac. No 
aj tu sa na všetky tieto procesy mimovolne pozeráme ako na príspevky k st ab i l i
z á c i i, k ustáleniu hodnôt, možno lepšiemu a opäť o niečo .,definitívnejšiemu", než 
bolo to predošlé. Predsa však - hovorím už po druhý raz - platí vcelku pravidlo, 
že len čo sa niekto alebo niečo dostane po určitom čase dozrievania a tríbenia hodnôt 
na čelné miesto hodnotiaceho aspektu, že takého umelca alebo také dielo odtial tak 
fahko niečo nezosadí. Počas nášho života sme boli (príslušníci strednej generácie) 
svedkami už dvoch neobyčajne silných mocenských pokusov zvrátiť prirodzenú kryšta
lizäciu hodnôt v umení 20. stor.: pokusu nacistickej ideológie uplatniť rasové .,zákony" 
aj v umení (a vo vede) a likvidovať tzv. zvrhlé, t. j . .,židobolševické", väčšinou naozaj 
dolava orientované avantgardné umenie, a pokusu stalinsko-ždanovovskej estetiky 
v mene .,rudu" a "straníckosti" vrátiť vývoj umenia do 19. storočia a nastoliť hege-
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móniu skostnateného, akademického, naturalistického epigónstva tejto inakšie iste 
velkej a slávnej epochy európskeho umenia. No ani jeden z týchto pokusov, hoci sa 
od seba vo východiskách diametrálne líšili, ·ani v najmenšom nedokázal ovplyvniť sku
točný hodnototvorný proces a ich úspechy boli iba dočasné a prechodné. Fixácia 
hodnôt však do značnej miery nezávisí ani od prirodzeného, spontánneho pohybu vku
su, t. j . dokonca ani vlny dočasného nezáujmu a ,.zakademičtenia" už nestačia upri.eť 
túto raz fixovanú hodnotu. To sú súčasne ukážky hraníc závislosti hodnoty od funkcie, 
pokiaf, pravda, nevysvetlíme vec tak, že ide vlastne o prechod z _J_ednej funkcie do 
druhej (dielo, ktoré rudi kedysi velmi zaujímalo, nemožno dnes _doc1ta~. do konca, ale 
zato budí rešpekt odbornikov pre svoju reč, progresívnu filozófiu, zloz1tost výstavby, 
ako dokument dobovej fantastiky atd., napr. Rabelais o v Gargantua a Pantagruel). 

Vo všeobecnej vrave sa práve tomu všetkému, čo sme tu pokial možno jednoznačne 
opisovali ako proces ustalovania hodnôt a fixácie hodnotiacich klasifikácií, hovorí 
stručne obrazne a výstižne, že ,.umenie preveruje čas". A tu nachádzame počiatok 
odpovedi na otázky, ktoré sme si kládli v príkladoch na začiatku tejto štúdie. Pravdi
vosť kritického výroku alebo - pretože v kritikách velmi často k priamej klasifikácii 
ani neprichádza - hodnotiaceho v y z n e n i a kritiky neposudzujeme vzhladom. na 
subjektívne pocity a dojmy kritika (ktoré nepochybne mal), ani vzhladom na obJek
tívne zistenia tej či onej konštatácie o charaktere, štruktúre, vzniku, pozadí a ohlasu 
diela, ale predovšetkým na to, či sa ten kritický súd aleb~ to kritické vyzn~nie referá~u 
a recenzie zhoduje práve s tým, čo preveril alebo čo este len p r e v e r 1 - a to Je 
práve ten najčastejší prípad - .,čas". Význam obratu alebo vety: .,kritik mal pravdu" 
sa teda primárne vzťahuje na túto zhodu dvoch hodnototvorntch. aktov: k~itikov a 
.,času". Všetky ostatné konštatácie, doplnky, argumenty, explikácie atd. su t~mut~ 
jadru kritického výkonu podradené a nevy~nut~e vzt~hujeme aj ich .,p~avdivost (tu, 
ktorú majú ako funkčné zložky posudku, me tu, ktoru by mal~ ako konstatácie f_aktov 
samy osebe) k výslednému priesečníku hodnotiacich stanovisk. _z o.~ol~ost~, ze vo 
chvíli vytvárania verejného kritického súdu sa na one_n .,definit1vny sud casu_ len 
čaká že ten zatial ešte leží d'aleko v budúcnosti, vyplyva - ako sme o tom uz na 
inom' mieste písali v súvislostiach, ktoré majú pre posúdenie špecifičnosti kritikovej 
situácie vo svete" umenia rozhodujtici význam - že kritický súd mimovofne dostáva 
charakter ; r e d i k á c i e, predpovede. A to je d'alší základný poznato~. ktorý n~ 
pomôže dať sa dalej na cestu skúmania špecifičnosti podstaty a funkcie umeleckeJ 

kritiky. 

ll 

Vráťme sa teraz ešte na chvilu k vztahu kritik-čas a uvedomme si, čo z neho 
vyplýva pre rozoznanie rozdielu medzi postavením a funkciou umeleckého kritika na 
jednej a tvorivého umelca na druhej strane. Povedzme, že dielo umelca .,definitívne" 
zhodnotí .,čas", .,dejiny", .,budúcnost". Konkrétne sa tou budúcnosťou nikdy a najmä 
dnes, vo veku, ked sa všetko - i kryštalizačné pomery - urýchluje, nemyslí nej~á 
niekofko storočí vzdialená doba, ale asi takých 50 rokov od vzniku skladby, zatial co 
ustálenie názorov na hodnotu interpretačného výkonu a prínos reprodukčného umelca 
nastane v období podstatne kratšom. Dobrá, .,pravdivá" kritika teda predpovedá túto 
fixovanú hodnotu budúcnosti svojím relatívne okamžitým aktuálnym výrokom prítom
nosti. Radi by •sme však pri tejto príležitosti pripomenuli, že ani ,.súd času" nemusí 
byt vždy ,.spravodlivý", lebo hodnota závisí od funkcie a dielo, ktoré z akýchkofvek 
v on k aj ší ch príčin nemôže plniť svoju funkciu (napr. hudobná skladba, ktorá sa 
neuvádza, obraz, ktorý je súkromným majetkom a nikdy sa nepožičiava na výstav~ 
atd'. ) nemôže dosiahnuť také preverené a spravodlivé hodnotenie ako Iné diela, ktore 
nie sá postihnuté týmto handicapom (jedným z týchto handicapov sú i zložité vztahy 
tzv. národných kultúr a hodnôt k hodnotám svetovým, resp. svetovo uznávaným, čias
točná nepreložitefnosť lyrickej poézie z originálneho jazyka do svetových reči, prob
lémy tzv. europocentrizmu a exotizmu pri vytvárani noriem a estetických ideálov 
doby atd'.). 
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Ak je predikácia ,.definitívneho" hodnotenia jadrom kritikovej činnosti, čo tým kritik 
robí vzhladom na hodnotu? Povedali sme, že ju určuje, prisudzuje, pripisuje - skrátka 
z i sť u j e, a to v mene spoločenskej funkčnosti diela, nie v mene trebárs svojho 
osobného uspokojenia alebo svojich individuálnych potrieb. Naproti tomu umelec - čl 

tvorivý alebo reprodukčný - hodnoty vytvár a. Zamieňanie dvoch základných aspek
tov ·~xistencie hodnôt, a to ich vytváranie (vytváranie noe ti ck ý ch hodnôt v pro
cese poznania, e t i c k ý c h v spoločenskom konani a správaní sa, e s t e t i c k ý c h 
vo výrobe a v tvorbe krásnych predmetov všeobecnej spotreby a napokon aj hodnôt 
mater i á l n y ch v priemyselnej, pofnohospodárskej výrobe, v technike) na jednej 
a posudzovanie na druhej strane vedie potom k takým absurdnostiam, že každý akt 
poznania alebo konania sa zároveň pokladá za hodnotenie, hoci nejde o hodnotenie, 
ale v najlepšom prípade o vytváranie hodnôt. Toto všetko potom spôsobuje, že mnohí 
fudia si zásadne mýlia pozíciu umelca a kritika a vyvodzujú z toho nesprávne závery: 
napr. požadujú od kritika kvalifikáciu na vytváranie umeleckých hodnôt, aby mohol 
pôsobiť ako kritik (banálne povedané: ak to nevieš lepšie skomponovať, zadirigovať, 

zaspievať, aké máš právo kritizovať?), a naopak: zabúdajú na to, že táto kvalifikácia 
(na vytváranie hodnôt) nie je totožná s kvalifikáciou hodnotiť, súdiť, t . j. s kritickým 
talentom, že nie je dostačujúcou podmienkou na úspešné zisťovanie hodnôt a nemôžu 
si potom vysvetliť niektoré trápne kritické omyly velkých hudobníkov a skladatelov. 
Obširnou argumentáciou noetickou, estetickou, historickou som v statiach O zákonitosti 
kritiky (Hudebni rozhledy 1962/21, str. 886-893) a Ešte k problémom kritiky (Hudební 
rozhledy 1963/ 15, str. 618-21) dôvodil, že ak existuje v umeleckom odraze skutočnosti 
okruh, ktorý môžeme nazvať tvorivým, v ktorom predmetom odrazu je objektívna 
i subjektívna realita, procesom odrazu tvorba a výsledok umelecké dielo a d'alej okruh 
tzv. konzumentský, kde predmetom je dielo, procesom konzum umenia a výsledkom 
zmeny vo vedomí a konaní rudi, potom kritická činnosť celkom jasne patrí do tejto 
konzumentskej polohy, kritik je vlastne špičkovým, vyhranene aktívnym konzumentom 
umenia a kritický súd v tej či onej forme zretefnosti a sile (od potlesku a kuloárnej 
poznámky až k písomnému referátu alebo rozhodnutia dielo d'alej podporovať) sprie
vodným zjavom každého konzumu. Verejná kritika je potom zvlášť náročným a zodpo
vedným prípadom estetickej responzy, t . .j. reakcie vznikajúcej v priebehu vnímania 
a konzumu diela. Akékolvek rozumné požiadavky, ktoré kladieme na kvalifikáciu kri
tika, sú vlastne požiadavky na dobrého, citlivého konzumenta; je tu nanajvýš kvantita
tívny rozdiel v ich intenzite a výške, nie rozdiel kvalitatívny, že by snád' boli zásadne 
inej povahy. 

Niekto však môže podotknúť: či aj kritik nevytvára svojou kritikou hodnoty? Tým, 
že .,poznáva hodnotu" diela, vytvára predsa aspoň dajakú noetickú hodnotu. A či nie
ktorí kritici, takí Šaldovia a Fischerovia a Saint-Beuvovia alebo T. S. Elliotovia, nevy
tvárajú nakoniec svojou kritikou aj hod.noty umelecké, hodnoty literárneho artefaktu 
sui generis, a nie je potom vrcholný kritický výkon tiež umením? Ved' - pokračuje 

oponent - chýrna kritická esej je často sama literárne zaujímavejšia než jej predmet 
a námet! Všetky tieto námietky uznávame za správne. Áno, činnosť kritika je alebo 
zásadne môže byť vytváraním hodnôt, l ked' iných než tých, ktoré sama hodnotí a 
o ktorých podáva dalšie informácie. čitatef, nech si však spomenie, že sme doteraz 
nikdy nestotožňovali kritický súd - hodnotenie - s kritikou ako takou, ako celkom 
a ako literárnym útvarom, ale že sme túto záležitosť vytrvalo vyhlasovali za jadro 
kritiky a za vlastný .,raison d'étre" spoločenskej funkcie kritiky. Verejná umelecká 
kritika však temer nikdy nemá formu holého hodnotenia, púheho určenia: dobré -
priemer - zlé - vynikajúce - neumelecké atď., kritika nie je totožná so svojím 
,.jadrom". A v tom, čo by sme mohli pomenovať ,.obalom" kritiky, pravda, velmi dôle
žitým aj pre funkciu jadra, ale o to viac pre ostatné pridružené funkcie kritiky -
vždy nachádzame realizované niektoré z velkého počtu možností argumentácie, zdô
vodnenia súdov (objektívne faktické údaje o materiáli, forme, technike a tvare diela, 
o vzniku diela a o živote, charaktere, význame a zámeroch autora, o objektívnych 
okolnostiach uvedenia a prijatia skladby, výsledky porovnania s inými skladbami, 
technikami a naznačenie súvzťažnosti medzi týmito všetkými faktormi), ďalej explikácia 
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diela (jeho zmyslu, významu, "obsahu", a tým aj jeho eventuálne priblíženie nastáva
júcim poslucháčom, áno, niekedy dokonca aj jeho tvorivej interpretácie, domýšfania) 
a napokon aj upozornenie na všeobecnejšie problémy, ktoré dielo nastofuje (od otázok 
formy a vofby materiálu až po metafyzickú úvahu o záhade bytia človeka a vesmíru). 
A toto všetko, ako výber i ako celok, môže zase mať ráz analýzy temer vedeckej alebo 
filozofickej eseje alebo umeleckej beletrie, ba i tzv. kritickej "básne". Tým všetkým 
vznikajú nové noetické hodnoty (vrátane filozofických) , umelecko-estetické a často 
i etické a možno teda pokračovať v pohybe na rovnakej .,linke", iba o kus dalej: také 
kritiky sú trebárs ako umelecká próza znovu konzumované, znovu hodnotené svojimi 
čitatefmi, t. j. nachádzajú svojich vlastných kritikov a vyvolávajú dalšie kritické súdy: 
na pôdoryse vzájomných vzťahov vytvárania hodnôt a hodnotenia sa nič nezmenilo, 
ibaže funkcie sa posunuli o článok ďalej. 

Podistým toto všetko, biograficko-historickií. exogézia, technická i komparačná ana
lýza, filozoficko-historická úvaha i akékolvek poetické reťazce vofných asociácií nad 
dielom a tým menej vlastná umelecká vízia kritika, ku ktorej posúdený artefakt po
skytuje iba počiatočný impulz, to všetko môže existovať i mim o kritiky, nezávisle 
od nej a naopak, podla potreby, okolností (povolený rozsah kritiky) a dispozícií kritika 
v nej môže to či ono byt alebo to či ono chýbať. Naproti tomu i .,nahá" kritika, bez 
akéhokofvek .,obalu", je ešte stäle kritikou, pokiar obsahuje hodnotiaci súd, a ~j
skvelšia literárna "nadstavba" nad zážitkom z diela nie je kritikou be z posúdenia 
hodnoty diela. No tu treba dodať, že v striktných hodnotiacich určeniach, klasifiká
ciách a zaradeniach sa spravidla vyjadrujú len umelecké poroty: vo verejnej umelec
kej kritike býva často - hoci nie vždy - podané hodnotenie n e p r i a m o, napríklad 
je šikovne votkané do vzájomných proporcií chvály a výhrad alebo skryté do textu 
zdôvodnenia, čiže nevystupuje na povrch vo vlastnej jednoznačnej formulácii; obsiah
nuté však v kritike je. 

Ili 
Teraz povedzme, že niekto nie je ochotný prijat východiskovú základnú tézu našej 

úvahy, že podstatou kritiky je hodnotenie a stanovenie hodnôt. Takého čitatera však 
nebude zaujímať správnosť a dosah dôsledkov, ktoré z tohto stanoviska vyplynú. Mám 
na mysli určitú a nie bezvýznamnú skupinu rudi, ktorí uvažujú asi takto: vzťah medzi 
umelcami tvoriacimi umelecké diela a konzumentmi (t. j. poslucháčmi, čitatefmi, di
vákmi atď.) je dosť zložitý a rozporný ; je proste taký, že si vyžaduje prostredníka, 
.,prevodnú páku", katalyzátor a pod. Umelci vždy stoja na míle vpredu pred širokým 
publikom (nie je to pravda, ktorá by všeobecne platila, ale predsa len častý prípad), 
v určitých polohách a druhoch umenia existuje dokonca tzv. priepasť medzi tvorivým 
nutkaním umelca, jeho nevyhnutnosťou pravdivo vyjadriť a zobraziť problémy a .,ži
votný pocit" doby a medzi požiadavkami más; existuje stále príliš vera nepochopenia, 
nedorozumenia, nedocenenia, snobizmu vo vztahu k umeniu aj ilúzií o možnostiach 
umenia atd. atď. Ak je to tak, potom by práve tým prostredníkom, .,prevodnou pákou", 
katalyzátorom efektívneho kontaktu umenia a konzumenta mohla byt umelecká kritika. 
Hlavnou spoločenskou funkciou kritiky by potom nebolo hodnotenie, ale boj za umenie, 
propagácia a presadzovanie skladieb, vykonávanie tlaku (prípadne i "teroru") na obe
censtvo. Kritik by teda nebol "sudcom" umenia (aj tak je na to neschopný, hovoria si 
v duchu zástancovia tejto koncepcie), ale jeho patrónom a oddaným služobníkom. 
Také vytýčenie funkcie kritiky by som nerád odbavil ironickou poznámkou, lebo za ním 
stojí vážny názor a vážne problémy života, ba samotná existencia umenia ako sociál
neho javu. K tomuto poňatiu sa okrem iných hlási aj Ar a go n (v knihe: J'abats mon 
jeux), ktorý hovorí: odradiť čitatera od knihy nie je ťažké, zatial čo priviesť ho k čí
taniu knihy je vždy záslužné a navyše nie lahké. Úloha kritiky má byť preto len a len 
pozitívna: láskyplná propagácia umeleckého diela. Pravda, Aragon ako kritik si tento 
problém dosť lahko vyriešil tým spôsobom, že píše kritiky len o knihách, ktoré má rád, 
že si teda predmety svojich kritík v y b e r á. Kritik z povolania sa však nemôže vyhnúť 
situáciám, ked je jeho povinnosťou .,odradiť". (Nepreceňujme zase príliš vplyv kriti-

kovho hlasu: dobrá a, žiafbohu, aj zlá vec sa často lavínovite šíri a uplatňuje napriek 
akejkorvek kritikovej chvále alebo varovaniu!) 

Podla práve uvedeného poňatia by teda kritika predovšetkým nemala vŕšiť dalšie 
prekážky na spoje dielo-konzument. Je však pravda, že každá kladná kritika je 
eo ipso aj propagáciou posudzovaného artefaktu a bezvýhradne kladný a obdivný 
alebo rozsahom vefký referát, ktorý už svojou kvantitou upozorňuje na závažnosť 
hudobnej udalosti, je hádam najlepšou propagáciou, a to tým skôr, čím mene j je 
takých referátov, čím viacej sa inokedy šetrí superlatívmi. No, ak má bežný, štatis
ticky najčastejší kritický posudok vyjadriť zložitosť kritikovho dojmu, vždy prináša 
aj určité výhrady a pochyby, dokonca i tam, kde je celkový súd priaznivý; z hladiska 
propagácie, reklamy a boja za dielo sú to už nežiadúce prvky a možno aj neprijatefné. 
Tým sa líši kritika knihy od záložky na jej obale: vecne môžu byt temer rovnaké, ale 
na záložke nie je miesto pre pochybnosti alebo negatívne zmienky o knihe. Najhorli
vejšími stúpencami poňatia kritiky ako propagácie diela a výkonu sú v hudobnom 
živote výkonní umelci, najmä z prostredia operných scén; a to z pochopitefných dô
vodov - bežné koncerty sa neopakujú, teda kritika neovplyvní príliv dalších návštev
níkov na reprízy tak citerne ako po premiére hudobnodramatického diela, baletu a pod. 
často sa tu stretávame s takým postojom (pokia( neprichádza k an ta go ni z mu 
a alergii voči kritike), ktorý zodpovedá výzvam, ktoré sú adresované zákazníkom 
v niektorých obchodoch a službách: .,ak ste spokojný, povedzte to iným, ak nie ste 
spokojný, povedzte to nám!" Kritika by teda predovšetkým mala .,pozitívne" radiť, 

ako zahrať a pochopiť úlohu, a to ešte pred premiérou, byt .,spolutvorcom" umelec
kého diela alebo výkonu. Ak vysvetrujete, že by kritik potom: l. prestal byt kompati
bilný, lebo by čiastočne verejne posudzoval aj s v o j e dielo, 2. že by tým (a zadarmo) 
do určitej miery suploval prácu režiséra, dirigenta atd., 3. že kritik vôbec nemusí 
vedieť ani tušiť .,ako na to", t. j. že nemusí mať schopnosti pozitívne radiť (možno by 
jeho predstavy alebo rady viedli k ešte horšiemu dojmu, pritom však jeho "negatívny" 
postreh - že to či ono nie je v poriadku - môže byť celkom presný), 4. že tá schop
nosť je práve špecifickou schopnosťou tvor i v ý ch umelcov, že mimovofne cítite, 
že odmietanie takej "vnútornej" spolupráce s umelcom, za ktorou navonok nasleduje 
potom už len bezvýhradné uznanie, je logické len z pozície "slobodného" kritika, t. j. 
toho, kto za svoju hlavnú úlohu považuje vydať nezávis lý kritický s úd. Len čo však 
niekto prijme tézu o kritike ako jednu z foriem alebo súčastí propagácie diela, nemôžu 
sa mu tieto požiadavky javiť ako neprirodzené a čudné, ako niečo, čo mu "zväzuje 
ruky", ale ako celkom logické . 

Ak sa máme teraz vyrovnať s konkurenčnou teóriu o poslaní kritiky, treba úvodom 
zdôrazniť dve veci: Po prvé, že "slobodná" nezávislá kritika je vo svojej celkovej 
pôsobnosti vždy bojom za umenie ako celok, je vždy formou jeho presadzovania (t. j. 
umenia vôbec, umenia ako celku a súhrnného objemu všetkých hodnôt) do vedomia 
stále širších konzumentských más, je vždy mostom medzi umelcami - opäť celku -
a konzumentmi. No týmto všetkým nie je vždy a v každom jednotlivom prípade, okrem 
toho sa často dopúšťa i omylov a niekedy - ak sa stáva oficiálnou a akademickou 
alebo povolným nástrojom ideologickej, politickej či hospodárskej moci - môže vývoj 
umenia riadne pribrzdiť. No, ak sa na dejiny umenia a dejiny kritiky pozrieme z do
statočnej vzdialenosti, nemôžeme nepozorovať, akou obrovskou silou je kritika pre život 
umenia i pre prenikanie umenia do života a akú vefkú propagačnú a agitačnú službu 
robí umeniu už len tým, že v masových komunikačných kanáloch, ako sú tlač, rozhlas 
a televízia, temer denne skloňuje a časuje vo všetkých tvaroch mená umelcov, názvy 
diel, formy ich práce a výkonu atď. Keby sa mal rozsah týchto slov a viet vyčísliť 
v nákladoch platenej inzercie a reklám, došli by sme - i po odčítaní zrejme nepriaz
nivých kritík - k miliardovým sumám. Nezávislá krit ika teda tiež za umenie dosta
točne bojuje, dostatočne ho propaguje, pravda, z celkového hladiska, ako celok. 

Teraz "úvodom" k druhému bodu našej argumentácie. Tak ako kritika má (musí) byť 
nezávislá od primárnych, bezprostredných propagačných potrieb umenia, tak aj umenie 
má mať od umeleckej kritiky n e z á v i s l ú propagáciu, a nebojme sa použiť toto 
slovo, aj reklamu. Na propagácii dobrého umenia všetkými obvyklými prostriedkami 
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tovarového trhu nie je nič pohoršujúce a nedôstojné. Okrem toho každý laik vie, že 
na propagácii a vhodnej konštelácii podmienok do značnej miery záleží ú s p e c h 
diela. Výrazný, skutočný (teda nie fiktívny a zaranžovaný) a najmä dlh od ob ý 
úspech diela je totiž akousi výslednicou alebo možno súčinom dvoch činitefov: hodnoty 
a presadzovania (propagácie) diela, vedfajšie či osobného alebo inštitucionálneho. 
I najväčšie presadzovanie prác, ktoré nemajú umeleckú hodnotu, prináša len pochybné 
úspechy, ale ani hodnota sam osebe, bez presadzovania, úspech nezaručí a neprinesie. 
Ak má teda umenie svoj .,legálny" nárok na reklamu a propagáciu, nie je zásadne 
nevyhnutné, aby aj kritika strácala svoju špecifickú a od priamej propagácie odlišnú 
axiologickú funkciu a fungovala ako .,maskovaná", skrytá propagácia, ako niečo, čo sa 
ukazuje byť hlasom jedného z .,čistých" vnímatelov, zatial čo v skutočnosti je hlasom 
niekoho z okruhu okolo .,výroby" diela. Taká služba, také prevtelenie či preoblečenie 
kritiky požadované umelcami a usporiadatelmi alebo dobrovorne na seba vzaté samot
nými kritikmi je možno efektívnou službou určitej konkrétnej skladbe, predstaveniu, 
koncertu atd'., ale celkom zákonite je medve cr o u službou umeniu ako celku. 

Tým sa od úvodných poznámok dostávame k jadru veci. Oblasť umenia totiž netvoria 
len umelecké diela alebo výkony a hodnoty v nich obsiahnuté. Oblasťou umenia je 
predovšetkým d i a l e k t i c k ý v z ťa h a dynamicky rovnovážne napätie d i e l o 
(ak chcete: umelec) - konzument. Dialektika tohto vzťahu poskytuje vera momentov 
jednoty i protikladnosti, ktoré tu nemôžeme uvádzať a rozvádzať. No dokonca aj 
z hladiska poňatia kritiky ako propagácie alebo .,prevodnej páky" vyplýva prinajmen
šom d v o j a k á vyhranenosť kritiky, ako na to kedysi upozornil aj Mukarovský: voči 
dielu i v o č i k o n z u m e n t o v i. Ani naj urputnejší stúpenec propagačnej služob
nosti kritiky nemôže neuznať, že kritikova služba konzumentovi (tým, že je k nemu 
úprimný, že ho informuje podla svojich najlepších schopností a úmyslov o hodnotách 
skladby, smeru, interpretácie atd'. a o hodnotovej hierarchii súčasného stavu umenia 
vôbec) nie je rovnako dobrou, ba ovefa lepšou s l u ž bo u umeni u ako celku než 
priama, zaujatá apriórna a bezprostredná propagácia každej kritizovanej kreácie. Ved' 
len takto možno predísť nebezpečnej a umeniu škodlivej in f l á c i i hodnôt, len tak 
sa vyhneme neprirodzenému zastieraniu procesu, ktorý tak či tak vždy prebieha a 
ktorý je prejavom .,pudu sebazáchovy" umenia, totiž procesu nepretržitej ostrej a nie
kedy príliš krutej s e l e k c l e hodnôt. 

No velmi často .,bojujúci" a propagačný kritik nebojuje za každé umenie a neforsí
ruje každé dielo, ale tvorbu jedného alebo len nlekofkých smerov, techník, štýlov, hoci 
len jednej osobnosti. Potom však neprispieva k Inflácii hodnôt a nebrzdí zdravý proces 
selekcie priamo, naopak: zdá sa, že v svojej intolerancii je činitefom výslovne anti
inflačným a vysoko selektívnym. Možno však dokázať, že predsa len k inflácii hodnôt 
prispieva n e p r i a m o, t. j. ked vo svojej jednostranosti dobre nerozlišuje medzi 
hodnotami a nehodnotami svojho smeru a že taktiež nepriamo brzdí selekciu, ked tak 
isto a z toho istého dôvodu nerozlišuje hodnoty jemu cudzích smerov a celého ume
leckého diania. No v každom prípade musí ten, kto prakticky slúži verejnými kritikami 
iba dielu, a nie aj konzumentovi (či už ide o službu k a ž d é m u dielu alebo len urči
tému smeru) skoro stratiť dôveru umeleckého publika, ktoré prestáva veriť kritikovým 
súdnym schopnostiam. To je však potom o to horšie, že k strate dôvery, odôvodnenej 
alebo nie, dochádza, žialbohu, aj z iných príčin, napr. na základe často sa opakujúceho 
rozporu medzi vyznením hoci úprimne myslenej kritiky a vlastným dojmom poslu
cháča. Práve preto treba tým viac dbať o to, aby strata dôvery nevznikala z dôvodov, 
ktoré sú zbytočné. Ak skupinový kritik píše o skladbe, ktorá vyšla z dielne jeho sku
piny, už vopred viem, že ju pochváli a vyzdvihne nad všetko, čo vyšlo odinakiaf, a to 
aj keby na koncerte nebol; čo iného ostáva, ako utvoriť si samostatný úsudok alebo 
siahnuť po inej, .,objektívnejšej" informácii. Nemáme tu z päťdesiatych rokov dosť 
trpkých skúseností s tým, že .,stranícka kritika - spolutvorca novej hudby", t. j. 
kritika, ktorä nechcela byt nezávislým médiom axiologického procesu, ale snažila sa 
byť spolutvorcom, spoluurčovatelom, usmerňovatefom a trochu aj diktátorom .,novej", 
t. j . vtedy presadzovanej .,ždanovovskej hudby", a navonok jej bezvýhradným a nevy
beravým ochrancom, ktorý pranieroval všetko ostatné, úplne zlyhala práve a k o kr i-
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ti k a, t. j. ako zložka, ktorá sa dokáže lepšie než ostatní konzumenti orientovať v hod
notách hudby, ktorä o nich dokáže podať trvalejšie platné výroky? 

~. tu sme pri probléme, ktorý dnes stojí ako dilema pred mnohými aj súčasnými 
kritikmi a muzikológmi: ostať slobodným, nezávislým kritikom alebo rýchlo sa pridať 
k nejakej skupine (alebo .. parte") a vyslúžiť si tam povesť spofahlivého zbrojnoša? 
Pravda, nie som taký naivný, aby som sa nazdával, že sa kritik alebo mladý umelec 
rozhodne na základe toho, čo je prospešné umeniu ako celku (napokon nejakí t í sku
pinoví a generační harcovníci pera musia tiež byť a ich funkcia v prípade, že bo)ujú 
za skutočný pokrok v hudbe - čo však sami nikdy dosť jasne n emôžu vedieť, môžu 
tomu nanajvýš pevne veriť - môže byt i historicky záslužná). V skutočnosti sa ka-d· 
riadi svojimi osobnými sklonmi, možnosťami a perspektívami a tu nemožno nevid~eJ 
že by.ť ,.~kup~novým" ~ritikom-propagátorom alebo i .,menežérom" vyžaduje omnoh~ 
meneJ. kntic.keho nadama, samostatnosti úsudku a postrehu, i menej zápasu 0 adekvát
ne V~Jadreme dojmu a vy.stihnutia hodnoty posudzovaného objektu, než je to u slo
bodneho kritika. Preto sa 1 tu nevdojak natíska skúsenosť z tézy, že slabší sa zákonite 
.,k niekomu pridávajú" a silnejší ostávajú sami a nezávislí. Tým však nemám na mysli 
dáke spoločenské vykynoženie alebo asketickú či nepriatefsky pociťovanú izoláciu od 
umelcov a ich snáh, ale iba nezávislost od jednostranných estetických programov a 
s kupinových, priatefských a inš titucionálnych vzťahov. 

Uvaž~aní~ o dvoch možných koncepciách vlastnej hlavnej funkcie umeleckej kri
tiky v spolocnosti sme sa dostali k určitej typ o l ó gi i kritikov, ktorá sa nám 
"!.;danom historickom okamihu zdá najdôležitejšia. Existujúcich alebo zatial navrhnu
tych a používaných typológií je však vera a utvárajú sa podla rôznych kritérií. Napr. 
podla ob s a~.? k~itiky možno rozoznať kritika vedeckého - umeleckého, deskriptív
neho :- _domysfaju~eh~, ~ecného a špekulatívneho, komentátora a .,sudcu", kritiku 
~n-al~t!c~u .. a syntetlc~u, ~mp~~sívnu a e_:cPresívnu, racionálnu a citovú (.,pátosom a 
msp1rac10u ), tzv . .,ObJektlvnu a subjektlvnu, intencionálnu (vychádzajúcu zo zámeru 
autora a _z perspektívy _jeho diela) a antiintencionálnu (presadzujúcu aspekt vnímatela, 
posluchác~keh?. kolek~vu), s~oločen~k~, ideologicky angažovanú a r ýdzo odbornú, 
i~anen~nu, kr1t1ku _ or1entovanu ~arx1st1cky a nemarxisticky atd. Podla f 0 rm y tiež 
est_e k_~:tiku taktnu a .,otvorenu , zrozumitefnú a nezrozumitefnú, resp. .,ludovú" a 
.. uce~m at.d' .~amozr-:_jme, že každá z menovaných dvojíc tvorí akýsi dipól, na osi 
ktoreho existuJe mnozstvo medzitypov a vcelku plynulý prechod od jednej krajnosti 
k d.ruhej. Naprie~ tomut~ vefkému množstvu psychologicky, noeticky, esteticky, socio
lo~lcky dobre zdovo~nenych typológií, ktoré dovedna vytvárajú akýsi n-dimenzionálny 
pn~st~r charakt_eristiky kritika, sa nazdávam, že kfúčovou je typológia pôvodu axio
loglckeho, pr~toze vyc~ädza z aspektu, ktorý je pre kritiku podstatný, z jej v z ta hu 
~ h? ~not a_ m. Črta~u sa nám tu dve krajné, v chemicky čistej podobe možno len 
1mag!narne _po ly: kritik c e l k o m nezávislý, c e l k o m sústredený na hodnotenie, 
ktory prlmarne ho~~o.tí bez ohfadu na .,nás ledky", a kritik celkom závislý, celkom 
a vedome propagUJUCI, ktorý hodnotí len odvodene s ohfadom na ciele a taktiku 
svojho smeru. Táto typológia je kfúčová nielen v teórii, ale a j v praxi, pretože so 
s~e~ova~í~ k !omu či onomu pólu sa čochvífa stretávame v každodennej činnosti 
naseJ kritiky. Uzko súvisí ešte s inou typológiou, danou kritériom t o 1 e ran cie. 
Akási intolerancia (voči niečomu) je podistým nevyhnutným rezultátom akéhokolvek 
s~an~viska: exaktný, .,objektívny" vedec je intolerantný voči pavede, poverám atd., 
me Je však i~t.olerantný voči trebárs iným než vlastným hypotézam na pôde vedy. 
Hodnotiaci kritik je povahou svojej funkcie intolerantný voči nehodnotám a voči 
kamufláži hodnôt, t. j. okrem iného tiež voči podfukom a lacným trikom všetkého 
druhu. No je tole rantný voči všetkým umeleckým štruktúram (pokiar s ú nositefmi 
hodnôt), prichád.zajúcim z akejkofvek svetovej strany, akéhokolvek tvorivého smeru 
a ~~e~kofvek. tradície č~ exp~rimentälnej snahy. Kritik primárne .,bojujúci" a propa
gUJUCI, resp. Jeho .,skupmová odroda sa, naopak, nachádza v nebezpečenstve, že bude: 
L_ intolerantná voči iným etnickým i slohovo-technickým princípom, než j e jeho vlast
na a bez ohfadov na hodnoty, ktoré prinášajú, 2. tolerantná i voči nehodnotám vo svo-
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jom zauJmovom okruhu. Výslovne hovorím "nachádza sa v nebezpečenstve", lebo ne
lučujem možnost, že i skupinový kritik sa "rozdelením" tolerancie a intolerancie môže 
priblížiť pozícii slobodného kritika, ak si neuvedomí toto nebezpečenstvo a ak má 
schopnost nadhfadu a nemá klapky na očiach. 

Ak hodnotíme u kritika, t. j. človeka, ktorý uverejňuje hudobné referáty a kritické 
štúdie o skladbách a hudobných výkonoch - bez ohradu na to, k akému typu patri -
esteticko-programovú jednostrannosť a z toho vyplývajúci druh intolerancie z á p o r
n e, potom však také hodnotenie nie je pre skladatefov a interpretov záväzné, ale 
je to práve naopak. Skladatef aj interpret musí byť "zaujat pro zpusob" - povedali 
sme podfa slávneho citátu Vítezslava Nezvala, a táto jednostranost je jeho _!ilou (po
kiaf tvorí, vytvára hodnoty, nie hodnotí), chrániacou ho pred osídlami eklekticizmu 
či epigónstva. Tak isto aj estetické a umelecké programy - i tie relatívne široké -
musia byt v tej či onej miere jednostranné, lebo program taký široký, aby sa k nemu 
mohol každý hlásiť, prestáva byt programom. A týmto zistením sa opäť vraciame k tej 
zásadnej dichotómii z noetického východiska našej úvahy: iná je situácia vo sfére 
vytvárania hodnôt, teda v procese tv o rb y, kde určitá jednostrannosť je nielen vý
hodná, ale aj prirodzená, a kde je nevyhnutnou podmienkou o ri g i n a l i t y - a iná 
vo sfére hodnotenia, teda v nedelitefnej súčasti procesu k o n z u m u, kde je je2no
strannosť prekážkou tak správneho a dôkladného hodnotenia, ako aj pestros ti a bo
hatstva konzumentských zážitkov: tu sa, naopak, javí relatívna všestrannosť ako "con
ditio sine qua non". Tieto relácie platia pre jednu a tú istú osobu, pre ten istý sub
jekt, ak zmení svoju funkciu vo vzájomných vzťahoch vo vnútri sféry umenia: ak 
začne skladater písať kritiky alebo lektorovať skladby, očakáva sa od neho, že si bude 
počínať viac ako nezaujatý konzument (a kritik) a menej ako len pre svoj spôsob 
zaujatý skladater. Ak začne kritik komponovať, kladú sa na jeho tvorbu tie isté po
žiadavky osobitosti a vyhranenosti ako na skladatefa. Dokonca i "tvorbu" svojej štú
die, svojho referátu (ten "obal", "nadstavbu" nad jadrom: kritickým súdom) môže 
kritik opäť poňať ako proces dospievania k štýlovej vyhranenosti, k osobitému von
kajšiemu prejavu a výrazu s v o j e j "jedinečnej" osobnosti: tu - pokiar je kritika 
literárnou tvorbou - sú opäť dokorán otvorené brány užitočnej tvorivej jednostran
nosti: kriticky súd však musí byť podopretý všestrannosťou pochopenia, porozumenia 
a úprimnosti voči všetkým podnetom zo strany diela. 

Záverom by sme to napokon mohli formulovať ešte jednoduchšie: dobrý tvorca 
(skladatef atď.) tvorí len s v oje diela, nesúce pečat jeh o osobnosti, jeh o doby, 
jeh o nár od a, jeho generácie atď.; dobrý poslucháč (konzument) prijíma, prežíva 
a raduje sa z práce mn oh ý ch autorov, interprétov a mn oh ý ch dôb, generácií 
a národov; ideálny konzument dokonca - z práce v še tk ý ch autorov, interpretov, 
štýlov, epoch atď. A kritik nie je predsa ničím iným než takým špičkovým konzu
mentom, ktorý sa literárnou formou verejne vyjadruje o svojej reakcii na dielo. 

JAROSLAV VOLEK 

1) U estetiky a všeobecne j teórie umenia, ďalej u jednotlivých špeciálnych vied 
o umeni a dejín umenia je to naopak: sú to vedecké odbory, k toré konštatujú a zo
všeobecňujú konštatácie a primárne nehodnotia: pretože však akýkoľvek teoretický 
styk s hodnotami - napr. aj okolnosť, že určité hodnotenia bezpodmienečne vchádzajú 
do predmetu vedy a hrajú tam úlohu východiskového materiálu - znamená, že axio
Jogické momenty pôsobia aj naďalej, objavuje sa aj v tej "najnenormatívnejšej" este
t ike aspoň tzv. sekundárne hodnotenie. No existujú a existovali estetické systémy, 
ktoré boli do t ej miery normativne, že do seba absorbovali veľkú časť primárneho 
hodnotenia, spolovice boli subjektivnou kritikou, vyznaním vkusu, uplatnením určitých 
dobových umeleckých kritérif v rúchu náuky a pod. Dnes tieto systémy a smery 
v estetike považujeme za metodologicky menejcenné, aj keď niektoré z nich môžu 
byť myšlienkovo prínosné alebo podnetné (to však môže byť aj akákoľvek kritika 
a najmä akákoľvek s ústavná činnosť! O pojme " sekundárne hodnotenie" pozri via-cej 
v moje j knihe: K otázkam predmetu a metód estetiky a všeobecná t eór ia umen ia, 
AUC Praha, 1962.) 
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JURAJ 
HA TRÍK 

r 
l Kritika a argumentácia 

Mávam chvíle, keď vyslovím istý ináč bežne užívaný sled slov a vzápätí si uvedo
mím, že do nich nemôžem premietnuť žiadny reálny obsah. No sledovaný účinok sa 
napriek tomu aspoň navonok prejaví. Adresát reaguje. Inokedy zas pociťujem, že slová, 
kt~ré ~~~.vyslovil v presnom :vnútrnom presvedčení o ich konkrét nom zmysle, nena
chadza~u z1~dnu odozvu al.ebo 1ba odozvu skreslenú. Adresát mi nerozumie. z môjho 
stanoviska ide v prv.om pnpade o zavádzanie, vedomú či nevedomú lož, v prípade dru
hon: o nedorozumeme. Nemožno, pravda, vylúčiť ani sebaklam. Chcel by som na výskyt 
takychto paradoxných situácii upozorniť v súvislosti so s lovenskou hudobnou kritikou. 
Tým s~ pr~znávam, ž~ ~a ?'i .táto oblasť verejno-kultúrneho diania javí poznačená 
vedomym1 1 nevedomym1 lzam1, nedorozumeniami i sebaklamami. Pravda nie celá 
~le výra~ne. ~rakticky to znamená, že sa musím dotknúť problémov nepr~sného vy~ 
Jadrovama a Jeho vplyvu na logickú správnosť a komunikatívnosť argumentácie v od
bornom hudobnokritickom vyjadrovaní. 

Il 

V každom jazyku je dostatok termínov i celých väzieb, význam ktorých nie je presne 
ohraniče':Ý· ~i.e potor_n skyt ajú príležitosť na vážne vyjadrovanie. Neškodi to v bežnej 
hovoroveJ rec1, no vyroky a tvrdenia, ktoré si nárokujú všeobecnejšiu platnosť, objek
tívnosť, ktoré sa dokonca pokúšajú normovať, sa pri neurčitosti významu stávajú 
samoúčelnými, a tým i zbytočnými. Niekoľko ukážok sémantickej úrovne mnohých 
naš~ch kritik: Nedostatočné preniknutie do diela. Čiastočné stopy bezpečnej orientácie. 
Rež1sér pomocou herca nevedel vyjadriť potrebnú vitalitu predlohy. Nezvládol hlavnú 
postavu. Vyčítať možno jedine azda . . . na čom môže mať sčasti vinu aj . . . vcelku 
úspešný krok. Zvukove príťažlivý háv. Človeku sa nevdojak vnucuje dojem. Vynikajúco 
posadená. Dirigent i sólisti pristupovali k . . . s radostným elánom, čo sa odzrkadlilo 
u vďačného publika. Skvelý rytmus. Plnokrvná štylizácia. Nežné, precítené, dynamické 
motívy. Vášnivá atonalita. Vnútorne pretavená dodekafónia. Skladatel' akoby dačo 
anticipoval. Pri počuti . . . akoby sa pred nami rozprestierala životná cesta človeka 
so všetkými strasť·ami i slasťami. Atď. atď. 
~iekedy takét <: cit áty pôsobia úplne normálne, zložitejšie dokonca múdro, no pri 

hlbsom zamyslem sa vyprcháva z nich toto zdanie zrozumitel'nosti i múdrosti a zrazu 
pred nami ležia prázdne frázy, ktoré častým používaním v najrozličnejších a nepres
ných kontextoch stratili i posledný zvyšok komunikativnosti. Bez podrobnejšieho roz
boru ich genézy, vývoja, sémantických modifikácií a deformácii, na ktorý nie je v krát
kom príspevku miesta, by to však bolo predčasné a povrchné, keby som robil nejaké 
uzáyery. Aby som rezumoval tento bod: Sú u nás hudobní aj iní kritici, o ktorých 
mozno povedať slovami Marxa: •.• . . Jeho um nespočíva v tom, ako odhal'ovať skryté, 
ale v tom, ako skrývať odhalené." Osobne som presvedčený, že u niektorých typov je 
t o n ie skrývanie odhaleného, ale toho, že mnohé, čo majú odhaľovať, zostáva pre nich 
skryté. Je načase začať odhaľovať tieto zatuchnuté skrýše exaktným logickým roz
borom. 

III 

Nie_ vždy však je sit~.ácia taká prehľadná. Mnohé pasusy našich hudobných kritík 
nemozno ro_zhodr:e ozn~c1ť za vágm;. no spôsob a rgumentácie a výsledky myšlienkových 
postupov s~ v mch !leJasné! dezonentujúce a chybné. Možno rozlíšiť viac typov. Nie
kedy sú uz samotne ~rem1sy, z_ ktorých úsudky vychádzajú, chybné alebo nejasne 
formulované. Inok~~y J~_.zase zamlk~ v úsudku taká značná, že výsledné tvrdenie 
stráca ~myse!. t:laJcas~eJ~le sa, _ myshm, vyskytu jú chyby vo vyvodzovaní dôsledkov, 
pramemace zo s~mant1ckych chyb, z nesprávneho zamieňania a miešania dedukt ívnych 
postupov mysleru~ s po~tupmi pravdepodobnostnými, atď. Výrok "Sólistkino podanie 
skladby sa vyznacovalo zelezným rytmom" je jedným z tisícov príkladov sémantickej 
c~yby. Doplň~e si vš~tk~ jeho. z~mlčané predpoklady. Ak je "železný rytmus" znakom 
vyk_on.u, ~tory ho o~liŠUJe od mych podaní príslušnej skladby, treba pripustiť, že sú 
mozne vykony, ktorym tento znak chýba, t. j. s ú "bez rytmu". Rytmus je ale jednou 
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zo základných tvárnych zložiek hudobnej formy, ktorá pri jeho absencii nemôže vznik
núť. V uvedenom výroku je termín "rytmus" homonymne užitý s viacerými možnými 
výrazmi, ako ,.dodržiavanie tempa, zreteľnosť rytmických útvarov", atď. Úalši priklad: 
,.Kvarteto X je skladba na rozhraní tonality a atonality. Kvarteto Y ho p re to hralo 
s expresívnym zaujatím, avšak neprekročilo mieru, ktorá by narušila osobitý ráz skla
datel'ovej hudby, anticipujúcej už vel'mi výrazne celú ďalšiu hudobnú epochu." Nehľa
diac na to, že v úsudku je použitá neúmerne rozsiahla zámlka, t. j. skok v dedukčnom 
procese, je výsledok celkove chybný. Dokonca je tu vzhl'adom na logicky nesprávne 
vyvodenie dôs ledku niekoľko chybných uzáverov. Treba zas doplniť aspoň niektoré 
z predpokladaných premfs: "Skladby tonálne vyžadujú expresivny prednes. Atonálne 
skladby naopak, nevyžadujQ expresívne zaujatie v interpretácii. Uvedená skladba vy
chádza z tonality, no anticipuje atonálne obdobie." Chyby v premisách, spôsobe de
dukcie (chybná implikácia) i v záveroch sú evidentné. 

Ve l'mi často sa vyskytujú uvádzania dôvodov, ktoré len zvyšujú prijateľnosť pri
s lušného tvrdenia, vo funkcii deduktívnych dôkazov. Zámerne uvádzam priklad z naj
naivnejších: ,.Na záver si vďačné obecenstvo vynútilo prídavok. To svedčí o dobrom 
výkone orchestra." Na viac-menej bystrejšie skonštruovaných opisoch, analógiách, 
difúznych úvahách stoja uzávery mnohých navonok celkom dobre pôsobiacich kritík. 
Napr. ako zásluha režiséra sa uvádza že vedie "v dômyselnom kontrapunkte celou 
operou jej hlavné pos tavy" , čo samo osebe je možné, no nemožno to dokázať iba 
vymenovaním ošúchaných, statických privlastkov, ktorými sú už autorom opery postavy 
charakterizované a ktoré sú vlastne len východiskom pre režiséra pri tvorbe onoho 
"kontrapunktu". Neraz sa vyskytuje t ak isto potencionálne možné tvrdenie, že režisér 
pri inscenácii rešpektoval partitúru, pričom sa ako dôkaz uvádzajú parciálne podrob
nosti a opisy, no práca dirigenta, ktorý vlastne partitúru oživuje, je odbavená jednou 
nič nehovoriacou vetou. Ešte i dnes sa stáva, že uvedenie nejakej skladby sa drama
turgicky odôvodňuje alebo kritizuje z aspektu rôznych spoločensko-politických kam
pani, vyratúvaním počtu pred ňou uvedených diel t ej iste j epochy alebo toho istého 
autora, dokonca sa vyskytujú i pokusy o vytvorenie "najprijatel'nejšej" schémy kon
certného programu. Netvrdlm, že pravdepodobnostné úvahy, opisy, analógie, časová 
a vecná fixácia udalosti, výkonov a premiér, atď. nemajú svoje miesto v istom type 
kritiky, ak vôbec je správne použiť tu toto slovo. No ja mám teraz na mysli skutočnú, 
exaktnú kritiku, adresovanú odbornlkmi odbornikom, pri obojstrannej znalosti pri
slušnej problematiky i kritizovaného objektu. Dotýkam sa tak otázky špecializácie 
kritiky a kritikov, jej adresnosti. 
Difúznosť a klišéovitosť mnohých súčasných elaborátov v dennej tlači aj 

v odborno-kultúrnych periodikách, obracajúcich sa na neurčitého "poslucháča", .. obe
censtvu", použfvajúcich nabubrelý plurál typu "zist ili sme", "zdalo sa nám" atď. až 
nepríjemne hlasno volajú po náprave. 

IV 
Z premiešanosti rôznych a rôznorodých informačných funkcií v dnešnej kriticko

recenzentskej praxi, ako aj z ist ých časových, organizačných, rozsahových obmedzeni 
atď., vyplýva nejedna klišéovitosť a schematičnosť kritických príspevkov. Kritik chce 
povedať všetko, ale namiesto toho sa všetkého len letmo dotkne a nepovie nič. Vy
vinuli sa dokonca akési štandardizované "typy", ako napr iklad ,.typ" opernej re cenzie 
s priebehom: čo, kde, kedy, kto - malý medailónik o skladateľovi a jeho diele -
všeobecné pravdy o režisérovi a úskaliach jeho práce - faktografia speváckych vý
konov s mikrocharakteristikami, pripadne i bez nich (treba už totiž obyčajne končiť) 
- záverečná výzva "Len tak ďalej!" alebo ,.Dokedy ešte ?!". Iný, rovnako nebezpečne 
"sériovitý" je typ krit ických prehl'adov o čo najväčšom množstve podujati s čo naj
väčším časovým odstupom od nich, kde by to bolo v poriadku za predpokladu, že sa 
všetky aspekty úvah zmenšia do vyváženého myšlienkového mikroorganizmu, no oby
čajne s ú to len t rápne zlomky, ktoré bez širšieho kontextu nemajú zmysel. V kraj 
ských a iných necent rá lnych periodikách sa vyvinul špecifický typ akejsi .. provincio
nálnej kritiky", ktorá má originálne a jasne rozpoznatel'né znaky. Zamýšl'am pri naj 
bližšej príležitosti publikovať rozsiahlejšiu štúdiu o tomto probléme, lebo je podl'a 
mojich skúsenosti ovel'a pálčivejší a pevnejšie zakotvený v praxi ako argumentačn3 
nedostatky kritiky v centrálnych denníkoch a odborných periodikách, kde popri zo
trvávajúcich difúznych prejavoch kritickej impotencie predsa už len preniká i zdravý 
duch a evidentná snaha schopných odbornikov urobiť vo veciach poriadok. 

Juraj Hatrík 

12 

K R l T l C l O K R l T l K E (l) 
..... 1) čo sledujete písaním kritiky? 
..... 2) Realizuje sa alebo nie v praxi Váš zámer? 
..... 3) Existujú, alebo neexistujú pevné kritériá pre 

prácu kritika? 

..... 4) Ako dospievate k Vášmu hodnotiacemu stano
visku? 

..... 5) V čom vidíte hlavný problém slov. (čes.) hudob
nej kritiky: v nedostatočnej úrovni, neodbor
nosti kritiky alebo jej nepochopení? 

Václav Holzknecht 
~-- H~dnoti~. slyšen~ výkon nebo sidadbu a snažlm se zjistit je j ich klady a slabiny. 

Zvazemm obOJiho chci dospet ke konečnému stanovisku. 
Snad skoro každý k:itik nebo ~udební spisovatel souvisí s nejakou generací sklada

telskou,_ k_te~ou osobne ZI_Iá. s niz _roste a jejíž touhy sdílí. Takový vztah mel treba 
Václav. Ste~an ~ Novákovi ~ Suk~v1. Úko lem kritika je pak spiš vykládat než kriticky 
hodnotlt, ackoh neni vylouceno, ze se obojí sloučí v jedné osobe. Tato kritická inter
pretace je velmi cenná, protože se opirá o autentická fakta a vyrustá z t éže dobové 
at~osféry. M~l jsem ~testí, -~e ~sem m~hl vykládat své druhy ze skupiny Mánesa. Byl 
t o Jeden z myc~ velkych záz1tku. Ať ma t ato práce jakoukoli cenu, mohla podat určité 
mformac':: k~ere ~y _se nedaly zfskat z pouhého objektivního aspektu. A proto se do
mni:""ám•. ze Je zeJme~a pro mladého kritika dobre, zamirili svuj zájem k nek terému 
souc?snemu skla_dateh, který je mu blizký. To nevylučuje kritický pohled jiných od
bor:uku na téh_?z _ skladate~e. Ale i. oni bu~ou vdečni za podklad, který se jim takto 
nab1dne a ktery treba sam1 podrobi pozdejsimu rozboru. 

. 2. Kritika jako každá práce se nekdy podari Iip a nekdy hur. Lze tu rozeznat dve 
s1tuace. Prvni je odborná. Set~án:t se treba se zjevem, který me prekvapi. Nevyrovnám 
se.~ f!lm hned_ správne, pr~toze J~e~ mu nedorostl. Také z historie velkých literárni ch 
knt1k~. vf~e, _z~ se sta~ov1ska _m~mla - nejenom že by kritik na posuzovaný objekt 
~estacll, _nybrz 1 proto, ze se memla kulturní atmosféra, kdy kritik o tvurci u važoval 
Jako nap~. šalda o ~Iaváč!<ovi: Zdá se, že i zde plati požadavek nejaké kulturne dobové 
syn~hr_omzace, ktera dáva obema - kritizovanému i kritikovi - společnou dorozumí
vacJ zakladnu. 
. ~ruhá_ ~ituac_e je_ fakt!cká: _kritik jako človek podléhá nervovým stavúm, únave, 
mdJsyozJcJ. S t1r_n SI _musJ u~et po~adit, k_dyž už za podobných okolnosti psát musí. Je 
to n:co podo~neho Jako ';l_ vykonneho um: Ice, který vystupuje na pódiu Ieckdy za sví
zel~yc~ podm~nek a. dok~z~ nak_onec to, ze se na nem nic nepozná. u kritika je to 
o?tl:.:ne rovnez. Musi oddeht logiku správného vnímáni od nenormálniho stavu fyziolo
gJckeho. Nekdy je to po čertech težké. 

_ Poku;.t nekdo _do kritic_ké činnosti vmešuje osobní zájmy a podrizuje j im kladné nebo 
zaporne stanovisko, nem hoden, aby se nazýval kritikem: je to bezcharakterní človek. 

3. ~ritikova práce m á v~cházet z odbornosti a má být poctivá. Kritik má znát hudbu 
prakticky a ne pouze z uceben a z knih estetiky, historie a sociologie. Vladimír He!-
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fert se snažil o to, aby jeho studenti hudbu provozovali a sám dirigoval. Hudební praxe 
dáv á nejen znalostii, nýbrž také instinkt. Znal js~m nekolik vzdela_nýc~ muzikolo~u, kterí 
se dokázali splést v jednoduchých vecech, protoze se na hudbu d1vah_ ab~traktne a h}e:
dali v určitých zjevech nebo dílech neco, co vzbuzovalo u prakt1ckych hudebmku 
úsmev Rekl bych, že tento styk s hudbou dává spisovateli sílu, jako v reckém mýth~ 
dávala sílu Antaiovi zeme, pokud se jí dotýkal; jakmile ho Héraklés zvedi, byl bez moc1. 

Na príkladu Romaina Rollanda se dále ukázalo, ja!< ~ýzn:mné j~o_u šír~ vedomos!i -
kulturní, hospodárské, politické. Dnes vime bezp~čne, ze vse so~VISI sey vsim a _vy~lad~t 
úzce nejaký hudebni zjev, aniž vime, jak souv1sel se soudoby~ myslením, Jaky me~ 
osobní habitus, jak a v čem žil, jak vypadala jeho doba výtvarne atd., atd. - nen~ uz 
možné. Jen obsáhlému vzdeláni Rollandovu vdečime za tak reliefni a plné portréty Jll:ko 
je jeho Lully, Händel, Grétry, Gluck. Primo s detekti~ni bystrosti do!<ázal zy~ zdánhve 
nepatrných stop uhádnout Orfea Luigi Rossiho. Ostatne by Rolland mel ~louz_,It z~ vzor 
i svou reči: také muzikologie by se mela psát hezky. Na francouzskych skolach se 
dává prednost stylu pred gramatickými chybami: žá~ mUže odevzd~t y úkol bez ch~by 
a dostane špatnou známku či naopak. Nedbalost po t eto stränce kaz1 cetbu lecktereho 
našeho staršiho autora. Ale reč je nástroj, jímž se dorozumiváme a jestliže tento ná
stroj nefunguje dobi'e, nedocíl! zamýšleného účinu. Takový autor se zakrátko prestane 
čist. y. 

Hlavnim kriteriem pro činnost kritikovu je ovšem morálka. Ať se tomu smeJe kdy~ 
chce jak chce, existuje presto. Jakmile činnost kritikova (spis~vatelova) neslouz1 
poctivému cili a veje každou chvili jinam, nemá - krome dočasneho ohlasu - ce~y. 
Havliček napsal: Barva moje červená a bílá, dedictvi mé poctivost a sila - a pres 
dobový smysl zustalo posláni jeho veršu trvalé. 

4. Srovnám slyšenou skutečnost se svými znalostmi, predstavami, a svým svedomím. 
J·sem rád, když si mohu nechat projit hlavou tento p;vní ?sudek, ~ili kd;;ž se !llo_!lu 
podle našeho úsloví na to vyspat. Ustáli se mi v podvedom1 a druhy den JSem Sl veci 
vice jist. Ri ci minení hned v_ zápeti, ~Uže zpusobit y nemilou si!uaci, kt~~ á p~k vyžadu~e 
korektur nebo se za ni styd1me. Nem tomu tak vzdy, ale pockat chv1h s usudkem Je 
jistejši. 

5. Prá l bych naši mladé kri ti ce ví ce možnosti studijnich a cestovní ch: mela by dostávat 
do rukou cizi soudobou literaturu odbornou a mela by poznávat cizí archívy a vubec 
cizi prostredi. Mela ·by se proto učit rečem a čist hodne klasiky naše i c:,izi. _Rozširi~o 
by to jiste jej! obzor, zvýšilo by to její tvorivou chuť, dodalo by j! to mnoz~~v1 nápadu. 
Mela by se proto pouštet hodne za hranice. Krome toho by se mela odnauc1t hrubému 
tónu a dospet k poznáni, že se slušne d á vyi'idit vše lépe a j isteji. Tre~a by se jemnej
ším zpusobum naučila venku snadneji a drive než doma. Vaclav Holzknecht 

Juraj Pospíšil 
Poslaním kritiky je podľa môjho názoru byť reakciou na novovznikajúce hodnoty 

v umeleckom dianL Novou hodnotou rozumiem nové dielo i interpretačný výkon. Každý 
umelecký čin je jednostranným aktom, ktorý si žiada ~dozvu; bez _nej _je hla~o~ na 
púšti. Túto skutočnosť akcentujem predovšetkým preto, ze z vlastneJ skusenostl VIem, 
akým citeľným nedostatkom je nep~ítomnosť k:it~ky. . . . . . • y . 

Myslím si, že poslanie kritiky sa casto precenuJe, keď sa JeJ pnp!SUJU moznosti ne
jakého vážnejšieho výchovného pôsobenia na poslucháča či na umelca. N:~hce~ P<>_
pierať, že kritika vytvára určité ovzdušie v umel~c~om svete,_ kt~r~ moze P.osob~ť 
stimulačne alebo retardačne na vývin, no myslím Sl, ze tendencie vyvmu umema me 
sú až tak priamo od kritiky závislé, ako bolo zvykom domnievať sa v nedávnej minu
losti. Veď keby to bolo naozaj tak, nemohlo by dôjsť k takému výraznému zlomu, akým 
bol u nás nástup Novej hudby ktorý sa dial predovšetkým v značne nepriateľskej palbe 
oficiálnej kritiky ( často viac zákulisnej než verejnej). A na druhe j strane, koľko sk~a
dieb označila len oficiálna kritika za význačný prínos do našej kultúry - a predsa iCh 
umelecká prax odsunula ako nie dosť hodnotné! Je teda potrebné triezvo si ujasniť, 
aký je v skutočnosti vzťah kritiky a umelecke j praxe. Ak je kritika odpoveďou na 
umelecký čin - a podľa môjho názoru viac jej pripisovať nemožno, potom nesporne 
môže mať istý stimulačný vplyv, ktorý však nie je priamo viditeľný a nie je ani jedi
ným možným vplyvom. 
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Samozrejme, kritika nie je hocijakou odpoveďou na umelecký čin: je odpoveďou 
odbornou. Z tohto hľadiska jej t reba priznať právo, ale i stanoviť povinnosť, aby bola 
hlasom najvyšších nárokov. Odborná kritika nie je tlmočníkom publika, môže byť s ním 
dokonca v rozpore. A tu sa nám opäť črtá problematika vplyvu kritiky: vedľa nej sa 
totiž v koncertnom živote uplatňuje nepísaný a nepublikovaný vplyv konzumentskej 
obce - a ten je (to si nesmieme zakrývať) oveľa vplyvnejší než kritika. Veď kon
certné inštitúcie hospodársky žijú z publika, nie z kritiky (z čoho, pravda, nevyplýva, 
že hlas kritiky je pre nich zanedbateľný, že do toho nemá kritika čo hovoriť!). Preto 
často vniká nevraživosť na náročných kritikov - t á však prameni zo zmieneného pre 
ceňovania vplyvu kritiky. Vcelku to potom vyzerá ako v známom arabskom prísloví: 
"Psi štekajú, a karavána ide ďalej." 

Ak sa napriek tomuto pohľadu na skutočnosť nie príliš ružovú venujem i kritickej 
činnosti, potom je to preto, lebo viem oceniť význam zasvätenej odpovede na určitú 
umeleckú snahu. Táto odpoveď je potrebná, bez nej by nemohol existovať umelecký 
život, i keď o tom niektorí umelci pochybujú a považujú kritikov za akýchsi príživníkov 
na umeleckej práci. Ak si však uvedomíme, koľkokrát sa umelec pred výkonom pýta 
svojich priateľov na názor, ako každý, kto umelecky tvorí, potrebuje si konfrontovať 
svoje názory a predstavy s inými, uznáme dôležitosť tejto odpovede. V tom vidím síce 
skromné, ale práve tým veľké poslanie kritiky. 

Sú, pravda, rozdiely v osobnom zamerani a záujme jednotlivých kritikov. Je to zá
konité a prirodzené: jeden umelecký výkon sústreďuje na seba odozvu viacerých kriti
kov a myslím si, že každý môže zo svojho stanoviska prispieť svojou odpoveďou. Sám 
ako skladateľ sa najradšej sústreďujem na kompozičnú štruktúru skladby. Z toho vy
plýva i moje zameranie na dramaturgiu koncertov: vždy ma viac láka, ak mám mož
nosť stretávať sa s novými princípmi v nových dielach, sledovať, ako sú tieto princípy 
pochopené, aké nové interpretačné možnosti dávajú a ako ich interpret vedel stvárniť, 
ako sa u melec vyrovnáva s novými problémami, ako vie byť skladateľ i interpret hla
som svojej doby. Tam vidím najväčší význam svojej odpovede v kritike, tu sa cítim 
najpovolanejší. Rád síce konštatujem výborný výkon i v dielach mnohokrát počutých 
a v repertoári od vekov pevne usadených, r ád odhaľujem individuálne detaily výkonu, 
ale najradšej vt edy, keď je tento výkon spojený s bojom o nové hodnoty v hudbe. 

Každý kritik stojí na stanovisku určitej estetiky. Môžem sa, pravda, stretnúť s ná
mietkou, že u nás ide o marxistickú estetiku, a žiadnu inú. Isteže vylúčenie modifi
kácií, neposkytnutie možnosti pohľadu z rôznych zorných uhlov a osobných stanovísk 
by tejto estetike bralo právo niesť označenie dialektická (nech by sa akokoľvek dovo
lávala autorít filozofie dialektického ml'ltP.rializmu ). Z hľadiska svojich špecifických 
poznatkov a skúseností z umeleckého života, z hľadiska spätosti s estetickými S'lahami 
určitého prúdu v umeni potom kritik formuluje svoje nároky na diela i výkony a do
spieva k svoj im súdom. Nevyčítam preto kritikom v uplynulých desaťročiach Ich zain
teresovanie na vtedajších estetických snahách, hoci k týmto snahám mám kritické 
výhrady, ako väčšina z mojej generácie. Nebola chyba v ich vnútornom presvedčení; 
konečne, ak uprieme kritikovi právo na omyl, ktoré má každý, vezmeme kritike život. 
To sa aj stávalo a v tom bola chyba, že z hľadiska "neomylnosti" jedného stanoviska 
boli umlčovaní všetci, čo videli problematiku z iného zorného uhla. A tiež v tom, že 
aj toto jediné estetické stanovisko bolo zjednodušované, a tak sa strácali kritériá 
skutočného hodnotenia. Odpoveď na umelecký čin potom nebola žiadnou odpoveďou 
(a spätne - často to, na čo sa odpovedalo, bolo neúmerne menším umeleckým činom, 
než aká bola odpoveď), nebolo sa nad čím zamýšľať, s čím vnútorne polemizovať- všetko 
bolo "jasné". Chvála strácala význam povzbudenia: bola príliš častá, priliš stereotypná 
a prostriedky na jej dosiahnutie vcelku schematické a lacné. Musím sa zastaviť u tých
to vecí, pretože nebezpečenstvo takejto praxe ešte nie je celkom prekonané: na chy
bách minulosti sa treba učiť. Východiskom kritického súdu nesmie byť vonkajší prístup 
k určitým estetickým postulátom, ale znalosť princípov daného umenia, v hudbe konk
krétne znalosť a odhaľovanie kompozičných princípov tak v technickom, ako aj este
tickom zmysle. 

Na mnohých miestach sa ešte zachoval pohľad na kritika ako na suveréna, ktorý 
(Čapkovými slovami) "povie, ako by to robil, keby to vedel robiť"; preto sa niektorí 
umelci a vedúci umeleckých inštitúcii stavajú ku kritike ako k snahám degradovať ich 
prácu, znemožniť ich, najmä ak je kritika nepriaznivá. Nevidí sa dosť často, že kritikovi 
nejde a "bytie" postihnutých, ale svojou činnosťou vytvára užitočné napätie, ktoré 
jedine môže byť živnou pôdou umeleckých činov. No toto napätie sa nevytvorí, ak 
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kritik k svojej práci pristtlpi ako ku globálnemu hodnoteniu väčších podujatí a za
budne pritom na umelcov (kritika Ľ. Dószu na cyklus organových koncertov): je to 
snaha ,.nebyť zlý"? I výhrady sú lepšie ako mlčanie tam, kde umelci čakajtl odpoveď 
na svoje výkony. Či nedostatok miesta v časopise? Alebo sa stretávame s výčitkami 
omylu umelcovi, ktorý uviedol premiéru nekonvenčnej skladby. Možno, že kritikovi 
oboznámenému s literatúrou daného nástroja chýba ten zvuk, na ktorý je zvyknutý; 
to však neoprávňuje prenählene súdiť na základe jedného zdanlivého negatíva bez 
analýzy a pochopenia princípov novej skladby. Pokiaľ sa takouto analýzou dokáže, že 
sa umelec zmýlil a uviedol skladbu, ktorä nestála za to, je to v poriadku; čo však, ak 
takáto analýza chýba? 

A tak sa mi javí ako hlavný problém našej kritiky na jednej strane alergia ,.po
stihnutých", šokovaných tým, že kritika opustila minulé zvyky neustálej chvály. Na 
druhej strane však nie neodbornosť (odborne fundovaných kritikov nám pribúda), ale 
neujasnený, neodborný prístup k veci. A potom to, že je veľa umeleckých výkonov 
(nahrávky nových skladieb v rozhlase, nahrávky interpretačných výkonov), ktoré 
sústavnej a organizovanej kritike unikajú, a tak zostávajú bez tej odozvy a odpovede, 
ktorou je kritika umeniu povinná a ktorou splňa dôvod svojho jestvovania. 

Juraj Pos píšil 

Zdenko Nováček 
Ku kritike som sa dostal práve v časoch, keď sme sa striasli fašistickej oku

pácie. Bola to zvláštna doba. Naša pozornosť sa neobrátila v tejto chvíli - ako sa 
mohlo čakať - k zahraničiu, ale naopak, veľmi silne k domovu. Mali sme konečne 
slobodu priznať si hrdosť nad našou kultúrou. Chceli sme poznať čím úplnejší obraz 
našej hudby. Pravda, kritériá boli značne vymedzené touto dobou! Naša hudba mocnela, 
ale veľmi nám chýbalo dostatočné poslucháčske zázemie. Tvorba na Slovensku pred
behla publikum! Revolučné prevraty otriasli mnohými starými nadšencami, tradičné 
spevokoly zanikali a nadšení lokálni organizátori strácali podmienky i záujem. Bolo 
úplne nemysliteľné, aby sa kritika hrala na vlastnom piesočku, riešila si drobné problé
my a nepomáhala našej hudbe. To, čo bolo dobré v našej hudbe, sme akoby mnohými 
projekciami prenášali medzi ľud. Kritika mala nevyhnutné poslanie zmenšovať priepasť 
medzi tvorbou a poslucháčom. Kritik si určil svoje miesto vo vtedajšej národnej kul
túre podľa toho, ako pomáhal týmto snahám, ako sa cez neho uplatňoval svet hodnôt, 
ako sa vžil do úlohy predlženej ruky veľkej aktivity našich skladateľov. Mal som do
jem, že články, prednášky, úvahy, štúdie rozptyľujú v ľuďoch mnohé nejasnosti, že 
našej tvorbe prestáva vtedy hroziť nebezpečenstvo nevšímavosti zo strany národa. 
Blízkosť skladateľa a kritika vyplývala zo spoločnej lásky k národnej veci. 

J e, pravda, veľký rozdiel, či sa dielo popisuje alebo hodnotí. Ide o dva úplne odlišné 
uhly. Popis predstavuje dielo ako výsledok tvorivej práce, s ktorým môžem a nemusím 
súhlasiť. Hodnotenie niečo podčiarkuje, od niečoho sa dištancuje, k niečomu vzbudzuje 
pocit istoty, prípadne mu priznáva dokonalosť. Nazdávam sa, že každý kritik, ktorý 
dlhšie píše a získal si určité kritické meno, musí brať do úvahy tieto veci: čo má dielo 
spoločné s tým, čo už poznáme, čo už vývoj a silné osobnosti priniesli? Je skladateľ 
odlišný na svoj prospech, na prospech kultúry? Ako si poradil s celkovým vyvážením 
diela, sú jeho nosné piliere ešte dostatočne silné a zaujímavé? Aký je rozsah jeho 
technických operácii pri rozvíjaní hudobných myšlienok? V akom pomere sú jednotlivé 
hudobné zložky, nevynecháva niečo, čo nemožno zanedbať? Nevybočuje nevyhnutná 
logika k chaotickým výkyvom, nepodceňuje niečo, čo bezprostredne spoluurčuje zmysel 
diela? Kde sú hlavné hybné sily skladby a v čom je substanciálna podstata osobnosti, 
z ktorej najlepšie vysvetlíme osobnosť? Vždy ma zaujíma, či dielo smeruje k životu, 
alebo z neho odstupuje, aký zástoj má v kultúre mladého národa, ktoré ešte vždy 
potrebuje skladby s národnou príchuťou na svoje ozajstné sebauskutočnenie (aspoň 
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od určitej generácie). Ved' vo vlastnej krajine je vždy skrytý kl"úč, ktor:,; najhlbšie 
odhal"uje pravdu umeleckého diela. 

Osobne rád beriem do úvahy psychiku súčasného poslucháča. Nie je dielo mnoho
vravné, zbytočne rozvláčne, nezaujímavé jednou pólovosťou? Nedeformovalo logiku tak, 
že ho poslucháč nemôže vnímať ako umenie? 

V prevratných časoch - ako dnes - stojí pred kritikou zložitá otázka, do akej 
miery možno pochopiť a podporovať transformácie doterajšieh umeleckých princípov 
a zvyklostí. Svedomie kri tika sa najviac otriasa, keď hľadá v sebe rozumové zdôvodne
nie, či sa umenie ocitá v slepých uličkách, alebo či sa z ,.totálnej revolúcie" speje 
k novým závažným činom. Kritik hľadá v množstve nových súvislostí i nesúvislostl 
akýsi skrytý plán. Tu hrá podstatnú úlohu osobná statočnosť a morálka kritika. či sa 
len ľahko nezvezie s niečím, čomu ešte sám neverí, a lebo - na druhej strane - či 
bude mať odvahu povedať, čo odumiera, čo dohráva svoju úlohu. Nemožno uplatniť 
systém kritérií tam, kde je starý hudobný svet rozdrobený na chaotické elementy, 
kde sa vytvára nový svet, ktorý nemožno skúmať a hodnotiť starými kategóriami. 

Pravda, kritik dosť často nemôže dostatočne a všestranne overiť svoje názory, nemá 
obvykle čas urobiť obrovskú analytickú predprípravu, a preto niekedy meria hrubými 
všeobecnými meradlami. Každ ý, kto pravidelnejšie pracuje na tomto úseku, vie, že 
nesie riziko, že neurobil rozbor úmerný vynaloženej umelcovej práci. 

Nazdávam sa, že mnohé súčasné kritiky falošne oznámkovali niektoré skladby. Nie
ktoré z kritík sa tvária, akoby im išlo o pravdu, ale ide im len o osoby. Stretávame 
omyly medzi hodnoteniami jednotlivých javov a zákonitosťami nevyhnutného národ
ného smerovania. Niekedy je náhodnosť súdu povýšená na nevyhnutnosť. Sme ľaho
stajní k domácim hodnotám. Vždy sa budem hlásiť k dielam, o ktorých sa nezas lúžene 
mlčí (napr. Moyzesuva Poetická suita). Pripomeňme si, čo robia napr. severania so 
Sibeliusovou Finlandiou alebo Griegovým Peer Gyntom, Francúzi a španieli s Fallovou 
skladbou Noci v španielskych záhradách. Ako sa naproti tomu časť našej kritiky ma
cošsky správa k skvelým Moyzesovým Tancom z Pohronia, Tancom z Gemera, Suchoňo
vým Piesňam z hôr, Kardošovým Východoslovenským spevom, Očenášovej Ruralia 
Slovaca! Namiesto toho snahy, aby tieto skladby dostali ozaj klasickú interpretačnú 
podobu (ešte som ich totiž v dokonalom predvedení nepočul), o nich mlčíme, alebo ich 
dokonca opriadame poznámkami. 

Stále čakám, kedy sa už ozvú l"udia, ktorí vedeli frontálne kritizovať kantáty pre ich 
údajné umelecké plochosti. Netrápi ich teraz niečo oveľa horšie, obrovská ofenzíva 
šlágrov, v ktorých je často ozaj minimum umenia, ktoré zasahujú mladé a stredné 
vrstvy, ohrozujú zdravý vkus a vedú l"udí k úplnej kultúrnej jednostrannosti. To je 
predsa overa horšie, ako bola etapa kantát. Tam sa aspoň bojovalo za novú ideológiu 
a verilo sa vo vysoké spoločenské ideály. 

V súčasnosti vidíme u našej kritiky nedostatok zmyslu pre systémovosť. Preto sa 
môžu znevažovať určité závažné umelecké činy, kritika môže vypúšťať zo svojho 
aspektu človeka a niekedy sa môže koriť pred pokusmi, ktoré majú nesmierne úzky 
význam. Zdenko Nováček 

JiM Pilka 
• l, 2 

Když jsem byl ješte mladý (pod ti'icet) , tak jsem bral činnost kritika velmi vážne. 
Domníval j sem se, že úkolem kritika je neco správného probojovat, pomáhat mladým 
umelcum hledat místo na slunci, zneškodňoval podvody a občas také dráždit nejruz
nejší ty ,.svaté" hudebního sveta v jejich vznešenosti. S uspokojením mohu konstatovat, 
že tento posledn! bod se mne nekolikráte podaril, i když ,.svati" se neodvdečovali 
s nebeskou vlidnosti. Z tech ostatních ideálu se realizovalo pramálo, ale to asi nenf 
vada praxe, to je asi vada ideálu, které jsem si postavil. 

Nepochopil jsem totiž, že úloha kritika v našich podmínkách je zcela jiná. Nevedel 
jsem tehdy, že je docela bezmocným údem hudebního života, protože jeho snahy 
a tužby se nereatizovaly, nedošly ohlasu, když byty správné, ale jen tehdy, pi'ilnuly-li 
k jiným zákonitostem umeleckého sveta, které však nebyly vždycky totožné s názory 
na skutečné hodnoty. Inu, omyly mládí. 
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Dnes konečne vím, že kritik je zajímavá role jakéhosi zábavného -~~tisty, kt':_rj baví 
obecenstvo svými názory. Kritiku nečteme proto, aby~hom se pouc1h neho neco d~:
vedeli (pokud se tak stane, nebývá to obvykle knt1k~), ~le abyc_hom se p~b~v1l~: 
Treba tím, jak se kritikové s mešne !išl (už po stalet1), Ja~ se yrou a r ozhadavaJI 
s au tory, jak se samovolne zesmešňují ukvapen?sti_ nebo. ~edeJ boze .soudy o ~oncer:
tech , které se nekonaly atd. To je dnes hlav~! _ucel kr1t1ky: pobav1t hu~~bm _okoh, 
poskvtnout potravu kuloárum k debatám. Konecne bude za sto let zase za]Jmavy ma
teriál a Hudební rozhledy v roce 2150 budou tisknout glosy, v nichž uznávané klasik~ 
nekdo z nás cupoval, v nich naprosto minulosti propadlá díla vyvyšoval na nehynouc1 
pomníky atd. 

Ale pak má kritik ješte jednu úlohu - náborár':_. Muže vyvo}ánim ska~d~lu, vyvo~áním 
polemiky upozornit na nekteré dílo. !'odlé~ává. vsak ~mylu: ~e up:>zornu]e na sve ná
zory, ale to je jen mladický omyl. Nekterym hdem vsak dela dobre . 

• 3 
Domnívám se, že neexistují. Jinak by kritika byla veda._ Celé zázemí :steti~y a ~~j-

ruznejších muzikologických disciplin je tak rozko.lísané, ze se nelze ~~v~t, ze knt1ka 
má tolik rozdílných názoru na jeden výkon, na Jednu s kladbu. Konecne kdyby bylo 
v tomto smeru neco pevného, asi by kritika nee~istovala. Ani estet1~a. ~ely bychom 
umeleckou matematiku, biochemii koncertnlho vykon u atd. To neexJ.StuJe, pro to . tu 
máme rozkošnou paletu názorové tríšte, na níž je zajímavé _práve. t?, ~~~ .~: J:dnothvé 
s tožky a jednotlivé startovací plochy názoru lis!. Myslím, _z~. n':_JdulezJteJ.Sl zakladnou 
pro jakékoliv hodnocení u mení j e životní _moud:ost. Ale k~yz Jl nek~~ dostihne, obvykle 
prestane psát kritiky. Takže je to vlastne prot1mh:va. Zbyvá Jen zaJa~a~ ~ad r.~zkosno.u 
labilitou názorových a hodnotících kriterii, protoze práve tato kymac1va neJIStota Je 
jednou z nejsilnejších složek pritahujících ke čtení kritik. 

• 4 
v m ládí jsem pozorovával, že velmi dule~ité Je z~stav~vat se o. pi'e~táv_ce na ~ho~be 

a ve foyer a pochytit názory druhých_. Myshm, ::: ?res vse~hen gJgantJc~y ro~vOJ vedy 
se tato praxe ješte nezlikvidovala. Nekdy se jí nka ~aké ?1sk'!ze. Nepou.z1val JSem_ tu!o 
metódu, byla príliš náročná. Existuje jedno krásné us}ov~: Vse poch5l_PJt .znamena v~e 
odpustit. Zrejme jsem drive vubec nic nechápal, prot~ze Jsem se _sna:~~. mc ne5ldp~s~1t. 
Vlivem veku jsem objevil cenu vlídnosti a laskavos~J. Pr~!o take v~tsmou uz kntlky 
nepíši. Zdá se mne však, že o neco vie chápu, i kdyz n apnklad Tom1slav Volek o tom 
určite bude pochybovat. Ale to je ješte sveží človek. 

• 5 
Je jich spousta. Napríklad velmi obtížne sháním kanceláfs ký papír. Pak mys}ím, že 

není kam psát. Hudební kritik nemá váhu (m~rálni), je re~enzenten;:_ komentator:m, 
in formátorem, poznámkárem a t am, kde má moznost se rozvmout do sJ.r e, :! Hudebmch 
rozhledech a Slovenské hudbe, t am je jen na poli samoobsluhy -_Je c5en . kolegy. 
A tem neslouží, jak jsem již uved! k poučení, ale k rozverné zabave. Slysel JSem, ze 
v cizine jsou nekteri kritikové podpláceni, aby se uvoli}i r:apsa~ kritiku do ~ocného 
listu. Co kdyby se tahle praxe u n ás zavedla? Myslím, ze uroven oboru by t1": ~ka
mžite stoupla. A jak by pak byli cenení neúplatní kritici! Takhle zaniknou, kdyz JSOU 
všichni jak andelé, jeden jak druhý. 

Myslím, že nejvétší problém je v tom.: ž':_ kritika má ~ ná~ rol~ včelars_tví.. Ovše_m ve 
srovnání se včelarstvím je daleko méne uzitečná. Myslim t1m vsak to, ze Je chapána 
jako ,.zájmová" oblast, vážná hudba (a její }<ritikov~) je nejedn_ou deg:adován~ na 
fanouškovství - trošku nepochopitelné - hruzám vázné hudby. Nekdo znamky, nekdo 
včely - nekdo t u vážnou hudbu. Proto také má hudba asi stejne časopisu jako včelari 
nebo filatelisté. 

Zdá se mi, že nepíši dost rozumné veci, ale to bude tím stárím. Kdybych byl mladší, 
psa! bych velmi vážne, protože bych se domníval, že to má sm1sl. Ale _všimnete si, c~ 
se toho napsalo - i o hudbe. A kde nic tu nic. Beethoven ~el t~nkrat pravdu,. kdy~ 
nekde m luvil o tom, že komár štípe, ale kuň jede dál. Je mne to h to, ale v tom Je as1 
ten problém. Priznám se, že bych v této souvislosti ch tel být prece jenom kuň. Možná 
bych pak napsal i dobrou kritiku. 

Jirí Pilka 

(Pokračovanie v budúcom čísle.) 
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KTO 
napísal 
pr a vd -u 

Redakcia predkladá čitatefom názory kritikov na inscenáciu Rossiniho Talianky 
v Alžíri v opere SND, ktoré boli uverejňované v našej tlači v čase príprav tohto čísla. 
Nerobili sme si ani výber z kritík a nevyberali s me si ani inscenáciu, a tak ich možno 
považovať za bežné. Predkladané kritiky svedčia o potešitefnej názorovej diferenciácii 
našej kritiky, žiar, predbežne (a j e to jav typický) - alebo v zmys le r adostného 
prijatia výkonu s namietnu tím obligátnych "nedostatkov", alebo vysvetrovania odmie
tavého pos toja k výkonu. Nechceme pátrať po tom, ktorý z kritikov má pravdu, lebo 
každá kritika je poznačená dobou svojho vzniku ako i osobným stanoviskom a vyjad
rovacím štýlom kritika. Chceme skôr podať svedectvo o spôsoboch argumentácie našej 
kritiky a upriamiť prípadnú diskus iu tým smerom. Je ťažko chváliť, alebo haniť sta
novisko kritika; možno sa však vždy zaoberať dôslednosťou a presvedčivosťou jeho 
argumentácie, ak je dostatočne presvedčivý. V snahe rozvinúť diskusiu o metódach 
našej kritiky, obrátili s me sa na autorov i účinkujúcich tejto inscenácie so žiadosťou 
o v~jadreni~ s vojho stanoviska k predkladaným kritikám. žiaľ, z požiadaných (Auer, 
Baranek, Fischer, Hanák, Hazuchová, Hubová, Malachovský, Martvoň, Zahradníček, 
Zelenay, Wiederman) neodpovedal ani jeden. Chápeme, že nie je povinnosťou inter
preta slovami obhajovať svoj výkon a že je tým ťažšie vysloviť sa k výkonu svojich 
kolego_v v kladnom alebo zápornom zmysle. Umelci však, žiar, n evyužili možnosť na 
konkretnom materiáli dokumentovať v kuloároch s tále živé názory o ,.neodbornosti" 
a .,diletantizme" kritiky, o tom, že kritik hovorí vždy len .,všeobecne a málo sa zaoberá 
konkrétnym výkonom", že časť kritiky je jednostranne zaujatá voči tradičnej hudbe 
a chce nastoliť .,diktát moderny" ... 

Veríme, že interpreti vstúpia do dialógu s kritikmi a v konštruktívnej forme vyslovia 
s voje s tanovisko ku kritike, že napíš u, akou by kritika m a la byť, akú kritiku nechcú, 
aká kritika im pomáha a aká im škodí, a to bez ohľadu na to, či je práve kladná 
alebo záporná. Alebo je problém ešte stále tradične jednoduchý: kladná kritika po
máha, a negatívna škodí? 

ZDENKO NOV ÄČEK - Pravda 

Na túto Rossiniho operu s i spomenulo 
naše Národné divadlo a pripravilo včera 
premiérový večer plný komiky, radosti. 
príjemných melódií a naviac - dobrých 
umeleckých výkonov. Rossiniho Talianka 
sa vracia na e urópske javiskä. Máloktorá 
z komických opier te j doby - t . j. za
čiatku 19. storoč ia - si zachovala takú 
sviežu komiku, vedie dej nekonvečnými 
zápletkami a majstrovsky stavia rad hlav-

ných komických postáv. Rossini si ideálne 
poradil s týmto dejom. Hudobne ho pre
tlmočil do množstva hýrivých hudobných 
nápadov, našiel v sebe dostatok hudobného 
vtipu a iskernosti, ba priam počítal s psy
chózou svojho i budúceho obecenstva, a 
preto dej hudobne zrýchlil a vyhol sa akej· 
kol'vek hudobn ej únavnosti. Hudba opery 
je živá napriek tomu, že mnohé z hlav
ných motívov opery spopulárneli , stretá
vame sa s nimi často na každom kroku 
a pre niekoho (nemäm na mysli pseudo-
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labužníkov!) azda i niektoré melódie zo
všedneli. 

Bratislavskí umelci nezostali opere nič 
dlžní. Ak porovnám svoje čerstvé dojmy 
s tým, čo som čítal o zahraničných pre
miérach tejto opery i s fotografiami, ktoré 
som videl zo zahraničných inscenácii, zdá 
sa mi, že Bratislava obstála v tejto kon
kurencii ba dokonca, že naša inscenácia 
je najm'ä po režijnej stránke (M. Fišer) 
oveľa vynaliezavejšia a vtipnejšia. V opere 
niet hluchých hereckých miest. Jedna he
recká akcia nadväzuje na druhú, jedna 
druhú rozvíja, umocňuje a vkusne pripra
vuje v každom dejstve komický vrchol. 
Dirigent Gerhard Auer prekonal to naj
ťažšie, s čím zápasia azda všetci dirigenti 
- okrem talianskych. Odľahčoval spevácke 
i hudobné výkony, odvaľoval z ich cesty 
balvany nanesené romantickou operou, 
spoľahol sa najmä na spevákov technicky 
vyspelých a nepopustil nič z nutnosti spie
vať všetko v tempách a dobre ladiť. Jeho 
zámer sa mu podstatne podaril, takže Gej
za Zelenay ako Mustafa vytvára tu jednu 
zo .svojich najväčších postáv, Alžbeta Svo
bodová ako Elvíra sa môže pochváliť prie
bojne nosnými výškami, Jirí Zahradníček 
ako Lindoro si získava umeleckých pria
teľov výborným ovládaním talianskej vo
kálnej metódy a Nina Hazuchová dominuje 
svojím mnohotvárnym hereckým šarmom 
a vkusným, technicky bezpečným zvládnu· 
tím ťažkých vokálnych nárokov. Juraj 
Martvoň naproti tomu svojimi už mnoho
násobne uznanými hereckými dispozíciami 
prispieva azda najviac k vyhroteniu ko
miky. Keď sa nakoniec umelci klaňali 
vďačnému publiku, s úctou som sí spome
nul i na sbormajstra J. Petra, choreografa 
J. Zajku a najmä vždy nového P. Gábora, 
ktorý navrhol zodpovedajúcu, umelecky 
mnohotvárne použiteľnú scénu. 

' prvé dejstvo má ešte viacero svetlých mo
mentov a občas sa tu mihne vtipný režijný 
nápad, druhé dejstvo sa už iba vlečie a 
divák celkom stráca zmysel pre logiku 
konania na .scéne. Invencia režiséra Fi
schera je v týchto fázach už značne vy
čerpaná a nahrádza sa samoúčelným ča
rovaním efektov (myslime tu predovšet
kým na kvarteto, pri ktorom sú speváci 
umiestení v akýchsi klietkach medzi scé
nou a povraziskom). Pokus o nadviazanie 
čo najužšieho kontaktu medzi javiskom 
a hľadiskom reprezentujú sporadické re
pliky Taddea, vysunutie hracej plochy nad 
orchestrište a ináč nepochopiteľný nástup 
niektorých účinkujúcich z hľadiska. Ta
káto cesta nadväzovania kontaktu vedie 
po povrchu a skutočný, vnútorný vzťah 
diváka a herca nedokáže sama vytvoriť. 
Najprv musí diváka upútať príbeh, vlastné 
javiskové konanie, len potom si môže re
žisér pomôcť spomínanými prostriedkami. 
Tvorcovia inscenácie sa (podľa bulletinu) 
snažiii oživiť komický účinok tejto roz
košnej opery. Ich snaha však šla bokom 
od jadra - príbehu, výstavby charakterov 
a situácií - a uplatňoval sa viac v polohe 
dekoratívnej, dotvárala iba vonkajší šat 
inscenácie. Preto potom vzniká výsledný 
dojem, že Talianka v Alžíri na scéne in
scenovali nie ako komickú operu, ale ako 
"show operu", lenže bez švihu a gradácie. 

Ani sólistický súbor nedokázal udržať 
vysoký štandard posledných premiér. Ros
siniovský štýl r obil mnohým ťažkosti, aj 
keď s nimi statočne zápasili. Z predstavi
teliek Izabelly sa viac t alianskemu origi
nálu pribllžila Nina Hazuchová, vládnúca 
menším, ale technicky obratnejším hlasom 
než Oľga Hanáková. Pri oboch nám však 

JAROSLAV BLAHO - Smena 
Premiéru Rossiniho komickej opery sme 

očakávali s veľkým záujmom. Predpokla
dali sme, že opäť raz uvidíme predstave
nie, v ktorom sa bude spievať i hrať, 
v ktorom hudobnému zážitku bude rovný 
zážitok divadelný. Možnosti na to predloha 
dáva: výrazné charaktery dokonale vy
kreslené i hudobne, množstvo spletitých 
komických situácii, švih a vtip spracova
nia. Opera buffa Talianka v Alžiri je jed
ným z jej reprezentačných diel, nikdy ne
zaprie, že jej pramatkou je talianska ľu
dová komédia dell'arte. 

Hoci sme nesledovali premiéru super
kritickým pohľadom, nemohli sme sa 
ubrániť pocitom nedostatku tempa, zd[ha
vosti a javiskovej nedotvorenosti. Kým 

20 

chýbal svietivý rossiniovský mezzosoprán. 
Spoľahlivý, herecky i spevácky vyrovnaný 
výkon podaJ G. Zelenay v úlohe Mustafu. 
Bravúrnym prednesom árie upútal J. Za
hradníček. Dokázal, že je dnes pre bra
tislavský súbor nepostrádateľnou silou. 
Svedčí o tom i to, že hoci ho v bulletine 
predstavujú ako hrdinného tenora, tento
raz sa objavil vo vyložene lyrickej úlohe 
Lindora. úlohu Taddea stvárnili J. Mart
voň a J. Wiederman. Martvoň premysle
nejšie a vkusnejšie, Wiederman živelnej
šie a s trochu nevyjas neným charakterom. 
Ničím neskalenú radosť sme mali iba 

z hudobného naštudovania G. Auera, ktorý 
presvedčil , že v práci nemieni zaostávať 
za výsledkami skúsenejších kolegov. 

MICHAL PALOVČÍK- Práca 
Rossiniho opera Talianka v Alžír!, ktorá 

sa zrodila pred viac ako 150 rokmi, našla 
v týchto dňoch uplatnenie aj na scéne 

Oľga H anáková a Juraj Martvoň 

opery SND. I keď z hľadiska dramatur
gického nemožno výberu tohto diela pri
pisovať osobitný význam, jednako možno 
očakávať, že inscenácia sa stretne medzi 
operným obecenstvom s ú spechom. Je to 
dielo hudobne stále svieže, obsahove vtip
né, kde niet núdze ani o viaceré komické 
momenty. Škoda, že do záveru tohto diela 
skladateľ nevložil viac dr amatického na
pätia a že k vyriešeniu dejovej zápletky 
dospel až prekvapivo jednoducho. 

Režijná koncepcia Miroslava Fischera 
vychádzala z charakteru buffo-opery. Fi
scher sa v tomto diele prejavil ako ume
lec so zásobou nápadov a dôvtipu pre 
tento umelecký žáner. Dokonca sme mal i 
niekedy dojem, že aj menej by stačilo. 
Iste nebolo napr. potrebné až v takej 
miere využívať pre herecké akcie hľadisko. 
To sú však nepatrné nedostatky v porov
naní s mnohými nesporným! kladmi Fi 
scherovej réžie. Sympatické na jeho práci 
bolo, že v štylizácii postáv sa takmer dô
sledne vyhol karikovaniu. V tomto smere 
sa t rochu niesla úloha Taddea a Halya. 
Ostatné postavy vystupovali prirodzene, 
bez násilnej komičnosti. Fischerova réžia 
sa v plnej miere opierala o hudobný obsah 
diela. Hudba priamo aktivizovala jednotlivé 
herecké akcie a režisér cítil potrebu ja
viskového pohybu aj v miestach, kde by 
sa bolo žiadalo pokojné sústredenie na 

hudbu (myslím napr. na svetlonosičov 
v predohre). 

Za pomerne krátky čas, aký divadlo po
skytlo autorom inscenácie, podarilo sa 
Gerhardovi Auerovi vyťažiť z technickej a 
umeleckej pohotovosti orchest rálneho te
lesa maximum. Pritom máme na zreteli , 
že "Talianka" je hudobne veľmi náročné 
dielo. Auer nesporne vkus ne vystihol cha
rakter tohto diela, pochopil jeho š týl a 
sledoval jeho čistotu v celom rozsahu. 
Hádam iba v závere opery by sa tak hu
dobne, ako aj režijne bolo t reba zamyslieť. 
ako lepšie vypointovať to, čo azda ani 
v samotnom diele nie je. Výtvarník Pavol 
Gábor sa nášmu obecenstvu už niekoľko
krát predstavi l ako umelec, ktorého vý
pravy potvrdzujú vyspelý vkus i zmysel 
pre charakter inscenovaného diela. I v tom
to prípade pomerne jednoduchými pro
striedkami vytvoril ilúziu t ureckého pro
stredia, kde azda v kontraste farieb spo
číva tajomstvo vizuálneho dojmu a jeho 
harmonického súvisu s celkovou a tmo
sférou. 

Pre obsadenie diela vybrali au tori insce
nácie aj výborné typy predstaviteľov. Ze
Jenayov Mustafa vyznel hravo, hlasove 
bezpečne. Vytvoril postavu typu človeka, 
ktorý cíti moc a pritom sa dostáva do 
vleku ženy, a tým aj do situ ácií, kde ubrá
niť sa smiechu nie je ľahké. Alžbeta Svo-
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bodová v úlohe Elvíry sa musela vyrovnať 
so zložitejšou postavou. V posledných ro
koch sa vypracovala na vysoký stupeň 
umeleckej pohotovosti. úlohu Talianky 
Izabelly vynikajúco stvárnila Njna Hazu
chová. Rovnako sa možno vyjadriť o spe
váckom výkone Jii'ího Zahradríička, ktorý 
sa dostatočne predstavil už úvodnou áriou, 
is te jednou z najťažšich vo svetovej oper
nej literatúre . Znamenitú postavu Taddea 
vytvoril Juraj Martvoň. Svoje sklony pre 
široké pochopenie komičnosti postáv Mart
voň prezradil už dávnejšie a ani tejto 
úlohe nezostal nič dlžný. Napokon dobrá 
voľba padla aj na Borisa Šimanovského 
pre úlohu kapitána korzárov Halya. 

K dobrému dojmu vhodnou formou pri
speli l!j sborgvé teleso pod vedením Jo
zefa Petra 'a 'balet v choreografii Jozefa 
Zajku. 

ALFR~D GABAUER - Uj Szó 
Začala sa nová sezóna, máme za sebou 

prvú opernú premiéru - a s ňou aj všetky 
problémy a chronické ne dostatky, spr evá
dzajúce prácu našej prvej opernej scény 
už niekoľko sezón. 

Uvedenie Rossiniho opery Talianka 
v Alžíri nemožno t o tiž charakterizovať 
inak ako ďalši ,.únikový titul", dobre do
kresľujúc! terajšiu "bezprofilovosť" brati
slavskej opery. J e pritom zaujímavé, ak 
vedenie divadla odôvodňuje zaradenie Ta
lianky v Alžír! ako protiváhu k veľmi váž
nemu a serióznemu r epertoáru, ktorý sa 
hrá a bude hrať v tejto sezóne. Proti t ým
to atribútom nemožno nič namietať, nie je 
ich nikdy dosť, najmä na opernom javisku. 
Ide iba o to, z akej predlohy a akým spô
sobom sa získavajú. Vyčítať však možno 
plytkosť a malú literárnu hodnotu libreta, 
ktorého ľahký, komediálny dej zasadený 
do prostredia alžírskeho deja a oplývajúci 
ľúbivou pestrofarebnosťou, orientálnou 
atraktívnosťou a dekoratívnosťou, vytvára 
napokon z Talianky lacný t itul druho
radého významu. 

Talianka v Alžír! mala pobaviť, polahodiť 
sluchu i zraku. Konečným výsledkom je 
však sklamanie, ktoré je o to väčšie, že 
prišlo odtiaľ, odkiaľ by sme to najmenej 
očakávali. Najhoršie je, že požiadavkám 
štýlovosti spevu zostali naši poprední só
listi t entoraz priveľa dlžni. 

Ani o réžii Miroslava Fischera nemožno 
povedať veľa chvály. Fischer sa v najlep
šom úmysle až s úpornou snahou o humor 
a iskrivú komediálnosť predstavenia, no 
komično a bláznivú roztopašnosť často 
zbytočne preexponoval. Buffo- opera ne
znamená ešte bezuzdnú hereckú uvoľne-
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nosť s pobehúvanim po javisku l mimo 
javiska, ale žiada si prísnu disciplinova
nosť hereckého prejavu v súlade s hudbou. 
Snaha oživovať dej za každú cenu viedla 
k forsírovaniu, k samoúčelnému režisériz
mu (výťah, vyťahovacie klietky, príchody 
z hľadiska), pri ktorom Fischer neraz 
strácal súdnosť o nosnosti a významovej 
funkčnosti svojho nápadu. Inde sme s a 
stretli s režijným manierizmom (obľúbené, 
no už stereotypne pôsobiace používanie 
elektrických s vietnikov), ale i s nepôvod
nou invenciou, prezrádzajúcou svoju in
špiráciu u susedov v činohre (pohyb só
listov k lóžam, koketovanie s divákom, 
príležitost11é extempore ä Ia Machata). 
Rušivo ďah~.j pôsobí vybočovanie zo š tý
lovosti žán'r\1. Prejavuje sa to nadmerným 
používaním komparzu, zaľudnenosťou prie
storu, neúmernou d[žkou baletných vlo-

' žiek, úlohou ktorých je zrejme vytvárať 
, .,,atmosféru háremu" a iné. 

Interpretačne sa dostal v Talianke naj
ďalej dirigent Gerhard Auer. Z jeho hu
dobného naštudovania cítiť premys lenú, 
dôkladnú prácu, kde niektoré menšie t ech
nické kazy nenarúšajú celkove priaznivý 
dojem. I tak nie je ešte jeho solídny vý
kon to, čo by sm e chceli od Auera počuť. 
Žiada sa tu ešte suverénnejšia ľahkosť, 
brilantnosť, vzlet, to povestné rossiniovské 
con brio ... 

Vstup do novej sezóny sa teda Talian
kou nevydaril. čo do umeleckých ambícii 
sa nová sezóna začína presne tam, kde 
sa m inulá sezóna ž idovkou končila. Roz
diel je iba v zmene žánru. Zdá sa, že 
atmosféra duchovnej nenáročnosti, spre
vádzaná pohodlnosťou a cestou najľahšie
ho odporu, sa na javisku opery trvale 
udomácnila. Vyhovuje to divadlu, vyhovuje 
to nekritickému domácemu publiku, 
ktoré aj Talianku v Alžíri prijalo s uzna
ním a nadšenim. Nepostrehla však, že ten
to poprázdninový bonbónik s arómou juž
ných morí a noel bol značne pritrpký. 
Hlavné, že bol efektne balený ... 

ĽUBOMÍR ČÍŽEK -Večerník 
Nová divadelná sezóna je už v Bratislave 

v plnom prúde. Jej prah prekročila pred 
necelým mesiacom aj opera SND a v so
botu uviedla aj prvú tohoročnú premiéru. 
z hľadiska r epertoárového to síce nebol 
nijako r eprezentatívny nástup, ale toho
ročný dramaturgický plán (ak bude reali
zovaný vo svojej pôvodnej verzii) nám 
predsa len sľubuje okrem trblietavých 
perličiek aj ž iariace skvosty (Strauss: 
Ariadne, Menotti: Konzul). Dnes však sto
jíme pred úlohou posúdiť jednu z týchto 

repertoárových perličiek - prem1erovú 
inscenáciu opery Giacchina Rossiniho 
Talianka v Alžlri. 

Je to pravá talianska opera-buffa, plná 
iskrivého humoru, ktorého korene treba 
síce hľadať až pred 150 rokmi, no videný 
inscenačne očami dneška, má ešte vždy 
svoje čaro. Vtip, grotesknosť i jedinečná 
schopnosť hudobnej karikatúry kontras
tujú s miestami lyrickými, ba dokonca 
pred záverom i s myšlienkami vlastenec
kými. Inscenovať túto operu z pozícií dneš 
ného divadla nie je vôbec ľahké. Uvedomil 
si to pr avdepodobne i režisér Miroslav Fi
scher (výtvarník Pavol Gábor) a usiloval 
sa koncipovať reži jne celé dielo tak, že 
vyberie z neho humorné jadro a spestri, 
prikorení ho t ým, čo nás zabáva a teši 
dnes (viď bulletin). Realizovať na scéne 
túto koncepciu je sice zaujímavé, no veľmi 
náročné. Tu treba potom hýriť nápadmi 
kongeniálne s libretistom, vtipnou hudbou, 
neuchýliť sa k "lacnostiam" a "vydržať 
s dychom" od začiatku do konca. Sú to 
požiadavky vyslovené v jednej krátkej 
vete, no skrývajú v sebe veľa nebezpeč
ných úskalí. Niektorým z t ýchto úskalí sa, 
žiaľ, nepodarilo režisérovi Fischerovi vy
hnúť. Výnimkou s ú niektoré scény v prvom 
a čiastočne aj na začiatku druhého dej
stva, no najmä finále prvého dejs tva, kto
r é vyznelo ako ucelený, režijne prekom
ponovaný útvar a dostalo publikum naozaj 
do varu. Viaceré časti predstavenia však 
vyzneli ako akýsi revuálno-operetný žáner 
s viacerými zaprášenými trikmi, siláckymi 
nástupmi baletného sboru i sólistov z hľa
diska, ktoré viac rušili, ako upútali a so 
snahou o kontakt s publikom, ktorá sice 
v prvom dejstve n epostrádala miestami 
vtip a dobrý nápad, no v druhom dejstve 
sa postupne strácala až k úplne static
kému záveru predstavenia. Škoda, že mu
síme opäť konštatovať: po stránke insce
načnej je bratislavs ké predstavenie Ta
lianky v Alžíri zase nesúrodým dielom, 
ktoré strieda nápadité momenty s mies
tami menej vhodnými. 
Najväčším kladom premiérového pred

stavenia bolo hudobné naštudovanie diri
gentom Gerh ardom Auerom. Už v predohre 
s a predstavil orchester našej opery ako 
dobre umelecky pripravené teleso. Na ce
lom predstavení oceňujeme r ešpektovanie 
št ýlu Rossiniho hudby, ľahkosť a preciz
nosť pri jej interpretovaní, dynamickú 
prácu, ktorou dosahoval dirigent decentný 
až komorný zvuk, pomernú vyrovnanosť 
jednotlivých nástrojových skupín (ku po
divu prekvapila tentoraz farba drevených 
dychových nástrojov a sóla hobojky i kla
rinetu), pozoruhodná bola tiež štýlová jed-

nota orchestra s dobre spievajúcim a zvu
kove vyváženým sborom (sbormajster J . 
Petr). Zaznamenali s me i menšie nedostat
ky, premiér ové "kiksy", niektoré nepres
nosti, no kvalita hudobného naštudovania 
tentoraz vysoko prevažovala. 

Kolektív s iedmich sólistov, ktorí v tejto 
opere účinkujú, musel osvedčiť umenie 
bellcanta i r ecitativu, náročných tempo
vých i rytmických ensemblov. Hlavné úlo
hy však vyžadovali okrem toho i dokonalý 
herecký prejav, ktorý r ozhrávaný do ce
lej plochy javiska a až na pristavené pó
dium nad orchestrišťom, komplikova l mož
nosti koncentrovaného vokálneho prejavu 
a vyžadoval od všetkých maximálne sú
strednie. Zo sólistov treba v t ejto súvis
losti spomenúť na prvom mieste jedinečné 
výkony Gejzu Zelenaya (Mustafa), ktorý 
tu našiel zase jednu zo svojich životných 
úloh, no rovnako aj Ninu Hazuchovú (lza
bella) pre dokonalé technické zvládnutie 
úlohy a prirodzený, šarmantný h erecký 
prejav na javisku, vždy spoľahlivého a s u
verénneho Jiriho Zahradníčka (Lindo ro) 
a podobne aj Juraja Martvoňa (Taddeo). 
Pochvalne sa môžeme vyjadriť aj o herec
kom zvládnutí úloh ďalšími tromi sólista
mi, z ktorých Anna Martvoňová tiež dobre 
spievala úlohy ot rokyne Zulmy, Boris Ši
manovský mal niektoré problémy s úlohou 
kapitána korzárov Halyho a Alžbeta Svo
bodová bola síce prljemnou Elvlrou, no 
dostala sa, žiaľ, n iekol'kokrát do rozporu 
s intonačnou čistotou. 

A tak na prvom premiérovom predsta
vení opery SND v Bratislave prevážil pri
jemný pocit dobrého hudobného naštudo
vania, ktoré je prísľubom i pre ďalšie 
inscen ácie v tohoročnej sezóne. 

IGOR VAJDA - Predvoj 
Opera SND svojím štartom vlastne len 

splatila dlh z minulej sezóny. Rossiniho 
Talianka v Alžiri mala totiž zaznieť už 
koncom minulej sezóny. Takto nielenže 
klesol počet plánovaných premiér v minu
lej sezóne, ale je ohrozený i ohlasovaný 
dramaturgický plán: reťazová reakcia pre
súvania t erminov bude zrejme pokračovať. 

Talianka v Alžíri pripomína Mozartov 
únos zo Serailu, jej libreto ho však pre
vyšuje naivitou a hudba zas nedosahuje 
jeho kvalitu. Kladom bratislavského na
študovania je uvedenie originálnej verzie 
s altovou partiou hlavnej predstaviteľky. 
Tento klad je však t orpédovaný jej ne
vhodným obsadením: k rásnu mladú Ta
Iianku stelesňujú Nina Hazuchová a Ol'ga 
Hanáková. Nepopieram šarm oboch umel
kýň, ale neviem pochopiť, prečo sa nedala 
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príležitosť vhodnejším predstaviteľkám. 
Pritom ani jedna nedokázala stopercentne 
splniť náročné Rossiniho požiadavky; zvlášť 
je to badateľné u Hanákovej, kde sa pre
javujú následky neuváženého experimen
tovania so sopránovými úlohami v nedáv
nych rokoch. 

Pravda, krivdil by som Hazuchovej a 
Hanákovej, keby som neupozornil, že ne
zvládnutie Rossiniho náročných kolratúr 
nie je v tomto predstavení ojedinelé. Pa
radoxné je, že práve tí speváci, ktor[ 
v bulletine spievajú ódy na Rossiniho sloh, 
si neraz zľahčujú j eho notové predpisy. 
Z predstaviteľov hlavných úloh si za spe
váckeho hľadiska zaslúžia pochvalu Jif[ 
Zahradníček, Juraj Martvoň a Gejza Zele
nay. Martvoň zároveň podáva ukážku 
vkusnej komiky a Zelenay vo svojej verve 
nikdy neupadne do triviálnosti; treba vy
zdvihnúť aj to, že spieval na predpremiére 
i na oboch premiérach. 

Režisér sa snažil Rossiniho "vylepšiť". 
"Oživil" predstavenie nástupmi z hľadiska, 
vznášaním sa hercov v "lampášoch" a na 
,,tróne", ich prihováranim sa obecenstvu 
- to všetko úspešne odvádza návštev
níkov od hudby (a od početných chýb 
v jej prednese). Diskutabilná je aj snaha 
režiséra Fischera použiť balet temer v ce
lej opere. Hodí sa totiž skôr do veľkej 
opery. 

O hodnote Auerovho hudobného naštu
dovania svedčí najnázornejšie skutočnosť, 
že na všetkých troch premiérových pred
staveniach dirigoval predohru v iných 
tempách. Auer sa nevie zdiscipilnovať a 
ťažko mu potom k tomu viesť iných: pri
veľké zmeny temp v rámci jedného celku 
svedčia o romantickom prístupe k dielu. 

LADISLAV ČAVOJSKÝ -
Kultúrny život č. 44 
. 4ko pripravit Rossiniho dnes? 

Recept podáva Miroslav Fischer: Vybe
rieme z neho "humorné jadro, no spest
ríme a prikoreníme ho tým, čo nás za
báva a teší". Ku predohre, ktorá moti
vicky nesúvisí s dielom, pridáme tajomné 
postavy so svietnikmi, a tak dosiahneme, 
že nebude súvisieť už ani s atmosférou 
opery. Do mnohých výstupov zamiešame 
množstvo polonahých vrtkých tiel, aby sa 
obecenstvu už od začiatku zbiehali slinky. 
Do varu to všetko privedieme tak, že na
stupovať na javisko sa bude veľmi hrmot
ne z hľadiska a spevákov ako papagájov 
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porozvesujente v klietkach po scéne. Ne
dostatky orchestra zakry jeme pozlátenou 
mrežou. Všetko robíme s veľkými gesta
mi, aby si obecenstvo predovšetkým vši
malo nás kuchárov, až potom našu rossl
niovskú paštétu Talianka v Alžlri. Napo
kon ju zabalíme do krásnej modrojasnej 
výpravy ako zo škatuľky, v ktorej sa na 
na budúci rok môže odohrať hoci Tisic 
a jedna noc. Možno k tomu podávať aj 
banán. To podporí vôňu Orient u a správne 
zorientuje divákov. Ešte raz všetko za
miešame a podávame v opere SND od za
čiatku tejto sezóny. (Možno však uvažo
vať o tom, či by to nebola najatraktlv
nejšia súčasť lunaparku.) 

• 
Na porovnanie jeden hlas z cudziny: 

NENAD TURKALJ 
Telegram ( Juhosl.) 

. . . Videl som aj jeden absolútny insce
načný omyl: Rossiniho Talianku v Alžíri, 
ktorá mala v Bratislave premiéru. Aký 
to gýč na scéne, aká operetná burleska, 
aká násilná, zúfalo nevynachádzavá cho
reografia! Z Rossiniho hudby, ktorú 
v tomto diele možno chápať jedine v jem
nom mozartovskom zmysle ( táto opera 
Rossiniho je akýmsi variantom únosu zo 
Serailu) boli ušetrené gýčovitosti iba oje
dine lé árie, pričom najlepšie miesta, ~ko 
napr. sevillskobarbierske (fiagrovské) fi
nále prvého dejstva bolo mizanscénou 
celkom zabité ... 

• • 
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FERDINAND KLINDA 

Scripta manent 
Zo záložky 7. čísla Slovenskej hudby 

možno vyčftať sklamanie redakcie, že kon
certní umelci nevyužívajú jej iniciatfvu 
k d iskusii o pálčivých otázkach, medzi
iným aj o kritike. Vôbec sa nedivím, pre
tože v mlčaní vidím dôsledok sklamania 
koncertných umelcov: napriek dlhému sna· 
ženiu, článkom, diskusiám, uzneseniam, sa 
vytýčené ciele nedosiahli. Akcia, od ktorej 
si najviac sľubovali, skončila sa fiaskom: 

na starostlivo pripravenú spoločnú schôdz
ku sekcii za Sekciu hudobných vedcov pri
šiel iba jej vtedajší tajomník . . . Nečudo, 
že omrzení koncertní umelci si pripomí
najú heslo "umelec mlč a tvor" a venujú 
sa svojej práci, tobôž keď vyučení narábať 
sláčikom či taktovkou neradi sa chápu 
pera, ktoré nie je ich doménou. Napätie 
však ostáva ďalej a občas pride ku skratu. 
Zo strany kritikov k úderom morálnym 
pred čitateľskou obcou, zo strany kon
certného umelca k sľubovaným úderom 
fyzickým (v presvedčení, že proti peru 
nemožno vyhrať). čo je pre koho horšie? 

Niektorí kritici po takomto výboji r e
zignovali a viac nepíšu. Isteže, je to po
hodlnejšie. Ale schválili by postoj sklada
teľa či koncertného umelca, ktorý po 
.. zhodení" diela či výkonu by vyhlásil, že 
viac nekomponuje a nehrá? Tu sme pri 
jednej z bolestí: skladatel' a koncertný 
umelec pracuje stále d'a lej, pretože so 
svojim dielom žije, nevie ináč, ani nechce. 
Kritická činnosť sa, žial', obyčajne vyko
náva ako .,vedl'ajšia" a možno ju ľahko 

s kritikou, ktoré už zažil každý koncertný 
umelec, vyvoláva - ako u koho - pocity 
podceňovania, zbytočnosti, zaujatosti, z lo
myseľnosti a nepriate ľstva. Z toho rezul 
t u je všeobecne napätý vzťah ku kritike 
i nevraživosť ku krit ikom osobne. Posúd'te 
sami sled náhod (nechcem použiť iné slo
vo), ktorý uvádzam len preto, že na jlepšie 
poznám vlastné. Nemyslím s i, že niet dosť 
iných horších príkladov, avšak aj tento 
stači, aby umelca dokonale "otrávil". 

l. V obsiahlom článku Pravdy, 10. 3. 
1963 hodnotí dr. Z. Nováček premiéru Ju
r ovského II. symfónie pre organ a orches
ter. V dvoch stlpcoch t extu sa ani len 
neobjavilo meno sólistu, k torý robil pre
miéru. 

2. Tak isto nebolo miesta pre uvedenie 
mena v HR, ktoré písali o predvedení tejto 
skladby v Prahe s českou filharmóniou. 
Zvlášť ma to mrzí, lebo spoluúčinkovať 
ako sólista s ČF je pocta, •ktorá sa neujde 
každému a nie každú sezónu! Pre koncert
ného umelca je to aspoň taká prlležitosť, 
ako pre muzikológa publikovať povedzme 
v Bärenreiterovi. 

3. Tak isto ,.vypadlo" m eno z kritiky 
vo Večerní Prahe. Autor kritiky dr . Holz
knecht sa mi listovne ospravedlnil. Skoda, 
že sa to čitatelia už nedozvedeli. 

4. SH (č. 3, 1963) hodnotí interpretáciu 
tohto partu, ktorého naštudovanie ma 
stálo pol r oka práce, s lovami: ..... vyna
ložili na reprodukciu(! ) diela značné úsi
lie, za čo im patrí uznanie." Toto je mo
rálny výsledok premiérového naštudovania 
závažného a rozsiahleho sólistického par tu 
slovenskej novinky! 

V Prahe som od r. 1956 účinkoval osem
krát : 3 recitaly, 2 koncerty s orchestrom, 
3 vystúpenia na Prehliadkach. Odozva 
v odbornej tlači: v HR boli komentované 
4 vystúpenia (spolu 41 r iadkov), v SH 
jedno (9 riadkov). Ked' konečne prišlo t o, 
po čom sa toľko volá, tot iž na vysokej 
úrovni stojaci interpretačný rozbor vý
konu, nebol v HR uverejnený pre nedosta
tok miesta! 

a bez preškolenia nahradiť pracovne aj fi
nančne inou. čo z toho vyplýva? že len 
máloktorá kritika môže splniť predikáty, 
ktoré obsahuje každá ,.hlavná" l'udská čin
nosť, najmä umelecká: predovšetkým sú
stavnosť v štúdiu a v samotnej práci, 
hlboká znalosť vecí stále obnovovaná za
oberaním sa materiá lom, konštruktívny 
ciel' so snahou o prínos - a nielen svoj 
vlastný. Pravda, všetko toto dovedna. Inou 
príčinou nespokojnosti koncer t ných umel
cov je nedostatočná všímavosť kritiky 
k ich práci. Možno si to kritici ani ne
uve domujú, avšak dlhodobá reťaz rozlič
ných úmyselných či neúmyselných príhod 

Roku 1964 som sa (hádam ako prvý in
štrumentalista) odvážil hrať celý večer 
súčasnú hudbu. KDK - vyslovene pri 
tomto koncerte - zabudla na propagáciu. 
Muzikológovia, ktorí sa tol'ko angažujú 
za súčasnú hudbu, ani prstom nepohli a 
nevzali na vedomie, že hudbu dneška môže 
hrať aj niekto iný ako .. Hudba dneška". 
Návšteva bola najslabšia, akú som k edy 
mal, takže podobné r iziko s programom s i 
v budúcnosti dobre rozmyslím. Možno mi 
potom budú vyčítať, že som málo progre
sívny. 
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Nechcem čitatel'a unavovať ďalšími p;í
kladmi; v liste SH z 2. 5. 1964 som ~ch 
uviedol 8 (zo sezón 1962/64), odvtedy tch 
je zase viac. 

Nedivte sa vážení kritici, keď po ta
kýchto skús~nostiach má člo~ek bl_í~ko 
k myšlienke: kým ma zahranicná knttka 
odškodňuje v takom počte a rozsa_hu, a~o 
sa to doma nikdy nedožijem, domaca kn
tika ma neinteresuje. 

Mnoho neláskavých slov na kritiku som 
si vyeočul od umelcov pri p~áci ?a sbor
níku Ceskoslovenšti koncer tm umey::i, SHy, 
1964. A vôbec, ďalší príklad: z nas1ch kn
tikov sa nenašiel ani jeden, čo by _sa pod
ujal na túto prácu. Spoločne s dr. Sa~o~ 
sme v krkolomnom termíne zachrano~all 
situáciu, aby v českoslove!lskom sb~rmk~ 
boli slovenskí umelci vobec ~~stup~n~. 
Domnievam sa, že nejeden z nas1ch ~r;t1:: 
kov by si na tejto prepotrebnej pubhkacn 
mohol nielen vyslúžiť publicistic~é ostn~
hy, ale mohol ·sa všeličomu nauč1t z ~n_o~
stva preštudovaných materiálov,_ z h1stone 
koncertného života i z umeleckych osudov 
sólistov, o ktorých píše, či mal by písať. 
Tvrdím, že by písal s väčší~ vz~ahom 
i s väčšou informovanosťou. Vztah a mfor
movanosť sú ďalšie požiadavky. Nejdem 
robiť vedecký rozbor kritickej činnosti, len 
z praktičnosti ju delím na zložku subjek
tívnu a objektívnu. Pomôžem si známym 
prirovnaním: Jesenný deň v prírode, dvaja 
pútnici si zdeľujú dojmy. 

Prvý: "Ako je dnes krásne! Tie pr~
krásne sfarbené listy, cesta ako pr~. ~n~ 
vyšliapaná, svieži vetrík, t<?. bola J;~aJecn~ 
prechádzka, cítim s_ sk:re~e . . D:uhy: "Aky 
nepríjemný deň! Uz aJ . llstte Je opa~ané, 
cesta je zlá, úzka, v1etor studeny, :-: 
škoda bolo ísť von, som celkom unaveny. 

(s iným programom a. od iné~o autor~); 
Prvá otázka: mohli byt meradla rovnake ·, 
Druhá otázka: ako zareaguje usporiadat e! 
v čechách, keď má priamo na papieri ho~
notenia a chtiac-nechtiac i porovname 
hlavného sväzového časopisu? 

Pri posudzovaní toho, či tento t~rdý 
súd je pravdivý a či recenzent .mal v~~ec 
právo in contu:natiam_ ho t~k l_ahk~vazne 
vysloviť, sme uz vo sfere obJ~kttvneJ, ~eda 
odbornosti kritiky, ktorá Je pramenom 
častých sporov. Tak, ako si netreba mys
lieť, že kritik, ktorý aktívne neovláda ná
stroj, nemôže napísať ~obrú kritik;t, ne
treba ani ~redpokladať,_~7 ko~certny ut;t::
lec intenz1vne nepremysta o mterpretacn, 
hoci o tom nepíše. Bolo by veľmi na osoh 
veci, keby prestali vzájomné upodo_zrie
vania z neodbornosti a nevzdelanostt. Ak 
sa s týmto apelom obraciam predovšetkým 
na kritikov, je to preto, že ich výrok sa 
dostane do vedomia desaťtisícom, kým vý
rok koncertného umelca iba do úzkeho 
kruhu. 

Koncertný umelec si ideálnu kritiku 
predstavuje objektívnejšiu (t. j. s ~äčšou 
znalosťou veci napísanú) a zároven sub
jektívnejšiu (s väčším zaujatím, s? sr~
com napísanú), než je to bežné. NaJhorsle 
sú kritiky zdanlivo objektívne, podľa re
ceptu: 

a) pri dobrom výkone: pochváliť, ale aj 
trošku pohaniť, aby si umelec nenamýš
ľal a aby nemyslel, že kritik nevie nájsť 
chyby; 

b) pri slabom výkone: pohaniť, ale trošku 
aj pochváliť, aby si nezúfal a aby ne
myslel, že kritik nevie oceniť jeho ná
mahu. 

Vyznenie oboch kritfk môže dopadnúť 
rovnako. Aký je morálny efekt? Porovnaj
te prosím, koľko kritík zodpovedá tomuto 
receptu! 

Isteže, každý má svoju ľ:avdu. Al~. ak 
sa servíruje ako súd 3000 c~ ~OO OO? ct ta-: 
tel'om nie je už ľahostaJna, naJmeneJ 
tomu.' koho sa týka. Neuváže~t· pre~áhle_-, 
ný súd podl'a okol~ostí f!loze po~kod~t 
viac, než s i kto v rychlostt po'!:ysh. !fla 
prípad, okorenený ešte i _ne~enoznost_ou: 
Dr. Nováček mi po prvykrat preu~azal 
pozornosť, recenzoval môj bac_?ovsky re
cital, a napísal rovno do HR (_c. 22,1962). 
Prvú časť koncertu, na ktoreJ bol, zhod-: 
notil ako dobrú. O druhej časti, na ktoreJ. 
u ž dokázatel'ne nebol, sa dal informovať 
asi z veľmi prajného prameňa. Túto ne
počutú časť zhodil slov~:ni: . "Posl~dná 
skladba otvorila v posluchacov1 rad otazok 
o súčasnom stave nášho organového ume
nia ... ". Zhodou okolností tesne nad touto 
kritikou bolo vel'mi dobré a prajn é zhod
notenie r ecitalu brnenskej organistky 

Ak má byť kritika tvorivá - tento prí
vlastok si iste každý kritik nárokuje -
mala by mať nejaký podiel na vývine, na 
raste a profile koncertného umelca, na 
jeho interpretačnom štýle. Te?a ;jedno:
dušene: teória by mala pomahat prax1. 
Neviem ·sa rozpamätať na takýto prípad. 
Bolo to vôbec cieľom niektorej kritiky? 

Domnievam sa, že z pozície sudcu treba 
zostúpiť (či radšej vystúpiť) na pozíciu 
partnera, druha, ktorému ide o to ist~. 
·totiž o hudbu, a ktorý .si váži názor a pra
cu druhého. 
Nadradenosť každého druhu l'udia ťažko 

znášajú. Zakiaľ ju koncertní um~l~i zo 
strany kritiky budú ·cítiť , budú sa JeJ azda 
báť, ale nebudú s i ju vážiť. 
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Nakoniec, aby sa tento príspevok nemi
nul ciel'a, chcem pripomenúť, aby sa nikto, 
kto píše kritiky necítil mimo obliga, ne
hľadal vnútorné ospravedlnenie vecí minu
lých a budúcich v naliehavosti t ermínov, 

EUGEN ŠIMÚNEK 

zavinení tlačiarne, nešikovnosti redakcie 
a v rozličných iných okolnostiach. Tie 
všetky v konečnom dôsledku nie sú zauj í
mavé, lebo sú anonymné. Len scripta 
manent. Ferdinand Klinda 

Umelecká hodnota a umelecký smer 
V minulosti sme boli svedkami toho, 

ako hudobná kritika sklzavala na hodno
tenie dobrého úmyslu namiesto toho, aby 
hodnotila skutočnú umeleckú hodnotu. 

Dnes pozorujeme v slovenskej hudobnej 
kritike niečo podobné, hoci v Inej forme: 
hodnoti sa skôr smer, v akom kompozič
nom štýle, technike a duchu sa nesie 
skladba, a menej sa všíma samotná ume
lecká hodnota tvorby.l 

Sme svedkami stavania rôznych poradí 
pri hodnotení, ktoré budia dojem poradia 
čo do hierarchie hodnôt, hoci nimi nie sú. 
Stretávame sa s tendenciami uspokoj iť sa 
s takými umeleckými nárokmi, ktoré ne
presahujú nároky špecifičnosti hudby a 
uspokojujú sa len tým, aby hudba bola 
len hudbou, hoci nie každá hudba je zá
roveň aj umením. K hodnotovému hľa
disku nedospievajú niektorí autori preto, 
lebo nevidia vyriešenú metódu analýzy 
modernejškh skladieb, hoci na druhej 
strane zas niektorí autori k hodnotovému 
hľadisku nedospievajú preto, lebo hq na
hradzujú analytickým poznatkom štruk
t úry. Pri prehľadoch tzv. "druhého prú
du" nenachádzame ani úmysel uplatniť 
umelecko-hodnotové hľadisko. Najnovšie 
máme možnosť sa stretnúť dokonca aj 
s prejavmi smerového náboženstva, ktoré 
sú ochotné odpustiť umeleckú hodnotu za 
cenu toho, Ž·e skladba dokázala vyvolať 
v sále aspoň zábavné oživenie a veselosť, 
lebo bratislavské obecenstvo podľa ta
kýchto názorov chodilo doteraz na kon
cert y zrejme len odspávať svoj obligátny 
kont ingent kultúrneho letargického spán
ku. 

Takýchto a podobných dokladov na dô
kaz t oho, že voči modernejšej tvorbe sa 
v slovenskej hudobnej kritike neuplatňuje 
hľadisko hodnoty v dostatočnej miere, 
mohli by sme uviesť velmi vera. Sú tu ešte 
napr. aj r ôzne poňatia umenia - dokonca 
i hudby - ako "poznanie", ktoré neberú 
dostatočný ohľad na špecifickú hodnotu, 
alebo rôzne názory, ktoré pripúšťajú do 
diela niečo "vnášať", dokonca i hodnotu 
umeleckú. Ide o novú formu starého prob
lému, o problém umeleckej náročnosti, o 

kritickejšiu kritiku, o nutnosť väčšmi 
prihliadať k umeleckej hodnote. 

Je tento problém u nás v súvislosti s mo
dernejšou tvorbou náhodný? Zdá sa mi, 
že nie celkom. Zatial nie sme svedkami 
triedenia hodnôt pokiaľ ide o modernejšiu 
slovenskú hudobnú tvorbu. Až na nepa
t rnú výnimku neuplatňuje sa voči nej hod
notovo triediaca kritika. Práve naopak. 
Zdá sa, akoby tu nebolo čo triediť, akoby 
tu bolo čo do umeleckej hodnoty všetk o 
rovnocenné a maximálne. 

Je to skutočne tak? Naozaj neexistuje 
problém r ozdielu čo do umeleckej hod
noty a majstrovstva? 

Isteže nemá zmyslu klásť otázku, kto je 
umel ecky hodnotnejši - Bach či Beetho
ven? Ale každý musi uznať, že predsa je 
!l.ej<Iký rozd iel v umeleckej hodnot e tvorby 
napr. Suchoňa a Parika, Cikkera a Pospí
šila a lebo Kardoša a Szelepcsényiho. 

Pojem hodnoty má zmysel len pri exis
tencii hierarchie hodnôt. Samotný pojem 
hodnoty predpokladá, že je objektívnej 
povahy, a hoci je atropomorfná a je hod
notou vo vzťahu k človeku, hod..rwtnosť sa 
viaže na hodnotený objekt: v nej sú ob
jektívne základy toho, čo si ceníme ako 
hodnotu. 

Táto samozrejmosť nebol·a a nie je samo
zrejmosťou vždy. Pravda, problematika nie 
je taká jednoduchá, ako sa to na prvý 
pohľad :lidá. 

Niekdajší profesor estetiky na Sorbonne 
Viktor Basch povedal: "Estetická povaha 
nejakého predmetu nie je vlastnosťou toho 
predmetu, ale činnosťou nášho "ja", sta
noviskom, ktorý zaujímame voči pred
metu ... "2). 

Nie je náhoda, že subjektívnou esteti
kou sa teoreticky zdôvodňovala aj moder
ná tvorba: že estetický zážitok je vlastne 
sebaprežívaním, že subjekt je preto abso
lútnym estetickým zákonodarcom, ktorý 
z "estetiky predmetu" prechádza k este
tike subjektívneho postoja - predmet 
musi zodpovedať subjektu, a nie opačne. 
Tzv. estetická autonómnosť sa stala zá
kladnou tézou estetiky modernizmu, čo 
bolo sice pri zachovaní miery pravdivosti 
správne, ale nemohlo sa mechanicky pre-
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n!esr 1 na umeleckú hodnotu, a t·ak ju 
úplne zosubjektlvlzovať. 

Baschovo konšt atovanie možno považo
vať aj za postihnutie javového charakteru 
estetična. Lenže Basch v mladosti napisal 
objemnejšiu prácu o estetike Kanta, a pre
to tu nemožno nevidieť Kantov vplyv: 
Kant považoval nielen pojmy, ale aj est e
tick9 súd za apriórny, subjekUvny. Podla 
Kantovej noetiky kategórie nášho vedomia 
nle sťi odrazom kategórii skutočnosti, ale 
práve naopak, sú apriórne a subjekUvne. 
Tak9mto spôsobom ani estetická hodnota 
nie je v kantovskom poňati nlečim objek
tiv.nym, ale nlečim, čo subjekt vnáša a 
prepožlčlava .,predmetu". 

Kantl!lllllzmus a novokantlanizmus dua
listicky oddelil od seba ideálny svet hod
nôt od skutočnosti. Hodnoty sťi u nich 
apriórnym svetom, ktor9 primárne pred
stavuje vlastné hodnoty, a Ich realizácia 
zostáva len záležitosťou sekundárnou. Dô
slednejší kantlanlz.mus ani nebol scbopn9 
preklenťiť priepasť medzi hodnotou a sku
točnosťou: hodnoty zostali v ňom Iba zá
ležitosťou subjektivnych kategórH a sku
točnosť zostala pritom voči hodnote len 
indiferentná, ktorej sa prinajlepšom hod
nota Len pripisovala, ale jej nebola ima
nentná. 

Tak9to postoj necháva dokorán otvo
né dvere aj subjektivistickému priplsova
niu hodnôt. Podobne je to i vo fenomeno
loglckej estetike, ktorá preceňuje konšti
tuUvnu ťičasť vedomia pri vytvárani pred
metu hodnotenia. Nenadarmo poznamenal 
Volkelt, že fenomenológovla sťi ozajstni 
čarodejnici, že treba na nich dávať pozor. 
Neskťimajťi skutočnosť, ale obsah vedomia. 

Fenomenologická estetika aj problém 
hodnoty v podstate redukuje na lzolovan9 
zážitok, a hoci je estetikou hodnotovou, 
zostáva v zajatf subjekUvnej hodnoty, 
kdežto pravá hodnota je aj povahy objek
tivnej. Púhy subjektívny zážitok a pťihe 
vedomie hodnoty nemusi byť ešte dosta
točnou zárukou skutočnej hodnoty a t oto 
ponaučenie je aktuálne l dnes. I dnes sa 
stretneme s tak9mlto hodnoteniami, hoc! 
Ich vôbec nechceme vyznamenať t9m, že 
by to robili z teoretick9ch pozícií kant ia· 
nizmu alebo fenomenológle. Pragmatizmus 
Im však plne priznávame. 

To, čo z fenomenologlckej estetiky mO
žeme domyslieť ako plodn9 podnet, to je 
myšlienka skúmať umeleckťi hodnotu diela 
ako žlvťi kvalitu, a nielen ako mttvy arte
fakt- Pre problematiku umeleckého hod· 
notenia je tento moment mimoriadne dô· 
ležitý. Je základným predpokladom pre 
distingvovanie hodnôt. 

Špecifická umelecká hodnota a hodnot· 
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:1 osť - či s i t o už niekto želá alebo nle -
zostáva pre kritické triedenie umeleckej 
tvorby objektívnym delidlom. S vedomhn 
rôznych momentov, ktoré môžu hodnotu 
zrelativizovať, nadhadzoval otázku dis
tingvovanla čo do hodnoty a hodnotnosti 
už aj Ján Mukai'ovsk9: .,Ako vysvetllť na
priklad okolr..osť, že medzi dielami toho 
Istého smeru, ba toho istého umelca, teda 
medzi v9tvormi vznlknut9mi približne za 
rovnakého stavu umeleckej štruktúry a za 
rovnak9ch podmienok sociálnych sa nie· 
ktoré naliehavosťou, hraničiacou na evi
dencii, javia hodnotnejifmi, iné menej 
hodnotn:fmi"-3 l 

Je zaujimavé, že Mukai'ovsk9 použiva l 
pojem .,objektfvnej hodnoty". Nad t9mto 
pojmom sa pozastavujú len U, kt<>r9m sťi 
otá2ky gnozeológie cudzie, a pojem objek
Uvnosti chápu preto vulgárne-metafyzicky. 
Proti takejto vulgarizácii sa ohradil l sám 
Mukai'ovsk9: .,treba pripraviť prlstup 
k riešeniu dôkladn9m rozborom pojmu 
objektfvnej estetickej hodnoty".4 l 

Z presvedčivého rozboru tohto pojmu 
mu vypl9v~ práve ten záver, o ktor9 nám 
tu Ide: že existuje objektivna umelecká 
hodnota, teda existuje l hierarchia hod
nôt (., .. . musi byt objekUvna, t. j. nezá
vislá a trvalá estetická h odnota"5 ), že 
umelecká hodnota má objekUvny základ 
v samotnom diele, hoci hodnotu treba 
hladať ·v kvalite (., ... priamym predme
tom hodnotenia nie je materiálny ume
leck9 artefakt, ale ,estetlck9 objekt', kto
r9 je odrazom a korelátom vo vnimatelo
vom vedomi"&), že premenlivosť hodnoty 
má objektivny základ v potencionálnych 
danostiach diela ( .... . estetlck9 objekt 
je ... určovan9 ustrojenlm a vlastnosťami 
materiálneho artefaktu "7) . 

Prečo to všetko hovorime? 
Predovšetk9m preto, aby sme proti ten

denciám, ktoré nechcťi voči novšiemu smeru 
slovenskej hudobnej tvorby uplatňovať 
v patričnej miere hladiska hodnoty, zdô· 
raznlli, že: 

Problém objektivnej umeleckej hodnoty 
je reálnym problémom, lebo: l . umeleckú 
hodnotu nemožno subjektivisticky vnášať 
do diela; 2_ základy umeleckej hodnoty 
a hierarchie hodnôt sú v samotnom diele, 
a preto problém hierarchie h odnôt je po· 
žiadavkou, ktorťi nastoluje samotn9 fakt 
existencie hodnôt. Rovnostársky stavať 
všetku tvorbu na jednakú úroveň len pre
to, že sa nesie v duchu určitého smeru -
zdá sa trochu priezračné a podozrivé: chce 
sa s t9m azda pomôcť dielam, ktoré ne
majú patričnú umeleckťi hodnotu? 

Jean Marie Guyau povedal: "Keby umenie 
dospelo k tomu, že by nemalo 1n9 ciel , než 

očari ť oči a uši, jedného dňa by sa dalo 
previesť na sťistavu jednoduch9ch tech
nických pravidiel, na otázku zručnosti a 
čireho triezveho vedenia. Maliar alebo 
básnik by potom nepotrebovali viac ge
niality než má ohňostrojca, ktor9 podla 
chemick9ch vzorcov zostavuje a vypoči
tan9ml smermi vrhá svoje pestrofarebné 
rakety"B). 

Proti Guyauovmu názoru by sa dalo, 
pravda, všeličo namietať. V tom má však 
pravdu, že treba rozlišovať medzi skutoč
n9mi umeleck9mi hodnotami a medzi ne· 
náročnými, lúbiv9mi a g9čovit9mi .,ohňo· 
strojmi ' a "prskavkami". Nie všetko, čo 
sa zrodf v duchu určitého smeru, je sku
točnou a rovnakou umeleckou hodnotou. 
Či v našom .,druhom prťide" sú umeleckou 
hodnotou aj ohňostroje a prskavky? 

Jednostranné smerové docenenie na 
úkor hodnoty vedie k podceňovaniu a 
k zavrhovaniu hodnôt ln9ch smerov a hod
nôt minulosti. Isteže sa treba angažovať 
aj za smery. Ale nte za cenu hodnoty a 
hierarchie hodnôt. Smerová prekonanosť 
neznamená prekonanie a pokles predt9m 
vzniknut9ch hodnôt. T9m, že Beethovenov 
estetick9 ideál bol v9vinom už dávno pre
konan9, ani zďaleka nezanikla hodnota 
jeho tvorby. Umelecká hodnota ako hod
n ota a umenie vôbec je hodnotou a ume
nim so svojou patričnou Objektivitou 
v r ámc'! systému hodnôt. Bolo by pom9le
né vidief hodnoty midasovsky - dokonca 
rovnostársky - len na jednej strane. 
Súčasná situácia na slovenskom "hu-

do boom fronte" ukazuje, že p r o g r a
m o m najbližiieho obdobia sa musi stať 
boj o uznanie vietkých skutočných hod
nôt a boj o uznanie l e o hodnôt. V tomto 
vidím i zmysel marcového aktívu sloven
ských skladatefov i rozhorčeného vystú
penia Suchoňa, Cikkera, Kardoša atd. na 
ňom. O tomto konkrétnejiiie až v prfpadnej 
diskusH . 

Mladšia slovenská skladatelská gene
rácia vytvorila už niekolko pozoruhodn9ch 
diel. úspechy, k toré dosiahla, treba jej 
plne priznať. No práve tak, ako sa vyčf
talo, že za úspechmi šplčkov9ch diel sa 
kryje celá slovenská hudobná tvorba, ne
možno ani mladšiu generáciu neupozorniť 
na toto nebezpečie. Treba i v jej tvorbe 
presne diferencovať medzi šp!čkov9mi 
hodnotami, prlemern9mi dielami a tvor
bou podpriemernou, dielami slab9m1, ne
vydaren9ml l g9čmi - hoci aj g9čmi 
páčlv9mi. Ak by ned.ošlo k tejto hodno
tovej diferenciácii, uškodUo by to pre
dovšetk9m samotnej generácll. Falošná 
ukolisanost v ilúziách vždy prinesie svoje 
tr pké ovocie. Nehovoriac, pravda, o tom, 
že reálne sebauvedomenie, ku ktorému do
pomáha l kritika, je základn9m predpo
kladom umeleckého dozrievania. Kritická 
nespokojnosť so sebou by sa mala stať 
i pre mladšiu slovenskú skladatelskú ge
neráciu stálym prameňom jej cesty k vyš
šlm a vyššlm umeleck9m hodnotám. Tťito 
poznámku adresujeme, pravda, skôr .,kri
tike", ktorá ich tvorbu .,hodnoU", a ktorá 
voči nej uplatňuje doteraz viac hladlsko 
smeru, a menej umeleckej hodnoty. 

1 Poznámka autora: Rukopis bol odovzdaný redakcii v júli 1965. 
Poznámka redakcie: Pre úplnosť treba však dodať: 

a) Rukopis bol odovzdaný do tlačiarne v najbližšom zadávacom termíne 11 sept 
(v let~ SH nevychá~za) a v to.!Dže mesiaci bol vysádzaný; • · 

b) l P~ vysád~am robil s: Simúnek zásahy do tohto člänku; posledný raz ešte aj 
v korvekturach dňa ~· januara 1966, kedy považoval prácu na tomto v júli odovzda
nom clán~u za defimtlvne dokončenú a súčasne článok opäť autorizoval a autentizoval· 

c) ked'ze sme v _jesennom. období pripravovali tri monotematické čísla (estetika: 
komunikačné pr_ostrJedky, sve.ová avantgarda), obmedzený rozsah časopisu nám nedo
vofoval uver~jm~ ani všetk~ m~teriály dotýkajúce sa týchto tém, nielen tento! 

d) po prečJ!am. uver':_jnen~ho clánku sme v júli m. r . požiadali s. šimúnka o konkrét
ne ~hodnoteme mektorych d1el slovenských skladatefov. Súdruh šimúnek, žiar nevyužil 
moznosť apli~ovať '!~ ko~krétn~m hodnotení svoje pozoruhodné teoretické uzávery 
~ odp~vedal, ze nemoze nasu poziadavku po konkrétnom hodnoteni splniť z dôvodov 
casovych. 
~) Viktor Ba_.sch, l!lavní T?ro?lém estetiky, Orbis, Praha, 1924, str. 35. 
) Jan Mu:karovsky, EstettCilca funkce, norma a hodnota jako sociální fakt Borový Praha 

1936, str. 55. ' ' ' 
4) tamtiež 
s) tamtiež, str. 70 
6 ) tamtiež 
1) tamtiež 
1

) Jean Marie Guyau, Umenie ako výraz ži vota, Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1955, 
str. 286-287. 
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CARL DAHLHAUS 

Estetické problémy 
najnovšej hudby 

J 

Téma, 0 ktorej som mal písať, totiž "o súčasnej n;emeckej _hudbe':: 
s a mi vymykla z rúk, keď som sa pokúsil ju zvlád~ut_. "Hocake slov_~_ 
_ ako vraví Valéry - "je celkom jasné, ak ho p~~uJete ~le~o pouzi 
jete v hovorovej reči; nepôsobí nijaké ťažkosti, keď_ J~ zapoJe~e. do obyd 
čajnej rýchlej vety. No len čo ho vytrhnete zo s~v1su: uvazuJete na . 
ním osamoteným a chcete mu prisúdiť význam ~m~o Je~o prechodne~ 
funkcie, pôsobí magicky zmäteným dojmom, kladie cudny odpor, zman 
všetky pokusy o definíciu." . č - k . · 

Nemecká literatúra" je literatúrou v nemeckom Jazyku .. o vsa Je 
n'~mecká hudba"? Azda možno nájsť črty v hudbe K~rlhemza_ St?ck

hausena ktoré možno považovať za národné. Bolo by vsak bezn~deJnou 
námaho~ dostať sa z nacionálneho aspektu - teda zoskupem~, z~
hrnujúcim Stockhausena a Orffa, no vylučujúcim B~uleza a Stravmsk.~~ 
ho _ k dômyselným tvrdeniam o hudobných danos~1ach. To "ne~eck~ • 
čo spája stockhausena s Orffom, azda jestvuje, no Je nepodstatn~ v .P -
rovnaní so vzťahmi, ktoré spájajú Stockhausena s Boulezo~ .. Nac10n~lny 
prvok sa stal celkom ľahostajným. (Hans Werner Henze z~Je v Talian
sku Pierre Boulez v Baden-Badene, Maurício Kagel v ~ohne. ? .. 
P~áve taký zmätkový a nedefinovatefný je pojem "sučasneJ h~dby_ · 

Ak niekto píše a "súčasnej literatúre", neu~adn~ ,?~ podozren~a. z~ 
ovažu'e kázne za nevydarenú lyriku a novmove clanky za }:mzer~e 

~ovely.3 Oproti tomu "hudba" je taký obsiah~y p~jem, _že nepovsu~m.utie 
si repertoáru mužských sborov alebo mandohnovy_ch suborov p_ovaz~J_e sa 
za intelektuálnu namyslenosť, hoci Asčasti poz_ostava zo skla~1eb suca~ť 
ných skladateľov. No nejestvuje sposob, ktorym by bol~ mo_zné hovon 
ako 

0 
komornej , tak aj 0 úžitkovej hudbe. yýznam ~setkyc!t slov sa 

mení pri prechode z jedného okruhu do dru~eho. ~a-priklad vyr~z "mo
derný" nielenže sa v zábavnej hudbe vzťahUJe na 1~e prvky ako v. sy~
[onickej tvorbe, ale má aj iný význam. (Z~e~a vyz'!amu. sa pr~JaVUJ~ 
v bližšom alebo vzdialenejšom pomere k ~~.m poJmom._ ':: .. zabavn!J 
hudbe možno nenásilne spojiť výraz "moderny a "k~n'::~ncny , pretoze 
móda je konvencia. V symfonizme sa vzájomne vylucUJU.) . 

Nasledujúce poznámky sa vzťahujú na "autonóm~u" hudbu, a to me 
preto, žeby cirkevná alebo operná hudba bola. ~ezv!.~na~á, ale. z toho 
dôvodu, že nie je možné charakterizova~ to ,_,suca~ne ~ CirkevneJ hudb~ 
bez toho aby sme sa nezaplietli do diskusie o hturg1ke. Ak sa hovon 
0 "súčas~ej" cirkevnej hud?! alebo ... o _"s?časn~m" hudobn~m. _divadle~ 
tak sa pri posudzovaní "sucasnost1 !st':~o ~!ela neuľlat.nuJu. auto. 
nómne hudobné kritériá. Podla prevladaJUCeJ te11:denc1~ Je c1rke~na 
hudba funkciou liturgie, operná hudba zase funkciOU divadla. Z~e~me 
také oratórium Bialasa alebo scénické dielo, ako je Orffova Ant1go_na! 
nemožno posudzovať dômyselne a priliehavo pojmami abstrahovanymi 
z autonómnej hudby. (Je znakom šťastných "k_lasických'~ obd_obí istého
žánru, ak príznaky vyvierajúce z f_unk~íe bez~yhr~d.ne suhlas1a s ~uto
nómne hudobnými kritériami. To Je vs.ak skor vymmk~ ako pravi,dlo~~ 

Výraz "autonómny", pravda, podlieha nedorozumemam. For~ula "1 art P?~r l art. • 
ktorú mimovoľne máme na mysli v tejto súvislos~i, bola v ~nul~m sto:_oci, ked' J.U 
vyslovili, užitočnou provokáciou, výz~ou na m~sleme: No nemozno ~~ pou~I~ ako def!
níciu. Myšlienka autonómie netvrdí, ze hudba JestvuJe ,_,sama .os~be , ale_ Iba tofk?, z~ 
možno posudzovať hudobné diela nezávisle o_? ic~ fun~~1e, z hladiska: '!Su alebo n1e_ su 
umením?" Nik nepopiera, že hudba môže splnať roz~~ ucely alebo f_unk~Ie. Napo~on vsak 
zástancovia princípu autonómie trvajú na otázke, c1 predmetné dielo Je umemm alebo 
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nie. Z hladiska sociálneho tento princíp znamená, že skladateľ má právo považovať 
estetický posudok za rozhodujúci. Ak skladateľ odmietne alebo sa zdráha písať hudbu, 
ktorá splňa funkciu liturgie, divadla alebo zábavy, neznamená to, že liturgia je mu 
cudzia, divadlo ľahostajné alebo zábava suspektívna. Znamená to iba toľko, že funkcie 
sa mu zdajú ako nepriaznivé podmienky pri komponovaní hudby, ktorá je umením, 
a nie "umeleckým remeslom". 

S princípom autonómie, ktorý vyhlasuje "charakter umenia" za poslednú inštanciu, 
spája sa už pol druha storočia predstava, že dielo musí byt nové, aby sa považovalo 
za umelecké. Novosť sa však nehradá kvôli nej samotnej, ale ako podmienka umelec
kého charakteru. Je predpokladom, nie účelom. "Historická kvalita" - novosť diela 
stojí k estetickej kvalite - k umeleckému charakteru - v takom pomere ako logická 
správnosť úsudku k empirickej správnosti. čo je logicky nesprávne, je aj empiricky 
nesprávne. No to, čo je logicky správne, nemusí byť aj empiricky správne. Princíp 
novosti teda nespočíva v ňom samotnom, ale legitimuje sa vo výsledku, v umeleckom 
charaktere diela. Konečnou je estetická inštancia. No predmetom estetických súdov sú 
jednotlivé diela. "Izolované, do seba uzavreté dielo predstavuje najvyššie skutočno 
v umení." (Walter Benjamin) Jedinou priliehavou odpoveďou na otázku, čo je "súčasná 
nemecká hudba", bola by teda analýza niektorých diel, azda Stockhausenových "Sku
pín", alebo "časomier". No túto nemožno uskutočniť niekoľkými riadkami, a tak teda 
pokus o náčrt estetických princípov najnovšej hudby musí tu slúžiť za nedostačujúcu 
náhradu. 

II 

Najexponovanejší typ najnovšej hudby - elektronická hudba - je primárnym pred
metom diskusie. Zdá sa, že podnecuje skôr afekty ako presné vnímanie. Otázka, či 
elektronická tvorba je "ešte hudbou", má všeobecne rétorický význam. Vyjadruje po
horšenie, a nie uvedomenie si problému. Napriek tomu by som sa chcel pokúsiť odpo
vedať na ňu a načrtnúť príčinu, prečo elektronickú hudbu treba priradiť k hudbe. 

Príčina je v jednoduchej skutočnosti, že problémy majúce sa vyriešiť pomocou elek
troniky vyvierali z vývinu hudobnej kompozičnej techniky. Elektronickú a seriálnu 
hudbu spája vzájomné pôsobenie. Akusticko-technická možnosť vytvárať a pozmeňovať 
zvukové farby pomocou generátorov a filtrov by bola bývala skladateľom ľahostajná, 
keby v elektronike neboli videli prostriedok podriaďovania farby zvuku seriálnej me
tóde. Prístroj sa nepoužíval preto, lebo jestvoval, ale preto, že niektorí skladatelia boli 
presvedčení o jeho používaternosti na riešenie problémov, ktoré sa vynárali pri snahe 
vyvodzovať najkrajnejšie konzekvencie seriálneho princípu. 
Skutočnosť, že elektronická hudba je afektmi zaťaženým predmetom diskusie, mala 

za následok, že sa vo verejnosti, v novinách a u publika v svojej relevancii preceňuje. 
Máloktorý skladateľ, ktorý produkoval elektronické diela, pripisuje elektronike cen
trálny význam. Je kvantitatívne nepatrnou, kvalitatívne periférnou časťou najnovšej 
hudby. 

Na druhej strane sa na príklade elektronickej hudby ukazuje mylnosť názoru, že 
obecenstvu je najnovšia hudba ľahostajná. To, že hudba vvvoláva diskusie, je legitim
ným dôsledkom. A diskusiu, ktorá sa po pol druha desaťročí ešte neodmlčala, nemožno 
označiť za bezvýznamnú. Pravdepodobne elektronická hudba vyprovokovala - či už 
priamo alebo nepriamo - aj neobyčajne veľký záujem o diskusie týkajúce sa podstaty 
a hranic hudby. 

III 

Seriálna technika, narábanie so všetkými vlastnosťami zvuku podľa radového prin
cípu je iba metódou. A mnohé nedorozumenia, ktorým seriálna hudba bola vystavená, 
boli by bývali zbytočné, keby sa bola vzala do úvahy Aristotelova veta, že kritérium 
"poetickej" tvorivej činnosti je výsledok, a nie metóda. 

O neodškriepiteľnej skutočnosti, že seriálne štruktúry sú mechanizmy, diskutovalo 
s a s prekvapujúcou vervou sentimentálneho rozhorčenia alebo intelektuálneho nadše
nia, a to tak tvrdošijne, že sa čoskoro zabudlo na otázku "raison ďetre" mechanizmov. 
Malo by však byt samozrejmé, že zámer skladateľa nespočíva v predvádzaní činnosti 
istého systému. Manipulácie s radmi nie sú cieľom, ale skladateľom používaným pro
striedkom na to, aby dal jasne ohraničený hudobný tvar spočiatku ešte neurčitej zvu
kovej predstave o diele, ktoré by chcel napísať. 

31 



Polemika proti seriálnej hudbe je sofistická. Skladateľa neprávom obviňujú, že sa 
usiluje o počutelné zvýraznenie mechanizmu, aby mu potom vyčítali, že sa jeho zámer 
nepodaril. Bolo však omylom odvodzovať pochopenie seriálnej hudby z márneho sna
ženia o spoznanie štruktúr. Skladater nemá iný zámer ako sprostredkovať poslucháčovi 
hudobné predstavy, "znejúce tvary". A nik iný iba sám sklada tel môže rozhodovať 
o tom, či je seriálna technika vhodným alebo nepoužívatelným prostriedkom uskutoč
ňovania toho, čo si predstavuje. Iba výsledok je ponechaný úsudku poslucháča. Môže 
ho považovať za odporný alebo atraktívny. Ale mal by hovoriť o tom, čo počul, na
miesto toho, aby nariekal nad tým, že pri počúvaní nemožno zrekonštruovať mecha
nizmus skrytý v hudbe. 

V zmätení nad bezúčelným záujmom o metódu zabudlo sa objasniť trpezlivou úvahou 
to, čo sa počúvalo, ako aj príčiny, prečo sa to pociťovalo hudobne zdôvodnené. (Počet 
tých, ktorým je seriálna hudba prístupná, nie je malý. A bolo by nezmyselné podozrie
vať ich zo snobizmu, pretože nejestvujú spoločenské skupiny, v ktorých predstieraný 
záujem o seriálnu hudbu by zaručoval prestíž.) Nedostatočnosť reflexií na počutelnom 
výsledku vyvolal, prirodzene, nedostatok kategórií. V snahe zastrieť tento nedostatok 
opakovalo sa mylné chápanie seriálnych štruktúr ako analogon k tematickým štruktú
ram, že ich teda treba počuť. No len čo raz spoznáme tento kolobeh, aj bez ťažkostí 
sa z neho vymaníme. 

IV 

Pre porozumenie aleatoriky - "hudby náhody" - treba ju poznávať v extrémnom 
stvárnení Johna Cagea. 

"Náhoda" je prostriedkom deštrukcie, takej, ktorej zámer, triezvo formulované, ne
spočíva v ničom inom ako v snahe činiť akustické "vnímatelným". No pojem "vníma
nia" tu nemá bežný význam, pretože to, čo má označovať, je nezvyklé. Ak hovoríme 
o "vnímaní" v bežnom zmysle slova, mienime tým kategoriálne formovaný vnem. šumy 
s a neponímajú ako komplexy akustických vlastností, ale ako príznaky vecí alebo dianí. 
Oproti tomu zámer aleatorických experimentov spočíva v zrušení kategoriálneho stvár
nenia za účelom nadraďovania čistých vnemov. 

Medzi k ategoriálne formy, ktoré sa majú zrušiť, patrí - popri obvyklej skúsenosti 
ponímajúcej š umy ako príznak - "hudobná logika" včleňujúca tón do istého súvisu. 
Tradičná požiadavka, podla ktorej počúvanie hudby sa má zameriavať okrem samotného 
vnemu aj na poznanie vzťahov a tvarov, nadobúda opačný zmysel. Nite spájajúce tóny 
sa prerušujú, aby sa vedomie poslucháča pripútalo k vnemu. 

Jeden z najjednoduchších pokusných postupov - v aleatorike je často zneužívaný 
termín "experiment" dômyselne používatelný - pozostáva z miešania hudobných frag
mentov s bežne sa vyskytujúcimi š umotmi. Konfrontáciou má hudba vyvolať vedomie 
š truktúr a všedné š umy vedomie príčin. Ostávajúci zvyšok, ktorý má byť vnímatelný 
pomocou deštrukcie, je akustická danosť ako taká. 

z kontextu praktickej alebo hudobnej skúsenosti vytrhnutý bezvzťahový vnem má 
sprostredkovať vedomie "čistej prítomnosti" (Karlheinz Stockhausen hovoril o "mo
mentovej forme") . Cit pre čas je v tom zmysle korelátom k súvisiacim pochodom, že 
ak sa jeden poruší, aj druhý sa zmarí. 

"Cistý vnem" a ,.čistá prítomnosť" sú hraničné skúsenosti, neprístupné pojmy. Pokus 
o vynútenie stavu, ktorým by sa predsa stali vnímatelnými, pripomína techniky 
mystickej kontemplácie. Možno však pochybovať o tom, či je účelom hudby, aby sa 
stala nástrojom mystiky. 

Písané pre Slovenskú hudbu. 
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Pucciniho Turandot na scéne SND (na nasl. str. ) 



.. ... som presvedčený, že pre r ozhlas, 
televíziu i ver ejné hudobné predvedenie 
bude mať elektronická hudba stále väčší 
význam. Kon iec koncov rozhlas má infor
movať o tom, čo j estvuje d n e s - nielen 
v politických, vedeckých, športových a 
zábavných programoch, ale i v literárnych 
a kultúrnych reláciách a na verejných 
podujatiach. Vo všetkých sférach mimo 
hudby je záujem väčšiny poslucháčov 

upriamený, samozrejme, na to: byť infor
movaný podľa možnosti čo najvšestran
neJSie o najnovšom a najaktuálnejšom 
(akoby v hudobnej oblasti nejestvovalo 
nič aktuálneho); len čo sa v hudobnej 
oblasti rozšíri poznanie, že nová hudba 
patrí samozrejme a nevyhnutne k celku, 
rovnako ako politika a výskum vesmíru, 
príde k uvedomeniu si tejto skutočnosti. 

Určite by sme si sťažovali, ak by sme boli 
v oblasti politiky, športu, vedy a techniky 
prevažne oboznámení s tým, čo bolo v mi
nulosti. A to, že hudba, kt or á v z ru
š u j e a r o z š i r u j e p r i e s t o r vn ú
t o r n é h o s v e t a, sa obnovuje a mení, 
práve tak ako skúmanie vonkajšieho prie
storu sveta, poslucháč to niekedy aj zba
dá, hoci tým nie je práve nadšený. Zdá sa 
mi samozrejmé, že hudba využije výsledky 
modernej techniky - včítane automati 
zácie - rovnako ako všetky ostatné 
oblasti. že sa pritom sama v súhlase 
s použitými prostriedkami a t echnikami 
zmení, je rovnako prirodzené." 

.... . . na podklade neobyčajne kompliko
vaného procesu, ktorý sa odohráva, ak 
príde k súhr e skupiny profesionálnych 
hudobníkov: číta biele bodky na bie
lom papieri, hudobne myslí, počúva, 

posluchom zas koriguje a z jemnuJe, 
vytvárajúc pritom to najsubtílnejšie: 
hudbu; teda médium, ktoré umoznuJe 
oznámiť najnepopísateľnejšie duševné hnu
tie. Podstatný rozdiel medzi elektronickou 
a inštrumentálnou hudbou spočíva v tom, 
že v elektronickej hudbe vytváranie zvuku 
nie je viazané na prirodzené hranice m e
chanických nástrojov (nástrojov z dreva, 

kovu, kože, strún atď. ) ani na hrajúcich 
hudobníkov (na rýchlosť ich dychu, svalov, 
rúk), a le že môžeme pri vytváraní zvuku 
použiť ľubovoľne veľkú rýchlosť, ľubovoľ

ne pevné a variabilné sily, faktory meni 
teľnosti za pomoci elektrického prúdu. 
O h r a n i č e n o s ť elektronickej hudby 
.spočíva v tom, že - aspoň dosiaľ - auto
mat možno veľmi ťažko prinútiť učiť sa 
(teda získať schopnosť, túto zachovať. 
vylepšovať, sám sa opravovať, počuť a 
zjemňovať) . " 

K. H. Stockhausen, Melos 1965 

,.Hudobné festivaly vyrástli dnes v celom 
svete ako huby; je to skutočnosť, ktorej 
nikdy nemožno venovať dostatočnú pozor
nosť. Ja sám by som jej dal zmysel a 
význam reakcie proti tomu splytčeniu 
hodnôt, ktoré je najalarmujúcejším feno
ménom dnešných dní. Nemáme dnes do
jem, akoby celý front duchovného nebol 
pred našimi očami vystavený nezadržateľ
nej podkopnej činnosti v prospech univer
zálnej priemernosti, ktorá sa odohráva 
v najspodnejších vrstvách diabolského?" 

Gabriel Marcel, Salzburg 1965 

..... nezáleží mi na tom, č i ma počítajú 
k .,avantgarde" alebo k "reakcii". Starám 
sa len o to, aby som písal takú hudbu. 
ktorá sa mi pozdáva. Ideologické hľadiská 
sú pre mňa nepodstatné a ja nechcem 
svoju hudbu podoprieť ideologicko- teore
ticky. Z toho aspektu sa mi zdá Stravin
ského poňatie ako jedine správne. Ako 
Stravinský som ľahostajný voči kategór ii 
,.modernosť". To však nemá u mňa nič 
spoločného s .,tpater l' avant-garde". 
Nechcem épater, ale konať tak, ako to 
považujem za správne. To je všetko. Mo
dernosť ma nezaujíma." 

Gyorgy Ligeti, Neue Zeitschr. 
f. Musik 1965 

.,Starú domnienku, že hudbu možno 
tvoriť len pomocou tónov, a to podľa 
možnosti s peknými tónmi, treba revido
vať. Naproti tomu zostáva menejcennosť 
programovej hudby aj dnes neobmedzene 
platná. Hlavnou príčinou nízkej úrovne 
hudby, ktorá nie je autonómne koncipo
vaná, spočíva na tejto podriadenosti ; za
braňuje rozvinutiu všetkých vnútorných 
hudobných možností, k toré sú skryté 
v určitej konštelácii tónov. Zdá sa pritom 
dôležité, že skladatelia, ktorí sa neustále 
usilujú o mimohudobné ciele, postupne 
strácajú svoju citlivosť voči vnútorným 
silám hudby." 

Erhard Karkoschka, Melos 1965 
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Zbynek Vostrák 

Three Sonnets 
from Shakes'fleare 

sbor (1962). Kryštalizáciou pre dychové 
nástroje (1962 ), Rekollekciou pre sólové 
husle (1962) a Tromi esejami pre klavír 
(1962) si overil možnosti seriálnej po
webernovskej techniky, v Afektoch pre 
7 nástrojov (1963) uplatnil s veľkou fan
táziou a pohotovosťou aleatorné prostried
ky. V posledných dielach, t . j. v Kantáte 
na slová F. Kafku (1964 }, v Elementoch 
pre sláčikové kvarteto (1964), v Trigone 
pre husle, hoboj a klavír (1965) a v Syn
chrónii pre 6 nástrojov (1965) priebojne 
kráča v prísnom a dôslednom kompozič
nom slohu svojou vlastnou cestou, ktorá 
v dnešnej českej hudobnej tvorbe patrí 
k najnovšej avantgarde, a to na úrovni 
vysoko vytrlbeného majstrovstva. 

Three Sonnets from Shakespeare pre 
sólový bas a komorný orchester z roku 
1963 tvoria medzník v uvedenom prehľade 
Vostrákových diel posledných oiatich ro
kov. Súčasne so Sonetami píše Afekty, 
v ktorých po prvý raz použil aleatoriku. 
V Sonetoch zhrňuje kompozičné skúse
nosti predchádzajúcich diel, Afekty otvá
rajú nové prespektívy jeho tvorby. 

Dokončené: 1963 
Premiéra: 16. l. 1965 

V r . 1960 mal Zbynek Vostfák za sebou 
(vtedy 40-ročný) už bohatú skladateľskú 
činnosť. Okrem iného 8 javiskových diel 
(4 opery a 4 balety), z ktorých opera 
Rozbitý džbán bola r. 1962 ocenená v sú
ťaži UNESCO. 

V posledných dvoch operách (Pražské 
nokturno a Rozbitý džbán) sa Vostfákova 
umelecká tvár začína náhle meniť. Skla
dateľ opúšťa vďačný tradičný sloh (v kto
rom vynikol nielen mimoriadnou technic
kou šikovnosťou, ale uplatnil aj svoj veľký 
zmysel pre javiskovo dramatický účin) a 
usiluje sa o súčasný výraz. Postupne si 
overuje nové, moderné prvky hudby 20. 
storočia. Poslednou operou sa dostáva až 
na prah dodekafonickej techniky. 
Ďalší k rok znamenal - vyrovnať sa 

s viedenskou Schonbergovou školou. Vost
fák ho urobil odhodlane a rázne. V jeho 
doterajšej skladateľskej tvorbe to bol zá
sadný obrat - pravda, dobre pripravený 
pos lednými dielami predpokladajúci 
silné presvedčenie a veľkú húževnatosť. 
Nebolo to nič menšie ako zanechať osved
čenú cestu, ktorá mu priniesla ohlas aj 
úspech, a dať sa na nevďačnú, riskantnú 
a obťažnú cestu za Novou hudbou. Roku 
1960 bola táto cesta v podmienkach nášho 
hudobného života ešte obťažnejšia, a to 
odmietavým postojom verejných inštitúcií 
k Novej hudbe a nedostatkom kontaktu 
so svetovou tvorbou tohto smeru. Novou 
hudbou sa aktívne zaoberal len malý okruh 
nadšencov, ktorý si získaval styk s obe
censtvom za najväčších mysliteľných ťaž
kostí obetavým svojpomocným podnika-

Tónový materiál Vostfákových Sonetov 
je usporiadaný podľa dvanásťtónového ra
du, ktorého základný tvar v prvom a tre
ťom sonete znie: 

IE* 

V druhom sonete je obmenený premies
tením tónu c: 

&. 

~- Is l 
,. l 

Skladateľ tu nepracuje s celým radom, 
ale s jeho úsekmi, ktoré spája pomocou 
mostov zo spoločných tónov. Ukážka za
čiatku prvého sonetu osvetlí t ento spôsob: 
(viď príklad na nasledujúcej strane!) 

V treťom sonete, pravda, používa celé 
rady, no často počínajúc strednými tónmi 
(teda tvar odvodený rotáciou), a spája 
ich do reťazcov podobne ako v uvedenej 
ukážke. 

Dva reťazce radov (niekedy aj viac) 

ním. 
vostfák zvládol dodekafóniu v pie sňo

vom cykle Do usínání (1961), v Kontras
toch pre sláčikové kvarteto (1961) a vo 
Dvoch japonských madrigaloch pre ženský 

prebiehajú súčasne v horizontálnej, prí
padne lomenej alebo kombinovanej dode
kafónii. Vokálna línia je nesená prirodze
ným rytmickým spádom spievaného slova, 
zatiaľ čo zložka inštrumentálna tvori punk
tuálnu triešť, rozsiatu po nástrojoch a 
oktávových polohách. Tento zámerne kon
trastný charakter vokálnej a inštrumen
tálnej zložky je v prvých dvoch sonetoch 
ešte vyhrotený rytmickými prostriedkami, 
v treťom potom, naopak, miernený dlho 
zadržanými pedálovými tónmi. 
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~re. ry_tmickú faktúru diela sú charak
tens.ttcke r~tmické bunky. Jednotlivý ná
st~OJ. spravtdla nehrá viac než jednu ryt
mtcku bunku a pokračuje až po dlhšej 
alebo. kratšej pomlke. V prvom sonete sú 
to tnoly a ,kvinto ly (viď príklad č. 3), 
stav?né vedi~ seba, a le často tiež súčasne 
proti ~ebe, mekedy i v kombinácii s kvar
tolami, napr.: 

M_ies~ami do nich vpadajú krátko nara
zene suzvuky, prípadne jednotlivé tóny. 

Dvojtónové prvky: 

ich _augme~tácia a dlhé trilky tvoria temer 
cely rytmický materiál druhého sonetu. 

:::: 
..;; 

V.c/. 

IU 

Stretáva~~ ~ zrážajú sa v š tyroch súčasne 
prebtehaJUCtch prúdoch spočiatku hustej 
pozvoľn? r ednúcej faktúry. ' 

. V tretom sonete prevládajú v rytmickej 
dtfe~enciác~i tr~oly (na dve doby}, a to 
male aJ velké. Casta sú v t akte posunuté: .. p!_ijYt 

niekedy aj cez taktovú čiaru 

1.~ • l J J l • l 
J '-.:.o" l 

Miesta:ni tvoria_ ry~mické bunky kvartoly 
(na tr~ doby ) aJ kvmtoly. Súzvuky väčšie
h~ poctu tónov sa vytvárajú zadržaním. 
VI~~ ako dva tóny tu súčasne nenastu
pUJU. 

P_rvý sonet je rozdelený (podľa 8 + 6 
versov ~ne~ky) na dva kont~astujúce diely: 
d;a_ma~tcky a lyrický. Podobné formové 
rie~eme tretieho sonetu sa líši rozdielnym 
vztahom oboch dielov: nie sú v kontrast
nom pomere, lež druhý diel je voľnou 
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Nevyspievaná láska 

l 
G. Rossini: Talianka 
Dir igent: G. Auer 
Réžia: M. Fischer 
Scéna: P . M. Gábor 
SND Bratislava 

v Alžíri 

za Talianku sa prihovárala chronická 
absencia komediálnosti na našom javisku, 
dávne stretnutie sa s taliansk ym ä la Ros
siní štýlom a konečne sam~tn~. hu~obnä 
hodnota a vel'ké spevácke pnlez1tost1. Pe
sarská labuť, vel'kovýrobca krásy, ľah~ 
kosti, ako a j vel'ký r ežisér bezs~arostneJ 
zábavy, zostala láskou pre mnohych. Pre
tože jej za ve l'a vďačia: divadl~ za ná
vštevnosť umelci za porozumeme a po
slucháč z~ prúdy hudby, ktorá sa "výborne 
počúva". _ . 

Pri interp retácii sa vsak s laskou a ob
divom nevystačí. Zrkadlovo hladký pov:ch 
rossin iovske j predlohy je totiž nebezpecne 
klzký. Ak je remeselná doko~alosť z~k~a
dom každej ďalšej dokonalosti, u Ross1mho 
to platí červeným podčiar.knuté. ~ed' tejto 
požiadavke nemožno úplne ":.~?ov1e~, ~by
točná je sympat ick á snaha us1t nove rucho 
pre miest ami dnes už starožitnícky humor 
text u tejto "tureckej opery" (heslom 

skrátenou variantou prvého dielu: Výra_
zový charakter celej vetY_ je k_onstantn~, 
aj keď zmiernené a zvrucn.ene . vY_zneme 
vedie k poklesnutiu dynam1ck eJ _urovne . 
Proti tomu výrazový obrys druheho so
net u je evolučný : pos_tupná yrem~n~ od 
scherzózneho vstupu az po zaverecny re
citatív p osledných dvoch veršov na,d dl~o 
držanými súzvukmi. Proces rozptylovama 
scherzového ruchu prebieha plynule pn 
zvoľňovaní tempa. 

"operný tex t je dobrý, ak n emá _zmysel:· . 
riadili sa zrejm e aj tvorcovia), skoda Je 
i pestrej, atraktívnej scény. Pú~ač~ . od
tiahnu pozornosť od ne~~konalost1 p1hera, 
dôkladne však nemaskuJU. 

I keď dnes slabnú hraničné čiary medzi 
špecializáciami na ist1 druh úlo~:. . i keď 
rôznorodosť môže byt pre rast uz1t~čná, 
i keď sú ú lohy, ktoré nie každému s:d1~ -
slovo špecializácia nemožno zamienat za 
termín schopnosť. 

Na tému "Čim je pre Vás Rossini ?".čí
tame v bulletine vyznania sa_ z_ obd~ vu, 
lásky, vďačnosti. Po predst~~em vsak tieto 
slová neznejú tak presvedc1vo. Nepodce
ňoval sa tak trochu samotný Rossini ? Bol 
veľmi šte drý, ale nie nezištný - s lovom 
je ťažký. A preto azda aj P_OCit: robme t?, 
na čo stačíme. Ak sa rob1 opak, odne_si~ 
to produkcia, vzniknú vel'~é inte~pre~acne 
výkyvy od priam žalostneho tr.apema_ sa 
s rossiniovskou technickou bravurou az po 
solídne mimoriadny pôžitok však neposky
t ujúce' hlasové produkcie. Rossini je aj 
výborný h lasový pedagóg - ostrov od
dychu pre hlas,_ masá_ž _n a h~asi:'k~ a pod. 
Na javisku je vsak uz 1ba narocnym skla~ 
date ľom. A toto zrejme mnohí interpreti 
Talianky nevedeli alebo nemohli rozlišovať. 
Blahodarný účinok rossiniovskej prípravy 
sa v p lnej miere odrazil jedine v tech
n icky preťažkom parte Mustaf~ G. Z~]e
nayho - bolo t o ovel'a viac nez rozcvJco
vanie sa, získavanie kondície. 

Prekvapil "ozdravený", rossiniovs~ú fa
rebnú inštrumentáciu priam nahr avkovo 
tlmočiaci orchester a konečne uspokojila 
(v rámci nebohatých možností predlohy) 
profesionálna prekladatel'skä ruka M. Pa
žU~. ~ 

Podnetom na zhudobnenie Shakes?earo
vých zneliek bolo 400. výročie bá~mkovho 
narodenia - príležitosť na hol_d 1 vyzna
nie. Vosti'áka pritom lákala aJ ~!oh~ kom
ponovať na slová v cudze_j re:1. l slo mu 
0 sú stredenie na zvukovu stranku slova 

pri z hudobnení a predpokladal, ž~ cudzia 
reč mu lepš ie umožní abstraho:-at od do
slovného významu textu. Vzťa~ hudb,Y 
k sémant ickej stránke s lova sa tym uvol 
ňuje (bez toho, že by sa popier~l - _o t_om 
svedčí u ž a j výber a zorademe basm. a 
ich vzťah k celkovej výstavbe cyklu ) ~ ta_
žisko sa presúva na stránku fonet1cku. 
Zaujímavé r iešenie vzťahu hudby a sloy_~ 
v tomto die le by si vyžadovalo podrobneJSl 
rozbor, ktorý sa však vymyká z rámca 
tejto stručnej state. 

Dielo bolo poctené cenou v súťaži SIM~ 
v Ríme roku 1964 a prvý raz predvedene 
na koncerte talianskeho rozhlasu RAI 
v Neapole orchestrom Alessandra Scarlat 
tiho 16. l. 1965. Eduar d Herzog 
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4 a 5. novembra 1965. Orchester a sbor SF , DetS'k ý sbor čs. rozhlasu Bratislava, 
( sbormajster: Ondrej Francisci), dirigent D jura Jakšié ( Beograd), sbor majster a diri 
gent komorného orchestra: Ján Mária Dobrodinský, sóli sti: Radmila Bakoéeviéová, soprán 
( Beograd), I vo Žídek, tenor ( Praha) , René Tuček, baryton ( Brno ). Program: Benjamin 

Britten : Vojnové requiem, op. 66. 

Br ittenovo Requiem patrí k najšťastnej 
ším dramat u r gickým činom SF v posled
no m o bdobí. Toto hlboko všeľudské, dnes 
nanajvýš aktuálne, protivojnove zamerané 
dielo používa - i keď striedmo, no na 
prvom mieste a v dokonale uváženom a 
premyslenom rozsahu - moderné zvukové 
výboje (spomeňme len fascinu júce použi
tie aleator iky na text " P ieni sunt coeli" 
v IV. časti Sanctus) zvlášť pri skutočne 
priliehavom a výstižnom hudobnom vy
jadrení básnických textov W. Owena, t e 
maticky vychádzajúcich z hrôz a úvah 
frontového vojaka z l. svetovej vojny -
popri zväčša hudobne archaizujúcom 
tlomčení latinských t extov tradičnej zá
dušnej omše. I keď sa navonok táto kom
binácia zdá trochu násilná, dielo samotné 
musí presvedčiť o opaku svojou hlbokou, 
prirodzenou muzikalitou, svojou prístup
nosťou, ľahkou zrozumitel'nosťou pri za
chovaní pravidiel čo najvyššej umeleckej 
úrovne sadzby. Autor totiž necháva ťa
žisko hudobného výrazu na vokálnych h la
soch, ktoré prednášajú texty. čo do počtu 
je aparát Requia moh utný, no Britten na
rába. s ním s pravým majstrovským zmys
lom pre ekonomiku výrazových prostried
kov a n ikdy nesklzne do efektnej bombas
tičnosti. 

Britten dokázal s vel'kým majstrovstvom 
včleniť hlasy sólistov i detského sboru do 
masy ostatných účinkujúcich. Tým, že pre 
sprievod t enorového (Žídek) a barytónové
ho ( Tuček ) sóla určil menší - druhý -

komorný orchester, veľmi pomohol z vlád
nutiu ich partov. Obaja speváci boli v po
rovnaní s inými oratóriami i v záver e 
pomerne svieži, ich hlas nestratil na isto
te, intenzite, prejav bol muzikálny, vrúc
ny, kultivovaný a prirodzený. Plné uznanie 
si zaslúži Bakočevičová, ktorej ú loha bola 
podst atne ťažšia, pokia!' išlo o " výdrž". 
Spievala totiž medzi miešaným sborom. 

Na veľkom úspechu tohto diela u obe
censtva spomedzi účinkujúcich treba vy
zdvihnúť najmä výkon hosťujúceho diri
genta Djura Jakšiča, k torý s veľkou dáv
kou umeleckej rozvahy citlivo sledoval 
Br ittenov zámer, že tot iž menej býva 
často viac, a popri energickom vedení or
chestra a celého veľkého ensemblu účin 
kujúcich ukázal, že je tak isto povolaným, 
aby vytváral účinné napät ie a strhujúcu 
interpretáciu. Spomeňme si napr. na maj 
strovské dodržiavanie fe r mát, pom!k a 
páuz, k t oré ako by bolo svojím vhodným 
zastr ihnutím ešte v iac burcovalo vnímaciu 
schopnosť poslucháča. Jakšičov t vorivý 
vklad do interpretácie spočíval práve v je
dinečnom vkuse, v zmysle pre mieru , 
v energickom, no v ni jakom prípade nie 
strojovom, ale plastickom a pomerne vy
soko kultivovanom prejave. 

I keď sa, pochopiteľne, vyskytli niektoré 
nedostatky v súhre, v sbore, najmä v det
skom, zas intonačné kazy, Brittenovo Re
quiem trebo pokl adať za dramaturgický 
i umelecký úspech a vysloviť želanie, aby 
t akých t o bolo čím viac . 

11. a 12. novembra. Dirigent: Ľudovít Rajter, sólista: Stanislav Nejgauz ( k lavír) , 
SSSR. Program: Jean Sibelius : Finlandia, symf. báseň, o p. 26, Ser gej Rachmaninov : 
2. koncert pre klavír a orchester c mol, op. 18, Ser gej Prokofiev: V . symfónia, op. 100. 

Tento konce rt uvedením Finlandie pri
pomenul 100. výročie narodenia veľkého 
fínskeho sk l adateľa. I keď má Sibelius veľa 
iných, u nás menej hrávaných diel, treba 
konštatoV'ať, že t áto symfonická báseň od
znela v štandardnej úrovni s vkusne vy
budovanou interpretáciou. V rámci Mesiaca 
ČSP počuli sme Prokofievovu symfóniu -
pravda, Piat u , už v minu losti toľ,kokrát 
predvádzanú. škoda tiež, že jej i náč dobrú 

úroveň tak značne naruši l neistý nástup 
sláčikov vo finále. 

Sólista St anislav Nej gauz i napriek to
mu, že je synom veľkého Henricha Nej
gauza, nás sk lamal. Obdivovali sme jeho 
ideálne uvoľnené ruky a ľahkosť, s akou 
t voril i najsilnejš ie dynamické registre, 
t akže ho orchester nikdy neprekrýval, no 
nezne li mu práve najuš ľachtilejšie záslu 
hou vr han ia h racieho aparátu z príliš ve ľ-
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kej výšky. Musíme tiež konštatovať, že s emocionálnym, o čom u Nejgauza ani 
uvoľnenosť technických prostriedkov išla napriek zrelému mužnému veku nemôže
uňho ruka v ruke i s málo disciplinova- me, súdiac podľa jeho Rachmaninova, ho
ným, typicky romanticky vášnivým pre- voriť. I Rajter, všeobecne známy ako vý
javom, ktorý príliš často sklz aval až k oh u - horný sprevádzač, tentoraz nestačil viesť 
rujúcej virtuozite. Dnes už právom vyža- orchester v plnom súlade s rapsodicky 
dujeme od umelca nielen bezchybnú tech- priam do nemožnosti zvlnenými tempami 
niku, ale i plnú rovnoprávnosť racionálneho a iste sa pritom riadne zapotil. 

18. a 19. novembra. Dirigent: Zdenek Bílek, sólista: Jan Panenica (klavír) , Praha. 
Program: Ludwig van Beethoven: I. koncert pre klavír a orchester C dur, op. 15, Gustav 
Holst: Planéty, symfonická suita. 

Nepoznám pozadie, ktoré predchádza 
alebo určuje počet Bílkových "hosťovaní" 
so Slovenskou filharmóniou, no tvrdošijne 
zotrváva neodškriepiteľný fakt, že si za
diriguje na pódiu veľmi málo. Bolo by iste 
zaujímavé prezrieť si napr. v rozhlase 
diskotéku Bilkových nahrávok a zistiť, že 
ich počet (vrátane záznamov z verejných 
koncertov) neobsiahne ani počet prstov 
jednej ruky! A pritom je to dirigent, 
o silách a schopnostiach ktorého netreba 
pochybovať. Spomeňme jeho veľký úspech 
pri zájazde v SSSR, kde dirigoval jediný 
koncert! Bílek už dosiahol vek, keď tvo
rivé schopnosti dirigenta vrcholia, my 
však máme tak málo príležitostí konšta
tovať jeho výkon, stagnáciu či úpadok! 
Neviem, od koho závisi dramaturgia Bíl
kových vystúpení, no, žiaľ, od VI. symfónie 
Bohuslava Martinu, na ktorú dodnes s ob
divom a úctou radi spomíname ako na 
jeden z najlepších výkonov nášho orchest
ra i dirigenta, nemal Bílek veľmi šťastnú 
ruku. Holstove Planéty, vďaka častému 
používaniu v rozhlase i vo viedenskej te
levízii, sú n iektorými partiami veľmi zná-

me. V tejto suite mal pred sebou Bílek 
úlohu vyriešiť účinnú výstavbu pomerne 
rozsiahlych plôch, vystihnúť a vytvoriť 
kontrastný charakter ich nálad; s uznaním 
môžeme konštatovať, že dynamická forma 
časti suity (jednotlivých planét) bola ú
činná, miestami až strhujúca. BI!kova prá
ca smerovala predovšetkým k postihnutiu 
celku, neraz dramaticky silne vyhroteného, 
pričom, pravda, plne využil svoj tempera
ment, energické gestá a záľubu v plno
zvučnom, sýtom orchestrálnom zvuku. 

Panenkov Beethoven nás tentoraz ne
mohol plne uspokojiť. Jeho hru ako vždy 
charakterizovala vysoká kultivovanosť a 
čistota technických i výrazových pro
striedkov, pestrá dynamická paleta, doko
nale vyvážená, no tentoraz racionálna 
rozvaha príliš dominovala na úkor bohat
stva fantázie a citu. Nedostatok emocio
nálnej zložky, akademizmus hry (s vý
nimkou stredného Larga) nás núti k úva
hám, že je to akoby dôsledok vnútorného 
kvasu umelca, jeho dozrievania na nové, 
vyššie kvality. 

25. a 26. novembra. Koncert SlovenS'kého komorného orchestra pri príležitosti 5. vý
ročia jeho založenia. Umelecký vedúci: Bohdan Warchal. Sólisti: Albert Markov (husle) , 
Zdenék Husek (viola). Program: Antonio Vivaldi: Concerto grosso d mol, op. 3, č. 11, 
Johann Sebastian Bach: Koncert pre husle a orchester E dur, Jan Carlstedt: Sonata 
per archí, Georg Philipp Telemann: Suita pre koncertantitú violu a sláčikový orchester, 
Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento F dur, KV 138. 

Jubilejný charakter vystúpenia SKO nás 
núti zamyslieť sa nad jeho päťročnou bi
lanciou. V tejto súvislosti treba neodškrie
piteľne konštatovať, že utvorením tohto 
súboru nahradil sa u nás dlho pociťovaný 
nedostatok komorného orchestra, ktorý 
vznikol po qdchode Václava Talicha a kto
rý sa nepodarilo pre neochotu a malú 
podporu nadriadených orgánov vyplniť 
Zdeňkovi Bílkovi s jeho komorným sú
borom pri SF. Je fakt, že hráči SKO sa 
presadili predovšetkým svojou vysokou 
umeleckou úrovňou - výsledkom tvrdej 
roboty i nekompromisným postojom svoj-
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ho umeleckého vedúceho B. Warchala, 
ktorý "pritisol" nadriadené orgány o stenu 
a vymohol si plnú úľavu z orchestrálnej 
hry, aby pracoval na plný úväzok len pre 
SKO. 

Zásluhou silnej umeleckej osobnosti B. 
Warchala vytvoril si SKO už určitý ty
pický interpretačný profil. Je to predo
všetkým dôraz na plasticky spevnú slo
vanskú vrúcnosť v kantiléne a na adekvát
ne, temperamentné, dobre akcentované 
stvárnenie rýchlejších temp. Podľa môjho 
názoru, ak porovnáme jeho výsledky s naj
lepšími orchestrami (štuttgartským, zá-

hrebským), čo u nás vystúpili, zisUme že 
SKO. mu~J. zamerať ďalšiu prácu na ;šte 
preci~neJSie dynamické diferencovanie 
skl.ad.~eb, na prísnejšie štýlové stvárnenie 
naJma mozartovského slohu na ešte kul
ti.vovanejšie, mäkšie, plavn~jšie vybrúse
m_e, n~ ~oknalejšiu jednotu príslušných 
~ast~~~ovych skupiniek a na ešte jedno
h:ateJSI .zvuk celého súboru. Zdravé muzi
Cirovan_Ie a technická virtuozita nech sa 
:'~ovna p:e:nysle~ejšiemu, kultivovanej
Sie~u stvarnovamu príslušných skladieb. 
Jedme tak bude môcť SKO držať krok aj 
na medzinárodnom a európskom fóre ak 
b~de. mať čo najlepšie časové i ek~no
micke podmienky. 

r~ku 1958 tlieskalo sólistom Kirovovho 
d:va~la z Leni~gra~u. a preto so záujmom 
oca.kavalo vystupeme u nás ešte neznámej 
l~nmgradskej ~kupi?y, ktorú naše denníky 
uz yop~ed oznacovah kvalitatívnymi super
lativmi. 

Baletný súbor Malého divadla sa začal 
f~rmovať v roku 1932 pod vedením peda
g~ga a choreografa F. V. Lopuchova. Mia
dy kolektív s jednotnou baletnou školou 
bol. tvárnym telesom pre umelecké zámery 
maJstra Lopuchova. Je známe, že v Lenin
grade ~alo baletné _umenie väčšie ambície 
vymamť sa z podrucia skostnatenej tradí
cie klasického t anca ako v Moskve ktorá 
vyzn~vala klasiku oveľa prísnejšie. 'Tance, 
ktore ~a koncerte v Bratislave tancovali 
pred mekoľkými rokmi umelci baletu Ki
rovovho_ di.va~la, boli už zjavne poznačené 
mode~nym1 vyrazovými prvkami baletného 
umem!l (Lovec a vták, Petruškovo srdce). 
Pok~ac~vateľom v rozvíjaní a oživovaní 
klas1ckeho tanca bol aj nasledovník F. 
Lopuchova, dnes už svetoznámy choreo
g~af L .. Lavrovskij. V jeho umeleckej prá
CI s_a ZJavne odzrkadľuje popieranie vtedy 
zauzfva?ého názoru, že balet je tanec plus 
I?~ntom1ma. Lavrovskij stavia do popredia 
ucelnosť a ~myse! pohybu pred prázdnym 
efekt om ,a VIr tuóznou tanečnou technikou. 
Sklad.at elom predpísané sólové variácie 
v. deJovom bale te komponuje choreogra
ficky tak: aby ~euberali na ·obsahu, zmysle 
a dramatičnosti deja (napr. balety Fadet ta 
Romeo a Júlia). Po odchode L. Lavrovské~ 
ho do. Ve!'k,ého divadla v Moskve prevzal 
vedeme suboru odchovanec Malého divadla 
choreograf B. Fenster. Nastáva zmena 
drama~urgickej línie baletného repertoáru 
Na ~cene sa objavujú väčšinou diela do~ 
mác1c~ sklad_ateľov, S. Prokofiev, B. šos
takov~e: ~· Šcedrin a iní. Toľko v skratke 

Obvyklými črtami sa vyznačovalo aj no
vembr?vé vystúpenie SKO, na ktorom sme 
po . vrucnom úvodnom Vlvaldim privítali 
s~vietskeho. huslistu Markova. Jeho poda
me Bacha, ~ ke.ď mu nemožno uprieť vrúc
n.o~ť ~ m';IZlk!lhtu, ako i príjemný, ušľach
tlly ton, mkhnovalo skôr k romantickému 
pátosu a . virtuozite. Huslista bol asi indis
ponovany, nevystačil so silami do konca 
lebo po pomerne dobrom a istom začiatk~ 
sa množili intonačné kazy a najmä výkyvy 
te~pa štýlove značne skreslili celkový 
doJem z Jeho hry. Myslím, že pre naturel 
u~elc~ by sa bol býval napr. hodil skôr 
neJaky romantický koncert. 

Sonátu per archí od švédskeho sklada
teľa Jana Carlstedta uviedli "warchalovci" 
za osobnej účasti autora. Dielo silne oplý
va dramatickým vzruchom, pravdepodobne 
by bolo ešte účinnejšie vyznelo vo väčšom 
obsadení. Je to hudba tradičná miestami 
dosť _vykonštruovaná, často vyuŽíva ľudové 
tanecné rytmy, čo ju spája s Bartókom 
vo zvuku inklinuje skôr k Honnegerovi: 

. T_ele~~.nno':a suita nebola priam naj
Ide~!neJS!e vclenená do programu. Husek 
SVOJim. zamatovým tónom zaujal najmä 
v kantilén~ .. čo do štýlovosti po Bachovi 
u~rJ?el naJviac Mozart, najmä zásluhou 
nasiiného, nemiestneho forsírovania zvu
ku. Hra orchestra akoby bola chcela vnu
cova~ poslucháčovi dojem, že "hoci je nás 
len Jedenásť, ako intenzívne vieme muzi
círovať čo do zvuku i citu!". 

Vlado Čížik 

Leningradský balet 
V rámci Mesiaca československo-soviet

skeho priateľstva hosťoval v Slovenskom 
národno.m divadle balet leningradského 
akademického Malého divadla opery a ba
letu. Bratislavské baletné publikum už 

o trad1cu baletného súboru Malého d · _ 
"illL 1 

J:radícia v umení je naozaj veľmi dô
lezit~ a _umelcovi dáva možnosť čerpať 
z n~J skusenosti. No húževnaté pridržia
:-an~e sa v t radícii zaužívaných a osved
c:ny:h pravidiel môže spomaliť umelecký 
VyVOJ. 
Bale~ný súbor Malého divadla prešiel 

rukami uznávaných majstrov, dostal vy
znamenanie Leninovho radu, má mnoho 
vyznamenaných sólistov. Preto som bol 
prekvapený celkovou umeleckou úrovňou 
koncertu. Leningradskí umelci vystupovali 
u_ nás .~ !<:oncertným programom, zostave
nym vačsmou na hudbu domácich sklada
teľ~>V. Ce!~~vý výber koncertných čísiel 
a 1;h reziJné sklbenie nemožno jedno
znacne. kladne hodnotiť. Už fakt, že vy
stúpeme bolo bez sprievodu orchest ra, iba 
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pri klavíri a husliach, ochudobnil celkový 
dojem z predstavenia. Umelecká hodnota 
jednotlivých tancov mala rozdielne kvality 
- od slabých, akým bol napr. Ruský ta
nec, až po technicky náročné variácie -
Plamene Paríža a atraktívny tance špor
tový valčik. Formu klasického tanca rušila 
často prllišná afektovanosť, hlavne v po
hybe rúk pri preparäciách (priprava na 
tanečnú figúru) a v konečných pózach 
jednotlivých variácií (mužská variácia 
z Plameňov Paríža). V systéme ruskej ba
letnej školy sa kladie hlavný dôraz na 
celkovú pohybovú škálu tanečníka, súlad 
pohybu celého tela. No zbytočným pre
hodnotením tanečného pohybu sa nikdy 
nedosiahne pravý účinok. Okrem afektu 
pohybového používali vo výrazovom tanci 
aj afekt herecký, v ktorom si tanečník 
pomáha raz nemiestnou grimasou, raz 
pošepky hovoreným podtextom (Bojarčikov 
v tanci Slepá). Interpret takýmto herec
kým výrazom šmahom preruší napätie 
v tanci, ktoré predtým nevtieravým pohy
bovým a herecky účinným stvárnením vy
budoval. Viacej takýchto nepríjemne ru
šivých momentov v koncertných číslach 

leningradských umelcov zapríčinilo, že vy
stúpenie nesplnilo očakávaný umelecký zä. 
žitok. Bratislavské publikum síce tlieskaio 
Leningradčanom, no bol to potlesk viac 
zdvorilostný. Milan Herényi 

Felsenstei n 
sproblematizovaný 

Medzinárodný divadelný inštitút (ITl) 
usporiadal v dňoch 6.-ll. novembra 1965 
internacionálne kolokvium opernej inter
pretácie na území NDR za účasti asi 300 
delegátov z 32 štátov. Slávnostné otvore
nie kolokvia bolo v Berlíne 6. ll. popoludní 
v sále Apollo Nemeckej štátnej opery; po 
ňom sa uskutočnila vychodonemecká pre
miéra Prokofievovho Ohnivého anjela. Pra
covná časť bola v Lipsku od 7. do ll. ll. 
1965. Začala sa Felsensteinovým prejavom 
.,Hlavné metodické otázky hudobného di
vadla". Predpoludňajšie a popoludňajšie 
zasadania mali doplnok vo večerných 
operných predstaveniach: 7. ll. uviedla 
lipská opera Lohengrina, 9. ll. Katarinu 
Izmajlovovú a ll. ll. Forestovo Utrpenie 
Johannesa Hčrdera; 8. ll. Komická opera 
Othella a 10. ll. Hoffmannove poviedky. 
9. ll. mali delegáti možnosť vybrať si me
dzi lipskou Katarínou Izmajlovovou, dráž-
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ďanským Gavalierom s ružou, karl-marx
stadtským Donom Juanom a hallským 
Scipionom (Händl); 10. a ll. ll. hosťovala 
vo Veľkom lipskom divadle stuttgartská 
opera s · Krvavou svadbou od Wolfganga 
Fort nera. 

Je ťažké v jednom článku zachytiť atmo
sféru i prínosy tohto snemovania; navyše 
ho treba prednostne konfrontovať so spo
mínanými inscenáciami, ktoré dávali mož
nosť porovnávať umelecké vý·sledky s teo
retickými postulátmi. Predovšetkým treba 
upozorniť, že k vlastnej náplni kolokvia 
sa hovorilo málo. Vinu na tom mal úvodný 
Felsensteinov referát i niekoľko tzv. dis
kusných príspevkov jeho žiakov, ktori -
podľa nám veľmi dobre známej neslávnej 
a zdiskreditovanej praxe - v podstate 
len opakovali tézy svojho učiteľa, resp. ho 
nekriticky oslavovali. Pritom ani ·Felsen
stein sám v zásade nič nového nepridal 
k svojim už dávnejšie publikovaným ná
zorom, ibaže pripustil - či vlastne musel 
vziať na vedomie - diskrepanciu medzi 
teóriou a praxou svojho tzv. hudobného 
divadla. A tá je veru značná. Predovšet
kým už samotný termín ,.realistické hu
dobné divadlo" je contradictio in adjecto 
- opera je predsa štylizd'cia. Proti ter
mínu ,.hudobné divadlo" ako náhrade ter
mínu .,opera" sa vyslovilo viac promi
nentných osobnosti: prof. Otto Erhardt 
z Argentíny (do nástupu nacistov praco
val v drážďanskej opere), prof. Carl Ebert 
z USA a i. - Nejde však len o teoretické 
spory, ale najmä o praktickú realizáciu 
princípov: Felsensteinove predstavema 
síce fascinujú technickou precíznosťou a 
zafixovaným aražmän, nevyhnutne však 
vyvolávajú dojem múzea svojim zastara
ným výtvarným (kulisovým a kostýmo
vým) rámcom a kfčovitým, neraz vyložene 
naturalistickým hereckým prejavom. Hy
perbolizovaný pohyb na scéne, veľké gestá 
menia neraz tragédiu na frašku - mám 
na mysli napríklad scénu odpočúvania roz
hovoru Jaga s Cassiom Othellom v 3. dej
stve Othella. čo je však najhoršie: Felsen
stein potlačuje speváka, stavia na prvé 
miesto herecký prejav i za cenu poško
dzovania vokálneho orgánu, čo má za ná
sledok zreteľný úpadok i prvotriednych 
spevákov. Veľmi vtipne to vystihol v ku
loárnej debate režisér SND J. Gyermek: 
.,Nie je to Musiktheater, ale Theater mit 
Musik" Vo svetle Felsensteinových insce
nácii sa jeho volanie po tvorivých her
coch-spevákoch javí ako fráza: potrebuje 
takých spevákov, ktorí sa vedia prispô
sobiť jeho režijnej drezúre. Jedine tak 
môže vzniknúť toto mumifikované divadlo ; 
o sebe síce tvrdí, že je moderné, ba že je 

~ivadlom bud~cnosti: ale čerpá - výnimky 
1ba potvrdzUJU pravidlo - zásadne z mi
nulosti: predovšetkým inscenuje Mozarta 
Verdiho, raného Wagnera, R. Straussa: 
Nechcem tý~ popie_rať Felsensteinov pri
nos - napnklad Jeho výklad Traviaty 
Carm:n. ~redanej nevesty a iných dieÍ 
nemo:no Ignorovať - ale netreba ho zas 
prece~ovať. Jasne to naznačil sovietsky 
delegat Kaar~I Ird: .,Felsenstein - to je 
vla~ tne . Stamslavskij v opere," povedal 
o. 1. _.,VIdel som Stanislavského Rigoletta 
?.n:gma. Bol to zaujímavý kvet - ale ne: 
z1vy, len papierový." Varoval pred slepým 
napodobňovaním - spomenul zlé soviet
ske skúsenosti s tzv. stanislavského me
~ódou - a tým nepriamo radil nepokra-
7ova.ť ~a. tejto ceste. Naplno to však vy
;adnl sved~ky režisér Etienne Glaser (in
scenátor goteborgského Vzkriesenia). Po
lfedal ~ ko_cke toto: ,.Felsensteinovo di
~adlo Je _ d1vadl~m minulosti. Felsenstein 
Je _pre mna z~UJimavý, n i ek e d y i veľký 
rez1sér. To: co robí, nie je hudobné di
~adlo. z.abuda. na to najdôležitejšie _ na 

toáro~ej opernej scéne") v inscenácii Lo
heng_rma (alternuje v nej aj dr. G. Pa~ 
P~pr1 f~lsens_~einovských postupoch po
uziv.a ~J _?OVSie prvky: vo výprave popri 
re~h~t1c~ych sú aj abstraktné reliéfy, 
svieti J~dnoducho, ale účinne, výjavy 
komp~nuJe do modernejšie cítených vý
tva~nych celkov. Je zrejme v štádiu hľa
~am_a: ~aturalizmus sa uňho strieda so 
styhz~ci~~· statické scény s rýchlymi po
hybmi sohstov i sboru (miestami to vy
zerá temer _ako v starých filmových gro-
t:skách~, _historizujúce kostýmy s moder
m:~vanymJ. Hertz je sotva taký vel'ký 
re_z1sér, ak?. to tvrdia domáce kritiky (ako 
m1 potvrdil! zhodne všetci návštevníci 
Kata~íny Izmajlovovej, i tá je veľmi roz
por~ym p~:dstavenfm), ale je sympatický 
s~oJlm Us1hm _preraziť pancier dogmatlc
keho napodobnovania svojho učitel'a . 

No najsamorastlejšie predstavenie som 
mal možnosť vidieť v Halle - bola to 
Riickertova inscenácia HändÍovho Scipio
na. To bolo naozaj hudobné divadlo! Spe
váci, ani nie 30-ročnr (s výnimkou Phil
lin_e Fi.scher v hlavnej ženskej úlohe) , 
sp~evah a hrali svoje náročné party tak 
P~Irodzene (bez jediného badateľného po
hladu na skvelého dirigenta Horsta Tanu
Margrafa na čele rovnako skvelého or
chestra), že som bol prvý a posledný raz 
za celé kolokvium - a nebol som v tom 
osamotený - skutočne nadšený. Veľmi 
dobrá bola aj jednoduchá scéna Rolfa 
Khun~. (zároveň navrhovate!' kostýmov) , 
stavaJuca na zásabe pars pro toto - frag
mentmi navodzovala atmosféru a aktivizo
v_ala div?kovu predstavivosť. Aký to roz
diel proti puntičkárskej precíznosti felsen
stelnovských výprav! 

.. peváka, _stavia ho do situácie, ktorä je 
~u . n:pr.Iat:rská. Jeho sloh je slohom 
IIUz!Omst!Ckeho divadla, ktoré nemá s di
va~Iom budúcnosti nič spoločné. Felsen
steu~~~ Othello je dôkaz novej kulinär
nosti .. T~eba pripomenúť, že tieto slová 
.:>~z~eh n~ekoľko_ hodín pred Hoffmanno
vymi .POVIedkami, ktoré taktiež potvrdili 
pravdiv~sť Glaserových slov: Felsenstein 
msc:nuJ: vlastne ich činohernú predlohu, 
ktoru miestami podkladá Offenbachovou 
hudbou. Svojvoľne škrtá mnohé čísla iné 
presťiva: opakuje, ba dokonca roztrháva 
uzavrete celky. Predstavenie má sugestfv
nu_ atmo~féru hoffmannovsko-poeovskej 
taJo~no~tl s prvkami reinhardtovského 
zveh~ema (groteskné figúry spoločenskej 
smotanky v prvom dejstve), ale popiera 
vlastné dramaturgické východisko · kým 
prvé dve dejstvá (nasledujú atta~ca za 
pr~lóg~m) predchádza Hoffmannovo roz.:. 
pravame, pred tretím je prestávka a Hoff
mannovo rozprávanie vypadne. Zábudlivosť 
aleb~ svojvôľa? Rozhodne však dôkaz 
ako Je t~to tzv. hudobné divadlo na hudb~ 
chudobne! (Ako by aj nie: Felsenstein ne
zastrene hlása nadradenosť režiséra nad 
skladateľom - v jednom svojom disk _ 
"~!l: prispe~~~ žiadal, aby sa skladat~l~a 
UC!h od _reziserov. Lenže skutočne vel'kí 
sklad_atell~ ne~az učili divadelnfkov.) 
~~sťastie am v samotnej NDR neprijf

maJu_ ~elsensteinove názory nekriticky -
a~pon. co ~~ týka ich praktickej realizácie. 
L_Ipsky rez1sér Joachim Hertz (predniesol 
Siahod!hý a. nezáživný referát "R. Wagner 
- moznosti hudobného divadla na reper-

A_ keď som už pri predstaveniach: Pro
koflevov Ohnivý anjel zaznel bez škrtov 
ba dokonca rozšfrený: pred jednotlivé 
o~razy ~015'1 vsunutá postava mnícha, kto
ry kromkarskym spôsobom rozprával a 
k:>mentoval dej. Táto brechtovská postava 
vsak ~ytvorila druhú polohu diela nevel'mi 
orgamckú; aj záver opery bol po'zmenený 
(R~~~t~ zomiera ihneď po vynesení in
kvi~IC:~;_ho rozsudku prirodzenou smrťou) . 
NaJvacsim kladom predstavenia bolo hu
d~bné naštudovanie Heinza Frickeho a 
vykon Rudolfa Jedličku v úlohe Rupp
rechta. - Ren~ertova koncepcia Krvavej 
~yadby zasluhuJe uznanie: je to štýlove 
c1sté p~edstavenie, decentné v pohyboch 
a_ ge~t~c~. a .• predsa hrôzyplné. Temer 
vsetc1 učmkuJuci podali vzorové výkony· 
menovať treba aspoň Marthu Mod! (mat~ 
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ka) a Hansa Gunthera Nockera (Leonar
do). Škoda však, že Fortnerov~ hudba ne~ 
dosahuje genialitu L?r.coveJ. predloh:(~ 
postihuje len jednu JeJ ~trat;ku, totJZ 
tajomnú tragickú osu?oy~st, ky~ drama= 
tizmus a vášnivosť su JeJ cudzie. Je ek 
lektická a neraz výslovne nudná. • 

Ale vrátim sa ku kolokviu. N~h~von~ 
o referátoch intendanta Nemeck~J. sktéátneJ 

P . h ra ( Knt1c as-opery dr. Hansa !SC ne~ . " . h 
pekty k ciel'om a ideám statnych opern~~ 
divadiel") a prof. dr. Ernesta ~rassl .. o 

R·ma ( O probléme realizmu v dtyadl~ ?· 
feb~ s vi'astnou náplňou zasadnutia ~uvl
seli iba vel'mi vol'ne: Pischner vy~vet~oval 
svoje názory na dramaturgiu divadle~ v 
NDR Grassi sa zväčša pohyooval vo h~o:: 
zoficko-prírodovedeckých s~ érach. K V~\~-t~ 
ozornosť vyvolal referát Vac~ava as l 

PO opernej interpretácii vo filme_ a .t~l~~ 
~ízii a ich spätnom vplyve. ~a J~V~~ o . 
Kašlík hovoril zväčša o svoJeJ prac!, _bol 
to typický prejav prakt~ka, ~ie teo:etJka~ 
Ale práve svojou konkretnostou_ a )edno 
duchosťou sa vynímal na poza~! ucene sa 
tváriacich tirád. Najväčším prmosom bol 
však nesporne referát Alana Sey~~u~~ 
z Londýna "Opera a súčasný scemc y 
autor". S vel'kým rozhl'adom rozobe~al roz
manité problémy skutočne ~oderneJ oper= 
nej javiskovej interpretá~Ie. B~lo uzna 
ním úrovne nášho operneho dtvadeln!c
tva, že najviac príklad o': -~erp~! . pra ve 

Palermo po piaty raz 
Po dvojročnej prestávk: s~~ v ťalerm~ 

znovu konal Medzinárodny t yzden NoveJ 
hudby, v poradí už pi~ty raz. Te!lt~~rát 
sa spájal s akciami mimohud~bpyn;u. s~ 
stretnutím spisovatel'ov skupmy 63 
výstavou európskeho predmetného ume-

nia. 'ah! • f ť al Je to nie príliš rozr Y es IV -
vystačil s troma koncert~i a s _dvom~ 
predstaveniami "hudobneho ·-· d!vadl~ 
a súčasne jeden z najvyhraneneJsich svoJ
ho druhu. To je jeho prednosť, i nedo_stat~~
Dramaturgia je zameraná n_a naJnoysm 
hudbu a to najmä talians~eJ provemen
cie. Odznelo tu 8 diel tahan~kyc? skla
datel'ov, po dve skladby . spamelskyc·h 
a nemeckých skladatel'ov, Jednou sk!ad
bou bolo zastúpené Pol'sko, USA a Ces
koslovensko. 

Hudba pre troch Petra Kotika pro-:o-
kuje nezvyklosťou získa~_ania. zvukoveho 
materiálu (na rtroch slácikovyc~ nástro
·och sa vyludzujú odcudzene zvuky: 
tto ré nemajú nič spoločné~ ~o z_námymJ 
artikulačnými spôsobmi ~lácJ~ovych ná
strojov). Problematická Je v.sak - ako 

z československých inscenacu. Velmi ~ym
patické bolo aj vystúpeni~ hol_a~ndsk~J re
žisérky Jacqueline Jacobt_ ~zucastmla sa 
tiež na októbrovom sympozm o hudo~mo
dramatickom diele L. Janáčka): pouka~al~ 
na povinnosť režisérov in~cen~vať naJma 
no vé operné diela a pnho~aral~. : a za 
renesanciu vzťahu skladate~-reziser v 
duchu vzájomne inšpiratívneJ spoluprác~. 

Záverom treba upozorniť, že vôb_ec me 
všetci prihlásení do diskusie _?osta~l slovo 
_ nedostatkom času sa zdovodml fakt: 
že nevystúpil ani j eden _československy 
delegát, hoci naša delegáCia bola po ~e
meckej najpočetnejšia. E. Glaser vereJn~: 
vyslovil názor , že väčšina ~eleg?tov mlel 
- nie však preto, že by . suhlasJ!a_ s Fel
sensteinom a jeho žiakmi , ale prave na
opak. Do akej miery mal pravdu, neved~o 
- mienku troch stoviek l'udí n~bol? moz
né zistiť. Isté je len jedno: kult1cky obrad 
povýšenia Felsensteina do rado~": _um~le_c-: 
kých božstiev - o ktorý sa urcitl re~~uCJ 
usilovali - nevyznel vel'mi pre:vedc!Vo. 
Rozhodne však každé nanebevzatie pred
chádza smrť. A preto samotném'; ~elst;_n
steinovi nebude l'ahké dokazovat, ze este 
nie je umeleckou modlou bez ducha. . 

Igor VaJda 

mi javí _ ani nie natolko zvuková 
~~vosť diela ako skôr j eho amorfnosť. 
Kotlkovo dielo kladie nesporne v~ľa o
tázok, ktoré musia byť zodl?~veda~e. Pre
to aj .patrí na festivaly sucasn~? ~udby, 
kde jednotlivé diela reprezentUJU clánky 
jednej diskusie. (V tomto zmysle by som 
~hee! odpovedať aj na úto.ky, ~toré sa 
rozpútali proti súboru Musica vi~a ~ra
gensis po varšavskom pred_vede~~ .diela) 
Donatoniho Black and White, zial, ne
zaznelo kompletne: autor pre~ kon~er
tom zakázal predvede~ie svo]~O diel~ 
dirigent Daniel P aris vsak na~ne~ tom 
predviedol aspoň jednu jeho cast. Je . to 
štatistická hudba, v ktorej j_ednothvé 
elementy nemôžu byť • poslu~há_com vní
mané, celok však vytvara ur.:cJtu "at~os~ 
féru". Xynobis pre husle solo 60~r~c~é 
ho Giacinta Scelsiho je ma!ou .studJou 
mikrointervalov. Celý hudobny prud o_do
hráva sa takmer výlučne na jedno~ tone, 
ktorý je obaľovaný _mno_žstvom . stvrťtó
nov zhora i zdola. Spa_r:J_el ~nnque Ra
xach sa predstavil slacJkovym kvar;:e
tom Fases, pekne, citlivo komponovanym: 
no azda príliš závislým od Webernove] 

hudby. B tťho 
V strede pozornosti stálo usso l 

mysté-rium "* selon Sade". J~ . to hu
dobné divadlo s množstvom ~ngmálnych 
nápadov: kombinácie opern~ch prvk?:-: 
s koncertnými, kostýmovam . hudobm"J 
hrajú na .scéne a hrajú teda melen hud
bu ale aj divadlo, komponované "pre-
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stávky na otvorenej scéne, atď. Aj tu 
sa však ukázalo, že ani tie najlepšie ná
pady nezachránia d ielo, ktoré je pod
statne dilet antské a odráža skladateľovu 
umeleckú a myšlienkovú nemohúcnost. 
Pravým opakom bolo predvedenie S•tock·· 
hausenových Punkte, ktoré už v svojej 
tretej verzii (1952/62/64) podávajú sve 
dectvo o Stockhausenovej tvorivej ces
te: rozvíjanie predošlej tvorby za súčas
nej integrácie stimulov vychádzajúcich 
z rôznych prúdov Novej hudby. Dôležitá 
je pritom jeho schopnosť "pretavenia" 
týchto elementov, pretože každé Stock
h ausenovo d ielo je preňho typické 
a predstavuje isté miesto v rozvíjaní 
jeho hudobného myslenia. 

Palermo svojou neobyčajne krásnou 
polohou je priam predurčené na usku
točňovanie fes tivalov. Sic:ília chce byť 
dnes politicky, ekonomicky i kultúrne 
autonómna a tejto myšlienke má slúžiť 
a j Medzinárodný týždeň súčasnej hud
by. Bude závisieť len od dramaturgie 
tohto festivalu, c1 sa stane jedným 
z centier Novej hudby v Európe, plat
formou pre d ialóg, ktorý Nová hudba 
tak vel'mi potrebuje. Peter Kolman 

Budapeštianske 
Hudobné týždne 

V jesennej Budapešti pulzuje intenzív
ny život - aj kult úrny. Popri niektorých 
udalost iach prvoradého významu, pre
miérach na približne 20 popredných scé
nach, význačnej výstave maďarských 
výtvarníkov pri príležitosti 20. výročia 
oslobodenia, výstavách španielskeho ma
liarstva, grafiky F . Goyu a ďalších 
predsa len v posledných mesiacoch ma
ďarská metropola žila v znamení Hu
dobných týždňov. Alebo sa to len zdalo ? 
Nezainteresovaný sa tu totiž vôbec ne
stretával s takou propa.gačnou intezitou, 
s akou sa sprevádzajú niektoré iné hu
dobné festivaly. napríklad naša Pražská 
jar, Wiener Festwochen alebo Edinburg 
Festival. Dramaturg~ Hudobných týždňov 
Alfréd Tihanyi s týmto konštatovaním 
(s povzdychom) súhlasí. A poukazuje 
(nie bezdôvodne a nie bez reverencie 
napr. Pr ažskej j ar i ) na absenciu kom
paktnejšej jednotiacej línie budapeštian
skych hudobných slávností a na pomer
ne malú účasť operných divadiel a lebo 
iných inštitúcií na festivalovom progra
me. 

No každé contra má a j svoje pro. 

A tak predsa len treba konštatovať, že 
istá cieľovedomá dramaturgická línia vo 
festivalovom programe predsa len bola : 
často sa v programoch objavovali diela 
B. Bartóka. Z 21 koncertných podujatí 8 
vykazovalo skladby tohto svetového pred
staviteľa maďarskej hudby a z nich 5 
koncertov - k nim pristupuje ešte oper
no-baletný večer v Štátnej opere - bolo 
venovaných výlučne j eho dielam. Boli tu 
aj tri diela maďarských aut orov (Durko, 
Petrovics, Tardos) , k t oré uviedli pre
miérove. Popri početných ďalších skla
dateľoch - dominovali viedenskí k lasici 
- z našej tvorby boli na programe jedi
ne po jednom diele A. Dvofáka a E. Su
choňa - a to na konceľ\te Slovenskej 
filharmónie. Vyzdvihovať treba a j tú 
skutočnosť, že počas Hudobných týždňov, 
t eda od prvého podujat ia dňa 16. sep
tembra po záverečný koncert 30. októb
ra, nedošlo k nijakým zmenám, program 
sa striktne - v Budapešti to považujú za 
samozrejmé - dodržiaval. Do istej miery 
sympatické bolo aj to, že vel'kú sálu 
Zeneakadémie, teda najfrekventovanejšie 
dejisko Hudobných týždňov, neozdobovali 
transparent mi a zástavami (nepovažovali 
by to u nás za organizačný nedost atok? ) . 
ale do secesného prostredia - možno 
povedať - vhodne zapadajúcim nevtiera
vým emblémom fes t ivalu. Nie v posled
nej miere - nech to znie akokoľvek 
paradoxne, separácia operného progra
mu, pestrosť operného repertoáru zase 
len vhodne zapadla do pele- mele kon
certného programu, t akže s ním vytvá
rala akúsi jednotu, i keď neplánovanú. 

Z dirigentských osobností medzinárod
ného formátu, ktoré účinkovali v rámci 
Hudobných týždňov, boli to okrem do
mácich umelcov J . Ferencsika, V. Komo
ra, A. Kórodyho a ďalších E. Ansermet, 
D. Dixon, A. Dorati, I. Markevitch a Ľ. 

Rajter, zo sólistov okrem A. Fischerovej, 
G. Gabosa, E. Hernádiho a iných A. Gert
Jer, N. Magaloff a E. Moriniová. Zvlášť 
sa t reba zmieniť o Tátrai kvartete, ktoré 
na troch koncertoch uviedlo všetky Bar
tókove sláčikové kvartetá. 

Z koncertov, ktoré som mal možnost 
počuť, chcel by som sa najskôr zmieniť 
o vystúpeni orchestra a sboru Slovenskej 
filharmónie s dirigentom Ľ. Rajterom a 
sólistom dr. G. Pappom. Preplnená veľ
ká s ála Zeneakadémie pripravila našim 
umelcom vrelé privítanie, rezultujúce 
nie v poslednom rade z obľúbenosti dr. 
Rajtra v Budapešti, kde dlho pôsobil. 
Po Straussovom Don Juanovi a Dvofáko
vej 8. symfónii odznel Žalm zeme pod
karpatskej od E. Suchoňa. Boli sme zve-
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daví na ohlas tohto diela u náročného 
maďarského publika, ktorého vkus - v 
tomto ohl'ade má mentalitne blízko k vie
denskému - je dosť konzervatívny. Pri
jalo dielo vel'mi srdečne. Dlhotrvajúci 
potlesk pôsobil, prirodzene, povznášajúca 
na účinkujúcich a všetkých nás, ktorí 
sme sem prišli a boli svedkami úspechu 
slovenskej hudby a prítomného sklada
tel'a. (Bol to asi obdobný pocit ako pri 
čítaní článkov maďarskej tlače, hodno
tiacej Ľ. štúra ... ) Výkon orchestra bol 
spotahlivý, sbor - ako zvyčajne - spie
val vo vel'kej forme a dr. G. Papp (má
me stále v pamäti v tomto diele tak 
osvedčeného dr. J. Blahu) zvládol ťažký 
part rutinovane a s istotou. Diri~ent 
Rajter viedol aparát účinkujúcich - po 
úraze v nebadatel'nej fyzickej indispozí-
cii - obdivuhodne a vyťažil z diel za 
daných podmienok maximum. !be pre
dimenzovaná dynamika vo forte rezulto
vala akiste z nie dosť zváženej akustic-

kej situácie. 
Vel'kým zážitkom bolo uvedenie Hayd-

presnú momentálnu realizáciu súhry 
medzi sólistom a orchestrom, pričom 
však mnoho detailov ostalo žiaľ. v 
orchestri aj technicky (dychy), nedo
tiahnutých a prednesove nevypracova
ných. Koncert bol jednostranným úspe
chom A. Gertlera, Bartókovým komplex
ným intenciám ostal však veľa dlžný. 

novho oratória Stvorenie pod vedením 
I~ora Markevitcha. Trochu nezvyklé, len 
hlavné kontúry vyznačujúce, no senzi
bilné až su~estívne gesto tohto ele~ant
ného muža, rozhodne celkom mimoriad
nej osobnosti, si podmanilo citli,vo r:~
gilljúci mohutný súbor. Bol to v Oľl!ll
nále, teda nemecky spievaný Haydn, nie
len klasicky priesvitný, ale mal aj vrúcne 
teplo a myšlienkovú h1bku. Teda nijaký 
Papa Haydn. Nezabudnuteľné Markevit
chovo stvárnenie miesta . . . und es ward 
Licht! Maďarský štátny symfonický or
chester v trochu tvrdých plechoch nie 
vždy perfektne ladený, skvelý budapeš
tiansky sbor (sbormajster Miklós Forrai) 
a trojica sólistov Margit László (krás
nym hlasom t echnicky nádherne zvládla 
náročný oratoriálny prednes), muzikálnv 
Róbert Ilosfalvy, toho času azda najlepší 
maďarský t enor, spevák skutočne veľké
ho formátu a (v porovnaní s nimi) tro
chu v pozadí s tojaci András Faragó boli 
účinkujúcimi koncertu, ktorý mnohí 
označili za vyvrcholenie festivalu. Oproti 
tomu sklamal koncert z diel B. Bartóka. 
diri~ovaný J. Ferencsikom. na k torom 
účinkoval huslista maďarského pôvodu 
André Gertler. Náročný a z hľadiska 
sólistu obrovský program. Bartókov l. 
a 2. husľový koncert, ako aj 2 rapsódie . 
mali v Gertlerovi skvele pripraveného, 
Bartókovým nárokom a štýlu virtuózne 
vyhovujúceho sólistu, no orchester, skla
dateľom tak náročne traktovaný, nebol 
Gertlerovi rovnocenným partnerom. Po
slucháč sa neubránil dojmu, že Feren
csik sa príliš obmedzoval na čo možno 

K veľkým udalostiam Hudobných t .ýž
dňov patrilo uvedenie cyklu Bartókových 
sláčikových kvartet, ktoré už plným 
právom zaraďujú medzi vrcholné diela 
komornej hudby 20. storočia. Tátrai 
kvarteto pripravilo komornej hudbe od
danému obecenstvu krásne zážitky. A eš
te niečo. Profesor estetiky na akadémii 
dr. J. Ujfalussy uviedol diela po každý 
raz hlboko zasväteným rozborom. Tak 
napr. k piatemu kvartetu prednášal 35, 
k šiestemu 25 minút! Obecenstvo jeho 
slová pozorne sledovalo a budapeštiansky 
rozhlas vysielal ·celý koncert priamym 
prenosom v exponovanom čase od 19,30 h.!! 
zaujímavý bol klavírny recital N. Ma
~aloffa. Tento virtuóz ruského pôvodu 
bravúrne zvládol obrovský program. Jeho 
Scarlatti je svetom sám pre seba a azda 
od čias D. Lipattiho sme nepočuli takú 
reprodukciu naoko nenáročných, a pred
sa v každom ohtade jedinečných preja
vov geniálneho skladateľa. Tak isto pô
sobivý bol jeho Schumann, Chopin a bra
vúrny Liszt. Ma~aloff nie je filozofom 
klavíra, všetko podáva akoby neproble
maticky, badať priam radosť, ktorú pre
žíva pri hre - a predsa sa zdá, akoby 
jeho rubata a mierne spontánny prejav 
(Schumarm!) bol je dine správny a plno 
vystihujúci obsah skladieb. Klavírny vir
tuóz, ideálne zodpovedajúci istým este 
tickým pre.dstavám našej doby! 

Azda s i zatiaľ činovníci v Maďarsku 
príliš nelámu hlavu nad tým, ako pri
bližovať hudobné týždne iným, profilo
vanejšim európskym hudobným slávnos
tiam. Posledný koncert Hudobných týž-
dňov bol 30. októbra. No už 3. novembr-a 
mal v Budapešti recital slávny americky 
huslista Isaac Stern. Mimo Hudobných 
týždňov. A pohľad na dramatur~ický 
plán filharmónie vykazuje do skončenia 
sezóny ešte veľa zvučných mien. údajne 
budú Hudobné týždne roku 1966 najmä 
v znamen! dvoch mien, F. Liszta a B. 
Bartóka. Budú to azda Hudobné týždne 
trochu iného zamerania ako predchádza
júce. Ak nie, nič sa nestane. Zachová 
sa tak síce trochu zvláštna, no pomaly 
u ž akoby tradičná propramová línia. 

Konrád Neumann 
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Slzavé "Pootvorte svoje srdcia najkraj
ším tónom a melódiám ... " vje človeku 
od hanby dvihnúť srdce až do krku. Sťaž
ka preglgnete a poviete si, že to je, dú
fajme, nedeľná iniciatíva roznežnenej hlá
sateľky. Až keď vám nabudúce zašepká 
to isté mužný barytón, začínate pomaly 
chápať zvláštnu rolu vážnej hudby v na
šom rozhlase: hudby-Utešitel'ky. Nie že by 
hudba nemohla niekoho utešiť. Ale dosť 
záleží na štýle. 

Pripomínala to i večerná relácia v ne
deľu .5. XII. - Spevom hovori Slovan 
k svetu (hudobno-slovné pásmo k 150. 
výročiu narodenia Ľudovíta Štúra autor 
Svetozár švehlák, redakčne pripravil Ond
rej Demo) . Ak libreto ponúkla literárna 
redakcia, je to divné, pretože vysielania 
tej~o redak_cie. majú stále stúpajúcu úro
ven. No spytaJme sa radšej, ako je možné, 
že hu~?bníci prijali takúto osnovu. Trój
sky k on na preniknutie hudby do literár
neho .svet a to t eda nebol; o Štúrovi sa tu 
hovorilo n~jvykričanejším čítankovým spô
sobom. Vysledok tvoril operetnú zmes 
kd~ sa nijako nedalo orientovať, či rie~ 
ducký text je zámienkou na hudobné vlož
k_y alebo naopak. Okrem toho išlo o folk
l.or. Nebolo by na tom nič zvláštne no 
Jedna vec je dnes dôležitá. V potreb'nom 
a po nedávnej exploatácii prirodzenem ob
dobí ústupu folklórnej vlny má redakcia 
folklóru v rozhlase - či si to uvedomuje 
alebo ni:_ - ~hromne vysunutú pozíciu. 
J~ to skus~~ s1l, s akým citom pre mieru 
v1e zabrámť profanácii a nakoľko vie 
v_ previerke siahnuť po ozajst ných hodno
tach. Pri tejto príležitosti hodno spomenúť 
v R~z~las?vej žatve odmenený jarný re 
~~kcny !l mterpretačný pokus Dariny Laš
~lakoveJ. Rozhodla v ňom autentičnosť a 
sťastná civilná atmosféra. Výmysel mal 
"bo~skú naivi_tu", no vyhral priťažlivým 
preJavom a povodnosťou. Isteže cesty sú 
rozličné. No rozhodne zradná ' hudobno
slovná relácia chápaná systémom "na kaž
~om rohu trávnica" je pochybným kolbiš
to~. Ako vidno, n eposlúži ani štúrovi 
am l'udovej piesni. ' 

V novembri predsa raz vysielaniu chý-

bal t.ext, i keď nie presne typu "Pootvorte 
srd:1a . .. " . . P ri počú}aní programu Hudby 
dneska (vyraz p o cú v an i e pri hudbe 
nat~l'ko využívajúcej zvukové rozpätia je 
znact;e nepresný, ak uvážime "panský" 
ter~m 23,00 a skutočnosť, že poslucháč 
nebyva v osamelej tvŕdzi , a le v novostavbe 
s ~ružste_vnou zvukovou izoláciou), teda 
pn lovem spomínaných zvukov príde na 
um •. že ži~é koncerty Hudby dneška majú 
spnevodne slovo. Možno, že dobré rozhla
sové slovo by bolo úžitočnejšie než slovo 
na pódiu. Pravda, muselo by byť dobré. 
To by bol základ. Inak radšej stokrát nič. 

Naďa Foldváriová 
v_z~_tadom na '!1-~lé percento hudby v te

levtztt budeme JeJ hudobné programy re
cenzovat Zen sporad icky. 

Intonacija i muzikafnyj obraz, Muzyka 
Moskva 1965, str. 352 ' 
lntonation und Gestalt in der Musik, Die 
Musik, Moskau 1965, str. 383, red. B. M. 
Jarustovskij 

Táto . p~blikácia, vydail'lá dvojj-azyčne, 
·obsahuJe casť referátov k téme udane' 
·V nadpise publikácie, ako odzneli na prv-o~ 
·stretnutí hudobných vedcov soc.ialistic
tkých krají-n v Prahe v máji 1963. Tieto 
referáty (res.p. výťahy z nich), ako a j 
:hudob~ohd~torické príspevk y, boli už síce 
uvereJnetne v r. 1963 v časopise Beitrage 
z'!r M.usikwissenschaft, 'V tejt o pubLikáci: 
·v.sa!_c ~ch . mo~oOtematické zameranie zvý
raz!_lUJe me~ol.ko nových príspe-vkov z pera 
~ails!~h sovietskych teoretikov. PubLikácia 
Je vysled·kom prvého stret nutia muziko
:'ó~ov ~ýchodnej E~róp~, ich prvého po
ro~noyeh~ stretnutia vobec, a prvej ve
reJn.eJ _vymeny názorov. To j e sympto
matwke opre takmer po dve desaťroč.ia 
nejestvu~úcu spoluprácu alebo podcenenie 
h';ldobneJ vedy, ako aj pre zmeny, ku kto
rym dochádzalo v estetickom myslenl 
v tý.chto krajinách za posledné 2-3 roky. 
HoCI konferencia mala ako Latentnú hlavnú 
~él!lu into~áci';l a hudobný obraz, pr edsa 
JeJ celkovy pnebeh, vyznenie i teoret ické 
:v~sledky. zo0stali priveľmi v hypotetickej. 
m 1estam1 nepresvedčivej argumentácti a 
v ~edopovedaných koncepciách. Uverej
neme _len toho materiálu by nijako n ebolo 
odostaco0valo na zostavenie monotematic-
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kého sbornika, to si zr-ejme uvedomil jeho 
zostavovateľ B. M, JSIOlStovskij. Prispevku 
A. Sychr u k met odickým otázkam hudob
novednej analýzy nechýbajú podnetné 
úvahy a Jiránkovmu príspevku okrem pre
hľadu českého hudobnovedného bádania 
ani filozofické zovšeobecnenia. W. S. Schul
ze hovori o úlohe melódie v hudobnom 
organizme, Z. Lissa o časovej procesuál-

nejšie styčné plochY s asafie-vovskou ana
lýzou, sú však priamočiarejšie, jedno
duchšie (čo nie je ich nedostatkom). 
Najmä ,pre poslednú tendenciu ide preto 
o publikáciu, ktorú možno hodnotiť ako 
!pOzitívny prínos k riešeniu zákJadných 
hudobnoanalytických problémov. e 

nosti hudobného diela, B. Jarustovskij 
o vz11ahu hudby k životu v príliš všeobecne d~ 
koncipovanom príspevku. Zrejme pripojené ~ ~ ._b 
alebo prepracované príspevky W. Zucker- e ~ 
manna i Mazeľa a sčasti J. Riškina majú e 
oveľa vyššiu úroveň; v konferenčných prí-
spevkoch .prevláda improvizovanosť, tézo
vitosť, nekonkrétnosť, oproti ktorej stoja 
<premyslenejšie a konzekventnejšie úvahy 
o analýze a je j lllplikácii u posledných 
troch autorov. Príspevky vcelku nemôžu 
nevzbudiť sklamanie, keď si človek uvedo
muje protirečenia i názorovú protichod
nosť jednotlivých autorov najmä na kar
dinálnu otázku intonácie a hudobného 
obrazu, ktorá ďaleko prekračuje obvyklú 
diskusnú a individuálnu názorovú toleran
ciu. aká jestvuje v muzikológii. Treba po
vedať, že z hľadiska tejH> terminologickej 
nejednotnosti a neujasnenosti je Asafiev 
veľmi nevďačným klasikom a východisko
vým bod·om, z ktocého si každá škola má 
možnosť vybrať (aj si vybrala), čo jej 
najlepšie konvenuje; sovietski muzikoló

Svetovi budebnici na i!eském královském 
dvofe, 14.-17. stoleti. Výber a realizace 
Miroslav Venhoda, Musica antiqua (Vie
deň, umelecký vedúci R. Clemeni!il!), Pro 
arte antiqua, Kvarteto zobcových fléten 
Miloslava Klementa a i!lenové kvarteta, 
Novi pevcl madrigalu a komorni hudby. 
lttdl Miroslav V e n b o d a, Suprapbon DV 
6116, SV 6229. 

g ovia filozoficko-psychoakustickú stránku, 
Nemci jej hudobnoteoretické penda.nty 
(H. Goldschmidt, W. S. Schulze) a u čes
kých autorov je tento pojem dynamizo
wmý a obsahove rozšírený, že sa stá
va všetko obsahujúcim termínom taW.ner 
všetkých hudobných fenoménov. Stojí za 
povšimnutie, že konkretizačné analýzy 
Riškina, Mazef.a ·a Zuckermanna termín 
intonácie takmer nepoužívajú (alebo len 
v celkom tradičnom hudobnoteoretickom 
zmysle) . Pravda, protirečení i problema
tických premís by sa dalo v týchto prí
spevkoch uvádzať veľmi veľe. a pre mnohé 
by sa našlo aj vysvetlenie, to však nič 
.nemení na pozitívnom fakte, že tu prišlo 
k prvému vyhraneniu stanovisk, k výmene 
názorCJV na otázky, ktoré sa vynárajú 
z hľadiska estetického ako dominantné, 
pritom možno jasne sledovať jednu dôle
žitú tendenciu: odklon od prostého filo
zofického ideologizovania (ktoré je ešte 
zrejmé v prispevku Kremleva) a príklon 
k 'Primár.ne hudobnoteoreticky zal<otv·eným 
analýzam. T.ieto "hudobnoteoretické ana
lýzy" majú bezpochyby odlišnú, novú tvár 
od doterajšej tradičnej a stoja asi na roz
hraní hermeneutickej, programovo-v:y~kla 
daé6kej i výrazovej, hudobno-sémantickej 
a·nalýzy. V tomto majú aj najbe:z,prostre-d-
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Snaha aspoň v stručnom prier eze sprí
tomniť bohat11 tradíciu hudobnej kultl1ry 
na pražskom dvore, ukázala sa aj jedi
nečnou prHežttostou pre uvedenie a zno
vuoživenie diel takých skladatetov, ktorí 
v pavedami širšieho publika figurujú -
pravdaže neprávom - len ako rad mien, 
resp. dát. Je to velmi milé a prijemné 
prekvapenie, ked poslucháč zisti, že Wolf-
ram von Eschenbach, Heinrich von Mels-
sen, mních Hermann, Guillaume de Ma
chaut, Lambert de saye, Charles Luython, 
Jacob Regnart, c amlllo zanottt, Alessan
dra Orologio, Philippe de Monte a tni, 
nekomponovali hudbu staromódnu, jedno
tvárnu, ale práve naopak: to, čo sa tu 
z ich tvorby objavuje, je umenie v mno
hom ohtade "moderné", často až fascinu
jl1ce. Tu, pravda, treba konštatovať, že na 
tom maj11 mimoriadnu zásluhu aj inter
preti, ktorí sa už neraz ukázall ako jedn! 
z najschopnejších a najpovolanejšich, ktori 
robia presne to, čo treba: s vkusom, tn
teUgentne, premyslene a umelecky pre
svedčivo sprístupňujú súčasnému záujem
covi hodnoty kultl1rnej minulosti. 

Treba tiež s uznaním kvitovať, že na
hrávky tohto a podobného druhu sa teraz 

už s11stavne dostávajl1 do edic·le gramofó
nového klubu. Dnes už masová členská 

základňa bude azda aj jednou zo á k ž t z ru , 
e s ará hudba nájde adresáta a ziska 

priaznivcov. Richard R yb ar l č 

Hans Leo Ha s s le r, Lustgarten 
teutscher Gesäng Ballettl Galllarde neue~ 
lntradl_ln Niirnberg 1601. 'Capella Lin ~n 
sis, Dll'igent Dietrich Kno t be Eptslen-
820399. • erna 

16
~ans Leo Hassler z Rosenecku 11564_ 
2) azda ne patri medzi najväčšie po

stavy svetovej hudby, no z hladiska istého 
vyrovn~ni~ sa a syntézy tradičnej nizo
ze~skeJ lmeárnej polyfónie a s náh taľ -
skeJ d .. tan "mo erny z rozhrania 16 17 č. · a . sto· 
ro ta zohral úlohu, ktorú netreba podce-
ňovať. 

. "Lustgarten neuer teutscher Gesäng .. 
Je zbierkou, pestrým kaleidoskopom ~~~
mt sviežich, vtipných vokálnych l inštru-
mentálnych skladieb určen"ch na l čenskú áb r spo o-z avu. Je tam zastl1pená celá ši-
roká škála módnych foriem a žánrov re
~esa:nčn~j a ranobarokovej svetskej hud

Y - mtrády, tance, piesne, madrigaly 
a pod. Oživenie Hassler ovej tvorby tak 
aby zaznela v t t · k ' au en I C ej, a le nie anttk-
vov~nej podobe, je 11loha dosť ťažká, ale 
zauJímavá a vďačná. Problém tu nespočíva 
len v dramaturgii, t. j. neobmedzuje sa na 
otázk! sl1visiace s výberom tých najzau ·t
maveJších, najtypickejších a umelecky n~j 
hod~otnejšich skladieb, a le je širši, ·e 
~uztkantský a muzikologický. Hassler t~
ttž, ako mnohi jeho s11časnici, neudáva 
obsadenie svojich skladieb 1 • a e ponecháva 
ho vkusu konzumenta. Realizátori nahráv
ky (t. j. d irigent Dietrich Knothe a dr 
Hans Gross), kt orf mali pôvodný zvukov9 
obraz rekonštruovať, postupovali nielen 
správne, ale a j vkusne a c itlivo, keď na
,mtesto dnešných nástrojov použili nástro
je staré, t. j. gamby, zobcové flauty cink 
lutnu, čembalo, organový pozitiv ~ poď 
Výsled_ný zvukový efekt Je takte. o nieč~ 
matne)ši, no azda tým lepšie ukáže 1-
kový intímny, komorný charakter Has~~e
rovej hudby. Richard R Y b ar l č 
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Ceny Slovenského hudobného fondu za rok 1965 

Dňa 20. decembra 1965 odovzdali vedúci tajomník Sväzu slovenských 
skladateľov Andrej O č e n á š a predseda Slovenského hudobného fondu 
Michal V i le c ceny významným predstaviteľom slovenskej hudobnej kul
túry za vynikajúce diela vytvorené v r. 1964, ktoré každoročne udeľuje 
Slovenský hudobný fond . 

• 
Cenu Jána Levoslava Bellu 

získal dr. Ivan HRUŠOVSKÝ za cyklus kantát Proti smrti, obsahujúci 
kantáty: Hirošima na verše Rudolfa Skukálka, Biela breza, sestra moja 
na verše Ivana Kupca a melodramatickú kantátu Sen o človeku na verše 
Vladimíra Reisla, s osobitným zreteľom na umelecky závažnú kantátu 
Hirošima . 

• 
Cenu Mikuláša Schneidra-Trnavského 

udelili Milanovi NOV AK OVI za baletnú kompozíciu Kde končí hra na libreto 
Jána Guotha s prihliadnutím na jeho doterajšiu úspešnú vokálnu a inštru
mentálnu tvorbu pre deti a mládež. 

Cenu za hudobnovedné a kritické dielo 

dostal univ. prof. dr. Jozef KRESANEK za priekopnícku štúdiu o piesňovej 
zbierke Anny Szirmay-Keczerovej s prihliadnutím na jeho ostatné hudob
nohistorické práce, týkajúce sa starších dejín slovenskej hudobnej kultúry . 

• 
Za vynikajúcu interpretáciu 

skladby národného umelca Eugena Suchoňa Poeme macabre doma i v za
hraničí odmenili cenou Frica Kafendu členov Komorného dua klaviristu 
Michala KARINA a huslistu Milana BAUERA. 
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Pierre Boulez pracuje na novom diele 
Marges pre 6 nástrojov a biele. Skladater 
komponuje okrem toho hudobný Epitaf 
pre Matson Bosha - japonského básnika. 
Skladba je určená pre 25 až 30 nástrojov. 

* Olivier Messiaen píše dielo pre velký 
orchester (5 skupín driev a plechy), ktoré 
mA byť predvádzané v katedrálach alebo 
na vornom priestranstve. Bude mat latin
ský titul, ktorý autor ešte neurčil. 

* Počas svoje dovolenky v Arménsku na-
písal B. Britten cyklus 6 plesní na básne 
A. S. Puškina. Venoval Ich M. Rostropo
vlčovi a jeho manželke G. Višnevskej. 

* Wolfgang Fortner a Volkmar Fritsche 
novo upravili hudbu J . Ch. Pepuscha 
k Žobráckej opere J . Gaya ako operu pre 
hercov v preklade H. M. Enzensbergera, 
ktorý sa pridŕžal originálu. Premiéru pri
pravujú Städtische BUhnen v Heidelbergu. 
- Mahlerova Pieseň o zemi bude po prvý 
raz predvedená v choreografickej úprave. 
Inscenäclu uvedie Wilrtembergská štätna 
opera v Stuttgarte. 

* Charles Mackerras, doterajši dirigent 
v Covent Garden Opere a v Sedler's Wells 
Opere v Londýne, je od začiatku t. r. 
prvým dirigentom hamburskej štätnej 
opery. 

* V súťaži organovej hudby, ktorú vypisal 
Kulturwerk Nordhessen, udelili štyri ceny. 
V kategórii pre koncertantnú organov\l 
skladbu: 1. cena Klaus Huber (Basel), 
2. cena Diether de la Motte (Hamburg), 
3. cena Peter Eben (Praha). V kategórii 
pre spev a organ: Helmut Bomefeld (Hei
denheim). 

* V múzeu A. N. Skrlablna v Moskve sa 
zrlacluje špeciálna koncertné sila pre 
uskutočnenie skladatelovho piAnu o syn
téze svetla, farieb a hudby. Price prebie
hajú pod dozorom E. A. Murzina. Prvé 
dielo, ktoré v sále predvedú, je Skriabi
nova symfonická báseň Prometheus. 

* Viedenskí filharmonici získali už po pla-
ty raz cenu "Grand prix du disque mon
dial" za opernú nahrávku. Tentoraz to bola 
Wagnerova opera Súmrak bohov. Diri
goval Georg Szoltl. 

V rámci Svetového dňa divadla - 27. 
marca - predvedie divadlo v Stralsunde 
operu Vzkriesenie od Jána Cikkera. 

* V novembri m. r. vyšlo 3. číslo sbornika 
Musik des Ostens, ktoré vydáva dr. Elmar 
Arro v Herders Forschungsstelle tUr Mu
sikgeschlchte v Kieli. Sborník prlniša 
okrem iných štúdií druhé pokračovanie 
práce dr. Ernesta Zavarského o dejinách 
hudby v Kremnici a štúdiu Wolfganga 
Suppana o zberatelskej činnosti benedik
tína Remlgiusa Stachoviča, rodáka z Jura 
p. B., v pozostalosti ktorého sa našla aj 
stari ludová hra o naroden! Krista, po
chidzajúca z Jura. K sborniku sa ešte prí
ležitostne_ vrátime v širšej recenzii. 

* V dňoch 15. a 16. novembra m. r . uspo-
riadalo čs. kultúrne stredisko v Berlíne 
dva koncerty, a to v stredisku a v západ
nom Berlíne na čs. vojenskej misii. účin
kovali slovenskí umelci pianistka Klira 
Havlíková, operná speváčka Nina Hazu
chová a flautista Miloš Jurkovič. Umelci 
mali velmi pekný úspech najmä v západ
nom Berline, kde medzi mimoriadne po
četným obecenstvom boli nielen diploma
tickí zástupcovia cudzích štátov, ale aj 
hudobníci a hudobní kritici. Tretí koncert 
usporladall umelci v Drižclanoch. 

* HudobnA súťaž pre klaviristov a huslis-
tov, ktorú založila belgickA krilovni Alž
beta a ktorá sa konávala od roku 1929 
každé dva roky, bude pokračovať aj na
dalej napriek smrti svojej zakladatelky. 

* československo-rakúska spoločnost vo 
Viedni usporiadala 7. novembra 1965 kon
cert z tvorby slovenských a rakúskych 
skladatefov E. Suchoňa, A. Moyzesa a R. 
Scholluma. Na koncerte účinkovall Murlel 
Dickinsonori (Anglicko), Joyce Justinber
gerovi (USA), Elvíra Lorenzi, Franz Lu
kasowskl, prof. R. Schollum (Rakúsko), 
Terézia Horákovi (Bratislava). - Profesor 
R. Schollum nahri vo viedenskom rozhlase 
vo februári 1966 Cikkerove plesne z cyklu 
O mamičke. 

* D. šostakovič napísal filmový scenár 
Kataríny Jzmajlovovej. Prácu na filmo
vej verzii tejto opery započall lenin
gradské filmové ateliéry. - Na Čajkov
ského súťaž v Moskve sa už prihlásilo 
180 súťažiacich z rôznych krajín. členmi 
jury majú byt aj B. Britten, G. Auric, 
A. Michelangeli-Benedettl, A. Fischerová, 
Mario del Monaco. 



SLOVENSKÝ HUDOBNÝ FOND 
vydal klavírne výťahy týchto hudobnodramatických diel: 

Miroslav Bázlik: PETER A LUCIA 
Je dosť výnimkou - aspoň v 20. storočí - púšťať sa v mladom veku do celo

večerných hudobnodramatických kompozícií. Tridsiatnik Miroslav Bázlik sa na to 
odhodlal. Za predlohu svojej prvej opery si zvolil subtílne krehkú novelu Romaina 
Rollanda "Peter a Lucia", námet zdanlivo priečiaci sa možnosti javiskového stvárnenia. 
Vďaka výbornému libretistovi Miroslavovi Horňákovi však dokázal menší zázrak: vy
tvoril koncízny hudobnodramatický tvar. Horňák totiž popri vynikajúcom dramatickom 
talente má pochopenie a zmysel pre hudbu: dokázal napísať libreto takým spôsobom, 
aby vznikli zároveň absolútne dramatické formy, ktoré Bázlikovi tanuli v mysli. Pravda, 
poslucháč si ich p ri prvom počutí málokedy uvedomí, ale to nie je rozhodujúce, veď 
sú prostriedkom, a nie cieľom : zaručujú proporcionálnosť a silný účinok diela. 

Peter a Lucia je jemným lyrickým obrázkom, ktorý však nepostráda ani moment 
dramatického vzruchu a vášnivosti. Vyznenie opery je doslova otrasné: tragický skon 
mladých zaľúbencov alarmuje svedomie ľudí proti vojne omnoho silnejšie než rozma
nité proklamácie. 

Hudobná reč opery prezrádza zbehlého kontrapunktíka, ktorý má v malíčku finesy 
nizozemských škôl, Bachove, Schonbergove i Webernove. Nájdeme v nej kánony, fúgy, 
inverzie, rozšírenia, redukcie atď. Harmonická zložka sa pohybuje od rozšírenej tona
lity cez modalitu až po seriálnosť, inštrumentačné poznámky svedčia o vyvinutom 
sonoristickom cítení. Nejde o mechanický konglomerát či ekletickú zmes. Bázlik svojím 
syntetickým naturelom pretavuje rozmanité podnety v s lohove jednotný, svojský 
jazyk. 

Ladislav Holoubek: PROFESOR MAMLOCK 
Vo svojej najnovšej opere dospel Ladislav Holoubek ku kvalitatívnemu skoku: roz

šíril svoju výrazovú paletu o dodekafonické princípy. Vynútila sí to fabula predlohy -
činohry Friedricha Wolfa, čerpajúca z nemec-kého prostredia z obdobia- nástupu na
cizmu k moci; dodekafónia sa ukázala mimoriadne vhodná na vystihnutie tiesnivej 
abmosféry tých dní. Pravda, Holeubek sa nevzdal ani svojej staršej skladateľskej 
konfesie - a preto nájdeme v Profesorovi Mamlockovi aj pôsobivé kontrasty, moti
vickú prácu, rozšírenú tonalitu, príznačné motívy vo funkcii symbolu atď. Profesor 
Mamlock je tak ďalším domácim k rokom k syntéze tradičných a novších h udobno
organizačných princípov. 

Holoubek sám je aj au torom libreta. Zhustil štyri Wolfove dejstvá do dvoch (troch 
obrazov), snažiac sa vytvoriť účinné dramatické ceLky. Najvydarenejší je druhý obraz, 
ale spádom ani posledný za ním veľmi nezaostáva. 

Holoubkova opera bude mať premiéru tohto roku v rámci Bratislavských hudobných 
slávnosti. Vydanie klavírneho výťahu umožňuje prislušníkom našej hudobnej obce 
zoznámiť sa s ňou už vopred. 

Radovan Fest-Spišiak : PRINCEZNÁ SO ZLATOU HVIEZDOU NA ČELE 
Radovan Fest-Spišiak, dlhoročný dirigent košickej opernej scény, patrí k najstaršej 

žijúcej generácii východoslovenských skladateľov. Niekoľko rokov po skomponovaní 
baletu Marijka (Karpatská rapsódia) vytvoril ďalšiu baletnú kompozíciu - t entoraz 
venovanú deťom. Je to Princezná so zlatou hviezdou na čele na námet dramatickej 
rozprávky K. M. Walló v piatich obrazoch. Predloha čerpá z tradičných rozprávkových 
motívov, Spišiakova hudba je ale modernejšia. Hoci pozdnoromantický základ Spišia
kovej hudobnej reči je ešte stále badateľný, dokázal skladateľ v Princeznej so zlatou 
hviezdou na čele využiť prínosy modernej hudobne j klasiky stredoeurópskych kultúr 
a neuzavrel sa ani pred bohatstvom folklóru a detských riekaniek. Vytvoril leitmoti
vicky prekomponovaný bale t, vďačné r epertoárové číslo pre detské publikum. Treba 
dúfať, že v súčasnom nedostatku vhodných hudobnodramatických d iel pre mladých 
poslucháčov neostane dlho zakliate do nôt klavírneho výťahu, resp. partitúry, ale ožije 
na našich javiskách. 

SLOVENSKÁ HUDBA, časopis Sväzu slovenských skladatefov 
Číslo 1, ročník X. Cena Kčs 3,-



Andrej Oi!enál, nosltel Radu práce, 
prvý tajomnfk Svim slovenských sklada· 
terov, bol pri prOelltostl svojich 55. na· 
rodenfn vyznamenanf titulom "zasl6!ilf 
umelec". 

V nedelu 19. decembra o U. hodine ~na 
N6mestf SNP i!. 38 v Bratislave odhalili 
pamltn4 tabulu skladatelovl Franzovl 
Schmldtovi. Slávnostný akt bol or6mo· 
vanf SchmldtoVfml skladbami - lanf6· 
rami z opery Fredlgnndls a scherzom 
z jeho IV. syml6nie. Po otvorenf Simonom 
Jančom, riadltelom mestského mtzea, 
predniesli slávnostné prejavy národný 
umelec Eugen Suchoň (Franz Schmidt a 
Bratislava) a dr. Friedrich Jiilly, gene· 
rálny tajomnlk Spoločnosti F. Schmidta 
(Život a dielo F. Schmidta). Po odhaleni 
pamätnej tabule povedal elite prlhovor 
dr. Ludwig Soswlusky, prezident Rak4sko· 
i!eskoslovenskej spoloi!nosti. - V predve
i!er spomlnanej slávnosti predniesol prof. 
Walter Pach z Viedne v koncertnej sieni 
SF skladaterove organové diela. 

17. novembra 1965 bol v Dome umenia 
v Košiciach spevácky recital černošského 
basistu Kenneth Rondetta; pri klavlrl bol 
Michal Karin. Na programe boU skladby 
H. Purcella, V. Righinlho, W. A. Mozarta, 
G. Gershwina a staré rodové piesne z ost· 
rova Trinidad, sprevádzané samým spe· 
vákom na gitare. 

19. novembra 1965 sa v Dome umenia 
v Košiciach uskutočnil orchesträlny kon· 
cert Vojenského umeleckého stiboru 
z Bratislavy. Dirigoval Pavel Bagin. S6· 
listami boli Ivan Palovič (klavfr) a Emil 
Hargaš (hoboj). Na programe boli sklad· 
by zo stii!asnej domácej tvorby, a to: 
Alexander Moyzes: Jänošfkovi chlapci, 
predohra, Milan Novák: Tri skladby pre 
hoboj (premiéra), Peter Kolman: Styri 
orchestrálne kusy, Ján Cikker: Concertino 
pre klavir a orchester, Eugen Suchoň: 
Symfonietta rustica. V Bratislave vysttipil 
VUS s tým Istým programom 11. decem· 
bra. 

25. novembra 1965 usporiadal PKO v Ko· 
liciach v rámci Mesiaca i!s.-sov. prlatel· 
stva druhý koncert s4ťa!ného cyklu "Há· 
dajte s nami". Košický rozhlasový or· 

chester dirigoval lán Sen Na programe 
boU skladby ruských a sovietskych skla· 
daterov: M. P. Musorgsklj: Svitanie u 
rieke Moskve, A. A. Glazunov: Koncert 
pre klavfr a orchester - s6Ustom bol 
RudoU Macudzinski, A. Rnbinltejn: Tanec 

. ' ka.mfrskych neviest .z Ferramors, A. Cha· 
i!atnrian: Malkarlida (i!asť), D. Kabalev· 
skij: ~omedlant~. (časť). ... 

6. decembra usporiadal PKO v Koliciach 
v rámci Mesiaca i!s.·sovietskeho priaterstva 
husloVf re.cltal Alberta Markova (SSSR) 
s klavlrnym sprievodom Andreja Mytnika 
(SSSR). Na programe boU: Sonáta pre 
husle a. klavlr i!. 2 od G. F. Hlndla, 
3. sonáta d mol J. Brahmsa, Suita z ba· 
letu Sut od S. Prokofieva, Chai!aturlanova 
Pieseň ~ . báséň, Kabalevského Improvi· 
zácia a Paganiniho Benátsky karneval 
v 1íprave s6listu. 

15. decembra 1965 sa v malej sále· DO· 
mu umenia v Košiciach uskutočnil kla· 
vfrny recital Vlastimila Tichého s týmto 
programom: M. P. Musorgskij: Kartinky, 
E. Suchoň: Larghetto z Metamorl6z, J. 
Suk: životem a snem (s1íborné predsta· 
venie), T. Hirner: 2 i!asti z lmmaginl. 

Dr. Konrád Neumann predoálal 13. de· 
cembra 1965 v hudobnom kabinete Unlver· 
zitnej knilnice na tému Symf6nia a jej 
vývoj, 17. januára t. r . v rámci podujati 
hudobného oddelenia Slovenského m1ízea 
oa tému O livote a diele Franza Schmidta. 

V auguste roku 1966 bude festival ko
morných orchestrov v meste Stavelot 
v Belgicku. Iniciátorom tohto festivalu je 
belgický huslista Arthur Grumlaux. Na dva 
koncerty tohto festivalu je pozvaný Ko
morný orchester bratislavského rozhlasu 
so svojím dirigentom Vlastimilom Hort
kom. Orchester sa stal víťazom sútaže 
medzi komornými orchestrami parížskeho 
rozhlasu (dir. Jean Witold) a ešte dvoma 
orchestrami (švajčiarskym a holandským). 
Súťažnou skladbou bol huslový koncert 
Josefa Haydna, ktorý nedivno objavil 
Stanley Weiner v opátstve v Melku. 

• * • 
Japonská huslistka Jošiko Kuronuma 

už vyše tridsať ráz predviedla Sonatínu 
pre husle a klavír od Eugena Suchoňa. 
Do svojho programu zaradila aj skladate
rovu Fantáziu pre husle a orchester a 
Poeme macabre. - Juhoslovanský klavi
ris ta Ranko Tudor predvádza na svojich 
koncertoch Suchoňovu skladbu Kontemp
lácie. 



~u 

o 

pred 
vlastným 
prahom 

Do histórie slovenskej hudobnej vedy ešte vždy zasahuje ako špecifický slovenský 
moment a ako pozostalosť z minulého storočia náhlad, ktorý za slovenské umenie po
kladá iba literatúru a sčasti i výtvarné umenie, kým hudbu a hudobnú vedu hodnoU 
iba ako akéhosi votrelca posledných čias. Cítime to na každom kroku a chápem!! aj 
prečo je to tak. V časoch národného a sociálneho útlaku minulého storočia až do roku 
1918 neboli na Slovensku podmienky na pestovanie náročnej hudby. Pestovanie sloves
ných žiínrov a čiastočne i výtvarného umenia nekládlo také hmotné a spoločensko

organizačné nároky, a preto sa mohli skôr rozvíjať. V roku 1918 začali sa iba vytvárať 
podmienky na pestovanie náročnej hudby a hudobnej vedy. Preto sa dá pochopiť 

.úplné živorenie hudobnej vedy, hoci hudobnovedný seminár bol založený pri unive r
zite už v roku 1921. 

Rok 1948 priniesol vyrušenie z " idyly" nastolením tzv. Zdanovových téz a požiadav
kami s o ci a l i st ic kého re a l i zrnu, čiže umenia socialistického obsahom a ná
-rodného for mou, ako sa to vtedy v hudbe ponajviac interpretovalo. P r o b le m a t i k a 
n á r o d n e j f o r m y sa stretla zo strany našej hudobnej vedy s bezprostredným 
ohlasom, pretože sa tu už dávno .- už v 19. storočí - pripravovala na to pôda a ani 
v umení, ani vo vede sa ešte nedosiahol taký stav, že by sa epocha opierajúca sa, 
o domáce fudové korene mohla zdať uzavretou epochou. V tom čase dopisoval E. Su
choň Krútňavu, Cikker sa po ani nie tak dávno dokončenej Slovenskej suite rozbiehal 
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·do komponovania Jánošika. Ja som v rokoch 1946 ai do apríla 1948 pracoval na štúdii 
"Slovenská Judová pieseň zo stanoviska hudobného". Toto nad v ä z o v an ie na 
1 u d o v ú k u l t ú r u s a d i a l o t e d a v z n a m e n i n a d v ä z o v a n i a n a j c
d en z naj o s ob it ší ch p i l ie r o v nár o dne j tr ad í c ie v hudbe. Nadvä
zovanie na Judovú kultúru ako jednu z i!ŕt socialistického realizmu narazilo takto 
a nás po roku 1948 na skyprenú pôdu, a tak urýchlilo a posilnilo interes týmto 

smerom. Do učenia socialistického realizmu sa v tom čase vpašovala dalšia črta, ktorá nikda 
v socialistických krajinách nedosiahla taký rozmach ako na Slovensku : i! rt a o s l a v
n á, r e s p. o p t i m i s t i c k o - o s l a v n á. Skladatelia mali najmä v kantátach osla
vovať osobnosti a udalosti z verejného !ivota a hudobní vedci mali za to oslavova{ 
skladateľov. Robilo sa to v mene hesla pomoci hudobnej vedy skladateJom. Na fakultu 
bol pozvaný ako prednášate! a vedúci seminára hudobnej kritiky tajomník Sväzu čes
koslovenských skladatelov, jej slovenskej sekcie, dr. Zdenko Nováček, ktorého úlohOU 
bolo vychovať hudobnovedecké kädre v tomto smere. Hovorilo sa, ie treba vychovať 
hudobných kritikov. Temer na všetkých zasadnutiach Sväzu skladatelov i kompe
tentných štátnych a straníckych orgánov, ked sa hovorilo o hudbe, vravelo sa o tom, 
ie hudobná kritika je v kríze a ie Filozofická fakulta UK nie je schopná vychovať 
potrebné kádre. Hovorilo sa o odtrhnutosti hudobnej vedy od života. Vyvr!:holenia 
oslavných snáh na skladaterov predstavuje prvých 8 samostatných monografií sloven
ských skladaterov. K monografiám sa druží i rozsiahla kniha dr. Zdenka Noväčka, 
Súčasná slovenská hudba. 

Obrovský rast i!o do extenzity, ba priam ai neuveritelný rast, ak to porovnáme 
s rokom 1945 ba i 1948, priniesol však i tienisté stránky, vyplývajúce hlavne z toho, 
ie s m e n e m a l i k á d r e, n e m a l i s m e r u d l, kt o r í b y b o l i m o h l i z o d
p o v P. d n e vykon á v a f z verené im fun k c ie. Mnohé z týchto chýb sa dnes 

pripisujft kultu osobnosti. Treb a v š a k p o ve dať, ž e t o ne z aP r í i! in i l a ž i a rl
n a n a d p r i r o d z e n á s i l a m i m o n á s, a l e z a v i n i l i s m e s i t o s a m i, 
resp. zavinil to prudký rast, na ktorý sme nestačili. Nemožno odsudzovať samotný 

rast. 'ľento nebývalý rozmach je tým najkrajším plodom nášho oslobodenia. 
Jeho tienistou stránkou však bolo, ako sme už spomenuli, že sme nemali pripravené 

kvaliflkované a skúsené kädre a z o d p o v e dn é mie st a ob s ad z o v a l i o s o
b a m i n e s c h o p n ý m i a p o h o d l n ý m i. Tito India si vytvorili svojskú filo
zofiu, ktorá sa zmocnila situácie nie silou ducha, ale silou moci a číselnej prevahY
V Maďarsku r. Po!sku, kde boli kádrove na kultúrnu revolúciu lepšie pripravení, ne
došlo ul k tak neblahým dôsledkom. Sám som bol v Maďarsku v roku 1952 celý me
siac a v roku 1954 tiež celý mesiac v Po1sku a presvedčil som sa o tom na tvári 
miesta. Fi 1 o z of i a ru d í neschopných, kt o ri s a do st a li na poPr ed
n é m i e s t a, p o d o b á s a fi l o z o fi i l í š k y, k t o r á v y h l á s i ·l a , ž e h r o z n o 
k 1 o r é nem oh l a do i! i ah n u ť, j e k y s l é. Neschopní a pohodlní Judia vyhlásili 
všetku západnú hudobnú vedu, ako aj všetku našu vedu spred roku 1948 za buržoáznu 
a idealistickú a štúdium starších západných kníh sa dalo na index librorum prohi
bitorum. Overa ľahšie je predsa vyhlásiť napríklad budobnopsycbologlcké spisy Ernesta 
Kurtha za idealistické, nei študovať stovky strán jeho diel. Ľahšie je povedať o Kan
tovi, ie bol idealistický filozof, než študovať jeho náuku a s námahou sa ,.preluskávať" 
cez jeho spisy. Aby som nebol zle chápaný, nemyslím ani najmenej, že by sme mali bez kritiky 
preberať náuky cudzie dialektickomaterialistickémll postoju, no vidí sa mi pomýleným 
pchať hlavy do piesku, aby sme nevideli, i!o sa deje okolo. Filozofia líšky a pštrosa 
vládne, žiar, i dnes, hoci sa hovorí o odstraňovaní kultu osobnosti - to asi preto, 
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lebo to naozaj nemalo nii! spoločného k l 
h 

s u tom osobnosti ale 1- 1 
a po odlnosti lodi na miestach na kt _ . . • vyp yva o z nes;:hopnosti 

h . • ore nestai!ah Nátlak v to t 
z ora a praam nútil k izolácii V t i! · m o zmysle prichádzal 
mania, hoci sme v tomto dobr~ ma~~ ~se u nás prestali hudobnopsychologické skú
Nebolo možné budovať hudob ú l ~npravenú pôdu v prácach prof. Otakara Zicba 

Š 

n socaológiu hoci sm 1. . · 
v trukturalizme Špeciälne n Sl ' e ma 1 k neJ plodné nábehy 
· ký · a ovensku sme trestuhod rlc výskum, ba dodnes nemáme n d . ne zanedbali hudobnohisto-

archív, ktorý je jednou zo základ ýa h ve eck~j úrovni vybudovaný centrálny hudobný 
v k n c podmaenok výskumu. 

ro och 1954 až 1959 sa najintenzívnejšie budoval" 
Ustálené podmienky potrebné pre rast vedeck c . . _a hudobnovede~:ké disciplíny. 
len v rámci subkatedry hudobnej vedy Z ký h diSCiplín udržovali sa, žiar, väčšinou 
na slovenskú hudbu ako celok a t d . . vlon a sa naproti tomu stále stupňovali útoky 

d 
• e a nte en na subkated 1 

ve Y SAV. Boli to obvinenia že sa nev . ru, 
8 

e aj na ústav hudobnej 

Ž 

' enu1eme súčasnosti ž d 
e nepomáhame skladateľom že zanedbá ' e sa o trhávame od života 

boli niektorí skladatelia kt~ri bud bvla_me_ hudobnú kritiku. V pozadí týchto útoku~ 
· ú d ' ne o t este oslávení al b . 

nae s ostatoi!ne oslávení Tito vyv·· 1. • e 
0 

sa tm zdalo, že ešte 
K t d . . t)a I nátlak na ver . ú . 

a e ry Vied a umení, ako aj v Akadémii na v . B)n maenku a na vedenie 
Najviac škody sa narobilo od d • edente spoločenskej sekcie. 

d .• su zovantm a znemožň • 
e l r n s t a r š e l s l o v e n s k e i h u d b D - l o v a n t m v ý s k u m u 

skôr vydali hudobné pamiatky zo Sl ky. os o to tak ďaleko, že Maďari a Poliaci 
d r . . ovens a ako my a čo ná b l - , 

vy a .' Sl teh ako maďarské alebo ofsk- . ' . s o zv ást znepokojuje -
stráill a zdalo sa, že o ne nemáme Pá . e pamtatky. Ked ICh, pravda, nik u nás ne

z UJem prečo b · · h ďarsku a Pofsku sa hudobnohistorick- _'k y sa te neboli privlastnili? V Ma-
.• Y vys um a obzvlášť výsku d 

rozv!fl s nevšednou intenzitou a za tak. h d . . m omácej histórie 
a edičných možností o aky-ch sa • ~c po mienok medzmárodnej spolupráce 

• nam am nesníva B·br 
dávaných publikácií by stačilo na osob·t • f . t Iograflcké vymenovanie vy-

V r á . · t ny re erát 
~ b m c 1 h 0 d 0 b ne j v e d Y t v o r í h i s t o r i c k é 

v o ec, a obzvlášť sa to žiada v material" i . . . z a m e ran ie po d s t at n 
D i a l e k t i c k é c h á p a . • tst eke), histortckomaterialistickej koncepcii 

. nte vect znamená d . -
v hl st or ic k om k on te xt e a .i! . . . pre s a lc h cháp an ie 
materializmu ako izolovan· . ' m m~ je viaceJ proti dialektike a historickému 

18 Javov. Za historický zák! d h d prim~rnosť praxe - základom všetk'h a u obnej vedy hovorí aj 
predsa poznanie faktov poznanie f kt e o . teoretického zovšeobecňovania musí byť 

' h • a ov a Javov v ich histo · k 
ne o kritika je hudobná história a p . f rtc om vývoji. Pre hudob· 

hl
. . OZDaDIB aktOV V ich vý 1. k . 
IVBJšou základňou H 1 a s y k vo 

1 
a ontmuite najspofa-. . zvon a, ktoré ná č ' . . 

zameranie a ktoré nár . m vy ttah historické 
- · ··preto obvtňoval· ,. z t v o t a, n á s v l a s t n e h n a l . d t, z e s a o d t r h á v a m e o d 

. a o s l e p e j u 1 i i! k y Ak 
neraz s ahistorickým a nedialektick. há : sa preto dnes stretáme 
tendencie boli upriamene· t • t ym c panim vecí, met sa čo diviť, ked' výchovné 

ym o !imerom. 
Ako som ul naznačil, roky 1S54 až 1959 znam .• 

hudobnej vedy najmä do Itíbky k k enaJu roky nebývalého rastu našej 
k ď ' ro y, eď sme mali discipli . 

a e sme elánom chceli vybudovať sol' d ákl ny optimálne rozdelené 
však ukazoval že viac vedco . t ne z ady systematickej muzikológie Zivot" 

• v vraJ nepotrebuje nebolo ýhľ d . " 
a verejná mienka bola spracovaná v l ' v a ov na ich umiestnenie 
i!o na konci päťdesiatych rokov vyú:7-is ed nepotrebnosti ľudí odtrhnutých od života, 

nes e situácia skonsolidovaná vďaka bud v . s ra avnych opatrení. 
D j l o o brutálnych admin! t t' 

sa sťístreďuje ťažisko vedeckoteoreticke· V: k o amu ústavu hudobnej vedy SAV, kde 
kológie. Treba len dúfať že ďalš' • ! l a tuálno-kritickej činnosti slovenskej muzi-

d 
• 1 vyvoJ bude podporovať 1 · -

ov a že už nikdy nedôJ·de k á h - rozv nuhe tychto predpokla-
. 

1 
- z sa om, ktore ako vývoj uk · 1 š 

me enže nepomáhali, ale naopak brzdil. d . aza ' na ej mladej disciplíne 
• I a ezoraentovali ju. 
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V druhom čísle minulého ročníka Slovenskej hudby vyšiel z pera nášho mladého 
skladatela článok o analýze hudobný diel. Mohlo by sa povedať, že to písal skladater, 
a nie vedec, a teda že sa nás to netýka. Bolo to však v časopise, ktorý je aj časopisom 
hudobných vedcov a článok je venovaný téme par excellence hudobnovedeckej, preto 
ho nemožno obchádzať. Článok vyznieva defetistickým priznan'ím - chvályhodne 
úprimným - že on a jeho generácia sú v problematike analýzy hudobných diel bez
radní. Keďže už sem-tam niečo počul, nadhadzuje termíny i rôzne vedecky orientované 
metodológie, ktoré mu však vraj nič nehovoria a nič nedávajú. Je to pochopitelné, 
ak si napríklad myslí, že štrukturalizmom je tá metóda, v ktorej sa spomína štruktú
ra. Priznám sa, keď som čítal tento inak duchaplne. písaný článok - autor je nesporne 
myslitelský typ - nevedel som, čo si mám myslieť a kládol som si otázku, kto nesie 
na tom vinu. Zrejme autor obviňuje niečo čo nepozná, alebo prečo nepozná? 

V celosvetovom meradle prežívame dnes časy intenzívneho hladania nových metód 
i nových metód analýzy hudobných diel. Aby sa nám však pri tomto kvase nezatočila 
hlava, musíme mať kompas zakorenený vo všetkom, čo sa už dosiaľ kladného vytvo
rilo, čo dosial priniesli "klasické" metódy. Ak však tieto metódy prostoducho odsúdime 
v mene spomínaných hesiel a mladí sa o tom nič nedozvedia, čo iné im zostáva než 
defetistické priznanie - ako si to autor v našom prípade poctivo priznáva. Alebo ak 
.si neprizná, zostáva iba búrka v pohári vody, čoho sme dnes u nás neraz s vedkami. 

V prínade článku v Slovenskej hu!lbe i<lo fl dôsledky tej už spomínanej skuto~nos

ti, že všetko sa odsudzovalo ako idealistické. Vezmime napr. ten štrukturalizmus 
o ktorom má autor len chabé, i to skreslené predstavy. V umenovede v ČSR znamenal 
tento smer naozaj vera a svojou dialektickou metódou predstavoval dôležitý predstu
peň k dialektickomaterialistickému chápan!u. Namiesto toho však, aby sa k te jto mc
todnlógii pristúpilo kriticky a vychádzajúc z nej išlo ďalej, zavrhla sa a nezostalo nič. 

Autor, mladý skladateľ pokúša sa nájsť s ám s vojské riešenie - prirodzene, je to člo
-:vek mysliaci a chýba mu, o čo by sa oprel, chce mať i teoreticky jasno v tom, čo mn 
poskytuje prax. Chcelo by sa nám povedať mu, že nemá zmyslu objavovať veci známe, 
lenže .. . Tu sa musíme zháčiť na principiálnej otázke, či mu to vôbec máme právo 
vyčítať, či aj my. nie sme opozdenými objavovatelmi Ameriky zase v iných veciach. 
Ptše sa a vraví o otlstraňovaní nedostatkov minulosti, lenže vo vede, ktorej pr edmet 
skúmania je tak internacionálny, ako je v našom prípade hudba, najväčším nedos
tatkom je nein~ormovanosť o tom, čo sa vo svete deje. Hovorí sa a píše o tom, že 
naša veda by mala byť na výske doby, lenže ona a priori nemôže byť, keď i u nás 
nemožno kúpiť knihy, ktoré repr ezent ujú tento stav a jour. V Maďarsku a lebo Paľsku 
si možno kúpiť, objednať také knihy, a pre to sú dnes oproti näm - oproti krajine, 
ktorä mala Host insk ého, Nejedlého, Helferta - rozhodne vopred a tento ich n áskok 
je čoraz väčší. Obmedzenosť prístupu ku knihám sa odôvodňuje ekonomicky, lenže 
čo je to za ekonomické myslenie, ak sa desaťtisíce venujú na vydržiavanie ústavov, 
desaťtisíce na platy vedeckým pracovníkom, plus ten čas, ktorý venujeme na znovu
objavenie Ameriky, a pritom kniha, kde je všetko už vyriešené, stojí niekofko k orún. 
A koľko vecl vôbec nemôžeme riešiť, lebo nám pre to chýbajú pr amenné edície a zá
kladná porovnávacia litera túra! 

Táto stať vyznieva azda viac v zmysle nedostatkov než v zmysle kladného bilan
.covania. No neviedol nás k tomu pesimizmus, ale snaha naprávať chyby. Caká n ás 
ešte vera · práce a chceli by sme ju urobiť tak, aby aspoň budúce generácie mo bH 
veci inak ohodnotiť a aby sme pre ne postavili podmienky pre lepšiu a ekonomicky 
účinnejšiu prácu. 

JOZEF KRESÄNEK 
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Z dá sa, že v poslednom čase zavládla 
v slovenskej hudobnej tvorbe akási 
l~~arg_ia, necítime tvorivý ruch, ako 

by. sa mc _vyznamné n edialo, ba i sklada
telia, kton nedávno vystúpili s dielami 
nového zamerania, akoby zatíc-hli Pr'1c-· · 

Súčasná 
kritika 

a poslucháč 
· t r · m Je IS e ve a. Je to predovšetkým vystriedanie 
nedávneho prelomov€ho obdobia kto -
ľudí ~aktivizovalo; akoby teraz, kecf sa z~: 
by_ť vsetko vybojované, zatíchol aj tvorivý 
e!an. ~e to aj určitý odraz spoločenskej 
Sit uácie. Jedným z bezprostredných dôvo
dov. ~a zdá aj fakt, že skladatelia asi stále 
neC!tJ.a skutočne úprimný, aktívny záu . 
obecenstva o ich diela. Jem 

-I~eáln~rrn ~rostriedkom, ako rozvíriť 
za~Jem o to, .co prichádza do obehu upú
tať ~ozornost, rozvíriť diskusiou p~kojnú 
?!admu konzumu, je kritika. Slobodná 
ZIV~, mnohostranná kritika j e a vždy bol ' 
spr!e':'odným javom zdravého partnerstv: 
me~:~ _t vorbou a publikom. Ľudia odchá
dz~JU~! z. koncertu, ktorý ich zaujal, vy-
tvaraJu Sl svojou m ienkou á - · kl d - z por nou 
Cl a nou, aký~i začiatok kritickej výpo-
vede. :rento nazor VZ:n·iká u poslucháča 
ako vysledo~ j_eho .Prebudeného záujmu 
~ potreby UJasnovat si predstavu o po
cu~om, ozn_ámiť ju iným a vplývať na nich 
pnpadn~ SI opraviť vlastnú mienku, aktív~ 
n~ sa zuč~stnovať na spoznávaní hodnot 
diela. NapJsaná kritika potom vplýva n~ 
proces- trie_denia hodnôt hudobných diel 
pred<_>Vset kym tým, že uvedomene pod
poruJe proces ich živého overovania v kon
zume. To }namená, že musí byť prostried
kom udrzlavania živého dialógu med . 
hudbou a poslucháčom. Zl 
~~k~sim sa vymedziť hudobnú kritiku 

z nlad1ska tohto jej "výchovného" vplyv 
na - obecenst:-ro a zistiť, aká kritika a z~ 
akych p~dmienok môže túto funkciu spl
ňať. Na_crtnem aspoň niektoré moment 
a p_:ob_lemy ?oterajšieho splňania (či n/
spln_ama) teJto funkcie hudobnou kritikou 
u_ n.a~ , a tým aj to, ako a nakol'ko s nimi 
SUVISI d~~šný, oslabený záujem obecen
stva o sucasnu slovenskú hudbu. 

Kritika, ktorú mám na mysli, je kriti
kou, ktorá _celkom bezprostredne a spon
tá_ne reaguJe na najnovšie hudobné diela 
a ICh pr~dve_~enie._ Túto úlohu splňa kritika 
v denneJ a c1astocne i odbornej tlači (KŽ 
KT, Pr~dv_oj_ ~ denníky u nás ). Vzhl'ado~ 
na to, ze JeJ ulohou je podnecovať záujem 
obecenst:-ra o prítomnú tvorbu a že pred
me~om __ Jej k:itického záujmu s ú práve 
vz~~k!IJ~Ce, . este "neuležané" diela, má 
urc!te spec~fické črty, ktoré ju odlišujú 
~d -:- nazvime to - historickej kritiky 

tora -sa blíži k metóde hudobno-histo~ 

NAĎA HRČKOVÁ 

rickej. Táto druhá sa zaoberá dielami od 
~torých už m~me dostatočný odstup ' (čo 
I le~ -~esaťr_?c_le), ktoré sú už zaradené 
~o sJrsich suvislostí, ktoré možno navzá
JOm p~r~vnávať a v ktorých sa už výber 
uskutoan!l v procese ich spoločenského 
overovama. 
. Kritika aktuálna - tak si n~zvime kri

tlk_u, _o ktorú nám ide - má inú funkciu. 
Je_J ~lohou nie je skúmať, čo sa už vy
tned!lo . ako t~valé, aJ.e naopak, to čo má 
t endenciU stat sa tradíciou (ustal'ovať sa 
ako norma). Táto kritika neskúma výsled
ky procesu, v ktorom sa uskutočnil výber 
ale sama sa spolu s publikom na tomt~ 
proc~s: zúčastňuje, podporu je ho a zin
t~nzlvnuje. Jej úlohou je skúmať v konk
retn~m hudobnom diele tie vlastnosti 
ktore .~:ichádzajú ako nové a porušujÚ 
d?te~aJsle normy, napomáhať zrod vznika
JU~~J prit_omnosti. Mnohé z diel, ktoré 
knt1ka súc.asnosti vyzdvihuje, sa nemusia 
- a ani sa vždy nestávaj ú - hodnotou 
trvalou .. Preto jej súdy nebývajú často 
smerodaJné pre budúcnosť. Pre túto trvan
livosť, pominuteľnosť jej súdov sa k ritika 
súčasn_?sti často neberie do úvahy. Jej 
bite!nym pofom však nie je minulosť ani 
b~_:~~ucnos~. ale prítomnosť, živý proces 
su~asnost1, j e to dokument vplyvu súčas
n eJ tvorby na súčasné publikum. 

Päťdesiate roky priniesli do nášho života 
tlak. autoritatívneho riadenia a vytyčovania 
nor1e~, ktoré boli záväzné pre celú h u 
d?~u _tvorbu. V tomt?. ovzduší stratila aj 
s ucasi!a hud_obná kntika svoju vlastnú 
funk~Iu. N~m1esto ostražitého pozorovateľa 
poruso~ama noriem, hľadania nového stala 
sa strázcom kr itérií, vytyčovaných autori
tou mimo nej - a ešte k tomu kritérif 
znamenajúcic?. v hud.obnom vývoji návrat 
s~oro o storoc1e. Z hladiska minulosti ria
d!_la pr~tomnosť, ba predpovedala aj bu
ducnost. Preto bolo možné žiadať od sú-
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časnej kritiky nemozne: ,.Kritici by sa 
mali zorganizovať pod egidou sväzu 
jednoznačne zaujímať postoj k jednotlivým 
dielam" (D. Kardoš ). 

Bolo - a dodnes je - veľmi pomýlené 
žiadať od kritiky súčasnosti jednoznačný, 
definitívny súd nad umeleckým dielom. 
Nehľadiac n a to, že vynášanie definitív
nych súdov, nárokujúcich si absolútnu 
platnosť, je u kritika prejavom nedosta
točnej sebakritiky a sebakontroly, je sú
časne aj niečím, čo sa prieči cieľu a za
meraniu tejto kritiky. To, čo sa vyhlasuje 
za definitívne a neodvratné, nemalo by 
podľa toho už vyvolávať pohyb kritiky, 
sn ahu o ovplyvnenie poslucháča-čitateľa. 
Vyraďuje ho z procesu poznávania hodnoty 
diela za jeho živej spoluúčasti. Paradoxne 
znie aj volanie skladateľov po takejto de
finitívnosti, ak si uvedomíme, čo by sa 
dnes prijímalo a hralo, ak by to malo byť 
len to, čo možno jednoznačne označiť ako 
trvalú hodnotu. 

Kr itika v období dogmatizmu vynášala 
takéto súdy preto, že sa podriadila jed
not ne panujúcemu, všetko riadiacemu vku· 
s u. Za týchto okolností, pochopiteľne, stra
tila aj akýkoľvek vplyv na p ublikum, na 
vytváranie zdravého vzťahu obecenstva a 
t vorby, a tým aj na podporu súčasného 
overoV'an ia hodnôt. Hodnoty boli . pre pub
likum vopred a definitívne dané v dielach 
skomponôvaných pod patronátom oficiál
nej línie. Z obecenstva s jeho konkrétnymi 
želaniami, vkusom, záujmami sa stala ab
st raktná maJsa, ktorá sa braJa na vedomie 
len ako heslo. 
· Ak sme povedali, že kritika súčasnosti 

s a líši od k ritiky historickej tým, že ešte 
nerobí definitívny výber, neznamená to, 
že hovorí za všetkých a za všetko. Výber 
a posudzovanie diela a autorov závisí od 
kritikovho subjektu, jeho tvorivého kri
tického nad-ania (ktoré, samozrejme, závisí 
aj od jeho skúsenosti, erudície, celkového 
rozhľadu atď.), ktoré ·mu umožňuje nieJen 
spoznať, ale aj- ,.vycítiť" (ospravedlňujem 
tento nevedecký pojem, bez ktorého sa 
však kritik podľa mňa nemôže zaobísť) pri 
predvedení vzniknutého diela čosi súčasné, 
nové, podobne, ako to v tvorivom procese 
vycítil tvorca sám. V tomto tvorivom akte 
znovuobjavenia skladateľovho tvorivého 
zámeru pre publikum spočíva aj kritikova 
,.pomoc" publiku a jeho moc nad ním. 
V ňom •Sa skrýva už aj jeho zrastenosť 
s ním. Krit ik nevnúti verejnej mienke 
hodnotu. Môže jej ju iba ,.vrátiť" - vo 
svojskom kritickom spracovaní a doplneni. 

. Nedávna ·minulosť našej kritiky spôso
bila do značne} miery st ratu jej dôvery 
u publika nielen t ým, .že mu nanucovala 
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hodnoty, ale najmä tým, že z kritík sa 
celkom vytratil tento t vorivý subjektívny 
postoj, kritikova osobnosť, jeho individuál
ny vkus. Ešte v 60-tom .roku pred konfe
renciou o umeleckej kritike sa konštatuje, 
že málokto vyjadruje svoj postoj k novo
vznikajúcej tvorbe z dôvodov, ,.že tu ide 
o vnútorný zápas dať do súladu svoje 
individuálne kritériá s kritériami, ktoré 
vyžaduje spoločenský život " (Zd. Nová
ček), čiže vtedy s t ým, čo ,.sa vyžadovalo". 
Kr itikmi boli len tí, čo to vedeli . . . 

Sila subjektívneho postoja a osobnej 
výpovede je vzhľadom na vplyv kritiky 
a toho, čo tlmočí, neobyčajne dôležitá. Je 
to preto, že jej cieľom nie je kritický súd 
ako taký, ale kritický súd a dresovaný n ie 
komu (publiku) a nesený snahou, obsiah
nutou už v základe formulovania kritic
kých výpovedí vôbec, presvedčiť ho, vy
volať odozvu, hoci a j v podobe nesúhlasu, 
polemiky. Je t o písomne vyjadr ený podnet, 
otázka, odpoveď na to, čo vo vedomí pub
lika žije často bez jasne for mulovaných 
súdov. V tomto zmysle je teda kritika 
akési stupňovanie poslucháčovho e stetic
kého - a súčasne aj intelektuálneho zá
žitku. Na rozdiel od histor ick·ej kritiky, 
kde je ťažisko prenesené na silu argumen
tov a vedecké formulovanie poznatkov, 
kriUka súčasnosti splňa svoju úlohu u pub
lika aj mierou intenzívnosti, spontánnosti 
a su gestívnosti svojho vlast ného zážitku 
a jeho pretlmočenia. V tom spočíva špeci
fická ,.presvedčovacia" metóda k r itiky, 
operu júca vzácnymi argumentmi, ktorých 
sa, pravda, nemožno :m-iecť. Pekne to po
vedal A. Matuška v Slovenských pohľa
doch: ,.Kritika smeruje do života, k ľu
ďom, spaľuje sa pre nich a toto spaľova
nie, a nie nejaká formálna dokonalosť, 
je kritériom." S tým súvisí aj iný vyjad
rov·ací štýl, spôsob formulácie ; namiesto 
neosobného vedeckého štýlu zapôsobí tu 
viac subjek tívne zafarbená výpoveď, su
gestívne obrazy, časté metafory či ostrý 
sarkazmus - to všetko predchnuté úprim
ným a čistým záu jmom o čo najpravdi
vejšiu výpoveď o svojom zážitku. Otázka 
tejto kritiky ako hlboko subjektívnej čin
nosti sa preto rieši n ie len ako otázka od
borná, ale aj ako otázka ľudská. Pretože 
spomínané vlastnosti špecifického kritic
kého nadania závisia nielen od sumy zna
losti kritika, ale aj od jeho subjektívnych 
vrodených sklonov, t emperamentu, indivi
duálnych životných zážitkov, povahy a vô
bec jeho celkového životného postoja. 

Otázka kvality krit ikovej výpovede (a 
tým: i jeho autorit y 11 publika) rastie nie
len ·mierou ,,subjektívneho", ale aj mierou 
,.objektívneho". V ·pojme kritika- osobnosti, 

~e z.ah~nut~ a vzájomne podmienené jedno 
1 ~;,uhe: melen vkus, schopnosť ,.vyciťo
vat , teda est~tická stránka kritickej vý
povede, ale aJ súhrn znalostí, vedomostí 
erudícia - teda viac poznávacia alebo ra~ 
cionálna stránka kritického súdu, to, čo 
navo_nok reprezent uje stupeň jeho vec
·nosti, l?resl!ost i formulácií, objektívnej 
p la?nostl uzaverov. Ideálna kritika by mala 
byt vlastne dokonalým spojením "citu" a 
"vedy". Predsa sa však kritika súčasnosti 
kloní viac k prvému a historická viac 
k druhému pólu. 

a možno povedať, že ich výsledky nie sú 
prejavmi vedec~_éh~ _ a objektívneho po
stoja, ale spociVaJU predovšetkým vo 
vlastnom, subjektívnom umeleckom po
znaní - i keď v intelektuálnej forme. 

Je známe z dejín hudby, že l'udia ktor! 
vedeli veľmi spr_ávne a exaktne p~súdiť 
a rozobrať to, co sa týkalo minulosti 
stroskotali na súčasnosti kde sa dali 
!Un!e~ť jed!nečnou atmosférou obklopujú
-ceJ Ich pntomnosti. Kritik- vedec Romain 
Rolland dával prednosť d' Indymu pred 
D_e~ussym. H?dnotu jeho vývodov, týka
JUCich sa mmulosti, môžeme považovať 
d?es za v_edeckú, prítomnosti sa javila 
viac ako literárna a dobovodokumentárna. 
~le '! ~boc~ prípadoch je to tvorivý kri
tic~y c!n (1 keď v prvom prípade provo
kUJe .s.uhl_a~. ~-v druhom nesúhlas, ktorý 
"!Do?IliZUJe . citateľa silou subjekt. este
!Ickeho postoja kritikovej osobnosti. Pred 
casom sa nedostatok objektivity a čistej 
v~~ec~o.sti v:(_čítal napr. Kresánkovej So
CiáJl?eJ tu?kcu hudby - práve v súvislosti 
s vy:okmi týkajúcimi sa súčasnej ,hudby, 
k tore. nesporne nesú stopy subjektívneho 
postOJa a vkusu autora. Lenže tou mierou 
akou p_rovokujú sympatie, nesúhlas, za~ 
mysleme, rastie ich význam pre súčasného 
poslucháča - a komu inému sú určené?). 

Po obdob! frázizmu, z ktorého sa živil 
dilet-antizmus, ked' sa likvidovala nielen 
.subjektívna, ale aj objektívna stránka 
k:itického súd~u, prešlo sa po druhom 
SJazde SSS_ V d.~sledku prirodzenej reakcie 

.n~ pre?ch~dzaJUCe obdobie k zdôrazňova
ni';~ _obJekti~no.sti, neosobnosti, vedeckosti 
kntiky. NaJma mladí skladatelia v zhode 
s obdobnou povahou poznávacích objektív
~ych _tendenc_ií_ v súč-asnej hudbe žiadajú 
ICh a~-?~ kntiky. Estet ické po jmy páčiť 
a. nepac!t sa n~zývajú ,.okultizmom", este
ticky s ud ,.vestením z J.etu vtákov". Daj
me te?a nabok to estetické a poďme po
:znávat! 

-v_ historickej kritike, v ktorej pr edmet 
·zauJmu prešiel už riečišťom estetického 
súdu doby, je tento postoj možný a správ
ny. Jej cie ľom by malo byť zvládnúť ho 
v presných vedeokých pojmoch a formu
láci~ch, _vyvodzovať všeobecne platné zá
kom~osti. Problematiku objektívnej plat
~osti P?_st~po_~ hudobného myslenia naj 
cer~t_veJseJ sucasnosti môže však krit ika 
v ~uc?snosti odhaľovať a odhaľuje len do 
~eJ ~Iery, ako sa v hotových dielach pre
JaVUJ~ ~ezprostredne a so všetkými sprie
vodnymi znakmi vplyvu umeleckého diela 
na poslucháča. (Myslíme tu na spätosť 
estetických súdov s hľadiskami mimoeste
tickými, etickými, ideovými atď.). Nech 
by kritika akokoľvek presne odhalila štr uk
túru, racionálnu organizáciu hudobného 
~ateriálu a jeho proporcie v kompozíciách 
n_Iek~orého skladateľa, predsa pred este
tickym hodnotením môže obstáť práve zo 
sl?omínaných dôvodov z dvoch diel, ktoré 
~u komponované tou istou technikou, iba 
Je~no. A možno dokonca, že v budúcnost i 
P:ave tot~ zapadne do zabudnutia pred 
t~m druhym. Podnetnosť a smerodajnosť 
tychto súdov je pre súčasného skJ.adatel'a 
da!!~ stupňom tej tvorivej schopnosti u 
kr_Itika, ktorá je v schopnosti oceňovať 
b~Izka schopnosti tvoriť. Nikdy sa s ňou 
vs~ nest?tožní. ,.Vedecké" ponáranie sa 
do ~tru~tury hudby, ktorá sa práve t vorí, 
n:s1e vzdy punc subjektívneho a dočas
n eho. V našom storoči t o robia skladatelia 

Neberme preto kr i tike súčasnosti aj 
právo. n a . subjektívnosť a neúplnosť a 
nechcime JU zakliať do formy čistej ne
osobnej __ vedeckej objektivity - v mene 
posiuch_aca! ~ebo ak sa dnes poslucháč 
vyr~ďuJe z úcasti na súčasnej hudbe t ak 
takato vedecká kritika jeho rezigná~iu a 
bezradnosť ešte stupňuje. 

Práve tak ako je dnes u nás aktuálny 
problé~ vzájo~ného partnerstva tvorby 
a publika, tak. I~to j e akútny aj problém 
partnerstva kntiky a publika - čo veľmi 
úzko sú~isí. ~~sť n~šej kritiky - najmä 
v ?enneJ _tlaci (Vecerník, Pravda, P ráca 
atd.), _hoci !TI~ najväčší dosah na publi 
ku"2, ~e za_tial v takom s tave, že nemôže 
u?rzat _ aktivny záujem publika. Stačí, ak 
SI precítame hoci len kritiky uverejnené 
po ~oslednom predvedení Brittenovho 
~eqmem. _SF, aby sme s i uvedomili, že 
tieto _k ntiky nemajú tie črty, ktoré jej 
hlavnu a . podstatnú funkciu umožňujú : 
neprovok~Je súhlas, nesúhlas ani žiadny 
ohlas - Jednoducho preto, že nebola na
písaná preto, aby hovorila za n iečo za 
n iekoho či proti niečomu a lebo aby a~poň 
meco objasňovala, ale len preto, aby sa 
napísala. Neviem si predstaviť, a'ký pocit 
~á návštevník koncertu, ktorý by si n a 

-zaklade týchto kritík chcel skonfrontovať 
svoje dojmy z koncertu. Preto, že neho-
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vorí v mene žiadneho obecenstva (alebo 
že by naše obecenstvo, či už konzervatív
ne alebo pokrokové, bolo tak dokonale 
bezradné? ), nemôže sa ani žiadnemu pri
hovárať. Udržuje sa zotrvačnosťou rubrík 
a autorov a dáva podnety vo verejnosti ku 
konštatovaniam, že hudobná kritika u nás 
neexistuje. 

Lenže hovorenie o ničom a v mene ni
koho sa môže vyskytovať aj v kritike, 
ktorá kritizuje. Nie každá kritika je už 
uvedomeným a úprimným postojom. Jasné, 
úprimné a presvedčené kritické stanovisko 
( hoci nemusí byť stopercentne správne), 
má sprievodný symptóm v jasných a vec
ných formuláciách (čím jasnejšie myslíme, 
tým jasnejšie sa aj vyjadrujeme). Ostré 
odsúdenie (či mimoriadna chvála) odôvod
nené frázami nemôže mať v.ážny vplyv na 
obecenstvo, interpreta a tvorbu. Keď sme 
sa nedávno poslucháčov Slovenskej fil
harmónie pýtali formou dotazníkov na 
najpodnetnejšiu formu vzbudzovania ich 
záujmu o súčasnú slovenskú hudbu, ozna
čovali ňou kritiku. Uvedomujeme si vôbec 
stupeň .,umftvovania" publika vzhľadom 
na súčasnú hudbu, ak ich vzájomný vzťah 
zaobstarávajú kritiky takéhoto typu? 

šance na vytvorenie normálneho kri
tického ovzdušia má u nás v súčasnosti 
mladá .,avantgardná" kritika, v ktorej sa 
prvý raz čo do objektívnosti, vecnosti i do . 
subjektívnosti, osobného zanietenia za vec 
uplatňuje pojem kritika v svojej normál
ne j funkcii. Ale t á to kritika nemá ešte 
dostatočnú autoritu a vplyv na publikum. 
Je to najmä preto, že publikum, v mene 
ktorého hovorí, je ešte mladé a netvor[ 
väčšinu (hlavne operné, no aj koncertné 
publikum je ešte z väčšej časti v zajat! 
tradičných predstáv). Vyskytli sa obavy 
o výlučnosť tejto kritiky. Lenže bráni sa 
dnes n iekomu vysloviť iné s tanovisko -
za predpokladu všetkého, čo dobrá kritika 
musí mať? Ideálom kritiky nie je ani veľ
ké množstvo individuálneho vkusu kriti
kov, ani jeden oficiálny vkus. Mohli by 
sme však len privítať, keby sa ovzdušie 
diskusie, záujmu, pohybu medzi tvorbou, 
kritikou a publikom udržiavalo, v diskusii 
dvoch- troch rôzne zmýšľajúcich kritic
kých osobností, schopných viesť diskusiu 
na patričnej úrovni. Mali by sme istotu~ 
že podobný ruch a záujem sa vyvolá aj 
v obecenstve. 

Nad'a Hrčková 

JOZEFŠAMKO __________________________ __ 

K problémom individuálnei výuky 
na umeleckých školách múzických 

Výchova umelca sa -dnes uberá cestou 
· značnej diferenciácie i cestou integrácie 
vedy a umeni<a. Má svoje učebné .plány, 
buduje svoju metodológiu z hľadiska pre
stavby nášho školstva a jeho spojenia s·o 
životom, rieši problém výbecu učiva a 
uspor iadania lá.tky, vychádza z podmienok 
•racionalizácie vyučovacieho procesu a uva
žuje aj o kybernetick·om prlstupe k teórii 
vyučovania. Aj výchova umelca má svoju 
etiku, sleduje kultúrnu politiku a všíma 
si aj výsledky sociologického prjeskumu. 
No úloha pedagóga na umeleckých ško
lách a jeho vzťah k žiakovi 5IÚ v podstate 
i v detailoch značne odlišné od práce na 
univerzite alebo na technike. 

Ilustr.ujeme si to na príklade: pedagóQi 
matematických disciplin alebo napr. ché
mie musí byť vo svojom odbore náležite 
podkutý a svoje vedomosti mus[ vedieť na 
pat:Jrično.m stupni aj primerane podať. Tým 
sa jeho úloha zvyčajne končí. Od pedagóga 
umeleckej disciplíny sa žiada viac. Umenie 
zasahuje cit človeka, predstavy a vôl'u, 
formuje vkus a estetický vzooh ku sku
točnosti, pret vára osobnosť etick y. To 
všetko badať na skladateľovi i virtuózov.i, 
herc·ovi, spevákovi i výtvarní·kovi. Rozdiel 
je iba v tom, že u reprodukčného umelca 
sa etický profil ťažšie vybadá. Okrem toho 
frekvencia tzv. cieľových procesov1 je ne-

1 Pozri článok L. N. Landa, O kybernetickém prístupu k teorii vyučování v časopise Pe
dagogika 1963, č. l , str. 4-16. 
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,pochybne častejšia a početnejšia než am 
.štúdriu uni'Verzitnom. 

Pea-spekt[vny systém učiteľského vzde
l~nia __ sa_ ~ot~k~ všetkých typov škôl, teda 
aJ uctlfst mUZlckých. Plľetože vyučovanie 
a~ n.a ~~do~ných . šlrolách •nie je mecha
mcké II_'~esente lľetaze úloh, vyžaduje sa, 
.ab~ vychovu speváka, inštrumentalistu, 
dLI1lgenta a skladateľa formovala vy!M-ane
n~ o~obno~ť .P':dagóga, irnponujúca odbor

-~ym_t kvalltam1, pedagogickými schopnos
tarru, pedopsychologický.mi vedomosooml 
.šľa chetnými ľudskými vlastnosťami atď. ' 

Na vysokých školách múzických i na 
konzervatór.iách môžeme rozlišovať zhlľuba 
.dve skupiny .pedagógov: l. Jedni vyšU 
·': konc_elľtnej ~ divadelnej praxe, kde na
aobudh bohate skúsenosti, neraz medzi
n~,r·odného_ d05ahu (•naJpr. V. Talúch, J. Ko
-c:~n. ':'· Prihoda, J. Blaho). To sú zväčša 
uctt:~1a_ ~pevu •a hry na nástroji, <lirJgenti 
.a reZISen. 2. V druhej skU;pine máme pre
važne. ~eoretic~~ typy: to sú historici,} 
teor~~lOl~- est.etlct. Osobitnú skupinu vžäy 
tvonh u_Clteh<a kompozíce. Všetci tito pe
.dagógov~a _predstavujú často pestlrú mo
~,? ;povah, vlastnos-t!, citov, správani, 
odhsnych svetonáhľadov a celkom odlišne 
chápu ~loby, k toré vyplývajú z vedeckého 
vzdelam~ _psychologického, z poznania 
pedagogtckeho a z estetických vzťahov 
Preto v·o vyučovacom procese sa objavujÚ 
neraz ~áhodné a nepredvídané faktory, 
ktoré su v :r·ozpore s ·presne stanoveným 
programom pedagogických procesov a čas
to subjektivizujú :poj em ak.tivity ktorú 
požadujeme od žiaka. ' 

žem~e ·~~tPli_k.ovať i na IPI"'De\S individuálneho 
vyucov.a:rua nástrojovej hlľy a spevu. 

L. N. Landa upozorňuje na nutnosť ve
deckej b~zy ~iadenia pedagogického pro
cesu.! 'VyzaduJe odhalende individuálnych 
zvlástnostr každého žiaka a dotýka sa 
otázky :am05tatnosti ako dôležitej črty 
umelec~eho charakteru. No aj •tú treba 
vychovavať na báze výskumov v didaktike 
psychológ~ a v t eórii výchovy. A !Pl'áve n~ 
.t~t? poh ~á";~:. u h?dobných pedagógov 
naJdiskutabllneJsie pnpady. Vtieme, že istá 
m~~ó?.~ napríklad učitel'a s,pevu je .pdam 
.. us~ta n~ f~;zio.!ogické a psychofyzické 
us·posoberue ztaka, naproti rtomu sa ne
osv:dčuje na änom poslucháčovJ. Čiže 
~va_J~ IP:d.ag?govia s rcozličnými metódami 
m~vtdualneJ výuky v tom istom odbore 
rn.ozu_ do~1ahnuť rovnako dobré výsledky. 
Nte Je lahké prekonať nedotknutel'n05ť 
metódy, -~~-oľúbosť •pedagóga a vyrieštť 
otázku, 01 z1ak a lebo vedenie školy má 
právo. n~ 7lmenu pedagóga, ak žiak nie je 
s učttelom sp okojný alebo nevyk<azuje 
dobré výsle dky. 
. Ak stredobodom výuky na ~onzervató

r .Iách a vysokých školách múzických je 
posl~chá~v tale~t. ,potom sa treba vyhnúť 
protireče"!~m vychovným i didaktickým 
a sústredit sa na optimálny a.lgorytmus 
pedagogických úloh, oo masovú optimizá
ciu vyuč.ovacieho procesu v zmysle štúdie 
L. N. Landu, ktorý oda>orúča rozčleniť pro
cesy na dostatočné množstvo elementár
~ych I:ompoten~ov (.,tehly") a objas·niť ich 
st~ukturu. StoJI za zamyslenie, do akej 
rru~. mal pravdu O. ševčik, keď .. atomi
zoval etudy a celé nástrojové koncerty 

Pcráve tento ,iJndividualizmus" je príč-i- do takých _prvkov a v ,presnom systéme 
n ou ú~p~ch?v i neúspechov vo vyučovani programového učiva. A čo sa týka spoml
n~ muztckych školách, za·viňuje ant-ago- nan~o~ •ant agonizmov, treba ,priznať, že 
mzmy medzi učiteľom ·a žiakom a často vznikaJú tam, kde medzi žiakom a učite
n~,ru~uje i vzájomné vzťahy medzi učitel'- l'·om zisťuj~me odlišné typy v tempera
mt, co_ m~ neblahý v,plyv na výchovu po- mente, v ·mtea-pretáci:i (napr. zddanlivo 
slucháca l na dobrý chýli' šlroly a nie na chla;dný_ :- . fa~tazijný, o~bjektivistický -
.poslednom mieste nal!'úša i dialektickú s';IbJektiytsttcky; typ zdorazňujúci záko
.Je~·~otu vyučov~nla ~ učenia. Sú pripady ~-~tosť dtela .- ty.p oddá.,ajúci sa viac zá
vzaJOrnného potiera.ru'l! sa n iEktorých pe- zttku; .typ mklinujúci k .,čistej hudob
>dagógov spevu, inštrumentalistov i skla- nosti" - typ nedbajúoi na špecifické 
<da~eľov. Tento nezdravý stav ľudských vlastnosti hraného diela). 
vztah?v dez·orientováva mladého adf',pta Pravda, ideálne je, ak poslucháč už pri 
~merua a od samého začiatku deformuje nástu k· šk 1 
.J~ho charca~ter smerom k takým vlastnos- pe na vyso u o u bezpečne pozná 
tlam, ako Je napr. pätolízačstvo, kariér.iz- povahu a kvality profesora, metódu jeho 
l'l!~s. ohováračs.tvo, neopodstatnený skep- vyučovania, učiterovu dôkladnosť a prís
ttctzmus, svetonázorový dogmatizmus mo- n?sť. Len tak si vysvetl!me, prečo záko
r álny r ela.ti_vi2lmus a ·pod. TroJ'aké vz'ťahy mte a prirodzene inklinovali inštrumen
( b h - talisti k ševčikovi, dnes k Oistrachovi · 0 ~a ~~ucovania a učiteľ, obsah vyučo- prečo b_ud_úci skladater hľadá oporu u Cik~ 
varua a z~.ak, uďtel' a žiak) v zmysle vše- k 
.nbecnodidaktických zásad E. Stračálľal ~ era. ~ny ~ ~oyzes~ a Kardoša, prečo 

mo- speváct veria tba svoJmu pedagógovi i po 
1 Pozr· -t·ď Es · · 

dik 
1 

s_ u n~ · tračara, Pnspevok k prob lému koncepcie obsahu a štruktúr meto-
y ucebnych predmetov v časopise Pedagogika 1965, č. 'z, str . 148-161. y 
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..skončeni štúdia; prečo expresívnemu ty
pu huslistu imponuje huslistické appassio
nato D. Oistracha, klasicizujúcemu typu 
interpreta zasa hra W. Schneiderhana. Bo
lo iste vecou taktu. keď učiteľ huslistu 
Jozefa Suka nebránil hrať Beethovenov 

·Husl'ový koncert kómorne, s Jyrizujúcim 
odtieňom, pretože tomuto súčasnému čes

. kému virtuózovi nie je viedenský génius 
titanom, ale predovšetkým človekom, kto
rý chce hovoriť "od srdca k srdcu". 

Individuálna výuka na múzických ško
lách spočíva na umeleckých skúsenostiach 
učite!'a, často na "teórii zdravého rozumu" 
(termín O. Chlupa), na inštinkte a má 
neraz charakter improvizácie namiesto 
premysleného plánu, podopretého zásadami 
didaktiky a teórie vyučovania. Aj vyučo
vanie na vysokých školách múzických má 
istú zákonitosť, ale tú treba objavovať na 
základe pozorovaní, experimentu a kon
zultovania. Z tohto mi vyplýva požiadavka 
pedopsychologického, metodického a expe
rimentálneho hudobnopedagogického kabi
netu, ktorýfl)y riešil problémy, špecifické 
pre ško~umeleckého smeru. Takýchto 
problémov je toľko, že ich nebude stačiť 
zvládnuť ani katedra pedagogiky vysokých 
škôl, ani katedra hudobnej vedy a výchovy 
na filozofickej fakulte, zameraná hlavne 
na otázky výchovy na všeobecnovzdeláva
cích školách. Veď dodnes nie je dostatočne 
využitý podiel vedy, modernej techniky 
a experimentálnej pedagogiky na výchove 
muzikanta, nie je objasnený harmonický 
rozvoj inšpiračnej a technickej stránky 
budúcich skladatel'ov, ba mnohý pedagóg 
ani nevie, ako sa pretvára poskytnutá in
formácia vo vedomi žiaka. Treba zdôrazniť, 
že nielen estetika, ale aj hudobná pedago
gika má naznačovať poslucháčovi cestu 
k realistickej interpretácii. 

Na mnohých učilištiach nevyhli sme sa 
formalizmu napr. vo výuke klavírnej hry, 
ako dosvedčuje polemika o Kurzovej me
tóde v minulých ročníkoch časopisu Hu
debni rozhledy. Rovnako naše hudobné 
školstvo zaťažuje aj "tradicionalizmus", 
ktorý chce formovať žiaka iba na "osved
čených" inštruktívnych dielach minulosti, 
na skladbách jednej alebo dvoch epoch; 
naproti tomu zasa bola by ideologicky 
škodlivá neúcta k národnej tradícii, ku 
kontextu českej a slovenskej hudby. 

Stúdium na vysokej škole múzickej má 
svoje dôsledky aj sociologické a kultúrno-

politické, osvetové. Nie výchova špičiek a 
evidentných talentov, ale kvalitatívne 
a kvantitatívne plánovaná výchova riad
nych poslucháčov i diaľkove študujúcich 
je potrebná vzhľadom na nedostačujúc~ 
dislokáciu vysokoškolsky vzdelaných umel
cov. Z nej sa predsa vyvinie bohatý a ši
roký amaterizmus i v menších mestách 
Slovenska. 

Štúdium popri zamestnani je i na vy
sokej škole múzických umeni pokrokom, 
pretože podporuje rast kádrov z vidieka. 
ktoré by zostali bez tohto procesu na 
úrovni vyspelejšieho amaterizmu. V me
tódach a formách konzultácii pre poslu
cháčov popri zamestnani je vel'a nejas
nosti, diskutabilných opatrení, povrchnosti 
a zvyčajne sa nerešpektuje hlavná zása
da, že konzultätorovou úlohou je dať ne-· 
súrodému kaleidoskopu posluchäčových ve
domosti, návykov, zručnosti a schopnosti 
systém. Preto konzultačná hodina s po
slucháčom diaľkového štúdia je azda ná
ročnejšia než vyučovanie pri dennej for
me štúdia. Motivácia látky je tu účinným 
princípom individuálnej výchovy. Rovnako 
dôležitá je pre konzultätora znalosť indi
viduálnej variability duševných a umelec
kých kvalit poslucháča. To všetko je ne
zoranä pôda pre pracovníkov kabinetu hu
dobnej výchovy na vysokých školách mú
zických. 

I keď sa neraz namieta, že v učebných 
osnovách a plánoch vysokých škôl múzic
kých je ešte veľa balastu, nemožno upus
tiť od požiadavky, aby spevák a inštru
mentalista ovládal v dostatočnej miere 
hru na klavlri a vedel korepetovať menej 
náročné diela, aby operný dirigent rozumel 
vokálnej pedagogike, fonetike, hereckému 
prejavu a réžii, aby každý inštrumenta
lista nadobudol skúsenosti v komornej a 
orchestrálnej súhre, aby každý absolvent 
vysokej školy múzickej sa bezpečne doho
V·oril aspoň v dvoch cudzích j-azykoch. 
Teda unitas multiplex. ktorä nesmie za
kryť individuálnosť výchovy a autoregu
láciu každého poslucháča. Táto "jednota 
v mnohosti" formuje mladého človeka vše
stranne, umelecky i eticky, uči ho myslieť 
viac na dielo ako na vlastný úspech, ve
die ho k tomu, aby sa bez kontraverzii 
prispôsobil požiadavkám dirigenta alebo 
režiséra, ukazuje mu cestu pri dobrých 
znalostiach filozofie a literatúry k maxi
mu spoločenskej aktivity.* Jozef Šamko 

• V oblasti tndlvlduďlnej v!Juky na vysok!Jch ~kolďch múzických vera cenných podne
tov nastoruje Sbornlk fanďčkovej akad~mie múzických umenl v Brne, obsahujúci 
matertďly z l. umelecko-pedagogickej konferencie v roku 1958. Rovnako cenn~ po
znatky prlnď~a a; sbornlk Desa( rokov VSMU, ktorý vy~lel v SVKL r. 1959. Oba sbor
ntky sú výmenou bohatých skúsenostt, ktor~ priam podnecuJú rozpracovanie hudob
nopedagoglckef problematiky našich vysokých šk6l múzick!Jch. 
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FRANTIŠEK 
BRANIS Rozhlasová opera 
ako hudobnodramatické 
rozhlasové dielo 

Vznik rozhlasovej opery (d'alej r.o.) boJ 
úspešným výsledkom pokusov sprístupniť 
rozhlasovým poslucháčom hudobné divadlo 
- operu. Záujem o r. o. ("Hôr"-Oper) 
vy.volal. vývoj rozhlasovej hry ("Hor"
splel), Ktorá vznikla už v roku 1924. (R. 
Hughes: A Comedy of Danger, L<m<lýn 
1924.) Osem rokov po prvom prenose Puc
ciniho opery Madame Butterfly zo štátnej 
<>tPefY v Berlíne (8. júna 1921) napísal 
Walter Gronostay SV·oju hudobnú rozhla
sovú hru Mor<l. Odvtedy .nasledoval rad 
experi;nentov v Nemecku, vo švajčiarsku, 
Francuzsku, v Taliansku, Holandsku, Fín-
~ku.a v Spojených štátoch. Aby bolo jasné, 
ze Ide o -operné dielo, kt·oré sa zrieklo 
scény a ktoré je- koncipované pre reali
záciu výlučne ce-z mikrofón a reproduk
tor, p~užilo sa pomenovalllie r . . 0 . Vývoj 
t~hto utvaru podnecovali záujem o špeci
ftc~y ll'ozhlasové druhy, elekbroakustické 
moznosti mikrofónu, akustické možnosti 
nových št~dií, neskoršie i zavedenie mag
netofónovych pásov; to všetko ;P'l'ibl!žilo 
umelecké stvárne-nie súvisle reaHzovateľ
nej hudobnodramatickej hry v rozhlaso
vom fPľograme. Súťaže v Československu 
v ~roku 1934, v Kolíne 1935, v L~psku 1946 
~ mi~oriadna činnosť švajčiarskych a 
t~ncuzskych hudobných kruhov podnie
:lh tvori_vú aktivitu libretistov a skladate
l·av, kton nachádzajú v rozhlase inšpiračný 
popud pre komponovanie oper.ných diel 
umelecky tažiacich z nových estetických 
a tech~lckých možnosti rozhlasového preod
vedema . hudb~. Po vojne (od roku 1948) 
~k~t~Je kazdoročne vypisova·ná "Prix 
d Italta <ádiof.onickým dielam me-dziná-

rodnú cenu. Doteraz je známych vyše 
50 r.o. 

Proble-matiku vytvorenia hudobného di
v~dla b~z vizuálnych predstáv scénických, 
vytvarnych a pohybových snažil sa u nás 
~ešiť B. Martinu. Jeho Hlas lesa s pod
t~tulo~ Rádio-opera (1935) je (popri Ku
bmoveJ r. o. Letná noc, (1932) prvým die
lom svojho druhu v ČSSR. Druhá •· o. 
tohto skladateol'a Veselohra na moste 
(1937) prešla úspešne celým svetom nielen 
v rozhlasovom, aJe i diva<lelnom ,pred
vedení. 

V našich <!ňoch je tvorivým ús,pechom 
r . 0 · Zbyňka Vosti'áka Rozbitý džbán 
(1962). Pozitívne hodnoty tohto die-la -
z hl'adiska rozhlasového - vysoko ocenili 
na Medzinárodnej skladatel'skej tribún 
v Paríži. e 

Rozhlasová špecifičnosť diela 

y Pojem opery, ktorá sa medzi hudobnými 
z~~ te-ší najtr\1l8lejšej popula:rite, je 
~lstoncky spojený s vizuálnymi vnemami, 
'00 .rov.n~o .platr aj pre činohru. Popri 
vzáJomneJ VIazanosti na javiskové uda
losti odlišujú sa tieto dva druhy tým, že 
v opere sú dejové akcie vyjad.rené spevom 
a hudbou. Zásadný rozdiel me-dzi ~rozhla
sovými a divadelnými formami je už 
v tom, že r~zhlas častejšie používa epický 
prvok, kt·ory v divadle, žijúcom z drama
tičnosti, je zriook.avejší. 

Ex~:enčné .pre-dpoklady r. o., kompono
~a~eJ Iba rpre rozhlasové vysielanie, sú tie 
ISte, aké chwakterizujú všetky nové ume
lecké žánre rozhlasu: spätosť epických 
a dl'amatických momentov (ktoré sú stig-



mou rozhlasovos1li vôbec). Pojatie ~pi~
kého pl"V'kU umožňuje v r. o. zrozurmteľ-_ 
nosť, VYIPlývajúcu z vizuálnej účasti prl 

počúvaní scénickej opery. . . a 

. - h b ov v..m:.~>:nému kresl'ovamu ostryc o rys • . ~~- , 
zobrazeniu nálad, diferenc-ovarnu spevnych 

R. o. ak·o umenie, ktoré sa ~bracta ~~ 
k auditíWlemu zmyslu posluchäcov, spo -

d y tky'm v emQtívnych .prvkoch, va pre ovse . y 
so zretel'<>m na rozhlasové kV18llty vset-

rtií a k malému obsadeniu ( 4-5 spe
~äkov). Priestorovo-akustické pomeryy na
hrávok vyžadujú pr.acovať s malým ~t~ 
hudobných nástrrojov ·a v mal~m ~tu~!U, 
ktorého .akustika je v rämc~ _urce~ych 
hra.níc prispôsobiteľná jednotlivym 511tU~-

.. [Uzy L J Kauffmann sa v r. o. Die 
k 'ch zúčastnených zložiek. Dobrá zrozu
r:iteJnosť spievaného slova a správne vy~ 
vážel'!lie pomeru hlasovej i .arc~estrá~ne~ 
intenzity však ešte neznamená,-ze epick~ 
úseky sú v r. o. menej podstatne. Na·~pa~. 
neraz výlučne pr-ostredníctvom vy!Pľavaca 

c1am. . . y . 
Serenáde (1936) obmedzil na sest hlas~ 

je postrehnutel'ná kontinuita c_elku a d~
konca hudobné diSJnie tým dostava funk~:u 
a a>resnosť logickej výpoved~. A _keďze 
dielo, ktorého textový -obsah ľudske ~~h~ 

- y mať u ·posluchaco v nepostrrehne, nemoze _y Y• 

plný úspech, stojí pred .r. o. vazn~ ,pozla-
odavka: byť vo všetkých tektonack~ch .prv
koch nat.ol'ko sugestívnou, aby Sl :poslu
cháči .dej konkrétne predstavili, a~y sa 

d 1·-c.h vnútorny'm zrakom odohrall uda-pre . y- .. 
losti tak, ako to citove sami ,prezlvaJU. 
Nedosta<t:ok vizuálnych ,prvko·v, podstat
ných pri každom scénickom výjave, kom
penzuje sa tým, že v poslucháčoch sa 
vyvoláva všetko, čo na scéne možno urobiť. 
len nedokonale. Napr. drama1lická udalost 
môže poslucháčom vsugerovať miesto a 
čas rozprávky, svet farntastičnosti. al~~o 
-.sna aby sa otvorila ši<r·oká cesta li!ldl:'l
·duilnej obrazotV'ornosti. Čiže r. o. SVOJOU 
.jp<lvahou akustická, transu><>nuj: sa v pr~
stave poslucháčov na operu ~~zuálnu. ~rl
tom absolútna :z;rozurl'!liteľnost slova a JaS
nosť ·deja 7Ja.I"UČUjú v r. ·O. vnímatel'n~sť 
deja a pochopenie adekvátneho hudobneh~ 
výrazu. (Dôležitú funkciu dáva slovu. U: 
z technickej s tránky mikrofón a naJma 
spojenie niekol'kých mikrofónov.) 

Hlavné princípy 

a osem nástr·ojov, S. Borris (Hans lffi 
Gltick, 1947) a B. Blacher (Die Flut, 1946} 
použili tiež malé inštrumentálne telesa. 
Pracovať s paletou vel'kého orchestra 
možno pomocou tP1ay-backu, tP'ľi ktorom 

,yUJ'U' aJ' niektoré neželatJel'né akUS-sa zmz , 
tické účinky. Takéto vmo,ntované useky 
ži.adal H. W. Henze vo svojej ;r, o. na 
Kafkov námet Der Landarzt (1951).] 

R. o. poskytuje tiež neobyčajné mo·ž
nosti zV'tlkovej symbolizácii dejových prv
kov (špeciálne psychologického chara~te
ru), ktoré scénicky uskutočniť .n,e~ozno, 
ďalej používa trikové postupy, n~ve z_:u
kové svety reálneho a abstlraktneho r~zu; 
využíva konkrétnu, ako <aj elekttroru._cku 
hudbu. [Napr. u Aschenbrennera (Rod_:lgos 
Laden) sú elektronické nástroj~ v p~vab
nom protikloade s or-iginálnou ce~noss_ko~ 

. d"nskou hudbou; !rané !I'á<li·ofomcke a .!ll 1a . 
využitie kO"nkrétnej hudby predstav_uJe 
Toute la lyre od Pierra Schaeffera (19o0_); 
Magnetofón a reproduktor • iktoré maJ U 
v ttl."a•dičnej hudbe sekundá•rnu úlohu, stá-

.. tu kompozičny'm" .prostriedkom.) vaJU sa .. · 

V rozhlasovej opere odzrkadľuje sa mo
zaika operných štýlov a príbuzn~ch 
žánrov. Počnúc prvou r. o. od G. Knelpa 
(Chri.stkinds Erdemeise, Käln 1929) ~ol 
pre skladatel'·OV azda najťažší. prob_lem 
formy. Kým sa plne nepresa•dli. l ~YIP-lcky 
r-ozhlasový spôsob práce a stvárnenia pro-

R. o. sa SIIlazt o časovú úspornosť, vš~
obecnú to pož-i•a.davku súčasného um~rua 

ôbec o hutnosť výrazu, väčšie deJOVé 
:h'ust~nie a koncentroval'llie wzhl'ad~m ~a 
čas (pri·bližne 40 min.), osoby a lmagl
nálrne ,pri~tory. Autori :Prikláňajú sa k vy-

s·tredníctvom s.umáde strihorv ale~o p:e~ 
k•rývania, experitmentovalo ~ so_ vsetky~
mysLiteľnými formami. Popn stale .pouzi 
vanom ty·pe číslovanej opery so vsun~
tými hovorenými dialógmi a~_ebo . r-o~ pra= 
vanými úsekmi (Tauno Pylkkanen. Dlabo 
lus Sylvarum, 1950) až :PO .prekom~no-
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- hudobnodramatic-kú formu (PleNe va nu 

Wissmer: Gapitaine Bruno, 1952) vysky
tujú sa všetky možné varianty medzoi obo
ma pólmi. Formu oratória vyskúšali ako 
prví W. Egk a H. Sutermeister, a neskôr 
i R. Liebermann (Streitlied zwischen Le
ben und Tod, 1950). Dom~nujúce je použi
tie vyprávačov (narrátorov). A prirodzene, 
moderné hudobné výrrazové prostriedky 
nah-rádzajú tratLičné formy aj koncepciam~ 
novými. 

Viacúčelovosť rozhlasovej opery 

R. o. sa dosť často vyhýba čisto rozhla
sovému stvárneniu v záujme komj)II'omis
ného .riešenia, ktoré pri·púšťa .pren~esť ju 
bez podsta.tnejších zmien aj na javisiko. 
Tak urobiJi napr. v Klube -pokusov Fran
cúzskeho rozhlasu a televízie (Club d'Essai 
de la RFT), kde ,.objednávali" di.ela pre 
dvojaký účel: najprv, aby bola opera vy
tv-orená pre II'Ozhla.s, vysielaná, neskôr re
prí:wvaná, a až potom vynesená na scénu 
lyrického dindla. Čiže myslí sa na diva
delné predstavenie, IPI'itom však - na
koľko je len možné - hľadá sa aj roz
hlasová f.orma. Takto ,.dvojst01porve" kon
cipovali r. o. Dallapiccola: Il Prigioniero 
(1949), Mihalovici: Phédore (1950) a iní. 

ROZHLASOVÁ OPERA 

hudobnodramatické rozhlasové dielo 
akustické umelecké dielo 
hlavný a rámcový def 
rozprávač ako dôle!íit!í prostriedok 
stvárnenia 
idealistický štýl 
zrozumiteľnosť textu 
uvolnená predstavivosť 
vytváranie vfzit 
individuálna reakcia poslucháča 
nárokovanie si jedného zmyslu poslucháča 

posluch odborne diferencovaný 
trvanie 40 a!í 60 min. 

Základnou črtou rozhlasovej opery je 
teda operný charakter podriadený zákoni
tostiam rozhlasu. Dejová stavba sa sice 
pridŕža obvyklej opernej schémy, lenže 
pri uplatneni modifikácii podmienených 
možnosťou skladbu vnimať iba posluchom. 
Preto sa nazdávame, že pokusy hodnotiť 

V druhom prípade, keď rozhlas žiada vy
tvoriť diela bez ohľadu .na divadlo, špecl
iicky rozhlasové, uplatňuje sa naznačené 
v plnej miere. Napokon d rad takýchto 
r . o. našlo nezávisle od koncepcie neskôr 
cestu na javisko, napr. Egk: Columbus 
(1933). často sa r. o. predvädrejú aj kon
eertne: Winf.ried Zilling: Die Verlobung 
in St. Domingo ( 1958] a iné. 
Vzhľadom na uvedené žiada sa podčiark

nuť ešte jedno: ak rozhlas preberá zá
kladné tradičné umenia, musí ich nielen 
"j)II'enášať" a ,.prekladať", ale aj do h(bky 
pretvárať. Silné .impulzy rposkytne rozhla
su, a teda i or. o., stereofónia, k.torá umož
ňuje plastickú počuteľnosť, a tým i nové 
priestorové predstavy. Konečne zvýšený 
rozvoj záujmov o problémy or. o. (výrazné 
tendencie prejavujú sa najmä v zahlľanič
ných rozhlasoch) iste prinesie 1pozitivne 
podnety dl() otvorby tohto rozhlasového 
žánru. 

Vychádzajúc z oblasti prejavov, v kto
rých sa rozhlasová opera pri zachovani 
svojej "opernosti" podstatne odchyluje od 
opery v divadle - prinášame záverom vo 
forme malej tabulky niekolko momentov 
principiálnych rozdielov: 

OPERA 

divadlo 
súborné umelecké dielo 
hlavný a vedlajšf def 

vfínimočné obsadenie úlohy rozprávača 
naturällstlcký štýl 
bel canto 
zvecnenie fantázie 
iluzfvny účinok 
masová reakcia divákov 
nárokovanie sl viacerých 
zmyslov diváka 
posluch menšf než v rozhlase 
trvanie 135 a!í 210 min. 

rozhlasovú operu ako umelecký druh 
s vlastnými zákonmi sú oprávnené. Napo
kon viac odvysielaných diel tohto žánru 
poskytuje významný príspevok nielen k 
histórii rozhlasu, ale i k dejinám súčasnej 
hudby vôbec. 

František Braniš 
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PROBLÉMY 
ZMYSEL 

PERSPEKTÍVY 

o Sväze slovenských skladateľov 

s prvým tajomníkom A. Očenášom 

kladateJov sa konštatovala potreba zvýšiť 
Na poslednom sjazde Sväzu s!o.venskýc~ s tak by ma zaujímalo, ako sa táto sjaz

alctivitu členstva. Od sjazdu presh dva ro y, a 
dová proklamácia pl!!i. d 

"ť l elecký pracovný plán, resp. ve ec-
Každý člen má velmi poziUvn.~ _uskutočm svo ~~ch sn vo vedomi, že tvori n~ úži

ko-kritický. Má ho splniť s vypatlm všet~ých tv-or·íni' d :elom zmnožuje a obohacuJe už 
tok kultúrnosti človeka našeJ sp~ločno~t\ žetlsv_oJ znamená že tvorí v intenciách sv!l.-
jestvujúce duchovné hodnoty Iudt našeJ v as ' c , 

zového života. . á môže narastať sama od seba,. ale tento 
Akt ivizácia členstva môže by ť sam~vg~~j~~ ~elú aktivitu schopnosti jednotllvé~o _ čle

·samorast ešte nemusi byť taký, a_?Y lh f·vota ktorá deta Iné difereTJr.ie medzi ŽIV~l
na. je tu ešte iniciaUvna sil~ svazov o ~ktlv'it·OU podchytáva, podnetne usmerňuJe. 
nou aktivitou členstva a cleravedomo_u náhodilou ale veiml vedo:ne prospešn~u prá

Vlastná akt ivita členstva by nemala bytéle~ 1 našich rudi. Tým vlastne sväz ako !de_ová 
cou pre kolekUvne uzna_né a ~árokovan : ~~~~ člena na svä·l je, myslím, jedna. k jed
organizácia žije. Pôsobeme SV_?-Z~ n~ gle~ ôže sa člen domnievať, že sám me je dosť 
nej. Ak v to:nto nastáva n~ru~eme í~~š ~~I~ý mtlak zo strany sv!l.zu proti jeho predstave 

.akUvny, ~ na~pak, ak foclťu~: K~m robi nejaký neprirodzený nátlak. 
akUvnost l, zdá sa mu, e sa h kf ·ty Jednoducho by sme to 

Myslím že ste výstižne charakterizova~! dva kmruus'tysl~d~:~ť .po dvoch súbežných ko-
' . kt· •t členstva v svaze sa .. povedali as1 tak, že a lVl a . x á ktivita a druhá tvorivá akt1v1ta. 

l l . iach· jedna vec je orgamza.,n a j 
a mc . i l , žiť druhej Aby neodumierala kvalita narastania tvorby, musi u 
Tá prvá mus s u . · · · tvorb · 

-velmi výdatne podporovať orgar;uzác la tál~· napreduje. Iná vec je, či napreduje tak 
Tvrdím, že vývoj sväzového _žiVO~~ neus . reto b sme si to priali, že to skutoč-

;ako by sme sl to priali. ~lebo maksle po~ee~~~~- ~e ciel~, pre ktoré sväz sv_o!ho l:a_su 
ný život od nás vyžaduje. ~~utočnosť -~u LenŽe kladú na tvorcov náročne!~le požt~
vznikol, sa ani dnes neprežlh a nez~~~ . l U nás sme do určitého roku svaz nemah, 
-davky. Sväz vznikol preto, že to "ča~ ~hc~ . - as? Potreby povinnost i a problémy živo· 
pretože to "čas" nechcel. - čas - o ~ oô~ei Voiakedy' všetko toto "čas" ešte nevy
ta, ktoré sa vtedy vytv~rali na umeleckeJz~ b sme v hudobnom živote velmi veta ve~i 
žad-oval. Dnes je situácta ta~á, že b:z sv ·eho Y pomocou. :Z ivot od nás vyžaduje veiku, 
:nevedeli doriešiť ta~, ako lcr m~lke:O~pbločenských potr·eb. Vidieť to aj na tom, že 
, ružnú orientovanost v prob ern~ do rúk hudobnú výchovu, než sme to ro
~nes nás ťaží starosť, ako pevne]šieK u~hoplť ečitame jednotlivé sjazdové uznesenia, vi
bili na začiatku jestvovania sväzu. e "l Sl P~udobnej výchove a o pôsobeni umenia na 
dime, že aj pri vzniku sväzu sa hovori o o 
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spoločnosť. Ešte viac to zdôrazňujeme dnes. Výchova hudbou je velmi dôležitá zložka 
-života. Ak bude výchova v hudobnej oblasti na dostatočnej úrovni, bude a j to, čo na
zývame harmonickým vývojom človeka, ešte ušrachťlejšie. Vo sväze sa konštatujú aj 
ďal šie vec i: že s hudobnou výchovou je s pojené všetko, čim hudba žije, t . j. vš~tky 
naše komunikačné prostr iedky pre hudobný život - televizJa, rozhlas, všetky osvetové 
zariadenia, celý koncertný život, celý divadelný život v oblasti hudobného prejavu. 
O toto všetko sa dnes sväz ve lmi citlivo interesuje. Velmi n ás zaujlmnjú• ri 3l-3.l i:i, 
snahy, problémy okolo vývoja hudobného života u nás. Iná vec je však záÚjem a iná 
vec je r iešenie. 

Chcel by som sa spýtať na kompetenciu sväzu, pretože sú ľudia, ktorí si plílčivost 
týchto problémov uvedomujú a robia všetko, čo je v ich možnostiach, aby sa tieto 
problémy r !ešili, ale zdá sa, že sväz ako inštitúcia oproti iným inštitúciám, ktoré 
priamo riadia tieto problémy - ako napr. hudobná výchova, rozhlas, televízia atd'. 
nemá žiadne právo do týchto vecí zasahovať, m;.í len funkciu poradného orgánu. 

Na kompetenciu sväzu sa pýtajú prost! členovia aj funlccionár l. To znamená, že 
tento proces v ich mysleni existuje, že je tu dajaká kvaľtatívna výška, ktorá možno 
€šte n e je takou kvalitou, aká by mala byť. Pociťujem to aj ja sám. No t o všetko 
je s poje11é s tým, čo sme už skôr hovorili o práci, o aktivite sa:ného jednotlivca ako 
člena sväzu všade; kdekoľvek je. 

Máme v mnohých, nehovorlm, že vo všetkých, ale v mnohých in'it:túcfách, kde hud
ba má sl:!ž i ť životu, v rozličných ustanovizniach svoj ich členov. Asi pred ro'w n sme 
sa z šl i na sväz.ovom akt!ve, kde sme hovorili o akt!vizácii každé ho člena. Tém'!. aktfvu 
bola: s ledovanie lfn ie sväzu na každom pracovisku. To malo znamenať (jednoducho 
povedané ]: čo robfš tam, kde s i? Splňaš si povmnost i· ako člen sväzu na svojo.n pô
sobisku? To sú naozaj skut-očnosti, na ktoré sú dnes členovia velmi citl iv!. Nemôžeme 
na n iekoho iného zvarovať vinu za to, ako sa uskutočňuje program sväzu , že lín ·a svä
zového ž;vota na pracoviskách je pos iaf nedostatočná. Za tento ne dostatok nemôže 
n ikto okrem nás, len my sami. Sväz má takú silu, že ak sa rozhodne sledovať istý c iel, 

s právny smer , je schopný splniť ho. Iná vec je, či ide za nim vždy dôs l0dng a po 
pravých chodníkoch a či sa táto naša sila niekedy nerozmeľňuje alebo nezmenšuje prá
ve tým, že ideme všelijakými cestami-necestami nam!esto toho, a by S!Ile šli priamo. 
Pravda je, že sa nám mnohé veci t rochu vymkli z rúk len v dôs ledku neaktivity náš
ho členstva. 

Ostal by som ešte pri tej kompetencii. Snád' by sme mohli hovor·( konkrétne: v te
levízii sa zrušllo hudobné vysielanie a teraz sa zaviedla nová štruktúra vysielania 
v rozhla-;;e. Ci aj za tých podmienok, ked' títo fu'.lia sto""lercetne plnili sväzovú líniu, 
boli s chopní čeliť istým nariadeniam, ktoré sú kompetentnejšie a z~važnej l!ie ako dobrá 
vôfa toho člena sväzu, ktorý tam sedí? 

Bol som v televízii na rozhovore. Hovoril som aj s rozhlasovým i pracovnlkm1• Skutoč
nosť je taká, že pr i organizačných postupoch v spo:nínaných inšťtúc lách sa naozaj 
dos ť nepr"hliada na hudobnú problematiku. úprimne povedané: nezdá sa mi, že v tele

v lzil je bud. oblasť v poriadku. I keď je televlzia viac-menej vizuá lna záležitosť, nie na
toľko sluchová, hudobná časť v nej predsa len hrá veľkú úlohu. V televízii treba urobiť 
organizačný pokrok. Napr iek tejto skutočnosti sa však v t elevízii hudobný program 
·nezmenš"L 

Nám teraz nejde o problémy televízie, ale o to, aby sväz bol rovnocenným komTJeteu
tným partnerom, prizývaným na rozhodujúce fóra, a nie aby si potom ex po1t sťažoval 
alebo sa ako poradný orgán nejako snažil zlepšiť uznesenia - ešte za skomplikovanej 
.situácie, že nie všetci členovia sväzu stopercentne vykonávajú program, ktorý by mali. 

Dobre, že ste myšlienku ná1 očnejšie vymodelovali; sl!:utočnosť je taká, že sa v te
l evízii vynasnažlme všetkých presvedčiť, že hudba v televlzii je velmi dôležitým pr-o
gramovým čin iteľom. Lebo televíz:a je nielen pre televlz" u, ale pre náš život. Už 
z toho dôvodu robime určité kroky, aby sme t eto problémy na patričných miestach 
vyjasn ili. Viete dobre, že otázka r iadenia v celom našom verejnom živote je velmi ak
tuálna, živá skutočnosť. Kto má riadiť, čl bezpro.>tredne ti, čo sú v štátnej správfe na 
to určení, alebo tí, ktor! stoja mimo nej, ktori povedzme sledujú h lbš1e vz ťahy ideo
vosti nášho celého verejného života? Je jasné, že riadiť musí ten, koho štátna správa 
v príslušnej inštitúcii riadenlm poverila. Sväz skladateľov nie je r iad1acou inštitúciou. 



Ale sväz má mať velmi bUzky kont akt, ba priam povinnosť byť vo velmi úzkej spolu
práci so všetkými našimi riadiacimi zl<Qžkaml pros tredníctvom svojich členov. S ich 
pomocou realizovať naše požiadavky, naše ideály na pracoviskách, a tým aj v celom 

našom živote. 
Doteraz sme hovorili o sväze ako o organizlícii, ktorä sa starli :-- povedal by som -

o prevádzkové problémy: hudobná výchova, rozhlas, televízia. Isteže sväz je vlastne 
ideová organizácia. Keby sme sa k tomuto problému mohli trochu vrätiť, a to v tom 
zmysle, do akej miery je možné riadiť alebo ovplyvňovať ideový program jednotlivých 
umelcov, či to sväz robí a ako to robí. Myslím teraz konkrétne na tvorbu a či vy osob
ne nemáte - vzhladom na svoje skúsenosti vo sväze - dojem, že ideová funkcia ume
leckého sväzu (ked vznikol) !>a trochu zjednodušovala v tom zmysle, že sväz mal byť 
len akousi prevodnou pákou medzi politickými inštiUiciami a umelcami. Aká je situ
ácia dnes v tomto ideovom pôsobeni? 

Môj výklad ideovosti nie je zahrnutý v teoretickej téze, ale je výkladom velkého 
množstva vzťahov medzi človekom a životom. Ak by sme ideovosť chápali len ako 
akési teoretické myslenie, ako samoúčelnú logiku pre logiku alebo Iný výklad po~~J 
ného typu, tak by sa mi takát·o ideovosť nezdala prirodzená. A preto mysUm 
ideovosť musi zahrňovať a obsiahnuť všetko, čim človek žije. To znamená, že v ide
ovosti musíme vidieť aj tie vlastnosti, o ktorých sme už teraz hovorili - ako sa uplat
ňuje hudba v škole, v rozhlase, v televfzii, ak·o žije obyčajný občan na dedine i v mes
te pomocou hudby a vôbec pomocou všetkých umeleckých discipHn, čo by sme mohli 
jednoducho vyjadriť: ako sa esteticky formuje. A to, mysUm, zasahuje velmi hlboko 
do ideovosti. To je vlastne jadro a koreň ideovosti v hudbe. 

Z toho dôvodu sväz skladate;Jov bude tým ideovejšl, čim rozumnejšie sa bude starať 
o pr·radzené plody vlastnej tvorivej činnosti, t. j. o vznik takých diel, z ktorých by 
naša spoločnosť mala čo najväčši prospech. A tot-o všetko ide tak daleko, že musíme 
mat velmi bHzky a citl ivo domyslený vzťah k samému tvorcovi, ktorý umením žije 
preto, aby nfm žili Iudia našej socialistickej spoločnosti. Ak tieto vzťahy nie s ú naj
pr·rodzenejšie a tým najbližš'e k človeku, aj naše ideové pôsobenie pravdepodobne 
nenarastá do takých kvalít, ako by malo. 

To je jedna strlínka veci - a teraz: snaii sa sväz o čo najširšie ideové pôsobenie 
na samotných tvorcov? 

Mám takú skúsenosť, že dnes vieme už ovela jasnejšie rozpoznať, čo je 
ideovosť a čo je názorová zmätenosť. Mnohé myšlienky majú dnes obsahove iné tva
ry, ako mall pred rokm'. Urč:te budú mať zas iné tvary v budúcnosti, pretože celý 
život u nás sa rozvlja. Utvára a bude sa utvárať v ovela vyššej a náročnejšej kvalite. 
Zlvot nás uči rozpoznávať rôzne nánosy, ktoré obyčajne brzdia vývojový proces. Treba 
rozoznávať sily, ktoré tento proces urýchlujú, ale aj sliz, po ktorom sa možno sklznuť. 
Nakolko som sám praktikam, mám t aký názor, že členov sväzu nemožno učiť 
komponovať. Dnes už treba učenie vidieť v inej kvalltaUvnej polohe, a to ako dozrie
vanie určitých umeleckých tvorivých procesov, ktoré majú svoj vývoj u každého tvor
cu. Každý tvorca musi, prirodzene, ovládať remeslo. No mysllm sl, že "mat" remeslo 
znamená mať aj zbrane na reme5IO. A ked mám zbrane· na remeslo, teraz prichádza už 
len tretia vlastnosť, a to: čo s týmito dvoma zložkami .urobiť. Mám taký názor, že 
zbrane musi človek udržiavať v takom stave, aby boli schopné vždy, za každých 
okolnosti doriešiť to, čo treba umelecky doriešiť. Remeslo sa vtedy stáva pravým 
umenlm. Tieto tri vlastnosti dohromady - ak nie sú v jednote, sú v rozpore s ide
ovosť-ou aj s výsledkami tvorivého činu. A dôsledok: ak nie je súhrn tvorivých sil 
v jednote s výsledkami tvorivého činu, ani tvorivý čln sa nemôže uplatniť v spoloč-
nosti tak, ako by sa mal. 

Ked sme sa teraz dostali k problémom tvorby, zaujimalo by ma, ako si sväz poradil 
s tvorbou, pretože na každom sjazde sa hovori o tvorbe. Ci sa v priebehu týchto 
dvoch rokov od sjazdu diskutovalo, k akým konkrétnym záverom došlo, v akom stave 
je naia dnešná tvorba, aké má problémy, i!i je s ilou sväz spokojný a či nie, aké ten
dencie tu vidi, čo tu chýba a i!o by chcel podporovať? 

Nazdávam sa, že formy a metódy podchycovanla záujmov jednotlivých členov skla
daterskej sekcie sa odlišujú od metód a foriem, ktoré tu boli pred pár rokmi. Lfšia 
sa v tom,, že dnes sú skladatelia !nformovanejšf o tom, čo sa v-o svete deje. Individu
álna Informovanost pre majstra je, myslim, naj!deálnejšou metódou, ako sa sám vzde-
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lávat. No sväz musi túto činnosť Informá cie pre tých čl k 
tofko možností samostatne sa Informovať, čo sa vo svete ~~~v, \or~t pripad_ne nemajú 
má sväz podmienkv a tvoriv[ tajomnl 1 • hý' d . . ~e. za st t · Na tuto činnost 
štatovaf, že naši Čl enovia prichádzaj~ ~~ sv~:u !am; ~ejto c ~nnostl. Je prijemné kon
sa vo svete deje že vedia sledovať s a ou or e ntovanosfou o t o:n, čo 
vlastného d !ela a' medzi prostriedkamip~v~ercrom~dýz! hvýrazovými prostriedkami svojho 

l k 
. v m c národov Konfrontujeme 

ec eJ tvorbe seba so zahraničnými skladate ?ml Na· · čl ·. v umenictvom sväzových maž r hé · st enovta absolvovali prostred-
Teoretici há jili svoje n~~~~Y m:ao me~~~~=~~~~~c~es~vaiy os~bne aj svoj~mi di ela~!. 
dalš e brúsenie myšlienok doma i v zahran ičí. on er enctách a buducnosť vesU 

Azda ešte toto: Ci vy osobne poc'ť · t č' - -inštitúcie, ktorá vznikla asi pred 
1

,. 1 r':l: e. ur ate kproblemy V!J sväze skladatefov ako 
jej práce, či organizačná štruktúra a svä."::un! :~el o~ala hurl!itý vývoj v metódach svo
víja la, či problémy, ktoré majú niektoré. ~ s ~ a .~oc u poz~du a vlastne sa nevy
určitej miery i problémami sväzu skladal:;:: e:~e s;.azy so SVOJ_ou organlzáclo~, sú do 
na zmenu organizačnej štruktúry a ak tak' : - a 1 ~a nepomyšfa .. na zlepšeme alebo 
do najbllžš:eho sjazdu? ' ' a ym sposobom to svaz chce zabezpečiť 

Ešte by som sa vrát il k otázke o kt · · jednotl ivé m·gány kvôli formovan'iu a ~~eJ ~me užk hovor .li_: čo všetko n ovšie robia 
to t'ko, že tvorivou činnosťou sa dn ~ov mu s val.tnen:u členstva? Hádam len 
a ko predtým. Poviem konkrét ne ak~.s veduce orgán ny zaoberajú ovela lntenzfvnejšie 

Výbor y, ktoré zvolíl sjazd majú svoj ročný o · · 
Maj Cl s vo j tematický progra~ ktorý sa týka ~r Igram,. a n e ~ejaký adm!nistratfvny. 
t émy na rozvoj a :ftivity čl enstva. Obsahom prvvet t~v;:; ~d~o_vos~ ' · Vtbor SSS pripravil 
na pracav·skách, kde máme t lenov sväzu 0 u há t é 

0 0
· a o P ni ť program sväzu 

a ko jednotl iv[ členovia splňaj ú svo je · ~ . ma, a to práve na zá klade toho, 
výbor u: komunikačné prostr edky a l hP výmnostt, vyplynula ďalej pre prácu 
šej spoločnost i. Z t oho ~šetkého co v znam pre uplatnenie bud by v na
pre výbor : nové výrazové roctriedk - p tom vyplynula t ret ia pracovná tému 
bore rl omyslená, tvorivým ~ o;obom Y v~ vzťahu k obsa hu hudby. Téma bola vo vý
podnetné postreh y, ktoré p~mášali s~~!ct~t~~á~ al_e :o;t~f _neuza~retá, a to pre nové 
telnost i ž·vata všetci členovia výboru i red · al u oom ved_c•. Pod tlakom meni
pracovné skupin y na r :ešenie jednotlivýcľ pr;:l~mctva k spolu. s c!enml sekc ii vytvori li 
komisie, ktoré budú riešiť všet ky otázky kto émov,h ~orýmt na~a hudba ž' je. Vznikli 
narastajú. Takýchto komisi! dnes vzniklo' al> t ~O vK ~<?b!lom živote z roka na rok 
člen výboru je v jednej za·nteresovane . ,: az 1 cien preds~dnlctva a každý 
jednorazove sledovať, ale s ústavne pris~i e~~~ ·~· •d a má po_vmnos~ tuto prácu nie len 

1 eraz b~ som sa eš te zmien il o tom, č~ nás gal~~· v a~o !edn~t~tvé problémy ~iešif. 
bllžl termm III. sjazdu slovenských skladate l'o u· ud ucno.,u, to znamená, ze sa 
výbore sme sa zaoberali otázkou prlpravy bu~cte:h na _m ~uJo~ predsettnlctve aj na 
vid ieť, čo je za nami d obré a zlé a čo n"ám 

0 
SJaZ u: by sme lepšie mollll 

formy,_ na zá klade ktorých b~deme poznávať ~št~Y:~~eb:av~ť~blť, n apr . náj:>-ť pracovné 
Neviem, čo ešte konkrétnejs ie by ste chceli o tom vedief. 

Iba to, čl si dnešné vedenie sväzu uvedom · · ť · - - -
prípadne problémy Sväzu i!eskoslovenských s:l:d~:e~o or~~mzačne svazove problémy, 
v rámci príprav bude sjazd ri ravovať v, 

1 
sa o tom hovorí a či sa 

alebo či sa bude pripravovať f p~ stránke a~;č.tob.vykle, ~eda i~a sjazdová zpráva atd., 
1 eJ orgamzačneJ reformy? 

Pravda je, že ani jeden s jazd nebol mftvym v t · 
prin iesol niečo nové. Vieme, že boli časy, ked sr:em n~~~sle, že by orgamza~ne nebol 
ked sme v práci mnoho improvizovali Das· l l Ý orga~lzačný štat ut nemali, 
v . našej organizácii nastali tr i vývojové . proc~!Y S:Oe a z~z?~menal~ len tri s jazdy, čiže 
m e je dokonalá. N:e je to ani možné lebo ži~ot ne~~ joel n_a, a bo n~m ukazuje prax, 
jednom bode. ' v Uje, a Y meča ustrnulo na 

Skutočnosť je taká, že na minulom ústrednom výbore sa 0 
lých formách sv!izového života hovorilo Predsednictvo . mnohých tzv. zastara-
c !e a~izu~~ určité zlepšenia, ktoré treba .uvi esť do života a~;Ýe~~~· b~-t~oko~ca aj sek
odumteraJu To isté sa deje aj v Sv!ize č k 1 · ur l ne uhy, ktoré 
pr!chádzaj!Í do vedúcich orgánov celoštá~~Y~~ o:~~sk~c~ sklad:tefov. Podnety členstva 
točné?o života treba zmúdr ie ť a pripravit takÝ mateiiá~ o~~~:Ý ýcľ. Z poznávania sku
my aJ metódy, akým spôsobom sjazd čo najlepšie prlp;aviť. n m pomôže nájsť for· 
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1) 
2) 

3) 

4) 

5) 

čo sledujete písaním kritiky: -~ - ., 

Realizu]·e sa alebo nie v praxi Vas zamer. 
- k "ť ·- pre Existujú, alebo neexistujú pevne rl erm 

prácu kritika? stano-
Ako dospievate k Vášmu hodnotiacemu 

. k ? 
VIS u. - ~ ) hudob-
v ~ m vidíte hlavný problem slov. ( ces. db 

co ~ · u' rovni neo or-nej kritiky: v nedostatocne] ,.,' 
nosti kritiky alebo jej nepochopenl. 

neklepe na rameno ani nespílá, nikoho to proste nevzrusuJe a nezajimá. Nekdy se 
kritické oostrehy realizují v umeleckém živote brzy, neboť byly vysloveny ve vhodnou 
chvíli, jindy pozdeji, až k nim uz.raje čas, nekdy zúst ávaji vúbec nepochopeny. Za ne
kte ré k ritické názory je t reba svést "boj", ať již na stránkách nekterého listu nebo 
v pi'imém styku s umeleckým t e lesem či v rozhovoru s umelcem nebo laickým čte
nái'em. Kritik s tím musí stále počítat. Je-Ii kritik taktní, nemusí pritom téci krev ani 
do: házet k nadbytku hrubých a silných slov. Má vlastní kritická praxe byla zatrm dost 
bohatá na uvedené dr uhy ohlasu, od odmitnuti a p·olemiky až ke s lovúm uznánf. V ja
kém pomeru, to si ponechávám pro sebe. Ale práve skutečnost, že hodnoceni ume
leckých výkonu neni jen mlácenim slämy, je asi dnes jedinä pobidka, proč se kritik, 
který není na kritike existenčne závislý, této práci vubec venuje. · 

3. Domnívám se, že v hudebni kritice existuj! pevná kritéria (nebo maji existovat). 
Nemá-li je kritik, pak jeho näzor obyčejne osciluje mezi tim, co ríkají jiné autority 
a názorem oficiälnim, nebo se nekriticky pi'iklání jen k nekterým hudebním stylum 
a smerúm a podceňuje to, co prinäší umení jiné, t i'eba opačné orientace. Jsem pre
svedčen, že i v hudebnekritické práci by mela existovat určitä specializace. Bez ni se 
težko hledají präve ona pevnä kritéria. Jen človek, který dúkladne rozumi opere nebo 
scénické hudbe, folklóru, jazzu nebo sborovému zpevu, je zpravidla na odborné výši 
i v kritické činnosti techto jednotlivých oblasti. To neznamenä, že se nemúže vyjádrit 
i k oblastem, které sice nejsou jeho doménou, ale mä k nim co ríci i z vetšího od
stuou. Mezi kritikou a specializovanou odborností nelze ovšem delat jednoduchou 
úmeru. S"Jecialista v určitém oboru nemusí být ješte dobrým kritikem. Kritická čin
nost ve velké predmetné šii'i je také specifická odbornost, jiného druhu ovšem než 
napríklad vedecká. Kritik musí být kritikem s dobrou kritickou výzbrojí, navic by mel 
sledovat aspoň nekteré hudebni obory dúkladne, soustavným studiem. Pak se mu po
darí nalézt pevná kritéria, jež mohou orientovat i ty, na jejichž výkony je aplikuje. 
Jinými slovy: i kritik musí mit koncepci své hodnoticí práce, které !ze ·ovšem težko 
dosähnout nejakou intuicf. Die mého näzoru je nezbytná soustavná studijni práce nikoli 
ve ~myslu vedeckém, ale ve smyslu dllkladného poznávaclho procesu s ustavičným 
overováním umeleckých hodnot. To by si melí uvectomit hlavne mladí kritikové, ktei'l 
začlnaji. často s i mysli, že na kritiku nestačí, neverí si nebo se preceňujf. Neuvedo
muji si, že ke kritice je treba mnoho zkušenosti, nejen odvahy, ale i taktu a hlavne 
práve oné koncepce, jež se získá opet jen studiem a stykem s praxí. 

4. Myšlení je priliš složitý proces. Bezprostrední vjem umeleckého výkonu je rozho
dujicí, ale vla-;tní práce kritikova začínä až úvahou nad apercepčními dojmy. I kritikúv 
názor oa umelecké di!o a jeho interpretaci uzrává; často jednodenní či vícedennf od
stu, ie oro>oešný. Smyslem kritické präce však neni popis techto dojmú, ale "vyhle
dání" nej podstatnejšich stránek, na než se kritické soudy - ať již v kladném nebo 
negativním smyslu - sousti'eduji. Tento postup je ovšem obtížný; nekdy se st ávä, že 
p rvní sk ica hodnotíci formulace má hodne daleko ke konečné verzi. Smei'ováni k pod
state veci nese sebou ovšem vetši riziko omylu, neboť to není postup vedecký, ale 
úvahový, srovnávacl, závislý na pameti, množství zkušenosti, kritikove posti'ehu i mo
mentálni dispozíci poslechové. 

5 Nei'ekl bych, že naši hudebnl kritice v jejím celkovém profilu chybí odbornost. 
Spíše se domnívám, že dnešní život vyžaduje s tá le š irší množství speciálních kritických 
soudu a oos ti'ehú, na než ovšem už všichni kritikové nestačí. Nároky na kritiku jsou 
dnes veliké a jejich tlak se ustavične zesiluje. Proto je nezbytné, aby mladi hudebni 
vedci byli pripravováni na tyto úkoly už ve škole, na hudebne vedeckých katedrách 
a a':>y i ruzné redakce dávaly mladé generaci vice pr íležitosti vyzkoušet pero a even
tuelne se pro-;adit. To se zatím nedeje, alespoň ne cílevedome. Na druhé strane denn! 
a t ýdenní tisk se hudební kritice venuje sporadicky, vetš inou okrajove. v českých 
redakcích není an i jeden hudebník, který by hudební umeni mel jako hlavni profesi 
a svuj lis t by orientoval k rozvíjeni určité koncepce. Hudebni kritika je dosud zá
vislä - krome odborných časopisu - výhradne na externistech, což zpravidla vede 
uvnitr tohoto listu k podceňování jejího významu vúbec. Tento stav samozrejme prinäši 
obavy o budouci vývoj hudebnekritické práce. 

Našemu hudebnímu životu však chybí ješte jiná dúležitá vec : hudebnf noviny ve 
forme týdeníku, které by dokäzaly být aktuálni a strhávaly pozornosť širokých vrstev 
po3luchaču a čtenáru. Nemely by to být noviny speciälní, úzce odborné, ale všestranne' 
orientované od zábavné hudby až po hudbu nejnäročnejší. Hudební kritice by tu pak 
näleželo mimoi'ádne· závažné posläní, které by jiste priznive ovlivnilo i celkový· profil 
naši hudební k ritiky. .. . •.. 



Marián Jurík 
l. Predovšetkým sa mi nepáči slovo ,.sledovať". Totiž ak niekto povie, resp. napíše, 

čo si myslí, alebo svoj názor formuluje trochu ostrejšie, otvorenejšie, priamo a bez 
obalu, povie sa: ,.čo tým ten kritik zase sleduje?" Co chcem teda svojou kritikou, 
lepšie snáď referátom alebo recenziou povedať? Chcem čitatel'ovi, resp. interpretovi, 
autorovi oznámiť svoje dojmy, svoje otvorené a pritom úprimné - aspoň sa o to 
snažím - stanovisko. Chcem mu povedať, čo si o jeho výkone, diele, pristu pe, kon
cepcii m~rslím, či sa s ním zhodujem alebo priem o o;>ačné stanovisko. My.>lím si, že 
kritik sa má k dielu, posudzovanému objektu, postaviť s rovnako vášnivým a pevným 
zaujatím ako sám autor, že jeho postreh m á vyvierať z fundovaného subjektívneho -
nie subjektivistického! - základu, tak ako je subjektívna koncepcia interpreta či kom
pozičný prejav sk!adatel'a. Pripúšťam rôznosť názorov, ktoré hovor ia, čo si myslia 
o veci, a nie tých, ktoré chcú komusi pomôcť. Rôznosť názorov vedie koniec koncov 
každého k d'a!šim novým úvahám, k premýšl'aniu, spresňovaniu svojho stanoviska k ďal
šiemu štúdiu. Pravda, nevylučujem pritom omyl. Ten je dokonca nevyhnutný, ak je 
s prevádzaný rizikom. Práve tak sa vyskytujú omyly aj v preferovani niektorých skla-

dieb. 
2. To predsa verejne nikto ne-;>rizná! U nás je zatial' ešte nemyslitel'né, aby n iekto 

povedal, že kritika má pravdu. O jednotlivcoch už ani nehovcriac. No predsa si potichu 
my.;lím, že veľa pripomienok sa realizovalo a mnohé úvahy a pripomienky sa uplatnili 

aj v praxi. A o to v zásade ide. 
3. Je jedno pevné a nemenné kritérium: úprimnosť a morálka. O:>tatné kritériá si 

stanoví každý sám pre seba podl'a svojej schopnosti, ctižiadosti, na základe svojich 
nárokov, znalostí problematiky a ekonomick ého sebauspokojovania. Vážnejšie: čo je to 
vla; tne pevné - teda aj objektívne- kritérium pre kritika? Môže niekto povedať, že 
Mozarta možno hrať len tak, ako si to on predstavuje alebo je o tom pr~:svedčený'? 
Možno vytvoriť na Mozarta "model", kritérium, meradlo? To by bolo poLOm ľahké aj 
pre interpreta. Napriklad vlani s clevelandskou filhar móniu hral Mozartov Klavírny 
konce rt Grandt Johane:;en. Niektorí kritici prijali jeho výkon s nadšením ako mozar
tovský, štýlove vyhranený, no iní kolegovia mali výhrady. Je to chyba? Vonkoncom nie! 
Ale čí pohl'ad je objektívny? My:;lím si, že každý pohľad je v pod.>tate subjektívny a že 
dospievame k nemu na základe konfrontácie viacerých "modelov", z ktorých si kritik 
i interpret utvárajú nový "model", svoj vlastný, a ním hodnotia ďalšie re;>rodukcie. 
A ne~latia tieto ,.vzťahy" aj v prípade súčasnej domácej hudby? Isteže, no sú len 
h áklivejšie, riskantnejšie. Pravda, k uvedeným postulátom nepočítam základné znalosti 
problematiky, štýlu, š koly, apercepčnú skúsenosť atď. Prirodzene, že jes tvujú kritériá, 
ktorými možno ľahko odeliť pahodnoty od hodnôt, diletantské kompozície od skutoč
ných tvorivých procesov. O t ýchto veciach však už n emá význam tu hovoriť. Vyjadre
nie postoja k umeleckým dielam, alebo aspoň k dielam ašpirujúcim na umelecké hod
noty, je otvorené, podlieha rôznym činitel'om a nem0že byť ani pevne stanovené. 
Kritériá sú v pohybe, ako je v pohybe aj hudobná tvorba. Vzájomne sa ovplyvňujú, 
obohacujú, skonkrétňujú. 

4. Nechce to byť priznanie, ale myslím si, že každý kr itik počúva hudbu viac-menej 
impresívne. Možno sa mýlim, ale malo by to t ak nejako byť. Na koncerte sa usilujem 
zaradiť do poslucháčskej obce. Neprichádzam s presnou zvukovou predstavou. Počú
vanie rozhlasu a hlavne gramafónových platní považujem síce pre kritika za najdôle
žitejšie štúdium, ale nemalo by byť bezprostredne pred koncertom. Každý umelec má 
právo n a svoju koncepciu či "model" a mnoho takýchto koncepcií možno akceptovať. 
čerstvé dojmy z gramofónovej platne by mi zväzovali bezprostredný pocit, počúval by 
som len preto, aby som našiel chyby. Ak sa kritik neoddá hudbe bezprostredne, ne
postihne to najdôležitejšie: celkový umelecký tvar diela. Nezaujíma ma, ako je dielo 
napísané, ale ako na mňa pôsobí, zaujíma ma originalita, fantazijnosť, vynachádzavosť, 
.invencia, všetko, ale v celku. Až pri zlom diele si človek začína všímať aj technickú 
stránku diela. K hodnotiacemu kritériu dospievam teda na základe požiadavky vysokej 
technickej profesionálnosti, akceptovaním, resp. neakceptovaním interpretovej kon
cepcie, na základe uspokojenia svojich nárokov a v tvorbe na základe súčasného trendu 

vo svetovom vývoji. 
5. Nejednotnosť nie v kritériách, ale v morálnom postoji, že v minulosti kritika 

nemala vážne a samostatné postavenie, že sa kritika pestuje ako okrajová činnost. 
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Rozhodne si nemyslím, že problém kritik . ~ . . Hlavný problém však vidím v tom ž _Y ~e v tom, v com b~ JU mektorí chceli vidie{. 
väčš_ej, živšej konfrontácie na zahra~i~~s- Je na_ ~lovensku t;J-a~~ a že nemáme možnosť 
dr. Sefl,. že Salzburg je fe,;tival pre kritik~h ~~.,tlva_l~fh._ Vystlzne ~o napís~l nedávno 
osobno.:;t nevyrastie. · ne su aslm. V Bratislave nam kritická 

Vladimír Bor 
Píšete-li kritiku jednoho koncertu neb ~ d než jedna informace, než ·ectna ana o pr_~ sta~ení,_ j_e v t~m vždycky ješte neco víc 

o životní povolání s fst<jm jposlánLn l!lza._ ~l.oete It ~rttlku petadvacet let, jde už s ice 
jednotlivou recensí. Mimochodem ' krit i~Je o cena Je _urč~na koneckoncu i každou tou 
tože by se zrejme nikdo hu dební, kritikoué ~o~~~~~i je vzdycky druhé povolání, pro
se vykonáva napr. u nás. Nevím ·e-li t n u 1~1 

• aspoň ne v podmínkach, za nichž 
na kter<j se ptá anketa ale j-~dl ' ohhlel pr~ve hlavní problém naši hudební kritiky 

le Ší f
. ž • n,m z avn1ch J·e určire A 'kd · ~ ~ ' 

_P ·~ a u to vezmete od píšíc ího Smetan ~ ~ _ · m _ .Y to jeste nebylo 
ére casopisectví od Nejedlého k š k _Y az k dnesmm denikárum anebo ve zlaté 
pruzkum, ale nic jiného nám asi ne~:.r ~~~- Chceme o tom udelat v komisi kritikú 
kritiky mužeme v praksi plnit až po Jev: v<j:n_amné poslání [nebo jak se tomu rf ká) 
nejak j inak. ]me pr Cl, až když si na ten "luxus" vydeláme 

Ale teď už ke kritériím. Mají b<jt evná . . • ~ svete. Kritik má na v<jvoj víc<> P.ež Pá • Jak }en muže b<J_t neco pevného na tomto 
sám sebou, jenže jednotou ;so-bnoľ~ v~~~ ale nefdy se vyvlji až príliš čile. Má zustat 
moho~ b<jt~ obecne tak pevná a ·ednotná ~e . om ou v at poh?dlnost.~ Ví me, že kriteria 
kr:ter1a mení octe zdi ke zdi. Pa~la i otAz~e je z toho pr~~e toltk skody jak.a když se 
s~ z podnetu i nec o realizuje. Ale ·e vla . a ~na dosah~ krt tiky v praksi. Ano, tu a tam 
prece !le_ide o kritiku komunálni. P~sobe:rtn_~ ten!? I?r;"mý v<Js_le~:_k. podstatn<j? Vždyť 
ba umem s kritikou, která muže b<•t t j s_lozltejši a s!Ožltejs! je vubec celá vaz
v praksi. 1 vorbou l bez hmatatelného okamžitého efektu 

Nejvíc me zaujala otázka jak dos íváme k h i týž človek v ruznych pfípadech P • - P odnotíc!mu stanovisku. Domnívám se :le 
recensi a kr;t ikou studií sanou s ~~~ne. onecháJ?e-li stranou rozdíl mezi okamžitou 
dech stejného d'ádu nekdľ zcela jedno~~~~~! utv_~r~ se h?~n?tící stanovisko i v prípa
mysli on u potrebu dialogu která pramen' e- ~.l pn y ~mtrm polemikou. Zde mám na . ~ . ' l v Us! l o Objektivisaci subjektívního názoru 

To m1 pľlpominá, že jed ním z pi'ed ok! d • k · · · ním a vyjádfením je i neco čemu b ~hoa u rl~t~ovy cesty z~ objekt ivním hodnoce-
už kritik tak nebo onak int~rpretujey m i~~v~~~h· rík:t sebeuvedomení s ubjektu. Když 
ké osobní momenty vlastne realisuje Poznal i el se e ~sama, mel by se zamyslet, ja
to stát n a pódiu a co to znamená ~ést svo .. s m _napr. z vlast_ní zkušenosti, jaké je 
práce ve filmu. Ať už je toto osobní zna jl_ .. kuži na trh - l ze své scenaristické 
hraje nepochybne sv ou roli, sp~luurčuje n ~e~t výhod_o~ nebo zase jindy nev<jhodou, 
r~ se stala mou "první" profesí, naučila m~j~ mou ~rl_t~ckou práci. _Dramaturgie, kte
Cl, ta~že k určit<jm prvk um hudebnf skladb ši~at Sl. tte?a st~vby - ~hla a jeho propor
než nekdo jln<j, osobne zase j inak utváfen Y Mm ~ as! bhž nez k jlllým a také možná 
~tl a už nejen mnohé umelca, ale i kritik ý. JS.hľfl, že výr~zná osobnost učitele ovliv
jSte v určité kritice vyčetli Šaldu a ~ ;~ ve l v oblasti hudby. Nejde jen o to že 
Vlivy mohou b<jt i méne patrné, ale h~ub~i ~eek~ekoho jiné~o slyšell tón Nejedh~ho. 
~ama povahová vlastnost muže vydatn~ . Y nemaj! mc společného s umením, 
jektivitu, vydávající objektívn! soudy eVa vé mno hab smere<:_h formovat kritickou sub
práci do značné míry ovlivňují i vlastnostimz~d.?s~ ~m prípade napríklad kritickou 
byl už od detství ve stálem styku s umením ~l=n : o~~zfm z rodiny, v které jsem 
pretacním umení mé matky-zpevačk i v . ' . vne s . u bol!. a s divadlem. v inter
v<jraz. A je to moment výrazu kter y . je]í p~dagog!cké cmnosti vždy dominoval 
živ?tní klima a zdedené buňky: Jde fo s~~rd; d~pre~f mého kritického vnímaní. Tedy 
r~žlsérem l začínal svou dráhu nekolikaletou k . smešn<jc~ p.odro~nostL Muj otec [byl 
trí dodnes k našim nej chylii'ejším o di adl rttlckou ~ čm~osU, jeho kniha esejí pa
složitou, nekdy i málo pfehlednou styllst~kou e BI a~e prebujela na nekter<jch místech 
když mi uteče ne. práve hladce čitelná veta.' Y o y tedy po ruce vysvetlení i k tomu, 
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Zkrátka o dobre, jako každá lidská činnost, tak · i kritka, byť chťela a mela býtl 
sebevíc objektívni, . vyrustá mimo jiné i z ryze individuálních korenu, z velice anga~o
vané a složité subjektivity. A práv.e proto, že kritika usiluje o objektívni dosah, mela 
by vedet co nejvíc o sobe jako o objektu. Mohlo by asi každému kritikovi prospet, 
kdyby si ude lal porádek v techto základních osobních v~cech, aby ved~l, co vlastn~e 
pd'i práci realisuje za sebe, jaké prvky jsou obsaženy v jeho soudech, t reba latentne. 
Hovorím stále o individuálnosti subjektu a prece mají všichni velikou společnou oblast, 
která je predmetná, vecná. Stejne tak není pochyb, že kritická interpretace umelec
kého dUa nebo výkonu musí pi'edevším vystihnout objekt hodnocení, ž_e kritik m~ 
v tomto vztahu povinnost služby. Jen v souvislosti se službou dUu na ]edné strane 
a se službou společnostl na stran!! druhé muže kritik realisovat právo a povlnno~t 
vyslovit sebe. Ale co je to všechno platno, ohnlskem je živá, totálni subjektivita. Nej
lepší ideje, nejhlubší kritéria jsou marná, opotreboval-li se subjekt, nebo není-li kritik 
s to resonovat hudbu jako emoci človeka. Zjistí-li kritik, že nemá schopnost se hud
bou dojmout, že jeho vnímání okoralo nebo obrostlo konvencí, ztratil základní komu
nikaci, základní pd'edpoklad ke své funkci. 

Jarnrnila Brožovská 
Skutečnost, že hudebníci pricházejí s anketou o kritlce jako poslední - nepočíta

me-Ii dílčí pokusy na svazové pude, vedené z utilitaristických hledisek a končící kon
statovánfm, že "na hudební kritiku je málo místa" - dosvedčuje dost prukazne po
s tavení, jaké má hudební kritika v organismu našeho kultúrního života a o jaké se 
také pričinila. Anketu Slovenské hudby zajímá vedeckost a etika naší hudební kritiky 
- a to je nutno velmi kladne uvítat. 

3], 41 Kritika bez kritéria - to je paradox. Dojmová mozaika, snuška nápadu, v nej
lepším pi'ípadi!i sdl!lení vlastního citového rozpoložení, v najhorším ko~plikac~ ci~ích 
názorú. Kritik ne že má, al9 musí mít pevná kriténa. Jeho názor na jednotlivé 1avy 
musí vycházet ze zásadního, jednotného postoje k tvorbe v umelecké oblasti, ve které 
tvoi'í, ale i z názoru na umení. Odtud se odvozuje posudek kritizovaného dna. 

Od kritéria ovšem nevede rovnítko k dogmatu! Kritérium neznamená kartoteční 
:skfíň, kterou otevírám podle skladatele, žánru jeho dna, historického začlenení. Roz
.bor díla a jeho umelecká J."eč jsou vodítky kritického soudu, ne pripravené nálepky. 
Kritérium, tedy kritikuv zásadní názor, to, co, kritikou sleduje a co pro nej umelecká 
tvorba znamená, zamezuje, aby pisatel podlehl rozebíranému materiálu, nebo zustal 
u popsaného referentství. Stručné shrnuto: kritérium vyžaduje u kritika charakter, 
u dogmatu to není tak jednoznačné! 

Samotné kritérium ješte nevytvái'í kritiku: Názor musí být podložen kritikovým 
vzdéláním, rozhlectem, umením literárním. 

1. a 1 Podporu hudební avantgardy. Tech, ktei'í myslí na dnešního človeka bez 
lrází. Téch, kterí vedí, že jejich soused vnímá okolo sebe nadzvuková letadla, radary 
a lety do vesmíru. 

b) Podporu téch, kterí se pi'ičiňují o to, aby tato nová díla došla v nezkreslené 
podobe svým posluchačum, a ktei'í pochopili, že my slyšíme v Beehovenovi neco jiného 
·než náš dedeček. 

c 1 Sou visí s prvními dvéma body a mohlo by pochopitelne stát i na prvním místé: 
()tevi'it posluchači nové svéty tohoto stoleti, které mu byly dlouho upírány. Pomoci 
mu preklenout vzdálenost od novoromantismu k dnešku a najít cestu k tem, kterí dnes 
mluví v uméní za nej. 

2. Kritikuv zámer se realizuje jen tehdy, je-li v souhre nékolik činitelu: 
a) kritikovy charakterové i odborné kvality - tím se vytváfí vztah duvery ze strany 

~tenái'u a autorita .kriti-kových soudl.i, 
_ b) . prostá .možnost verejné existence jeho soudu - . tedy soustayného a neomezova
ného uvei'ejňování, 

c J. ·odbornost, rozhled i , dobrá . vu le redakce nestranit jen televízi a filmu, v nejlep
~ím pi'ípadi!i ješte literature a dramatu, 

d) existenční situace, která by dovolila hudebnímu kritikovi reallzovat stoprocen
tne a soustavne jeho schopnosti a znalosti i možnosti v tomto oboru. 

Jinak bude dosah činnosti i toho nejprubojnejšího kritika vyjadi'itelný nanajvýš 75-ti 
procenty. 

5. Neodbornost a špatná orientace se v kritice nevylučují, naopak tesne spolu sou
visejí. Spatne orientovaný pi'fspevek nemúžeme považovat za odbornou kritiku nebot 
názorové kritérium nelze odlučovat od znalosti teoretické a od profesionality 'literár
ního projevu. Hudební kritika u nás ovšem v mnoha pi'ípadech ztroskotává na napros
té~ n:dostatku profesionálnosti, na laickém názoru, na osobních dojmech a vkusu 
roJlovmkl.i hudby. Odborné vzdl!lání nenahradl sebalepší praxe. Proto se nejen náš den
ní t isk, ale i Hudební rozhledy hemží neodborným popisným referentstvím. 

Kritika znamená zároveň výber. Nejen jak, ale o čem píšu. Už tam začíná kritikuv 
názor. To je další nedostatek naší hudební kritiky, pi'ímo souvisejíci s jej[ neodborností. 

Velkým nedostatkem naší krit iky je vycházení ze starých estetických hledisek. Sou
stavná výchova v romantické a novoromantické hudbé a estetice této epochy obrnila 
mnoho kritiku proti vnímání současnosti. Merit tvorbu tzv. Nové hudby metrem emo
cionálnosti znamená nutne ztroskotat. 

Hudební kritika muže mít patričnou váhu pri odpovídajících možnostech svého zve
ďejnení. Krome dvou ústredních orgánu, Hudebních rozhledu a Slovenské hudby exis
tuje místo stálého hudebního kritika na celodenní úvazek jen u Kulturní tvorby 
,a Smeny. ]Inde se hudební kritici priživují na pul či méne úvazku nebo .jsou "pi'ispé
vateli" za honorár za článek. Být hudebním kritikem není u nás žádná existence. 
Rudební kritik se živí jiným zamestnánfm a krit!ce venuje svl.ij volný čas. Hudební kri
t ika se pľiživuje v r.uzných odborných časopisech a v denním tisku, kde redaktori 
mají ?evy~oi'enitelne vštípený starý žebi'íček: televize, film, literatura, divadlo, vý· 
tvarne umení, hudba. 

V tomhle bludném kruhu se točíme už natolik dloho, že to stačilo hudební kritice 
v její velké vetšine získat postavení outsidera v živém snažení o prosazenl nových 
umeleckých proudu a názoru, a odradit od této činnosti mladé adepty hudební vedy_ 

Tomislav Volek 
Kritická čj nnost predstavuje pro mne žádoucl zpusob lidské existence. Octnuv se 

v tomto svete jsem jím maximálne zaujat, k vét~iné vecí a deju však mohu být pauze 
ve vztahu diváka a posluchače, jenž nemá možnost aktívne se podílet na je jich reali
zaci. Rád bych se zúčastnil v Itálii vinobraní a v Moskve schúze vlády, ale nemaje 
tyto možnosti mohu o tikhto záležitostech jen · číst. Jsem muzikolog a bydlím v Pra.ze, 
z čehož plyne, že muj životní okruh je velmi uzoučký. Nehodlám ho ješté vnitrne zužo· 
vat nezaujatostí, pasivitou, pŕijímáním diktovaných názoru. Naopak se teším z toho, 
co filosofové nazvali svobodou Interpretace. S požitkem sl myslím o vl!ci své, a to 
·zvlášte v tech pi'ípa~ech, kdy sl nekterí lidé pomoci ruzných orgánu, prejí, abych 
- v ~ru~_ném kolekt1vu - _mysli! to jejich. čas od času dostanu trošíčku pŕnežitost 
-se vyjádrJt - a tak se stávam kritikem. 

Kritiku považuj! za odpoved na dotaz, za sdelení stanoviska, jež - jeli dostatečne 
zásadní - je současne kritikou. Kritika je expertíza, kter.ou od odborníka vyžádala 
společn?st, provádející stálou sebakontrolu. Je v záujmu společnostl, aby byla včas in
formovana o tom, kde je silná a kde to vrže. Jako kritik jsem povtnen prispet k jas
nému rozlíšení hodnot. Z povahy této společenské potreby plynou určité požadavky na 
kritiku, z mchž nelze slevovat. Z nich jsou dva nejdúležitejší: bezohlednost a dlou-
há prítomnost". " 

Nemá-li kritika ztratit svuj raison ďetre, nesmí brát ohledy. Ohledy napravo, nalevo 
a nejčastéji nahoru likviduj! kritiku. Zakrývaj[ chyby, slabosti, omyly a nedostatečnost 
díla. A to je podvod, falešné svectectví. Kritik má jen jedinou možnos t, jak se v prí
pade nutnosti vyhnout zneužití: mlčet, nechat si své stanovisko pro sebe, nezverejnit 
j e. Není to úplne fair, ale lze to pochopit a pripustit. Takto stroze pojímaná kritika 
je ovšem velice· r isikovou záležitostí. Nelze ji delat jako profesi. Neverím príliš na 
profesionálni kritiku, a to ani v oblasti hudební. Jednak hloubka a šíi'e odborných 
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znalost!, potrebných ke kriti cké činnosti, je dnes už ve všech oborech príliš velká, 
a tak ml pojem kr'tika splývá s pojmem vedce-special:sty. A navic je profesionálnf 
kr.t ik už existenčnimi duvody stále tlačen ke kompromisum, jtm:ž jeho činnost ztráci 
smysl. O tom se presved~ujeme takrka denne. Dobrá kritika nesmi taktizovat, rídit se 
"požadavky chvile", "potrebou dne", protože pod temito dojemnými apely se tak.i'ka 
vždv skrývá snaha vrchního manipulátora ltkv!dovat soudnost a myšlenkovou samos
tatnost ve svém obvod~. Kritik má psát krit iky a ne "taktiky". Protože jeho terč 
se jmenuje neschopnost, jsou duležitejši cíle nahore než v rovine či dole. 

A tak druhá zásada krlt 1cké činnosti, úsili o dlouhou pfitomnost"? Je to pojem 
a m yšle'lka prof. J. B. Kozáka, který jl s velkou ú činnost! a oprávnením rozvijel ve 
svých prednáškách na filosofické fakulte UK v padesátých letech. Je výsadou čl o
veka nerid t se pouze lnstinkty, nežít pod hegemonif okamžiku, posuzovat veci a udá
lost! z hledis'ra nejš'r šiho kontextu, velkých vývojových liniL Znát minulost svou, 
minulost hnut!, k nemuž se hlásim, znát vývojové tendence, jimž chci po:náhat k ro:~
machu či k úbytim. Mít pami'!ť, usilovat o kontinu itu vývoje, nerldit své soudy die 
zmeny reďtele či šéfredaktora, die pi'!tomnostl či nepr!tomnostl sochy na pražském 
nábi'eži, die posledních novinek svetové módy. Je to náročný požadavek, dotýká se 
neien morálky, ale i vzdelá ni a rozhledu krltikova; je ovšem podmínkou, bez níž 
nelze. 

Naše hudebni kritika je, myslfm, na velmi dobré úrovni, pokud Jde o rozpoznánt 
kval.t reprodukčnich umelcu. Horš! je to s ni pokud jde o širši estetir.ký a myšlen
kový kontext. V tomto oh!edu je její význam qepatrný. Slabinou jeji oficiálni části je 
neosobitost a poklonkováni pred representanty, malý rozhled, krátka prítomnost, sna
ha být vždy v Enil, pi' ičemž tato linie sama zustává často nejasná. Bohužel i pros lulé 
už v tomto čase o:{rikovačstvi k ní občas patri. Co však zbývá našim kr it ikum od 
chv!le, kdy pochop li problematlčnost či omezenou platnost takových kritéri! a po
žadavku jalw je všeobecná srozum·telnost, lidovost, • programnost, typičnost , realismus 
v hudbe atd.? ru'izpusob'li se vývoji, který šeJ pres ne, pomalu a velice neochotne, 
przdili kde mohli, a to ve jménu nejvyššich lidských ideálu. Prestali rlkat očividné 

nesmysly, chválf dokonce mnohé z toho, co pred nedávnem odsudzovali. A hlasite 
medituj!: " ]ak strhujícť je tempo vývoje v naši doM! Co jsme psalí pi'ed rokem už 
dnes nenť pravda ... " Kr .t ik se musi optat: a pred rokem to byla pravda?! - Hudebni 
kritice bráni l monopol Hudebnich rozhledu jakožto svazového časopisu. Je možné 
tam otisknout argumentovaný názor o malé umelecké hodnote mnohých oficiálne oce
ňovaných del Pauerových, Stanislavových a pod.? Ne, tak vysoké a zasloužilé funkcio
náre nelze ve svazovém časop:se "napadnout". Až umrou, pak ano. Taková je praxe. 
Nemorálni, ale velmi rozšiiená. Teprve o mrtvých a sesazených muže kritik napsat 
pravdu. 

Ješte horší je však podle mého názoru situace kritické práce v oblast! hudebne 
včdni. Na československé muľkologil sed! kletba malého oboru. Všichni pracovníci 
se navzájem znaj! a do značné miry jsou na soM závislí. "Jsme všichnl na jedné 
l odi". jeden se chce habil!tovat, a tak musi být dlouhá léta nevšimavý k nedostatkOm 
a omylum akademických funkcionárl!. Jiný touži promenlt docenturu za profesuru. 
dalši by dostal doktorát ved a vš ichnl mladi jsou drženi v šachu vyhlfdkou na hodnost 
kandidáta. K tltulum se poj[ lepši existenční podminky, kdo by jim n edal prednost 
pfed nerozvážnou kritickou stati, jež nebere ohled na zásluhy šedivejic:ich skráni, 
na autorovo společenské postaveni, na dobovou situaci atd. Hrstka podtvinu, ktei'l dá
vaj! prednost "dlouhé prltomnostl" pred Moskvlčem nehraje prakticky rolL A tak se 
sice utešene rozv!Ji "kand:datské hnut!", tituly se veši zepi'edu i zezadu, ale obor, 
vyzbrojený unlvers:tniml katedrami, lnstituty a početnými kádry, stagnuje. Myšlenkové 
samostatnosti, prllbojnosti, kritičnosti, soudnostl ubývá. Zbýva nadeje, že s l společnost 
s nad časem všimne, že podobne Jako si vytvorila instltucl okresntch hygienlku, musi 
v záujmu se;beobrany - zajisU v dostatečné mire i péčl o duševní hygienu. Pak snad 
začne preferovat kritiky pred tttulárnimi rady. Pak snad otevrená kritika prestane 
být považována za zákerný tltok, podlý "podraz", napadeni; krit ik piestane být ozna
čován za "dallaského strelce". Pak s l snad i marxlsté povš lmnou, jakýml zásadami 
se ve své bohaté kr:tické činnosti i'idil Karel Marx. Kritiky tohoto myšlenkového 
obr a, útočné, vtipné, šťavnaté a bezohledné jednťm slovem okouzlujl. Mi!! štestl, že 
nepsal pro čs. časopisy naši doby; jeho sebrané spisy by byly o dobrou polovinu 
tenč!. 

12 
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KRITIKA 
v súdnej sieni 

V me!lle il'epubliky 

Krajský súd v BT·rutlslave v sooMe zloženom z predsed-u d-r. Jul'aja Poltilka, sudcov 
z povolania d'!'. Emy Taktičovej a dr. Jaros·lav a Chybu a sudcov Antc>:1a L<lvišku a 
Mariana :Záka, v prtiV!Ilej vec! žalobcu dr. Teodora Hi-r,nere, r !.adltera Konze!'vatórla 
v Ko3:ciach, L'Z!Il:nova 93, zast. d·r. M ' k-ul áŠÔm Ga!íkom, členo:n AP v Košic:ach prot! 
žalov8!11ým Mar ianovi Jurfkovi, redaktorovi Cs. rozhlasu v Bratislave, Sväzu slov. 
skladaterov, B•ratlsl ava, Sltidikovičova ll, zast. dr . Tiborom Janovským, členom AP" 
č. 2 v Bra.tislave, o ochranu osobnosti na odvolan:e žalobcu !>ľOti ro-zsu d•ku Okresného 
súdu v Bra~:slavc-mesto z.o 17. jl1na 1965, 2lll. 8 C 102/64, po pojed.návani dňa 6. ok
tóbra 1965, vyniesol a v]'lh-lásLI .tento 

rozsuP,olk: 

Krajský súd 111apadonutý rozsudok z m e ňu j e tak, že zisťuje, že n iektorými výrokmi 
v článku žalovaného ]urfka uvere}noooon v 3. čfsle roč. 8. časopisu " Slovenskti hudba .. 
pod na<ip!som Diabolus in musica bolo neoprtivneme zasi a•hnuté do prti·va žalobcu 
na ochrranu obči8!11skej cti. Zalova,ným sa z81karuje, aby čltilnok v tomto zneni dalej 
uverejňovali. :Zal()Vatným sa ukladti, aby výrok tohoto rozsudku na vlastné trovy 
u verejn:rli v n.ajbližšoon čisle . časopisu Sloven&kti ·hudba na v-lastné trovy. 

Zalovmi sú pov,Lnmf zaplatiť žalobcov! .tr()Vy konania v sume 628,45 Kčs na tlčet 

KZA v Košiciac-h do trooh dni. 
Vo ;wyškiu sa žal oba zamieta. 

Odôvo-dne!llio: 

Rozsud.kom okres!llého stldu bolo vysl()Vené, že žal0VIa!l1f zasitB!bl! čláD.kom uverejne
c ým v časopise Slovooskti hudba č. 3 'ľOČ. 8 pod ntizvom "Diaboh.1s 1!11 mooica" ne
oprávnene do občiamskej cti žalobcu. Zal ovmému Jur1k·OV·i bolo uložené u.pustlť od 
-dalšieho neoprávneného zásahu do občianskej cti žalobcu a odstrtinlť násl edky už 
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vyuwna.ného .zása:hu odvolal!lťiJll tej čast! článkU, rlctorá sa týtka osoby žalobcu, a to 

v . najbližšom čťsle časopisu Slovenská hud.ba na vl astné trovy, a to v t omto memť: 
Prehla:sujem, že obsruh č!áJllku uverejneného v č. 3 roč. 8 časop!S>U Slovenská hru.dba 
pod madp!som Di.abol:us lin musica - pdkiai s.a t tka osoby navrhov,a.teia, nezodpovedá 
pravde, a pre<t:o túto časť odvolá<Varrn. Zalovanému v dirttthom ['ade bOlo uložemé toto 

prehl ásenie žalovaného uverejniť. 
Zalobca sa ·odv·olai prot! tej čast! lľ·OZS<Ud'k:u., !ktorou bola zam!ermutá žaloba, a·by 

prehlásenie žalovamého }urťlka bdl.o uverejnené na tom !s1:·om mieste a v t ej Istej 
úprave a~ko maJpa!da.nt článok. Ziada! pl"'súdiť aj tr·OVY kon~nda. Zalovamť s požiadaVIkOU 
pokiJai !·de o u.rodestenlie opNl'VY sahlaslld. Neboli ochotinť 7Japlatlf žalobcOV'\ trovy 

~ona.n·i•a. 
K.rajskt súd ovec preskúma[ podia § 212 ods. l ·O. s. p. a ro7lhodol a.Jko je vo výr()Jru 

uvedené z týobto dôvodov: 
Podla § ll o. z. má občan právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, 

občianskej ot! alko aj svojho mema a prejaovov osobnej ·povahy. Podla § 13 tohože 
zálkcma má obča.n právo sa domálhať, aby sa <Upustilo od neoprävnenýob zásalhov do 
práva na ocbral!lu jeho osobnosti a aby sa následky týohto zásahov odst·raňovalrl. 
Podmienlkou ocb-ral!ly prot! zásahu d·o práva na ocbranu osobnost! je, aby zásalb 
bol neopráVI!lený, protiprávny. Pr·otlp.ráVI!l}'llll zásahom nlle je vý'kon práva kritiky 
pokia! nie sll prek>ročené hl"atn!ce kr!ti1ky veC1!1ej a formou. Táto zásada plaH pravda 
aj pre ·kr!t ilru podá'V!Iillťi v.o forme satilľy. Aj tu zákon cb-ráini občal!la prot! zásahom. 
kttmé by ho mohli urobiť predmetom poomedhu, 7lllťžiť vo vážnos1:1, na ktorll má 
každý obČ8111 vo vzfalhu lk spoluobčanom pr á<Vo. Treba sťí!hlasit so ž!lll•obcoon, že n ie
ktt&é VÝ'rdky žalovallltm použité v napádanom člá'llku prelkrafujťi 'hTam!ce veonej 
ikrlrti.ky a pripustnej satt.ry. Veta " ... a pán k.apeln~k, 'ktorý v posledmt·ch 'ľOk>Oeh 
prežíval krťz.u S<VOj-i·ch vojenských ka~pe1nťo'kyoh rokov - sa po stagJnUJjúc!ch pomelľooh 
sv!!:zovébo ~Ulllkcionára so rora:vým na.tm-elom od<:vážíne vrhol cez nlldzQ!Vý východ 
llla .pole nema;né," nie je kriti!kQU UiiDelec'kého vystúpenia, a-le má .konamún vcel<ku 
jedl!107lllBIĎile pOCihopitellllý uTážlivý zmysel. Za~obca má prá<VO sa proti takému náwhu 
brániť a s(J.d mu musť poskybnút oohr!llllU. Treba však mať na zrerte'l!, že och'1"8.na má 
byf pl'limeralllá a že nemožíno pripustlf, aby v r ám c! odsbraňO<Vanla následtkov ne
oprá'V[JEIIlýOh zásaJhov sťíd nariadil také opatremia, ktoré by ·vo svoj~ch dôsledlkooh 

mohlo ťíčastm~ka dalej zosmiešniť. 
POikiaJ sa zásah do práv cllirátnemýo'b ustanoveniam! § § ll a nasl. o. z. stal v rámci 

.Jt<ritLky, nemôže teda sťid skťiroat spTá·VrrJosť kr!tldkýah zável"'V, ale iba otázku, čl 
tvl"den!a v n !oh obsi·a.hlnUité, hoc a•j prav.d•ivé, nezasahu•jú do sféry chránenej občian
Skym zálkonmťlkom, al ebo nle sú podáoval!lé formou •c!toval!lý.m us1:anovem!am sa prle
oloacou. V preskúmanej veci nej-de o p:NWd~<Vosť, al~ o slušnosť. Vyobádz.ajúc z tdhlto 
hiaďiSoka krajskt slld powtenH výrok rozsud!ku ok·resného súdu. NásledJky neCtpráv
menélho zásalhu spôsobemého uvedeným člá!l11kom by sa Iste neods~rátniH prehlásenhn 
o nepr.avd.l·vostl twdeni v ňom ob5iaitl1Ilu.iýdh mobenýml na strámke vyh<radenej saHre 
a po'k!a:I sa toh'O žallo]:)ca domáha, ZTejme s·i neu:ved·ounu.je n ásledlky takého opBJbran\18. 

Ptrato k•!'lajSký súd ochvOlá".Mc~,emu n álv:rhu ~alobcu nevyhQ!Vel. 
Zalobca mal v konaT.i čiastoaný tlspech. Hodnotu predroert:u konamia i úspec·hu 

m.emOO!lo pravda ovyjadlrlť číselne, avš!llk k.ra.jský súd má za t.o, že v zmysle § 142 
ods. 2 o. s. p. je spravodliové, aby žalQ!Val!li žalobcovi zapla~Hll polov!ou trov k·on!llllia. 
· .pouč em le : P.rot! tomut.o roosudlku nde je prtpustný ďalši riadm.y op'ľa<Vný pros-

ttiedak. 
Krajský súd v Bra.Jtlsl18<Ve; odd. 13., 

dňa 6. októbra 1965. 

ANKETA O ROZHLASE 

• • • • • • • • • • 

l. V_ čom ~idíte možnosti rozhlasovej dramaturgie pri propagácii 
sučasneJ hudobnej tvorby? 

2. Ako. počítate so súčasnou hudbou v dramaturgických 1 · h 
. (s die~ami, ktoré vznikli za posledných 5 až 10 rokov):p a)~:
venska hudba, b) svetová hudba? 

3. Kt?r~ fy~~~u rozhlasu považujete pri hudobnom vysielaní za 
naJdoleziteJSie: 
a) výchovnú, b) estetickú, c) zábavnú a prečo? 

4. V posledných rokoch sa stále jasnejšie presadzuje názor že 
rozht~asCdegraduje, v~etku hudbu na zvukovú kulisu každoden
nos 1. o o tom sudite? 

5. Z~ posled~ých 15 rokov sa veľa hovorilo o agitačnej politicko
vy~ho~neJ a spoločensko-oslavnej funkcii hudby, ktorá v znač
neJ IDiere určovala aj ciele rozhlasovej dramaturgie Co súdit 
o t ýchto hľadiskách dnes? · e 

Ján Hrk 
l. Rozhlas je všeobecne najvhodn jší č súčasnej (a le n ielen súčasnej) hud;y ~/~op~ga nim prostr!edk~m popularizovania 

nosťou dennodenného v · 
1 

. · . ?S mo ností, ktoré su dané permanent
hom poslucháčov Tovo ysw ama, ve!kýml vys•elacimi plochami a velmi široktm okru-
v rozhlase. Dôleťttá je ~:;:n:r~P~:~~á~a áuči~né podmienky pre Interpretáciu hudby 
sové dispozicie. Napr. so súčasnou hudb~ :ej ~pnosť pos~uchá~a. jeho záujmy a ča
blémy ako s hudbou klasickou. Poslucháčov! ~nľsro:š~~á~Ji~u su oveia v~žnejšie pro-

~o~:~Ja~l;~~ň~~t~~:;s~~si:~z!~\~ s~1~;0 pr~~behom dlhých rokeoJe:~ť~bi~~ t~to~l~w~~~ 
~~~[sn~~ ~~~~~a~e~u tgmro~~~~~asová dram:tur~~a n~~~~~au:. k~~;tl~~ ľ~c~ľ~:a!. P;;~~~ 
rani účinných forie~ propagác~~í ~~d~béni led~~t':i .š?veia. viac pozornosti pr! vytvá
umeleckým a publicistickým Ro~ hla - , pec• IC eJ Ie, v:ac sl pomáhajú slovom -
laných priamo z verejných produkcii s ~~:~á ~j?bu z~raduJe do relácií živých, vysie
to hudobnou tvorbou. Skladatelia a. interp:euu ~~v~ri~neo cykly relácií výl_učne s tou
rôznych rozhlasovtch príležitostiach Aj vzhtado ä~~j v hojnejšeJ miere pri 

~~t~r~~~~fel:~~~ároakrs~h~oz~~~~Ý~~ož~~!~~~t~on~eepc~ ~:oj~o ;~st~!~~;~ots:m~t~~~v~~l~ 
žité 1 zo strany poslucháčov venovať r l o erencovaný. Preto je velmi dôle
turgickej línii navzájom do Iňa ú Vi pozornosť všetkým okruhom. Tie sa v drama
a nezaevidoval!. Preto je ešt~ nijekedy e~,Ik~e mno~i te~to moment ešte nepostihli 
morozhlasových pozorovatetov. Pre sllčasnú ;:::g~c ?pema zo strany niektorých ml
kt~rom znie takmer výlučne len tvorba sllčasných u ~~ dnaj~hodnejši o_kruh VKV, na 
neJ hudby, ako aj jazrovej. Tento okruh počíta v :ev:ž~~~ ov_ symfomckej a komor-

~~:;~mbľsr:~~lo~e~~~~ ~.0~~~h~iavl~:j~~je o:J~á~~oEn~.j~i~ u~~~e::é s úľv~rr~~n6~oľť~~~n; 
venskej hudobnej tvorby všeobecne Tento k h zv' ~ nený na programovanie s lo
ročným poslucháčom Pr eto J·e t . o ru , prav a, už počťta a j s menej ná-• u programová tematika r ôznorodejšia. Najzložitejši 
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a najviac členitý je národný okruh Brat!slava, lebo je aj v najväčšej pozornosti. Tým 
sú dané aj najš ršle tematické oblasti, ktoré majú uspokojiť čo možno najväčší okruh 
poslucháčov najrozl ičnejších r-ovolaní a záujmov. Ak by šlo teda o kvant itatívne od
stupňovan ;e možností propagác:e súčasnej hudobnej tvorby, potom uvedené poradie 
spomenutých okruhov dostatočne zodpovedá danej otázke. Pritom však treba mat 
na zreteli ďalšiu okolnosť, totiž. že vysielanie obsahuje velké kvantá hodin, čo ne
smierne ovplyvňuje aj časové r·ozmery vysielania súčasnej hudby. 

2. Zodpovedať na takto štyl:zovanú otázku by znamenalo zverejniť dramaturgický 
plán hudobného vysielania Cs . rozhlas u, čo je v tejto súvislosti nie najvhodnejšie. Ne
viem, či by bolo zaujlmavé uvádzať skladatetov a ich diela z obdobia 5-10 rokov, kto
ré rozhlas propaguje, vys·ela a bude propagovať i vysielať. Kto poz,orne sleduje rozhla
sové vysielanie, musi zaev:dovať vysielan·e tejto hudby v celodennom proporclon.'\1-
nom rozvrstven[. Chápem túto otázku v tom zmysle - a v tom sa Iste zhodneme, že 
novú, súčasnú hudbu treba rozhodne viac a premyslenejšie propagovať. Preto s ňou 
počítame a a j ju realizujeme v mnohých reláciách (napr. v štúdiu mladých cyklus 
"Za hudbou súčasnosE", v pravidelnej štvrtkovej relácii "Hudba XX. storočia", Slo
venská komorná hudba, Súčasná symfonická komorná hudba, Aktuálne problémy po
čúvani a súčasnej hudby, v novom blokovom vysielani na VKV pod názvom "Umenie 
XX. storočia" alebo "Nová hudba" atď.), počítame s ňou vo vysielacích časoch vhod
ných pre jej priaznivcov a záujemcov, ale i pre tých , ktorí ju ešte neprijali za svoju. 
V tomto smere nebýva zhoda názorov, lebo každý chce počúvať tú ·ktorú reláciu ino
k edy ... No rozhlas nemôže vychádzať v ús trety malým záujmovým skupinkám. Musi 
rešpektovať s tát ;síce svojich poslucháčov a ich záujmy vcelku. Je to teda otázka zlo
žitejš ia . Z jednoduchého dôvodu: záujmy po~úvajúclch sú také rôznorodé, že zhodu 
nem'1ž•lo ani očakávať. Do rozporu sa tu dostávajú uzávery z niektorých výskumov, 
mienky poslucháčov a závery vyslovované rôznymi teoretikmi a aj recenzentmi. Ani 
jedných an i druhých nemožno vin ; ť za ich názory, ktoré majú práva vyslovovať, 
pravda, ani jedni ani druhí nemôžu svoj názor vnucovať iným. Maj ú iba právo vysloviť 
svoj názo·,·. Konečne počítame so s .lčas'lou hudbou i na verejných koncertoch nášho 
symfonicl<ého orchestra, o čom sa všeobecne vie. Koncerty, ako je známe, sa vysielajú 
alebo priamym prenosom, a lebo zo zvukových pásov. Je len samozrejmé, že v tejto 
oblasti sa venuje najviac miesta slovenskej súčasnej hudobnej tvorbe. Je t o markan
tné n a všetkých troch vysielaclch okruhoch. Pravda, dnes sme overa dalej ako napr. 
pred dvoma rokmi. V čom? Hlavne vo formá~h propagácie. Ak s me v minulosti slo
venskej hudbe venovali len Jednotlivé relác:e nezáv:sle od hudby zahraničnej, dnes 
ju neizolujeme ; naopak, súčasným programovanlm podľa tematicke j lin le ju dostávame 
do rovnocenných kvalitatívnych polôh s osta tnou hudbou, o ktorej sa aj v otáz!{e ne
správne hovori, že je "svet-ová". Dnes sú predsa u?. známe najvyššie kvality mnohých 
s lovens kých skladieb. Toto prelínanie sa na prvý pohiad mnohým nezdá, ale nemožno 
ináč ako rešpektovať pohfady kvalitat!vne. Rozhlas musi n eustále citlive sledovať 
tep života a mus[ ved !eť lep3ie ako ktokolvek iný zladiť úlohy a záujmy. Je to neustály 
tvorivý proces, ktorý sa nemôže zastaviť. Tre ba mu venovať maximálnu pozornosť. 
A rozhlas tak robH 

3. Charakteristika funkcií rozhlasu ie obsiahnutá v uznesení úV KSC o Cs. rozhlase. 
Sú tam vecne a zásadne rozvedené. Co sa týka poradia , nemožno stavať otázku tak, 
čo je na prvom, na druhom, čc na treťom mieste. Nebolo by to správne. Všetky funk
cie I'Ozhlasu i pr i hudobnom vysielaní ,sú rovnako dôležité. Kvôli spresneniu treba 
uviesť formulá ciu jednotlivých zásadných funkci[ rozhlasu aj tu. Je to predovšetkým 
funkcia informatívna; t. j. pohotove, vecne, všestranne, stručne a jasne Informovať 
o súča~ných udalostiach a komentovať ich; táto funkcia zahrňuje i funkciu ná u k o
v ú, vzájomnú výmenu názorov, rozvinutie a vysvetlenie faktov, ana lytické a recen
zné úvahy, ved fa obidvoch týchto funkci[ sa formuluje tretia ako l n š p l r a t l v n a , 
ktorá pomá ha fuďom, aby sa zamýšfali, aby analyzovall svoje vlastné konanie, aby 
v n ich vznlkall n ové myšlienky. Teda: dokázať podnecovať poslucháčov k samostat
nému mysleniu , k samostatnému š túdiu, k rozvoju ich záujmov. Oalšou je rekreatívna 
funkcia, t. j. zabávať v uštachtilom zmysle slova všetkým, čo neuráža dobrý vkus, 
čo človeka zaujíma a pobav!, čo ho citove obohatí, pripadne inšpiruje k ďalšej uži
točnej práci. Sem zahrňujeme celú škálu estetického pôsobenia, llterárnodramatlcké 
i hudobné relácie. Túto funkciu by sme mohll nazvať aj kultúrno-rekreačnou. 

Tieto funkcie rozhlasu t reba rešpektovať ako zásadné. Ak som na prvom mieste 
uviedol informatlvnu, to vonkoncom neznamená a nemá znamenať podcenenie vnútor-
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!lého poslania r ozhlasu. Na~pak, tr~ba prlsne odm•etnuť tendenciu chápať rozhlas 
Iba ako ~rostrledok masovej mformác1e, a nie a j ako prostriedok masového pôsobenia 
I ~ _ hla_daska h udobného vysielania uvedené funkcie a Ich poradie adekvátne zod ove: 
daju sučasn~mu stavu praktack.ej rozhla:ovej činnosti z pohfadov rozšlr ených i ~úže
ných. R?~šhených preto, leoo 1~e o zovseobecnen!e celej činnosti, n iekedy možno až 
pre~ahujuCeJ rámec rozhlasu. Zužených v r ámci definovaných formulác ií, rozdelených 
v d1ferenc_?va~ej podobe na j~dnotl ivé. vysielacie okruhy v Ceskoslovensku. To zna
mená, že sp~c ahcké formy rozhlasu a jeho vys·elacich znakov nie je možné t 

0 
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do r ozsahu Jedného dňa. AJ záujmovú oblasť poslucháčov treba rešpektov~f. v es a 

Na vyja~nenie c~c':_m ešt e . k jednotlivým funkciám povedať toto: možno vždy akcen
tovať v; In u chvílu mu fun~ c· ~· Pod l a zám€ru kon: epcie a pod fa prostriedkov (foriem), 
s _a kým. sa narába. Pocho~1teme, že ani v tomto nepanuje jednota. Ani v rozhlase nie 
Su oddelenia, kde sa fors~ruje len zábava, inde vS·chova, vzdelávanie. Sú teda rozdie: 
I ť v zámeroch, k toré ve~u n1ekedy k jednostrannému fors!rovaniu jednotl ivých fun k
CII bez dostatočného zdov~dnenla. Pre~o zdôrazňujem jednotu rozhlasových funkci[ 
s čas?v_ým ak~entom na tej ktorej dom.nante. Samozrejme, samotná hudba ako taká 
sa najviac prejavuje vo funkci! estetickej a kultúrno re:rreačnej. 

4. Je !O. zle ~ostavená otázka. Správnosť je v to.n, že ide o posluch hudby a rozhla
su popra mej čmnosu, ako ho rozvádza prof. dr. J. Kučera v Rudom práve 20. januára 
1965. Spomenutý znak posluchu dennodennosti je rozhlasovým pracovníko:n známy 
po cel ~ čas exis~encie :ozhlasu (hádam okrem prvých rokov, keď r ozhias b~l raritou 
a mal len ~bsolutne sustredených poslucháčov). Poslucháči si m:movoinosť poslu::hu 
hud_by, a le 1 celého rozhlasového vy~-elan ·a, _ najč.astejšie za_vádzaj ú sami, lebo vykoná
vaj ~ do;na rôzne Iné práce, debatuj u, č[taj J knahy, venuj u sa n§všteve, deťom, hoci 
r ádto pr tom neustále J:r~. Spomínam to preto, lebo takto stoj! cel ý uvedený problé:n. 
A t? preto, lebo vo väcšme pripadov rozhlas rešpektuje š pecifikum hudby Nie vždy 
to je pravda. No, ro_zlišovať treba. Keby sme tak n erob:Ji, uškod.l i by s-n~ samotnej 
hudbe a zn~hodno~ih by sme P?t om aj jej najele:nentárnep:e hodnoty. že je to tak, 
vad J_eť z um1estnemc: symfonickeJ, opernej hudby vo vys:e taní rozhlasu. Exis tu je vysie
lan :e. celých die~ vsetkých for iem, vys:elajú sa celé koncerty, ba dnes už i prenosy 
z op1er atď. A co napr. taká tanečná hudba? Jej použitie v praxi 1 v rozhlase má 
spol o::ný znak, o ktorom nemo~no hovoriť ako o takom, ktorý je charakter izovaný 
náročnosťou poslu c_hu. Ak tancuJete na parkete, viac-menej nevnlmate tanečnú hudbu 
ako -~udb~ samotnu. St_ačí, ak ,vám udáva rytmus na pohyb s prljemnou doložkou pe l{
nej ca príjemnej melódie, ktoru má v tom o:{am ihu funkciu sekundárnu a uspokojí s a 
ak jej venujete aj znlženú pozornosť. V rozhlase je to to isté. Stáva sa aj to že n ie: 
kt?ri rozhlaso~í pracovnlci v plnej m:er e nevyužlvajú špecifiká tejto hudby v t k 
P:Ip:de naozaj možno hovoriť, že dochádza k určitému sekundárnemu post~veni~· ~~ 
p1ckych znakov hudobných _kvalít. Ale to je už otázka ovela zlož,tejšla. Ako je to 
s _hud~ou UJ~ele~kou? Isté je, že ani tu n e je možné zabezpečiť iba sústredené o
čuv~n e._ I ~r1 n eJ sa dá robi ť čosi Iné a sledovať ju len mimovofne. Ale to sa robi Pri 
počuvam aJ iných rozhlasových reláclf. T<O je dôležité podčiarknuť. o tzv. "kulisovos~i" 
hudby v rozhlase sa hovor.eva a j z Iného dôvodu: jej obrovská kvantita. Hudby je 
v roz~lase ve.ta. Tent o moment zvádza k tomu, že n :ektoré hudobné (ale n ielen hu
d_obné. l relácie sa nestretnú so sústredených posluchom. To je však prirodzené lebo 
s a ; r eba uvedomiť, že poslu_cháč, ktorý je napr. pravidelným návštevnlko:n kon~ertov 
po~uje _ v priemere tak asi styr i hodiny hudby v týždni (myslím na dvoch kon~erto~h 
v Brat.slave ). Ale p~slucháčovl rozhlasu dávame denne asi desať až dvanásť hoďi 
h~dby, a to len na jedno":l okruhu! Ani fyzicky nie je možné také kvantum hudb~ 
~ pocuť, tobôž ak má pritom Iuďom vyjsť napr . ešte denný rozvrh práce doma 

v zamestnani. Som presvedčený,_ že aj tu je príčina uvedených názorov. Ešte jeden 
mom~_?t. V po~lednom období sa casta vyslovujú názory v s úvislosti s televlziou a do
kazuju sa nev1em ak ými číslami. M_ysHm,. že televízia je príliš zložitá na to, a by hud
be, ktorá má z~~ky výslovne auditívneJ výlučnosti, mohla umožniť ta kú pros eritu 
ako rozhlas. Tohz táto zvuko~á výlučnosť h ud by určuje jej v rozhlase osooitn~ 
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~~~~~nie. Ak sa často dok~zuje,. že t slevizia konkuruje rozhlasu, tak potom nao~aj 
d Iňasťu, až nie hudb~, hoc1 j~ SI mysHm, že t elevlzia s rozhlasom sa budú vzájomne 

op a a e sa pokojne znes u vedia seba. 

5. Hudba v dnešnom_ r ozhlase je jedným z prostriedkov, ktorým! sa splňajú ciele 
dr~ma_turgle. Preto celu otázku t r eba položiť do rámca rôznych súvislostí. v oblasti 
kritéri! zákomte prebieha proces dovtedy platných súdov. Na tento kryštalizačný pro-
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ces must rozhlas čo najcitlivejšie reagovať. V dôsledku toho sa stáva aj odrazom 
súčasného diania v tej-ktorej epoche spoločenského vývinu. Pred pätnástimi rokmi bol 
napríklad celkom zákonitý jav, že za daných vývojových okolností prevládali také 
estetické kritériá, ktoré viedli k tvorbe diel naozaj aj oslavného charakteru. V tom 
sa iste všetci zhodujeme. Pritom, ako všade inde, plati zásada kvality. Iná vec je 
kryštalizácia názorov na formu predvedenia. Tie sa vyvtjajú; vývoj a kryštalizácia 
estetických kritéri! neustále pokračujú. Cs. rozhlas je pružný orgán, ktorý nemôže 
zotrvávať na starých formách vysielania. Je nútený (a je na to aj uspôsobený l hladať 
nové formy, hladať vôbec čosi nové. Vo vysielani je to aj citelné. Aspoň pre toho, 
čo to detailne sleduje. 

Ľuba Bal<ová-Povlovičová 
Dovolte, aby som aj ja Blko pracOVInfČika reda!kcie !hud-obného vyslela.."l'fa prispela čo 
len pár slovami do arnkety o rozhlase. Pohla ma k tomu p02ll1ámlka s. JuTflka z 9. 
čfsla Slovenskej hudby o propagácii slovenskej hudby v zahranič{ rozhlasom. Pracujem 
v redakcii zahraniĎDej hudby, teda budem hovoriť o t-om, čo mi je !!aj'bližšie a čo 
najdôvernejšie p-oznám. Nebudem sa venOV'ať celej náp'htl práce reda,kcie zahrarnlč-
111ej hudby (propagácia zalm". snfmok v našom vysielani, nahrávanie za:llm"arničnýoh 
umelcov v štúdiách, zfsk!Wamie hudobno-sloV'!lýoh progTamov a pod.). Chcem hovorlt 
o oblasti, ktorú vymedzila spomĽnarná pozmámka s. Jurlka. 

V redBJkCII zahraničnej hudby p:Tarujem 5 ·rokov ( illláč v rozhlase cellkove už pät
náS'I:y rok). Dramaturg•iu odoslaných hudobnýoh materiálov rob!la d'edBJk•cla v spOil.Ipiľá· 
ci s jednotlivými bratislavskými redakciami HV (redakcia velkých hudobných fo
r iem, redakcia malých hud. foriem a redakcia ludovej hudobinej tvorby) a s pražskou 
Redakciou pro hudebinf zahraničn{ styk. S touto hl8'VIIle dlhodobý výhladový plá.n do 
kapita.UsHckých krajin a Týždeň čs. hudby p:Te zahrBl!l.[čie. 

Ciastočný obraz o rn111ožstve takto pripraveného hudobného mate!'l!álu vám hádam 
pribHži nasledujúci prehlad: 

R. 1961 
R. 1962 
R. 1963 
R. 1964 
R. 1965 cca 

3340 mill1. 
2040 min. 
3550 min. 
4320 min. 
8000 IDÍ!ll. 

P·okles mLnutáže z r. 1962 zaprfčl<nil nedostatok mg pásov a l!la zmaô.11ý v:z;rast 
r. 1965 pôsobila mimo narastanla bežnej mmutáže naša ponuka !!'-8hrávdk koncertov 
Bratislavských hudobných slávnostf. Na uvedenej minutáži sa podielajú jednotlivé 
hudobné druhy asi v tom-to pomere: 

50 % symfonickej, komomej a opeo.mej hudby a 
50 % zábavnej, tanečnej a ludovej hudby. 
O odvys!eJ.ant zaslarnýoh materiálov v ro2lhJasooh organizácie OIRT, žial, nemáme 

dostatočný prehlad. Výnimkou je Maďarský ·roohlas v Budapešt.! vd&ka osobným sty
kom. Na ich základe sa uplatňujú aj nové formy spoluPTá·: .e so zahr. rozhlasmi -
Výmenný koncert symf. orchestrov Bratislava a Budapešť 10. XL 1965. Prfslubom 
náp:Tavy existujúceho stavu je posledná k001feren"Cia OIRf v októbri m:rnulého roku 
v Bratislave, kde sa o problematike vzájoamej nedootatoônej inf-oTmovanOS>ti o odvy
sielaných hudobných materiáloch velmi váooe hovor:J-o. zato r 07Jhlasy kap(tal!~ťc'k~ch 
krajin za odoslaný mater á! odpovedajú listom, ev. recipročným hudobným mater' álom. 
Tak napr. Hessischer Rundfull'k žiadal l odvysie·lal diela súčasnýoh slov. mladýc~ 
skladate!ov v relácii .,Stud.o fiir neue Musik - Die junge Komponlstengeneratlon 
in der Slowakei". Alebo Japonsko ďakuje za pieseň .,Sayonara Tokyo", ktorú s.ne po
slali pri prlležitosti Olympijských hier. Zo Svédska sme nedávno dostali mg. pás 
zábavnej a tanečnej hudby ako vďaku za poslaný koncert z BHS. Státny Kolumoijs~ý 
rozhlas zas úprimne blahožená k programom o skladateloch našej zeme (Suchoň, 
Cikker] a žiada o dalš ie zásielky. Svoj list konč! ... .,úprimne Vám blahoželáme 
k Vašim nádhemým programom a ešte raz Vám darlrujerne za Ce\llll1ú a prJatelskú spo
luprácu." 
Tolko k nami odosléi!Ilým hudobným materiá.lom a l!nformáciám !' n1ch. 
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V'RIZMAJ 
Odkedy sa n ovš! skladatelia začali po

nárať do spôsobu myslenia náuky o ko
munikácii a informačnej teórii, očividne 
strácali schopnosť vyjadrovať sa jnzvkom. 
a Informácia, ktorá sa zrejme stala cie
lom ich literárnych oznamov, sa stáva 
čim dalej tým menej zrozumltelná. Na 
prfč ine je vedecký jazyk, ktorý sl prispô
sobili, inšpirovanf vedeckým spôsobom 
myslenia, ku ktorému ich doviedol v~vin 
skladobnej práce za posledných 40 rokov. 

E. Ki'enek, Fornm 

Prenesené na hudbu to znamená, že 
hudobné štruktúry 1 tam - poklal ide 
iba o hudobné štruktúry - majú význa
mový obsah, lež výlučne hudobný obsah, 
ktorý sa priamo stáva jasnou ( dusevnou] 
výpoveďou, bez oklúk cez mimohudobné 
pojmy, predstavy alebo prvky. Tento vý-

lučne hudobný významový obsah štruktúr 
hudby je vlastne analógiou k sémantické
mu obsahu slov. A len vzhladom nil to, že 
tento jestvuje, prežfvajú hudobnfci zmysel 
diela jasne a vcelku tak jednotne, že sa 
môžu hádať o odtienkoch tempa, dyna
miky, úderu a pod. 

Významový obsah hudby môžeme poro
-.?:umleť len vtedy, ak ho v zásade dobre 
poznáme; musfme sa ho vlastne naučiť. 
To plati pre každú, aj pre zdanlivo takú 
prirodzenú hudbu, ako je Mozartova ale
bo Schubertova hudba. Ak sa mnohým 
laikom zdá, že hudbu majstrov môžeme 
pochopiť bez každého vysvetlenia a ná
mahy, tak to plati pre nich len preto, že 
boli oboznámeni s inou podobnou hudbou, 
ak-o aj vôbec so štýlovými formami tejto 
doby, s jej okruhom, s myšl ienkovou pod
statou hudby te jto epochy. Predovšetkým 
to bola generácia pedagógov a hudobných 
pedagógov, ktorf pracovali na tom, aby 
porozumeli podstate klasicko-romantlckej 
hudby a toto porozumenie odovzdali po
tom iným. Preto sa dnešnt laici nemusia 
sami zmocňovať týchto hudobných zá
kladov; vďačia za to predchádzajúcim ge
Jieráclám, a z toho pramen! Ich vcelku 
správny pocit, že sami sa už nemusia ak· 

Oaišou z foriem propagácie slov. hudby je naša spolupráca s redakciou Zahraničniho 
vysllán[ v Prahe. Programy tejto redakcie zásobuje:ne slovenskými hudobnými aktuali
tami a novými nahrávkami, ku ktorým pišu sprievodné texty externt spolupracovnicl 
alebo pracovnfci r ed. zahr. nudby. 

Vysielanie pre krajanov v Prahe je t iež jednou redakciou, s ktorou úzko spolupracu
jeme a mimo bežných hud. programov zostavujeme pre n ich tematické polhodinky, roz
hovory s hudobnými ukážkami a Iné. Netreba hádam zdôrazňovať, že osobný styk Je 
jedným z najúčinnejšich spôsobov vzájomnej výmeny hudobných materiálov. Z doteraj
šej praxe to ukazuje aj spolupráca s pražskou redakciou pro hud. zahr. styk. Jej ve
dúca s. M. Grtinfedová ju v liste charakterizovala týmito slovami: 

..... Naše redakce sl oceňuje účinnou pomoc pN vlastni náplni redakce, protože 
v posledntch letech se nám pi'ičinenfm Vaši· redakce konečn~ podai'ilo propagovat v za
hran!čf s l o v en s k o u hudbu rovnocenné s českou." 

Dovolte mi· iba sucho konštatovať, že za 5 rokov môjho pôsobenia v RZH pracovnicl 
tejto redakcie mali možnosť propagovať slov. hudbu len 1X, čiže raz na pôde buku
reštského rozhlasu a niekolko ráz v rámci .,valnej hranice" na pôde budapešt.anskeho 
rozhlasu. 
Upozorňujem, že moje riadky nie sú rozborom problematiky jednej z oblasti práce 

v redakcii zahr. hudby. V ňom by nevyhnutne musela byť reč o nedostatko.ch, tých 
je nie málo -

v dramaturgii, neorganizovanosti a pod. 
a o perspektfvach -

zvyšovanie montáže a kvality pomocou gramoplatnf, ako to robi Praha, možnosť 
výmeny starých nekvalitných snfmok novými nahrávkami a pod. 

Tieto slová chcú byť iba krátkou informáciou o propagáci! slov. hudby v zahranič[, 
o ktorej bola neúplná zmienka vo Vašej ankete o rozhlase. 



tivizovať, aby túto hudbu pochopili. O to 
v:ac sú však potom prekvapení, ak ozaj 
muzikálni prfslušnfci Iného kultúrneho 
okruhu majú s Mnartom alebo Schuber
tom neuverltelné ťažkost' . Už len poslu-.:h 
trojzvuku a jeho obratov stav!~ p_red 
cudzincov velké problémy, pretoze tieto 
obraty, ako aj zmena z dur do mol, ktorá 
bola po stároč ia ústredným nositelom hu· 
dobného výrazu v našej velkej tradícii, 
neznamenajú pre japonca alebo pre Inda 
takmer nič. Pochop!me to hneď, len čo si 
vypočujeme hudbu, ktorá pre týchto cu
dzincov zn·e jednoducho a pr:rodzene. My 
stojíme naproti tomu pred rébusom a prí
liš lahko upadáme do pový3ene~kej viery 
- to druhé je primitlvne. Ale dôkladnej
šie štúdium japons~{ej hudby ukazuje, že 
pokial sa týka komplexnosti a d i[erenco
vanostl, táto je našej hudbe v základe 
rovnocenná , len si vytvorila iné centrálne 
dimenzie, ako to bolo v našej hudbe. 

E. Karkoschka, Melos 

Podla môjho názoru málo pomáha hu
dobníkovi k tomu, aby tú alebo onú 
s kladbu mohol zahrať lepš·e, ak mu po
radíme, aby si predstavil jarné ráno. Ran 
né n álady [c it y] môžu byť u rôznych ludf 
velmi rozd eine, odhliadnuc od toho, že 
v týchto slovných vysvetlen·ach môže byť 
mnoho nepr!jemných omvlov. 

L Ahlgrimm, Musica 

"Interpretácia" slávi v súčasnom Bay
reuthe úspechy: hojnosť toho, čo sa o 
Wagnerovi napísalo a premvslelo, vybralo 
a tajne doň vpašovalo, viedlo podla mňa 
jednoducho k tomu, že o celom Wagne
rovi dnes už vôbe~ nemáme prehlad. 
Vzdych Wlelonda Wagnera, že by si želal, 
aby n ·jaká literatúra o jeho starom otca 
vi vôbec nejestvovala, je v tomto smere 
velmi poučný. Nie je táto neprehladnosť 
n a príč i ne, že už po n 'ekolko rokov sa 
z Wagnerovho diela osvetlujú len čiast
kové pohlady? Ze sa us:lu je o insceno 
vanie bádatelských výsledkov medziná 
r odných mytologických výskumov? Ze idE' 
o pokusy o premenu - nielen dnes obja
vených - hlbkovo psychologických de
tailov týchto hudobných drám v arche
typickú monumentálnu javiskovú pr!tom
nosť? Ze sa pohráva so zvukovou afinitou 
.,.Walhalu" a .,Wallstreetu"? Tu n ie je reč 
'O "vernej" interpretácii diela, o záväz
koch voči litere d iela, ale o tom, že sa 
dnes azda určité obrovské tvorivé kom
p lexy minulosti velmi ťažko chápu v svo
jej totalite a podávajú sa len [hovor. in
terpretuj(!) po hltoch. 

K. Kirchberg, Musica 
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Puccini bis 

l 
G. Puccini: Tosca 
Dirigent: Anton Buranovský 
Režhér: Koloman Cillík 
Výtvarník: Pavol Herchl 
DJGT Banská Bystrica 

Práve rok po uveden! Madame Butterfly 
sa v banskobystrickej spevohre uskutoč
nila druhá pucciniovská prem.éra. Tento 
raz ňou bola Tosca. 

Tosca je v porad( druhou o;Jernou pre
m•érou v D!GT v sezóne 1965/66. Prvou 
bola Gounodova opera Romeo a Júlia. 
v našom hudobnodramatickom živote je 
zaujlmavým - i keď nijako n·e vynika
júcim - repervoárovým titulom. Vôbec 
nedosahuje Fausta a Margarétu ani libre
tom [Barbier - Carré), ani hudbou. Slad
ká melod • čnosť a jej zodpovedajúca har
monika majú privelmi sacharínovú pri
chuť. jedným z hlavných charakterizač
ných prostriedkov je valčík z polovice 
19. storo1:Ia - a to dnešnému publiku 
v tomto nádhernom námete zrejme pri
padá až n evkusné. Pravda, v opere náj- · 
deme i vydarené miesta; netreba zabúdať 
ani na to, že vo svojej dobe mali Gouno
dove opery vývojový význam protikladom 
k meyerbeerovským operám. Dnes ich 
však d ivák posudzuje v kontexte súčas
ného repertoáru. Ťažko sa napríklad 
zmieri s veršotepeckým remeslo:n libre
tis tov, ktor( Shakespearovu predlohu 
rozmenil i na drobné v klišéovitých áriách 
a r ecitat!voch. Bystričania sa po;Jresúva
ním niektorých scén snažili aspoň prl
bl!žiť k pôvodnému sledu drámv, v pre
klade sa nepridfžali otrocky predlohy, ale 
to je všetko, čo mohli urob:ť. - Ľutujem, 
že pre zmenu predstavenia, diktovanú 
prevádzkovým! dôvodmi, som nemal 
možnosť vidieť jej plánovanú repr!zu; 
tieto poznámky vznikli na základe v DjGT 
používaného klavírneho výťahu. 

Teraz však k Tosce! V prvom obsadenf 
vyniká v titulnej úlohe Mária Urbanová 
suverénnym zvládnut!m: bez ťažkosti in
terpretuje spevácky náročný part a do
konale vyhráva rozmanité premeny du-

ševných stavov. Mysl!m však, že predsa 
len zachováva od postavy určitý odstup -
čomu sa pri nevelkej vierohodnosti tohto 
operného ,.krváku" ani nedivlm. jej alter
nantka Mária Morozová-Murgašová bude 
musieť na svojej role ešte ďalej praco
vať: svojím zjavom sa na Toscu s íce hod! 
velmi dobre, ale v jej výkone sa často 
striedajú vydarené miesta s celkom bez 
radnými pasusmi. Milan Kopačka napriek 
tomu, že nebol v svojej obvyklej forme, 
úspešne zvládol part Cavaradossiho; mal 
mimoriadne snaživého alternanta v joze
fovi Konderovi, u ktorého krivka spe
váckeho prejavu nezadržatelne stúpala až 
k vrcholnému tretiemu dejstvu, kde aj 
herecky bol najpresvedčivejš! - v tejto 
úlohe najlepšie vyhráva tragickú polohu. 
Aj postava Scarpiu bola alternovaná: 
š t efan Babjak v prvom obsadenf vytvoril 
zaujfmavú psychologickú štúdiu tohto zlo 
ducha a nemravnfka - obmedzil pohyby 
a gestá na minimum, hral najmä mimikou 
a hlasom, čím obzvlášť vynikla vysokou 
inteľgenciou r iadená zákernosť. Škoda, že 
hlasová indispozícia bola cltelným Babja
kovým handicapom. Zameranie na spe
vácke problémy narušilo chvflami 1 he
recký prejav. Ladislav Longauer spieval 
na druhej premiére velmi dobre; ak sa 
mu podari stvárniť komplexnosť tejto ne
lahkej úlohy, vytvor! jednu z najlepšfch 
svojich kreácii. Zatial akcentuje zväčša 
len krutosť. Mnohorozmernosť Scarplu 
treba zvýrazniť aj preto, že Spoletta 
v chápaní Miroslava Bozd!!cha je temer 
Scarpiovým dvoj nikom; je to vynikajúca 
charakter~vá štúdia, obdivuhodná 1 tým, 
že ju spieva - velmi sviežo a prvo
triednou artikuláciou - barytonista, hoci 
je pfsaná pre tenora! 

Obsadenie Spolettu spevákom iného 
oboru má v banskobystrickej Tosce para
lelu v obsadení kostolnfka basistom Fran
tiškom Maceškom [pohotovo zaskočil za 
chorého Alojza Kubička, uvádzaného 
v programoch). Počúvať Františka Caba
na ako Cesare Angelottiho bol ozaj pôži
tok. No režijné chápanie tejto postavy je 
v úplnom rozpore s libretom: vyčerpaný 
Angelott i behá po scéne ako najtr énova
nejší atlét! Režiséra v tomto predstavenf 
vôbec cftiť viac per negationem, najmä 
v smerovaní k melodramatizmu, ktorý -
vedome, či nevedome - podporuje sen
timentálne vyznenie niektorých !:Cén, čo 
prot reč! dramatickému chápaniu Toscy, 
ako to presvedčivo zdôvodňuje v bulletine 
dramaturgička opery. Mysl!m, že je to ne
vyhnutný následok doteraz už troch atta
ca réžif, ktoré sl na svoje plecia nakládol 
režisér a zároveň šéf súboru Clll!k - ne-

M. Morozová a L. Longauer 

prospieva to ani jemu, ani súboru. 
Výprava a kostýmy sú zostavené z roz

ličných, najmä však nesúrodých s loho
vých prvkov. Ich autor Pavol Herchl je 
tu neomylným zrkadlom režisérovho vku
su: v spolupráci s V. V!!žnfkom, B. Kr'š
kom, D. Bargárovou vytvoril s cénv priam 
vzorové, kým s inými len priemerné ba 
l horšie. Prameň treba teda hladať In
de ... Navyše aj osvetlenie je velmi jedno
tvárne. 

Orchester hral bez väčšieh chýb, a le 
aj bez potrebného lesku, farebnosti a 
dynamických kontrastov ; to však bude 
zrejme dovtedy, kým sa jeho kádrový st av 
konečne aspoň ako-tak neustál il 

Na záver ešte poznámka k dramaturgii 
DJGT. Tosca nahradila pôvodne plánovanú 
Gluckovu Ifigeniu v Tauride; Nlcolaiove 
Veselé panie w indsorské sa majú hrať 
namiesto Fra Diavola. I keď prvou zme
nou nie som nadšený, predsa ju viem po
chopiť vzhladom na súčasné ef{onomické 
a iné problémy banskobystrickej ooery 
[v jeseni sa zlikvidoval ďalš! pokus 
o zrušenie tohto súboru). Druhá zmena 
je zmenou rovnocennou. Lež plánované 
nahradenie Suppého Bocaccia Lehárovou 
Veselou vdovou je už ťažko ospravedlni
telné - zvlášť keď v minulej sezóne 
uviedlo DjGT Kal mánovú Cardášovú prin
ceznú. Prečo vyhadzovať drahocenné de
vízy za bezcenný brak? Vari v snahe po
klesnúť na .,úroveň" prešovskej spevo
hry!? Igor Vajda 
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Modernizovaný 
Hervé 'l Florimond Hervé: Mamzelle 

Dir igent: Zdeni!k Macháček 
Režisér: Otto Haas 
Výtvarntk: Otto Sujan 
NS Br atislava 

Nitouche 

Bulletinová rubrika "Hráme pre Vás" -
posledná ponuka repertoáru Novej scény 
'- jasne dokazuje percentuálnu prevahu 
starých osvedčených titulov. Pribudlo 
k nim aj Hervého d ielo. Sice tr váca hod
nota zo Zlatej éry operety, predsa však 
dôkladne overená, priam obohratá na .tak· 
mer všetkých našich scénach. Ak pr to-n 
nevzniká dojem dramaturgického poh?dl
ntctva, je to iba preto, že. tentoraz d te~o 
nielen "zaradili", ale s c1eto:n: bovonf, 
brať inštrumentovaf ho tak, aby čo 
najviac konvenovalo súčasné;nu oku .• :1~
chu vkusu - pokús·li sa staré prtbhžtf 
dne5ku. Dramaturg Heger, rež!sér Ha~s, 
d !r ·gent Macháček, básn,k Feldel< a dal.,!, 
ktorí sa na úprave podieľali, sa v Liste 
autorovi za to vopred ospraved!Jujú. Az· 
da aj zbytočne, pretože omladen.e bolo 

celkove vvdarené, vkusné, nevtieravé a 
n ;e za kaŽd ú cenu aktualizujúce, prispelo 
k tempu, dynamičnosti a prí~ažlivostl 
predstavenia. Vynovená verzia_ mterpre
tačne zostala v pokojných, casta pre
brázdených vodách, kde zazneli s truny 
známych, užš!ch či š lrštch registrov podla 
d:spoztcl! jednotlivcov. Teda v podst?te 
nič nové. Cosi nové, stále prekvapujuce 
priniesla predstav!telka t itulnej úlohy M. 
Schwe:ghoferová (úspešne alternuje J. 
Vašicová ). Je koren!m celej inscenácie, 
univerzálny javiskový talent, na ktorom 
možno postaviť predstavenie. Osobným 
šarmom komed tálnosfou, solídnymi spe
váckymi predpokladmi a s ilným javisko
vým cttenim je schopná i z marclpáno
vých f gúrok vytvor;f postavy z mäsa a 
krvi do dna využiť možnosti úlohy, za
plnif i chv!le vzduchoprázdna na javisku. 
A najmä pre toto nemožno nejJr ljaf znovu 
Mam·zelle Nitouche, i ked je posilou t ej 
čast i repertotáru, ktorá je už d o posled
ného m esta obsadená, ba preplnená. Dru
há skupina má ešte volné miesta. čakajú 
na výsledky dramaturgických exkurzov 
po súčasnom svete hudobnokomedlálneho 
žánru. N:elen svetového, ale azda l s lo· 
venskébo. ZM 

ll. prehliadka 
slovenského 

konc~rtného umenia 

NITRA 

október-

d :- cember 

1 9 6 s 

Pokus uskutočniť celoslovenskú pre
hliadku koncertného umenia mimo Bratis 
lavy - v Nitre - zámer iste dobrý, chvá
lyhodný. Neraz som sa nad tým za~ýšľaľ, 
ako prem'e stiť niektoré z ~ud?bnych p~
dujatí Bratislavy - kvant1tat1vne, a me 
kvalitatívne predimenzovan~:j - do nie
k torého iného väčšieho slovenského mesta. 
Domnievam sa, že v každom prípade i pri 
decentralizácii určitého podujatia musia 
byť najprv vytvorené podmienky a až po
tom sa môže konať umelecky taká zodpo
vedná a v určitom pripade pre jednot li
vých umelcov i ďalekosiahla záležitosť, ako 
sú prehliadky konc~rtného u_men!a·. Ni
tra zatiaľ splňa iba Jeden, hoc1 vetm1 dô-
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ležitý, ak nie primárny predpoklad, a to 
je dobre pracujúci Kruh priateľov ume
nia. Ten sa postaral o skutočne veľmi 
slušnú, ba až prekvapivú účasť, .n.a pr~
gramoch pre muzikanta alebo knt1ka me 
veľmi lákavých. Má však celkom nevyho
vujúce klimatizačné podm:enky, šatne, 
prostredie na pripravu umelca na p r e -
h 1 i a dk o v ý k o n c e rt, čo nemožno za
mieňať za kultúrnu brigádu. Nakoľko ide 
0 veci ľahko - áno, ľahko - riešiteľné a 
nakoľko ide o podujatie nesúce ofdciálnu 
hlavičku - II. prehliadka slovenského kon
certného umenia nemožno tu n tč ztavlf 
z kritérií adekvátnych významu podujatia. 

Prehliadka nemala vyrovnanú koncepciu, 
charakter, dramaturgia bola v niektorých 
cer tného umenia, nemožno tu nič zľaviť 
z kritérii adekvátnych významu podujatia. 
prípadoch skôr formálna než adekvátna 

pre špičkové uplatnenie umelca. Výber 
účinkujúcich demonštroval viac kvantitu 
než kvalitu, pričom niektorí účinkovali 
častejšie na úkor iných a prehliad.ka roz
hodne mala mať širšiu publicitu. 

1. komorný koncert (20. X. 1965): J. Brahms: Sonáta F dur pre čelo a klaDír op. 99 
- Albín Berky a Rudol f Macudziríski, R. Schumann: L ástlca a život ženy, cyklus piesní -
Mária Urbanová a Silvia Macudziríska, P. HinrJ.emith: Sonáta pre hoboj a klavír - Milan 
Ježo a Rudolf Macudziflskl, I. Parík: Hudba pre troch. - Ladislav Soka, Milan Ježo, 
Edmund Bombara, D. Milhaud: Dychové kvinteto a J. Yber t : Dychové k vinteto - obe 
Slovenské dychové kvinteto. 

Program prvého prehliadkového koncer
t u prinie ,ol v dramaturg·ii i v interpretácii 
najucelenejší a najvyrovnanejší výkon 
zúčastnených. Obsiahol dr amaturgickú šír
ku a jednotliví interpreti podali výkony 
hodné koncertu prehliadkového významu. 
Albín Bel."ky po dlhom čase opäť ukázal 
prednosti svojho interpretačn·3ho umenia, 
jeho B~ahm:; bol technicky brilantný, ro
mantický, š iroko klenutý; vášnivo vygra
dovaný. Mária Urbanová z Banskej By:;
trice pr íjemne prekvapila ako koncer tná 
speváčka. Zrozumiteľne artikulovaný t ext, 
dobrú prípravu musí však ešte doplniť di
fe rencovanejším výrazom a komornejšim 
prejavom. Milan Ježo pôsobivo, vypracova
ne a hlavne veľmi muzikálne - i v štýlo
vom cítení - podal veľmi náročnú a ryt
micky komplikovanú Hindemithovu sklad-

bu, a tak znova potvrdil svoje vysoké só
listické kvality. Vedľa Ber kyho aj u J ežu 
vynikajúcim, ba m ajstrovským spôsobom 
sprevádzal R. Macudziŕlski. S veľkým zá
ujmom som očakával prijatie skladby Iva
na Paríka Hudba pre troch. I keď inter
pretácia nebola práve najlepšia, jej zvu
ková monolitnosť bola trošku rozbitá, 
predsa jej prijatie nebolo natoľko rozpa
čité, ako sa to dodatočným "vysvetlením" 
ospravedlňovalo. Milhaudovo kvinteto tr
pelo už kompozične nezaujímavou a nud
nou invenciou, a pret o ani interpretácia 
Slovenského dychového kvinteta veľmi ne
zabrala. O to viac súbor "zabral" v hre 
i v odozve v hľadisku po inter;>retácii Y
bertovho kvint e ta. Bola to iskrivá, tem
peramentná a brilantná hudba. 

2. komorný koncert (3. XI. 1965): J. S. Bach: Sonáta pre husle a 'klavír c-mol, I. Stra
vinskij: Divertimento pre husle a klavír - obe predniesli Marta Országhová a Helena 
Gáfforová, M. Novák: Sonatína pre čelo a 'klavír (Prímorské obrázky), B. Urbanec: 
Piesne o víne, cyklus piesní na slová P. Hubku pre bas a k lavír - Gejza Zelenay 
a Hel ena Gáfforová, I van Parík: Sonáta pre flautu sólo a D. Milhaud: Sonatína (1922) 
- Miloš Jurkovič a Helena Gáfforová. 

Koncert priniesol niekoľko pozoruhod
ných výkonov, a le aj nie najvhodnejší vý
ber z domácej tvorby. Marta Orszäghová 
po t rochu nervóznom, priiiš rozochvenom 
Bachovi bravúrne a výrazove veľmi vtipne 
interpretovala Stravinského Divertimento. 
Hlavne tanečným scénam dala rytmickú 
prirodzenosť a ľahkosť i zvukovú apar
tnosť. V druhej časti programu Oto Novák 
uviedol invenčne veľmi málo výraznú, ba 
až povrchnú sonatrnu Milana Nováka Prí
morské obrázky, Gejza Zelenay naspamäť 
(ako záskok!) s veľkým porozumením 
predniesol t aktiež nie najlepší piesňový 
-cyklus B. Urbanca. Jednotlivé piesne mali 
nerovnakú, až protichodnú jednotu, jedine 
tretia pieseň Aká je krásna dobre r epre
zentovala svojho tvorcu. Najväčším han-

dicapom Urbancových piesní bol však po
vrchný, neumelecký, nepoetický, toporný 
text bez hlbšieho obrazového záberu. 

Miloš Jurkovič veľmi dobre interpretoval 
Parikovu sólovú flautovú Sonátu (mohol 
uviesť hádam kvôli prehliadke a j niečo 
iné), no najlepšie mu vyšla Milhaudova 
Sonatína. Predniesol ju s veľkým porozu
mením pre zvukovú sonórnosť - skladba 
sa pohybuje takmer výlučne v hlbokých 
polohách - vyzdvihol jej jemnú poetickú 
kantabilnosť i myšlif:nkovú hlbku. Helena 
Gáfforová okrem Paríka sprevádzala celý 
večer. Bol to takmer .,sprevádzačský reci
tal" a zhostila sa ho znamenite. Bola cel
kom spoľahlivou rovnocennou partnerkou 
všetkých sólistov a jej hra vynikala ne-

83 



všednou muzikálnosťou. Chybou koncepcie 
tohto večera, ako aj ďalších, bolo, že kým 
Országhová mala k dispozícii pol recitalu, 

Novák a Zelenay po jednej skladbe, v kto
rej iste nemohli ukázať širši štýlový ani 
technický profil. 

3. komorný koncert (10. XI. 1965): W. A. Mozart: Sonáta A dur, B. Smetana: Na bre
hu morskom op. 17, C. Debussy: Pour le piano - Zita Paráková, M. Vilec: Vysoké let
né nebo, cyklus piesní na slová Pavla Horova pre stredný hlas a klavír - Miroslav 
Bozdech a Zita Paráková, S. Prokofiev: Sonáta pre flautu a klavír op. 94 - Vl. Brun
ner st., Igor Stravinskij: Koncert pre dva klavíry - Valéria a Ľudovít Marcingerovci. 

Po dlhom čase sa na oficiálnom kon
certe opäť ukázala Zita Paráková. Vybrala 
si skladby, v ktorých najlepšie mohla uká
zať svoju momentálnu pianistickú pohoto
vosť. No v Mozartov! jej chý'bala čistejšia 
technika a l'ahkosť, v Debussym jej do
bre vyšla Sarabanda a Toccata bola tem
pove asi nad jej sily. S dobrou technickou 
a výrazovou paletou predniesla Smetano
vu koncertnú etudu Na brehu morskom. 
A napokon ešte vystúpila ako sprevádzač
ka Miroslava Bozdecha z Banskej Bystrice 
vo Vilecových piesňach. Ich náročná vo
kálna sadzba, no menej originálna invencia 
boli pre Bozdecha vďačnou príležitosťou 
ukázať sa v interpretácii súčasnej piesne. 

Lenže u spevákov sa odjakživa vyžaduje, 
aby ukázali širší štýlový ambitus. Ten 
nám interpret zostal dlžný. Vladislav 
Br unner nie v najlepšej dispozícii pred
niesol Prokofievovu Sonátu. Jeho momen
tálny výkon bol ďaleko napr. za rozhla
sovou nahrávkou. Prekvapením večera aj 
prehliadky zároveň bolo nové klavírne 
duo manželov Marcingerovcov. Stravin
ského sólo koncert pre dva klavlry bol 
skutočným prehliadkovým vystúpenim, 
objavenim diela. Impulzívnym prednesom 
a zdravou temperamentnou muzikalitou 
získali spontäny úspech u nitrianskeho 
publika. Škoda, že aj oni interpretovali 
len jedno dielo. 

4. komorný koncert (24. XI. 1965): Johannes Brahms: Balada d mol, H dur a Rapsódia 
h-mol op. 79, č. 1, C. Debussy: Výber z prelúdií - Eva Fischerová, L. van Beethoven: La 
partenza, Ária buffa, Ária seriosa, P. I. Čajkovskij: Na bále, Serenáda Dona Juana, Ten, 
kto zná lásky bôľ, O. Respighi: Hmla, J. Meier: Slohy lásky, dve piesne na slová Sčipa

čeva - Juraj Oniščenko, Silvia Macudziriska, H. Bemberg: Nárek Indky, P. I. čajkovskij: 
Zabudnú! tak skoro, J. Cikker: Piesne o mamičrke, cyklus piesní pre hlboký hlas a kla
vír op. 18 - Nina Hazuchová a Silvia Macudzinska. 

Vari najneregulárnejší koncert pre
hliadky v dôsledku nevyhovujúcich klima
tických podmienok. Ako som už v Smene 
napísal, umenie naozaj potrebuje teplo. 
Interpretovať a konzumovať hudbu ako 
umenie a zážitQók v zimnlkoch, svetroch, 
interpretovať so skrehnutými prstami 
je predsa len ilúzia. Preto aj Fischerová 
bola nútená vynechať zo svojho programu 
náročnú Bergovu Sonátu, čo by som bol 
od nej počul ovel'a radšej ako uskutoč
nený program. No aj v sťažených pod
mienkach hrala spol'ahlivo, opatrne, ale 
bez väčšieho ponoru do diela. Juraj Oniš-

čenko v svojich piesňach nepriniesol nič 
nové. Opakoval svoj niekdajší recital a o
päť najlepšie predniesol piesne čajkovské
ho a Respighiho Hmlu. Zato Meierove 
piesne ešte väčšmi utrpeli v susedstve 
s majstrovskými kusmi, i keď musí byť 
každému jasné, že jeho Slohy lásky sú 
dielom invenčne prázdnym. 
Príjemne prekvapila Nina Hazuchová kul
tivovaným a precíteným podaním všet
kých piesní, hlavne presvedčivým podaním 
zriedka spievaných piesni. J. Cikkera, no 
kompozične veľmi zaujímavých. 

5. komorný koncert (8. decembra 1965) : J. B. Lully: Predohra, W. A. Mozart: lii. 
koncert pre hornu a orchester - sólista Josef Svenk, J. S. Bach: Kantáta č. 51 pre so
prán, trúbku, čembalo a komorný orchester. Sólisti: Alžbeta Svobodová - spev, Ka
mil Roško - trúbka, Milan Starosta - klavír, Rudolf Macudziriski: Variácie na antickú 
t ému pre dva klavíry a sláčiokový orchester op. 38 - sólisti Silvia a Rudolf Macudzin
ski, Július Kowalski: I . komorná symfónia. Očinkovalo Komorné združenie, dirigoval 
Vlastimil Horák. 
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Na záver preložený pôvodne 4. koncert 
prehliadky priniesol n eúmerne pestrý kon
cert vzhl'adom na prevádzkové možnosti, 
akustiku a pripravenosť orchestra. Najpo
zitívnejšou stránkou koncertu bol pred
nes Bachovej kantáty Alžbetou Svobodo
vou, ktorá má ideálne predpoklady pre 
vyrovnanú a lineárne jasnú interpretá
ciu barokovej i klasickej hudby. Škoda, 
že takúto možnosť častejšie nedostáva 
aj v Bratislave. Macudziňského variácie 
sú vlastne prepracované Olympijské va
riácie pre klavir a vel'. orchester. Svo
jou stavbou i vnútornou programovosťou 
inklinujú však až k populárnemu espritu 
r ozhlasovej hudby. Kým v Lullym, Bacho
vi a Mozartov! hralo Komorné združenie 
pomerne nečisto a nepresne, Kowalského 
symfóniu okrem n iekol'kých nepresností 
(hlavne v závere) zahrali pomerne dobre. 

No merajúc prehliadkovými kritériami bol 
to koncert problémov. ' 

Ak mám otvorene povedať, čo priniesla 
II. prehliadka slovenského koncertného 
umenia, som na vel'kých rozpakoch. Okrem 
výkonov i výkonov očakávaných bolo t u 
viac problémov, než je únosné. škoda, 
že to neboli problémy pozitfvnej hodnoty. 
Bolo to podujatie dobré pre Nitru. A bo
lo dobré, že sa Nitra v takom rozsahu 
zoznámila s naším interpretačným umením. 
A bolo t iež dobré, že sa tu dostali k slo
vu aj mimobratislavski umelci. Ale nebola 
to prehliadka reprezentujúca súčasný sku
točný stav slovenského koncertného ume
nia. Ak by to tak bolo, museli by sme byť 
smutn!. A načo tá veľkorysosť? Postačili 
by aj "Dni komornej hudby v Nitre" aby 
sa domáce umenie dostalo mimo s~ojho 
centra. Ak pre nič iné, aspoň kvôli po
riadku . . . Marián Jurík 

Získavanie SOBR 

a odrádzanie obecenstva 
Jesenn~ cyklus koncertov Symfonického 

ochestra Cs. rozhlasu v Bratislave môže
me pon!mať ako komplex, z ktorého treba 
vypreparovať tri základné zložky: drama
turgiu, interpretáciu a organizáciu. Rov
nováha t~chto zložiek dáva koncer tnému 
cyklu jeho podobu ; akokolvek sa naša 
pozornosť zameriava predovšetk~m na 
prvé dve spom!nané zložky, ani tretia nie 
je celkom okrajová a treba na ňu brať 
zreteJ. 

Vcelku môžeme konštatovať, že po v~
kyve v uplynulej sezóne sa dramatur
gická Hnia rozhlasov~ch koncertov opäť 

Prvý koncert 24. októbra 1965: 

vyjasňuje a vracia sa k pôvodnej podobe 
s prevahou hudby 20. storočia. Ukazuje 
sa, že rozhlasov~ orchester nemieni z!ska
vaf obecenstvo lacn~m službičkovanfm 
priemernému vkusu - a to je opät tá 
sympatická črta jeho koncertov. Na kaž
dom bola zastúpená súčasná slovenská 
hudba, z toho odzneli dve premiéry. Dru
h~ koncert, ktor~ sám priniesol dve pre
miéry (slovenskej a zahraničnej skladby) 
bol cel~ venovan~ hudbe 20. storočia, 
v ostatn~ch dvoch bolo po jednej staršej 
skladbe. V zásade teda môžeme byť s dra
maturgickou Hniou koncertov spokojnL 

E. Suchol'í: Serenáda pre sláčikový orchester, 
J. Sibelius: Koncert pre husle a orchester d mol, 
H. Berlioz: Fantastická symfónia. 

Dirigent: Karel Sejna, sólista: Stanley Weiner (Belgicko; 

Ak máme usudzovať z prvého koncertu, 
potom treba s Jútosťou konštatovať, že 
čas veľkého tvorivého vzopätia dirigenta 

Sejnu je za nami. Suchoňova Serenáda 
žijúca najmä v Bratislave v povedomÍ 
obecenstva v dokonal~ch kreáciách mi-

85 



nulosti (Talich, BHek), bola prP.ňh~ ne
úmernou skúškou tvorivých sn a Šejnovo 
podanie pre nás bolo sklaman!m. Volba 
priliš pomalých temp vzala skladbe jej 
iskrivosť v rýchlych častiach, pomalé pre
tiahla do neúnosnosti. Nedomyslená dra
maturgia výkonu znemožnila plastické 
rozvinutie zvuku sláčikov: málo životným 
Výkonom dirigenta trpel l výkon or-
chestra. . 

Ani v spolupráci s belgickým huslistom 
Stanley Weinerom v Sibeliovom _hu~!ovom 
koncerte nebol výkon presvedčlveJSÍ. Sl
belius - to je (jednoducho povedané) 
romantická hudba plus zvláštny nepokoj 
nášho storočia, t eda hudba svojou rozpor
n<Jsťou mimoriadne interpretačne nároč
ná. Sólista, žia r, nebol na výške ú~ohy, 
ktorú sl zvolil: priemerný výkon, ne]asn~ 
predstavy o architektúre diela, náročnej 

Druhý koncert 21. novembra 1965: 

Ján Cikker: Orchestrálna štúdia k činohre, 

agogike často chýbala v jeho reallzácl1 
logika v závere málo diferencoval plochu 
stereotypného r ytmu, núkajúcu rozhodne 
viac možnost!. V·o výkone dirigenta bolo 
badať že ako partner vcelku bezradnému 
sólist~vi vera nepomôže. Výsledný dojem 
pripom!nal Forum Romanum: ruiny dávalt 
Iba tušiť velkoleposť architektúr y ... 

Po prestávke však akoby sme mali do 
činenia s celkom iným dir igentom! Ber
liozova Fantastická symfón!a mala svoJe 
napätie, spád a romantickú šťavnatosť 
zvuku; okrem trochu opatrného tempa 
druhej časti celá vyznela presvedčivo. Tu 
sa odhalili Šejnove dirigentské kvality, 
na diele, ktoré zrejme dôverne pozná, 
strhol orchester k výkonu, dosahujúcemu 
úroveň jeho najlepšieh kreácii v minu
losti. 

D. Sostakovič: Koncert pre husle a orchester, 
Konstantin Orbeljan: Symfónia. 
Dirigent: Bystrík Režucha, sólista: Yoriko Kuronume (Japonsko l 

Premiéra Cikkerovej Orchestrálnej štú
tlie nám opäť ukázala novú tvár sklada
tela, súčasne však potvrdila jednotnosť a 
jednoliatosť Unie rozvoja jeho hudobnej 
reči. Predstavuje viac variácií, v ktorých 
sa u Cikkkera dosial nevzyklými pro
striedkami, novými zvukovými komplexmi 
realizuje dramaticky vzrušený hudobný 
prúd, introvertný, bez akejkolvek lahko 
pr!stupnej efektnosti. 2ivotná koncertná 
verzia tejto hudby nezaprie silné podnety 
z dramatickej oblasti. Je to velká hudba, 
ktorá zanecháva hlboký dojem, hoci s i to 
posluháč bezprostredne po vypočut! ne
uvedomf. Dirigent naštudoval náročnú 

partitúru velmi svedomite a s orchestrom 
jej dal v predvedeni presvedčivý tvar. 

Sólistka šostakovičovho husrového kon
certu Japonka Yoriko Kuronume prekva· 
pila a zaujala poslucháčov ušrachtilým 
a muzikálne tvárnym tónom l dobre pre
myslenou dramaturgiou výkonu, dávajú
cou spolahllvý základ prejavu jej emotiv
neho fondu. Je sice pravda, že v scherze 
na niektorých miestach nemala celkom 
jasný kontakt s dirigentom (nie vždy 
svojou vinou) a v passacaglil mala trocha 
chudobnejšiu artikulačnú škálu, no toto 
všetko jej vôbec neprekážalo, aby z šos-
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takovičovho koncertu, ktorý nie je ume
lecky celkom bez problémov, vytvorila 
velmi hodnotnú interpretačnú kreáciu. 

Druhou čs. premiérou večera bola Sym
fónia mladého sovietskeho skladatera 
!Vonstantina Orbeljana. Je j uvedenie treba 
privítať, hoci Ide o skladbu plnú rozporo_v 
a v mnohom nie vždy dosť dotiahnutu. 
Predstavuje (najmä v prvej časti l oproti 
nám známej mladšej sovietskej hudbe iný 
svet: sústredenosť, ostrá dramatická pro
tikladnosť, nekonvenčnú diferencovanosť 

hudobného procesu je velmi daleko od 
všetkých neproblematických kompoz!ci1 
v duchu neomylnej trad!cie, ktorými sa 
nám táto hudba dosial predstavovala. Dá 
sa povedať, že sama obsažná prvá časť ?Y 
už malým dotiahnutím niektorých myšlie
nok vytvorila velmi zauj!mavú a hod
notnú symfóniu. Na toto obsažné jadro 
sa však pripájajú dalšie dve časti, ktoré 
sú už poplatnejšie tradicil až klišéovostl 
(široké "ruské" klarinety v 2. časti l a 
majú sklon k mnohovravnosti. Nie na
darmo bol výkon dirigenta l orchestra 
v prvej časti najsústredenejš!, hoci vcel
ku možno povedať, že celý koncert bol 
po stránke výkonov z celého cyklu naj
vyrovnanejší. 

Treti koncert 12. decembra 1965: 
Ivan Hrušovskfí: Koncertantnd predohra pre sláčikovfí orchester, 
C. Satnt-Sai!ns: IV. koncert pre klavtr a orchester, 
Alban Berg: Symfonické kusy z opery Lulu, 
Albert Roussel: ll. suita z baletu Bacchus a Ariadne. 
Dirigent: dr. Otakar TrhUk, sólista: Too s Wijngaard {Holandsko l 

Hrušovského Koncert>~ntn>'i predohra ča
kala na koncertné predvedenie niekolko 
rokov: to je vvsvetlenle, že sme sa tu 
stretli s hudobTJou rel'ou odl i~nou od 
skladieb neskorš!ch, ktoré sme vša!í mohli 
skôr počuť. Proven;e'1c 'u inš:>ira~ných 
zdrojov možno hladať nlel{de v okruhu 
Honegger - Barták; to skladbe nijako 
neupiera dobré techn ické zvládnutie a 
zauj!mavosf umeleckej výoovede. Predve
denie dr. Trhl!ka nevvužilo všetky mož
nosti partitúry tejto skladby: volba prHiš 
pomalého tempa a opatrný pristup k zvu
kovej diferenciácii do značnej miery zn!
žili plastiku hlasového pletiva a napriek 
prec!znemu naštudovaniu sláčikový zvuk 
nemal potrebný lesk. 

V stredných skladbách programu sa dr. 
Trh lf k viac priblfžiJ k vvso'<é"1u štc>n · 
dardu svojich posledných bratislavských 
koncertov. V Saint-Sai!nsovom ko'lcerte 
sa nesporne úspešne usiloval vyrovnať 
výkonu temperamentnej a technicky vý
borne pripravenej sólistke Toos Wijn
gaard z Holandska. O nej môžeme hovoriť 
v superlaUvoch, ťažko sa sústrediť na 
niektorý prvok jej výkonu, ktorý by viac 
vynikal; najviac nás azda omráčila jej 
celkom suverénna oktávová technika. Far· 
bitosť svojho tónu preukázala však viac 
na prfdavku (Ra vel); v Saint-Sai!nsovi bol 
jej muzikálny fond takmer zbytočnou in
vest!ciou, skladba sama, akokolvek navo
nok efektná, sa dá ťažko vzkr:esiť k ži· 
votu skutočného umeleckého d:ela: jej 
prostriedky dávno podlahli devalvácii! 

V Bergových Symfonických kusoch 
z oper y Lulu podal dr. Trhl!k hodnotný 
výkon. Treba kladne zhodnotiť jeho volbu 
t ejto hudby, tak dlho u nás nehranej, 
hoci ako náhradu za pôvodne propono
vaného Schč>nberga (volba náhrady ne
dostupného diela z tohto štýlového okru
hu dielom rovnakého charakteru je pre 
nás dosial nezvyklú!). I ked skladby boli 
pomerne krátke, umožnlll dirigentovi sú
stred : ť sa na výkon, pri ktorom plastika 
a dobrá dieferenciácia dramaticky kon
fliktnej hudby patrí k jeho velkým akU
varn. I orchester úspešne zvládol tech
nicky náročnú a nezvyklú partitúru. 

Koncert uzavrela Rousselova Il. suita 

z Baccha a Ariadny, postimpreslonlstická 
hudba nevelkej výraznosti, rovnako (na
priek snahe) nie velmi výrazne podaná. 

Poslal sme hovorili o dramaturgii a 
výkonoch ; tretia z vytýčených zložiek, 
organizácia, je prvkom, ktorému tento
raz treba venovať zvláštnu pozornosť, 
pretože má skôr t endenciu obecenstvo 
odrádzať. Nariekame nad malou návštev
nosťou rozhlasových kon certov; treba 
však mať pravé detekt!vne schopnosti, ak 
hladáme plagáty v dostatočnom časovom 
predstihu pred koncertom (a ešte tu nie 
je záruka, že budeme mať úspech!). Ak 
nejaký plagá t predsa l en nájdeme, 1 vte
dy, ak nedošlo k zmene programu, kriči 
z neho preiepovaný pruh u niektorej 
chybne uvecte>nej skladby či sólistu. Ta
káto propagária nám, žiar, sálu nenapln!l 
Pozrime sa na Slovenskú filharmóniu; má 
potemý okruh poslucháčstva na štyri 
abonentné cykly, a predsa starostlivú 
propagactu plagátom nepodceňuje! Pozo
ruhodnou vtJcou je propagácia rozhlaso
vých koncertov v Smene; ojedinelý člá
nok však plagáty nenahrad!! Kapitolou 
samou pre seba sú tiež programové listy: 
prvý nám hrozil, že z Fantastickej poču-
jeme Iba štyri časti, iný sluboval Hrušov
ského "koncertnú" predohru namies to 
"koncertantnej". Ani do rodiny sl príliš 
nejdú: každý má Iný formát, iný typ prs. 
ma, inú grafickú úpravu. Ci ozaj nie je 
technicky zvládnutefné, aby poslucháč 
dostal do rúk niečo reprezentat!vnejšle 
než výsledky tejto Improvizácie (ak už 
nedostane do rúk komentár k hraným 
skladbám - napr. čo len v podobe jedi
ného slovička "premiéra" pri prvý raz 
hraných skladbách - alebo sú tu nejaké 
dôvody utajenia tejto skutočnosti)? Bolo 
'.Jy už azda načase myslieť l na to, že 
formát a úprava koncertného programo
vého bulletinu sú t iež prostriedkom pro
pagácie a navyše spoluvytvárajú ovzdušie 
koncenrtov. .úctyhodné bulletiny filhar
mónie hovoria o serióznom podujat!; 
o čom však hovoria tie tri rozmanité 
hárky, ktoré dostal do rúk pravidelný 
návštevnik rozhlasových koncertov? Ne
bagatelizuje sa takto dobrá umelecká 
práca dirigentov, sólistov i orchestra? 

Juraj Pospliil 
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Komorné koncerty - problémy návštevnosti 
o komorné koncerty v Bratislave je 

stále nedostačujúc! záujem. Pociťovali sme 
to i v predchádzajúcich sezónach a na· 
posledy pri Bratislavských hudobných 
slávnostiach. Cyklus nedetných komor
ných matiné, ktoré usporadúva Koncertná 
a divadelná kancelária, si len pomaly ra
zl cestu medzi hudbychtivé obecenstvo. 
Vytvor!l sa preto Kruh priatelov a milov· 
nikov komornej hudby, ktorý sa neustále 
rozširuje no na návštevnosti komorných 
podujati to sotva vidieť. Prvý cyklus pia
tich koncertov mal dosť vefký nedostatok. 

Chýbala mu pevnejšia a cielavedomejšla 
dramaturgická l!nla, čo sa odzrkadlilo 
l v nepravidelnostl jednotlivých podujat!. 
Pôvodne ohlásený dvojtýždňový interval 
bol narušený vsunutým organovým kon· 
certom Aleny Veselej a, čo je horšie, di· 
vák sa na programe predchádzajúceho 
koncertu nedozvedel o náplni, interpre
toch a termine nasledujúceho podujatia. 
Pochopltelne sa to odzrkadlilo do určitej 
miery l na návštevnosti, ktorá bola dobrá 
iba na vystúpeni Hudby dneška. 

10. októbra 1965. Koncertná sieň Cs. rozhlasu. Quarteto ďarchi (Taliansko}: 
Enzo Porta, Umberto Olivetti, Emilio Poggtont a Italo Conez. Program: G. Zanetti: 
Il scalario - tance pre štyri hlasy, L. Bocchertnl: Sláčikov~ kvarteto _d mol~ op. 
10, čfs. 2, A. Webem: Sláčikov~ t rio, op. 27 [z r. 1927 }, Gaetano Donlzettz: Sláčzkov~ 
kvarte:o A dur, čís. 13. 

Sotva 5-ročný florentský ensemble už nom rešpektovani individuality jednom-
po prvej skladbe vyvrátil všetky pochyb- vých hráčov sa podielali na vrelom pri-
nosti o svojej umeleckej vyspelosti a m!lo jati obecenstva. Disciplinovaný prejav aj 
prekvapil i výberom programu, ktorý sa temperament, talianska spevnosť a tvo-
skladal výlučne z nekonvenčných alebo rivý pristup k interpretácii ziskali a 
neznámych diel. Všetci členovia kvarte- uchvát!l1 divákov napriek naoko nepri-
ta okrem vysokokvalitných nástrojov ťažlivému programu, z ktorého treba vy-
s krásnym tvárnym a ušlachtilým tó- zdvihnúť najmä podanie Weberna. Jeho 
nom sa ukázali ako vynikajúco štýlove muzikantsky plnokrvná, čo do fa rbitosti 
c!tiaci hudobnici. Každá skladba v ich a fantázie neobyčajne bohatá reproduk-
podani mala iný a vždy presvedčivý cha· cia bude iste i v budúcnosti ukážk_ou sku-
rakter. Vrúcna muzikalita, brilantná vir· točne tvorivého pristupu k podamu štýlu 
tuozlta, vzácne vyrovnaná súhra pri pi· tohto skla~atela. 

24. októbra. Ceskí komorní sólisti (Collegium muszcum brunense}. Umelecký ve
dúci: M. Matyó.š [husle} . Program: G. F. Händel: Concerto grosso ~ ~ur, op. 6, č. 
2, J. s. Bach: Koncert d mol pre 2 husll, sláčiky a čembalo. B. Martznu: Sexteto pre 
2 huslf, 2 violy a 2 violončelá, A. Roussel: Sinfonietta pre sláčiky. 

Toto podujatie zaznamenalo viaceré 
nedot!ahnutosti - v súhre i preciznosti 
a pestrosti dynamických registrov. Súbor 
tu vlastne iba suploval v súvislosti s hos
ťovanim Státnej filharmónie z Brna v tom 
týždni v Bratislave a pochopitelne sa to 
odrazilo i na kvalite. Teleso sa skladá 
z 11 orchestrálnych hráčov spomínaného 
orchestra a charakteristika, ktorá plati 
pre filharmóniu, odráža sa i na komornom 
súbore. C!enovla tohto ensemblu sa zame
riavajú predovšetkým na celok a vyžívajú 
sa v nadšenom muzicirovani s tempera
mentným prejavom. Co sa týka drama
t urgie, zaujimavejšia bola druhá polovica 
·programu. 

úvodnému Händlovl chýbala predovšet
kým väčšia preciznosť a vypracovanosť 
najmä v striedani barokových dynamic
kých kontrastov. Kedže čembalo nebolo 
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vyladené, odznel Bachov dvojkoncert ten
toraz "vo verzii" bez čembala. Sólisti sa 
dosť !!šili farbou a intenzitou nástrojov. 
Karpiškov t ón bol svietivejši a prieraz
nejší, Matyášov zase zamatovej:í a tlme
nejši. v dynamických vrcholoch strácal 
tch t ón na kvalite a v rýchlejšich tem
pách sa svorne nevyhli "mazaniu". 

Sexteto Bohuslava Martinu je vybudo
vané na vtipných nápadoch. Jeho podanie 
by bývalo znieslo podstatne bohatšiu 
stupnicu dynamických odtienkov a čo do 
nálady l pestrejšiu a priebojnejšiu paletu 
muzikantského výrazu. 

Záverečná Sinfontetta od Roussela zau
jala plným a sýtym zvukom, pomerne 
stručnými, no tým účinnejšími časťami, 
plnými dramatického vzruchu, ich hudba 
plynie akoby jedným dychom a zvukovo 

sa pohybuje v silnejších registroch. Vda
ka kvalitám diela a zásluhou nadšene! in
terpretácie, pomerne] technickej istote a 

vrcholov bola táto skladba nailepšim čis
lom, ktoré sme v podaní Ceských komor· 
ných sólistov počuli. 

9. novembra. Koncertnd sieň SF Stuttgartský komorný orchester. Dirigent: Karl 
Munchinger. Sólisti: Johannes Brilnning, Ivo Kviring (husle]. Program: f. S. Bach: 
Ricercar z Hudobnej obete, Ili. Brandenburgský koncert G dur, Koncert pre dvoje 
huslí a sláčiky d mol, Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento D dur, KV 334. 

Tento koncert mimo abonentného po
radia SF, žiar, velmi slabo navštívený, mô
žeme nazvať podujatim pre hudobných 
~abužníkov. 17-členný súbor, vrátane jed
ného čembala, podal jeden z najlepšieh 
výkonov, aký sme v žánri k omornej hud
by v poslednom čase v Bratislave počuli. 
Vysoko účinná muzikalita, jedinečne kul· 
t ivovaná a jednotná súhra, do najpris
nejšieho det ailu vybrúsená dynamická 
forma a krásny celkový t ón súboru, pris
ne rešpektovanie š týlových požiadaviek 
[najmä u Bacha ), podložené ojedinele 
vysokým stupňom technického zvládnu
tia, zanechali u obecenstva najlepši do
jem. Zaujimavé bolo napr. porovnať úro
veň Bachovho dvojkoncertu, ktorý pred 
viac ako dvoma týždňami odznel v Bra
tislave v podaní Ceských komorných só-

listov. Baroková vznešenosť, vyváženosť 
sprievodu i sólistov medzi sebou, prosté, 
no hlboké st várnen' e Larga i brilantné 
poňatie finále vyznelo o niekolko tried 
vyššie v prospech nemeckých host!. 

Miinchinger dirigoval spamäti a jeho 
kontakt s hráčmi bol prinajmenej pri
kladný. Určité výhrady by s-ne mohll 
mať voči podaniu Mozarta, ktoré sa ne
stotožňovalo s našimi predstavami o štý
Je tohto majstra, najmä čo sa týka ago
giky [napr. spomalovanie· v menuete), 
myslím však, že išlo o vedomé, zámerné 
zásahy dirigenta. 

Zaslúžený potlesk obecenstva sl vynú
til niekolko prídavkov, z ktorých priam 
ohromujúco zapô:sobila fan tasticky vybu
dovaná Bachova fúga. 

21. novembra. Kenneth Roudett [bas} VIedeň. Pri klavíri: Michal Karin. Proqram: 
H. Purcell: 5 piesní, W. A. Mozart: Koncertná ária Alcadro lo confesso, drla · dona 
Bartola z Figarovej svadby, G. Verdi: drla krála Filipa z opery Don Carlos, Ch. Gounod: 
serenó.da Mefista z opery Faust a Margar~ta. G. Gershwin: ukd:t.ky z opery Porgy 
a Bess. 

Tento spevák, rodom z ostrova Trini
dad, bol jedným z najväčšfch prekvape
ni komorného cyklu. Jeho umenie cha
rakterizovala intonačná a technická Is to· 
ta, hlboké prežitie obsahu prednášaných 
sklad:eb, vynikajúce štýlove citenie a naj
mä osobitý hlasový timbre s mimoriadne 
velkým rozsahom a prekrásne znejúcimi 
hlbkami. Roudettovi je blfzka baroková 
vznešenosť i pochmúrna tragika [ Pur-

celi), náročnosť vznešeného, a le l pros
tého Mozartovho štýlu. Cfti sa doma aj 
v žánri oper y buffy l v dramatickej šírke 
Verdiho. Azda najväčšfm pôžitkom boli 
čisla z Gershwinovej opery a t rinidadské 
ludové piesne, ktoré spevák predniesol 
sám so spr ievodom gitary. Karinov kla
vfrny spr ievod sa vyznačoval vynikajú
cim zmyslom pre komornú hru a štýlo
Nosť. 

28. novembra. Komitasovo kvarteto - zaslúžilý súbor Arm~nskej SSR: Ave Cabriljan, 
nár. umelec Arm~nskej SSR, Rafael Davidfan, za.,l. umelec, Genrich Talantan, zasl. 
umelec, !'ergej Aslamazjan, nár. umelec Arm~nskej SSR. Program: w. A. Mozart: 
19. Sldčzkové kvarteto C dur (KV 465], Eduard Michajlovič Mirzofan: Sláčilcov~ 
kvarteto d mol {T~ma s variáciami], P. l. Cajkovskij: 2. sláčikov~ kvarteto d mol 
fT~ma s variáciami], P. I. Cajkovskij: 2. sláčikov~ kvarteto F dur, op. 22. 

V rámci kultúrnych podujati Mesiaca 
CSP vystúpil v Bratislave tento už vyše 
40 rokov existujúci ensemble, pričom sme 
m~sell konštatovať, že fakt "vysokého ve· 
ku ensemblu v nezmenenej zostave je 
skôr proti jeho umeleckým kvalitám 
ako k dobru. Clenovia kvarteta sa zrej
me venujú aj pedagogickej činnosti, a to 
sa pri ich veku, ktorý v priemere už pre-

sahuje šesťdesiatku, muselo vypomstiť 
na koncertnom pódiu. Divák má tak maž· 
nosť oceniť iba torzo bývalej vyspelosti 
a musi napr. konštatovať, že primárius 
Gabrieljan sotva stačf intonačne zvlád
nuť svoj part, ak chce realizovať svo ju 
predstavu výstavby diela. Celkove hru 
súboru charakterizovala pomerne slabšia 
intonačná úroveň, ktorá akoby išla ru· 
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ka v ruke s menším-väčším nerešpekto
vanim štýlových požiadaviek popri mies
tami muzikantsky vrúcnom, v živších par
t iách až nedisciplinovane temperament
nom podani jednotlivých skladieb. Ten
to akýsi národný prvok v interpretácii, 
ktorý vo vysokom veku hráčov zre~me 
stratil kultivovanejší nános, azda naJVY
puklejšie sa prejavil v úvodnom Mozar-

tovom kvartete. Kvarteto E. M. Mirzojana 
tým, že vychádza z rovnakého ludového 
základu, sadzbou i koloritom pripomína 
známejšiu tvorbu Arama Chačaturjana. 
I v záverečnom Cajkovského kvartete 
sa skladatelov štýl opäť dostal silne do 
rozporu s prillš temperamentným, m ies
tami technicky až velmi nedisciplinova
ným ponímaním hráčov. 

s. decembra. Koncertná sieň SF. Klavírny recital Kláry Havlíkovet. Program: 
J. s. Bach: Partlta c mol, W. !l· __ Mozart: S~náta B dur ~K':' 333}, C. Debussy.: Imag_es~ 
E. suchoň: Kontemplácie, DtmztrzJ Sostakovzč: Styri preludzá z op. 34, Paul Hzndemzth. 
III. sonáta pre klavír. 

HavUkovej recltal odznel v súvislosti 
s jej ašpirantúrou na VŠMU, a asi preto 
sa musel konať na vlastné n áklady umel
kyne, čo vrhá dosť divné svetlo na všet
kých možných patrónov, ktor[ toto po
dujatie mohli organizovať. 

Bachova partlta sa niesla skôr v Unli 
busonniovského ponímania. Jej podanie 
sledovalo sýty a plastický klavírny zvuk. 
Vcelku vydarenejš ie vyšli r ýchlejšie čas
ti, kde sa zaleskla Havlikovej vyrovna
ná prstová technika a zmysel pre výrazné 
vedenie jednotlivých polyfónnych hlasov. 

Mozartova sonáta sa klavlr;stke vy
darila najmenej. Oblúkom sonáty chýbal 
i pri rýchlych tempách potrebný klud 
a vyrovnanosť a prostá, nepatetická ra
dost z muzictrovania. Havlikovej Mozart 

v rýchlych častiach pripominal Czerného 
etudu, v pomalej Il. časti výraz silne In
klinoval k romantizmu. 
Počínajúc Debussym ziskavala pianist

ka stále viac pokoja a umelecky prieboj
nejšf a výraznejš[ prejav. Debussy by 
bol zniesol popri brilantnej a bombastic
kej virtuozite ešte viac kultivovanosti 
dynamických výrazových prostriedkov: 
Suchoňove Kontemplácie odzneli tentoraz 
v odlišnom prostredi. Namiesto komornej 
intimity Divadielka poézie akoby bol! vo 
velkej koncertnej sieni SF nadobudli 
väčšiu výr azovú silu, pl astiku i mohut
nejši dynamický oblúk. šostakovič a Hin
demlth patrili k najvydarenejším ume
leckým kreáciám koncertu a tvorili jeho 
dôstojný záver. 

12. decembra. Hudba dne§ka, dir igent: Ladislav Kupkovtč. Program: K. Stockhausen: 
Refratn, I . Zelfenka: Metamorphoses XV, I. Parík: Hudba pre troch, R. Haubenstock
Ramati: Mobile for Shakespeare, Peter Kalman: Molizácia, Jozef Malovec: Kryptogram I, 
Ladislav Kupkovič: Ozveny. 

Vystúpenie Hudby dneška v porovnani 
so všetkými komornými podujatiami tej
to sezóny zaznamenalo doteraz rekord
nú návštevnosť a plnú koncertnú sieň. 
Stockhausen na úvodný Refrain zaujal 
impresionisticky ladeným, kultiv·ovaným 
nará ban[m so zvukom a najmä zmyslom 
pre úč innú mieru rozsahu skladby. Zel
jenkove Metamorfózy (pôvodne určené 
pre Záhrebské biennale) sa konečne doč
kal! premiéry. Recitátor (Karol Prochot
ský ] prednášal v jasTJe art ikulovanom 
hexametri Ovídiove verše, pričom sa 
zrejme kládol väčši dôraz na zdôrazňo
vanie metra ako na obsah samotného 
textu. Dielo má formu vybudovanú skôr 
na dynamickom princtpe. Spr ievod 9 ná
strojov má ešte jednu kuriozitu: jedna 
z dvoch trúbok hrala z balkónu, čim sa 
docielil zvláštny účinok. Parikova Hudba 
pre troch využiva zvukové možnosti troch 
drevených dychových nástrojov_ Odznela 
v znamenitej interpretácii členov súboru 
L. šoku (flauta), M. Ježu (hoboj) a E. 
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Bombaru (klarinet) . Kalmanova Molizá
cia podla nášho súdu nepatr[ k jeho naj
lepšim skladbám. Je skôr štúdiou expe
rimentom, vybudovaným na aleatorickom 
principe; zdá sa dosť zdlhavá, čo môže
me povedať aj o Kryptograme od jozefa 
Malovca pre basový klarinet, klarinet 
a 6 blctch nástrojov, ktorý, hoci opaka· 
vanim zvukových blokov vytvára dojem 
ronda, predsa prUišným trvanim ostinata 
v blcich otupuje vnímaciu schopnosť po
slucháča. 

Osvieženie publika vyvolali záverečné 
Ozveny Ladislava Kupkoviča, prindp in
terpretácie ktorých spočival v reprodu
kovani epidiaskopom premietaných zvu
kových modelov 31 hráčmi (vrátane or· 
gana). Na základe týchto obrázkov tvo
r ili hráči aleatorickým spôsobom jedno
tlivé zvukové kombinácie, pričom opako
vanie a sled niektorých modelov vyvo
lával dojem vytvárania určitej formovej 
schémy. Vlado Cí!ik 

Organové koncerty 
Bratislavský cyklus organových koncer

tov nemal priam šťastný začiatok: prvý 
koncert, ohlásený na október, na ktorom 
mal účinkovať prof. J. E. Kähler z Wet
maru, sa neuskutočnil. Zial, nejde o mi
moriadny prípad. Aj na tomto mieste sa 
už viackrát písalo o tom, ako sa stáva 
pomaly pravidlom, že programované vy
stúpenia zahraničných organových umel
cov sa nakoniec neuskutočnia. Bolo by 
azda správne u budúcnosti vopred zabez
pečiť domáceho "náhradníka", veď orga
nové koncerty sú len raz mesačne {at 
to i ba v sezóne}, teda strata každého ter
mínu je vel mi nepríjemná. 

7. novembra sme st vypočuli koncert 
ALENY VESELEJ z Brna, V prvej časti 
hrala Bacha: "Schiiblerove" chorály, Toc
catu, adagio a fúgu C dur a Passacagliu. 
Po prestávke odznela II. sonáta Paula 
Hi ndemitha, skladbička Vigília od B. Mar~ 
t inu a Janáckovo Postlúdium. Umelkyňa, 
ktorá má už za sebou bohatú koncertnú 
prax a viaceré zahraničné záfazdy, uká
zala aj u Bratislave svofe technické a u
meleck~ schopnosti, hrala muzikálne, 
t keď tel výkon nebol v priebehu cel~ho 
koncertu na rovnakej úrovni, pravdepo
dobne v dôsledku minimálne/ prípraV.!/ 
na koncertnom nástroji. Ziada sa znova 
zdôrazni(, že hosťufúci umelci by mali 
prísť aspoň dva-tri dni pred koncertom, 
aby sa dôkladne oboznámili s nástro;om. 

IVAN SOKOL, ktorý pôsobí t. č. na ko
šickom konzervatóriu, na svatom mattn~ 
dňa 19. decembra nás znova presvedčil, 
že vyntkafúci výkon, ktorý podal pred 
rokom, nebol náhodný. Teraz mal na pro
grame Liibeckovo Prelúdium a fúgu E dur, 
ďale; Bachove skl adby: Koncert a mol, Ka
nonlck~ variácie, Prelúdium a fúgu G dur. 
V druhej časti uviedol Hindemithouu I. 
sonátu a Schänbergove Variácie na reci
tatív. Táto posledná skladba odznela 
v Bratislave prvý raz a fei naštudovanie 
svedčí o tom, že Sokol chce b.IJ( náročný 
a; po programove/ stránke. Znie paradox
ne, ale súčasne s radosťou, ktorú spôso
bufe obfavenie sa nového talentovan~ho 
reprezentanta slovenskej organovet hud
by, nevyhnutne sa vynárajú obavy {na 
základe doterajších skúsenostt}: čt mladý 
umelec, ktorý sa v čase absolvovania 
školy dopracoval pozoruhodne/ úrovne, 
vydrží v Intenzívnej práci at za nie ver
mi priaznivých podmienok, ak~ sa u nás 
núkajú organov~mu umelcovi . . Znova tre-

-redukované 
ba pripomenúť, že takmer zákonite na
ďale/ budeme strácal talenty, ak sa 
nerozšíria možnosti koncertovania mimo 
Bratislavy, resp. mi mo ;edin~ho nástrofa 
v Redute. Na šťastie KDK a In~ zaintere
sovan~ orgány už urobili prvé kroky 
v tomto smere. Tak 17. októbra sa usku
točnil ORGANOV? KONCERT V NITRE v 
tamojšef katedrále. Nitra ;e známa suotím 
intenzívnym hudobným životom, pre
to nás neprekvapilo, že a; toto podu
tatte vyvolalo mimoriadny záujem. Očln
kovalt I rma Skuhrová, dr. Ferdinand Klin 
da a Ján Valach, na programe boli tra
dičn~ skladby organ ove; literatúry {Bach, 
Liszt, Cesar Franck}, ako a; ukážky zo 
slovenske; tvorby {Rosinský, Očenáš, Po
spíšil}. 

Treba spomenúť at "mimoriadny novo
ročný koncert" JANA VALACHA, ktorý 
usporiadala KDK vo Velkom chráme na 
Panenskej ulici v Bratislave. Počuli sme 
Lisztovu Fantáziu a fúgu na meno BACH, 
po jednet skladbičke od A. Albrechta a Ľ. 
Rajtera, Boellmanovu Gotickú suitu a na 
záver úspešnú reprízu vlaňaišteho kom
pletn~ho predvedenia DvoFákových Biblic
kých plesní u podaní Ľuby BaricoveJ a 
Andre;a Malachovsk~ho. 

Obidva tieto koncerty mali značný 
ohlas u publika. Súčasne umožnili posúdi( 
zvukov~ a in~ výhody, resp. nevýhody 
koncertovania v chrámoch v porovnaní 
s koncertnou sieňou. Akustick~ podmien
ky sú lep§ie v chrámových priestoroch, 
výraznejšie sa uplatní krása organov~ho 
zvuku, aj historick~ prostredie zvy!iufe 
mimoriadnosť estetického zážitku, pravda, 
kontakt s umelcom, vizuálny zážitok te 
menší a treba počítať at s určitou nepo
hodlnosfou. ProbMm však nemožno stava( 
akademicky, ale len tak, ako sa prak
ticky taví: Preniknutie organovej hudby 
do koncertných siení znamenalo nespor
ne veľký pokrok, položilo základy sku
točnef organovej kultúry. Koncertný ná
stro; máme však zatial na Slovensku iba 
jediný a rozvoj organovej hudby n ie je 
myslitelný bez koncertov vo vidieckych 
mestách {kde ;e o ne často väčší záufem 
ako v Bratislave). S výstavbou koncert
ných organov na vidieku nemožno v do
hladnom čase počíta(, treba preto použit 
jedinú možnosť, k torá sa núka: koncer
tovať v tých kostoloch, ktor~ mafú aspoň 
čiastočne vyhovujúce organy. I keď uspo
riadanie takýchto koncertov te často spo-
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MÁ SLOVO 
Po povinnej každoročnej sérii vianoč

ných koncertov, v ktorých hudba "vonia 
purpurom" a inými príjemnými vôňami, 
prichádza radový január s energickým ná
stupom do nového roku. Zdá sa, že to 
naozaj bude energický rok, lebo už pr
vých niekoiko dni prinieslo v bezpro
strednej blízkosti po sebe pár význam
ných koncertov. 

Ako prvý sa predstavil orchester FOK 
s populárnym programom ( Smetana, Caj
kovskij, Beethoven), aby potom nasledo
vala séria jubilujúcich večerov. Prvá na 
rade je, pochopiteine, Ceská filharmónia, 
ktorá 4. januára oslávila 70 rokov svojho 
trvania. Tradičný "zakladateiský program", 
ktorý sme pred 10 rokmi mohli počuť eš
te za spoluúčinkovania Ladislava Mráza, 
zver :li t entoraz v sólistickej partii Vl!re 
Soukupovej. O tom, že orchester hral na 
svojej svetovej úrovni a že taktovka Kar
la A11čerla pevne spočíva v jeho ruke, ne
treba písať. V tom je viac menej nepre
menná hodnota; zdá sa iba, že od šesťde
siat eho výročia orchester ešte viac vy
spel a že medz:národné skúsenosti pri
n iesli ovoc!e zrenia jeho zvuku l sebave
domiu. Vl!ra Soukupová spievala nádher
ne, hoci trvalou chybičkou umeleckej krá
sy jej prejavu je zrozumiteinosť spieva
ného textu. Zdá sa, že by na ňu mala viac 
dbať. 

Keby som chcel rozmnožiť zoznam ju
bilantov, musel by som pripojiť koncert 
Ceského dychového kvinteta filharmoni
kov ( 20 rokov od založenia) a potom ve
čer Smetanovho kvarteta [tiež 20 rokov). 
}ub;lejné kon::erty . majú tú výhodu, že 
bez ohiadu na program a počasie sú 
dobre navšt!vené, pretože je to predsa len 

;en~ s komplikáciami, obecenstvo vidiec
kych miest by si zaslúžilo poznať mla
dých organových umelcov odchovaných 
našimi umeleckými školami za posled
nfích 10-15 rok ov. Tlto by zase uvltali 
možnosť časteiSieho účinkovania. Treba 
l en dúfať, že KDK at in~ zainteresovan~ 
organiztlcie vyvinú ďalSie úsilie v tomto 
smere. Ladislav Dóša 
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atrakcia a súčasne akási povinnosť po
zdraviť jubilantov na ich večere. 

Atmosféra týchto koncertov je tým tro
chu iná než obvykle - má sviatočné ča
ro. Napíšem o druhom z koncertov, kde 
Smetanovo kvarteto zahralo }anáčkovo I. 
kvarteto, Smetanovo II. kvarteto a pre· 
miéru svojho naštudovania Beethovenov· 
ho op. 132. Bol to výborný večer. Pichla
vý kritik by určite mohol vymenovať ne
dostatky, ktoré má prakticky každé živé 
predvedenie hudby hranej s virtuóznou 
vášňou, no bolo by to celkom zbytočné 
a malicherné, pretože predvedenie tohto 
komorného telesa má punc svetovosti a 
osobitosti. Za cenné považujem najmä to, 
že napriek 20 rokom trvania sa interpre
tácia súboru prehlbuje a rozvíja. V porov
nani so starými nahrávkami [asi desať
ročnými) možno zdôrazniť dnešnú ten
denciu ku klasickosti zvuku, menej rubát 
a pátosu, viac prepracovanosti tónu i for
my. Koncert bol dokonale vybavený skve
lou brožúrou bohatého a vecného mate
riálu o práci kvarteta, kvetmi aj nadše
ním obecenstva. 

V agentáži Ceskej filharmónie, ktorá 
sa teraz vplyvne uplatňuje v pražskom 
koncertnom živote, vystúpila tiež Zuzana 
Ružičková s prevedenim Partit, Francúz
skych . a Anglických suít J. S. Bacha. Vždy 
ma opäť prekvapuje jej umenie zlúčiť 
takmer fenomenálnu a neomylnú techniku 
l pamäť s dramatickým a až dravým pri
stupom k Bachovej hudbe. Niekedy znie 
podanie Bacha ako drevoryt, tu stojime 
pred plastickým reliéfom, ktorý je maxi
málne oživený svetlami a tieňmi. V prvom 
slede n ašich virtuózov má ROžičková zrej- , 
me isté miesto, potvrdené nielen domá
cimi, ale predovšetkým zahraničnými ú
spechmi. Niekedy sa vynára otázka : do
čkáme sa nasledovnlkov? 

Symfonický orchester Cs. rozhlasu v 
Prahe uviedol koncert nekonformného 
programu, zato však s určitými kompro
mismi: Kabeláčovu predohru, Brucknero
vu IX. symfóniu a naostatok zaujlmavý, 
ale nijako nie zázračný koncert Camille 
Saint-Saensa č. 2. Hrala ho sympatická 
France Clidat, ktorá v ňom mohla uplat· 
niť svoju vervu i techniku. Orchester hral 
starostlivo na úrovni svojho dobrého štan
dardu a možno len Iutovať, že poslucháči 
venujú jeho verejnej práci tak málo zá
ujmu. 

Zo zaujlmavých večerov treba pripome
núť predvedenie Brittenovho War Rekviem 
(známeho už z predchádzajúcich praž
ských pred vedeni). nedelné odpoludňaj
šie koncerty prehliadky koncertných u-

melcov, večer triových sonát J. S. Bacha 
v predvedenl Ars rediviva. 

Za dôkladnejšiu pozornosť stoji večer 
súboru Musica viva pragensls, ktorý sa 
tentoraz odvážil na Dvoi'ákovu sieň Domu 
umelcov. Ako mnohé iné koncerty, ani 
tento ju nestačil zaplniť (a treba konšta
tovať, že často ne bolo čo Iutovať). Treba 
oceniť priekopnicku prácu súboru, ale 
nepovažujem za cenné pre Novú hudbu, 
aby sa predvádzali skladby ako Náhrobok 
Malevlčov od R. Komorousa, ktoré majú 
ráz školáckeho elektronického cvičenia. 
Rovnako tak Vosti'ákova Svnchronia na
priek puncu muzikantskej Škúsenosti ne
objavuje nič nové a ani nezlepšuje nič 
staré. O volačo lepší bol Kaleidoskop Vl. 
Srámka a istú invenciu možno prisúdiť 
len Kopelentovej Hudbe pre 5. Profes ia · 
nálne črty a t vorivý prístup, ako aj niečo 
skutočne umelecky cltené , poskytol len 
J. Rychlík v Relazioni. Je to dielo nové, 
zvukove dobre vybavené, stručné, vytvá-

ra atmosféru - skrátka, je to práca u
melca. Webernovo Kvar teto a Varésov 
Octandre len potvrdili, že pražským skla
date1om Novej hudby momentálne trochu 
chýba dych. Porovnanie vyznelo jedno
značne v prospech histórie - t eda pre 
Rychllka, Varésa a Weberna. Predvedenie 
bolo výborné, poslucháči sa t vár ili rov
nako vážn; a seriózne ako úč!nkujúci, čo 
niekedy posobi obzvlášť komicky. 

Na začiatok januára je teda výpočet 
kon~ertov vydarene bohatý, a to som ešte 
nespomenul zaujímavé predvedenie Li
bertas Cruciata od Maxa Baumana. A na
pokon - typická s ituár:;a pre súčasn é ná
v.;tevnícke problémy: dobré kon(;erty sú 
n ekedy l en spola zaplnené, zato však 
zástupv mladších aj od kvitnutnejšlch d.ev
čln obliehajú pokladnicu Národného di
vadla a pýtajú lístky na a :zetovu Carmen. 
Prečo? Dir iguje Roberto Benz!! 

Jifí Pilka 

Otvorenie varšavskrj opery 
Rok 1965 sa zapíše pamätnými literami 

do dejln hudobného divadelníctva v Pol
sku: v novembri t. r. odovzdal1 do pre
vádzky nové operné divadlo vo Varšave. 

Zhodou okolnosti pripadlo otvorenie 
najväčšieho a najmodernejšieho polského 
operného stánku práve na dvesté výročie 
založenia prvého poiského profesionálne
ho d ivadla. Toto jubileum predurč!lo širši 
r ámec slávnostných predstavení: v týždni 
od 18.-22. nov. 1965 sa vystriedalo 6 či
noherných, 3 operné a l baletné predst·a
venle. Pravda, hoci počtom prevládali či
nohry, ťažisko osláv bolo v hudobnodr·a
matických predstave:11ach: všetky či no
hry boli reprlzami [žijú na scéne dlhši či 
krat31 čas, len Slowackéh.o Kord1an - prvá 
časť trilógie - mal premiéru tesne pred 
jub!lejným týždňom ), zatial čo opery a 
balety boli zas výlučne premiérami -
pravdaže, pripravovali ich už dávnejšie, 
prakticky od začiatku kalendárneho r oku 
1965. Nová budova va·ršavs·ke·j .Qpery sa -otvo
rila v piatok 19. nov. hudobno-literá.rnym 
k.oncertom. Hudobnú časť programu tvo
rili predohra k opere Karla Kurpiňského 
Dve chatky ( dir. Mieczyslaw Mierzejew
ski), fragmenty z Mon.iuszkove j Halky 
( dir. Zdlslaw Gorziŕisk!, spievali E. Kos
sowskl, M. DabTowski, L. Pawluk, K. Dluh·a 
a mužský sbor) a Szymanowského baletu 
Harnas:e ( dir. Witold Rowick!l }. Kurpiň-

ského a Moniuszka hral orchester Velké
ho d1vadl.a , Szymanowského varšavská fil
harmónia. 

Za otváracie predstavenie novej opery 
[20. ll. ) bol vybraný Moniuszkov Strašný 
dvor, ktorý zhodou okolnosti mal svoju 
prem:éru práve pred sto rokmi. Pol!a.c! 
obfu buj ú túto o;>eru najmä pre spoločen
skú úlohu, ktorú whrala po nezdarenom 
šlacht ckom povstaní r. 1863 ; vcelku je to 
vša1:< výt~ar velmi prie·.nernej hodnoty. 
Niekofko známych čis e l - ár!.a M.ecz
nlka, začiatok "strašidelného" dejstva a 
najmä slávny mazur - sa sice vyvyšuje 
nad úroveň ostatných, ale je t o priliš má
lo na temer š tvorhod1nové predstaven:e. 
(Vo Varšave sa Strašný dvor dával p .etne 
bez jediného škrtu. ) Väčšina opery pre
zrádza nestrávané vplyvy ranej romantic
kej tal ianskej opery (Bell in!, Donizettl -
i R.oss ·n1 l a vanie patinou quasi selanko
vitého bied-ermeieru. 
Najväčším kladom predstavem.ta bolo 

hudoo'lé naštudovan;e nového hudobného 
riadite l-a varšavskej opery W.tolda R.Qwic
kého. Hoci dir igoval operu po prvý raz, 
vedel uplatniť svoje svetoznáme dirigent
ské umenie 1 na tomt o poli. Možno mu 
vyčitať len prekrývanie spevu na začiatku 
p·rvého dejstva a v známom mazure -
no v druhom prípade išlo vedome o zosil
nen:e k·ont.rastov, na ktoré je St rašný dvor 
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tak málo bohatt. Režisér Jerzy Mierun-o
wicz a scénograf Zenobius Strzelecki in
scenoval! operu ako divadlo v divadle -
čo je vari aj najprijatelnejšia reallzácia: 
po rozllrnutí hlavnej opony sa objavilo 
menšie javisko s revuálkou, za ktorou sa 
ešte pred jej zdvihnut!m ukázali schválne 
k ontúrované tvary nábytku a kosttmov. 
Aranžmán bol·O jednoduché, zväčša static
ké, choreografia mazur u - [Zbygniew 
Koliflsk·i ) temperamentná a mnohotvárn a. 
Hlavné úlohy boli obsadené iba priemer
ntmi spevákmi, a taJk vtrazne "vyšli" 
menšie postavy Miecznik Andrzeja 
Hjolského, Damazy Zdlslawa Nikodéma a 
CZliesnikowa Boženy Brun-Baiľaflskej. 

Omnoho sil•nejší zážitok zanechala Halka 
( 21. ll.] - predo·všetkým vďaka samot
nému d ielu, koré napriek neskorším do
plnko m [originál mal dve, definitivne zne
nie štyr i dejstvá] je šttlove jednotné, in
venčne bohaté a dobre dramaticky sklbe
né. Aj interpretácia bola na vtške. Diri
goval Row!ckého zástupca Zdislaw Gor
zyflski, réžiu mal Bronislaw Dabr~wski 
a scénografom bol Andrzej Stopka. Gor
zyií.ski d!r igoval Halku zrejme mnohokrát 
a patrí k jej n aj!nHmnejším znalcom a 
z.novuoživovatelom. Z dvojice vedúcich ja
viskových pracovnikov stál v popredí yt
tva•rník Stopka: navrhol v podstate r·ea
listickú výpravu, v poz.adí schválne zdiva
delnenú zaveseným obrazom [teda nieč-o 
podobné ako Svobodova scéna v bratislaJV
skej inscenácii Dona Carlosa), ladil scénu 
i kostýmy prevažne do hnedých tónov 
[farba goralských kabaníc, opaskov i kme
ňov tatranských stromov, kde sa dej odo
hráva]. Umo~nil režisérovi vytvárať krás
ne, výtvarne živé zoskupenie. Predstavite
lia hlavných úloh boli jedným slovom 
skvel!: mladícky zápalistý, heroický Jon
tek Wieslawa Ochmana i he·recky mnoho
tvárna Halka Hal!IIly Sloniowskej sa vy
značujú sviežim, t echnicky prvotriedne o
vládaným fondom; i predstavitelia men
ších úloh do jedného dosahovali po he
r eckej i speváckej stránke velmi dobrý 
priemer. To platí napokon aj o sbore, 
(sbormajster Jozef Bok). Choreografia 
tancov tatranských Goralov bola priam vzo
r ová. Pes trá , vynachádzavá a najmä zo
súhlasená s hudbou [ tvorca Eugeniusz 
Papliflsk: ]; vďačné obecenstvo si vynútilo 
ich opak·OV'an ie. Bol to velmi pekný večer 
a pôž:tok z ne ho mi kazilo len vedomie, 
že sa na slovenSikých scénach táto národná 
polská opera už vyše desaťročia neobja
vlla, hoci by určite bola vď•ačným číslom 
repe•rtoáru. Dúfam však, že aspoň bansko
bystrická spevohra ju v dohladnom čase 
u vedie. 
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T.reti večer [ 22. ll.] vo Vel kom divadle 
pr iniesol velké sklamanie: balet Lubomíra 
Rožického Pán Twardowski je .eklektickt 
výtvor v librete (variácia faustovského 
námetu] i v hudbe (napodobňovanie všet
kých možných vzorov 19. i 20. storočia -
Cajkovského, R. Straussa, Janáčka, ale I 
Uhors kých tancov Brahmsa etc., dokonca 
jedno čísl·o tvorí dueto úplne ä la Lehár!]. 
I realizácia bola velmi s labá. Choreograf 
Stanislaw Miszczik nakopil bez ladu a 
skladu všetko konvečné baletné ha-rabur
die, a nebyť pe knej scény a kostýmov (aj 
to tracLi čných] JBlila Marcina Schanzera 
(ktorý jediný zo všetkých scénograf ov 
aspoň Či•astočne využil prvotriedne tech
nické za·rladenie obrovského j·aviska), ne
bolo by sa malo obecenstvo ani na čo po
zerať. Nevďačná úloha dirigenta pripadla 
Zdislawo·vi Gorzyií.skému. Nečudujem sa 
Herrmannovi Abendrothovi, ktorý sa svoj
ho oosu po zhliadnutí tohto baletu s údi
vom opýtal: "Ci Polsko skutočne nemá 
iný balet než Pána Twardowského?", ale 
čudujem sa Velkému divadlu vo Varšave, 
že medzi svoje prvé premiéry nezaradila 
Szymanowského Zbojníkov! . 

Zato Szymanowski sa dost.al na program 
v závere jubilejných predstavení: jeho 
Král R-oger 518 s tal ich vyvrcholením hod
notou diela i inscenáciou. Toto filozofické 
scénické oratórium s prvkami mystéria 
predbehlo v dobe svojho vzniku o desiat.ku 
rokov oratoriálno-spevné kompozície Stra
vinského. a očarúva silou svojej geniálnej 
imaginácie d·odnes. V jeho librete víťazi 
dionýzovský kult osláv lásky a krásy nad 
asketlllmom a strohosťou byzantského 
kresťanstva, v jeho hudbe sa obdivuhod
ným spôsobom prelínajú prvky ortodox
ného chorálu, talianskej spevnosti, orien
tálne zmyselné motivy i lýdická tonalita; 
toto všetko je sklbe!lé farbistou inštru
mentáciou, spájajúc-ou vokálne línie do 
rozmanitého symfonického prúdu. I d!žkou 
je to dielo ozaj moderné - všetky tri dej
stvá trvajú dovedna 80 minút (prvé i dru
hé dejstvo po 30, tretie 20 minút ]. Pravda, 
n ie je to d!elo pre zvyčajné operné publi
kum, ale jeho dvojtvárnosť dovo!uje ho 
predvádzať aj koncertne - a verím, že 
napr. v cykloch Slovenskej filharmónie by 
malo velký ohlas. 

Vedúc! umeleckí pracovníci boli tí istí, 
čo prlprav:li s·cíl sku premiéru Rogera 27. 
4. 1949 v Palerme: dirigent Mieczislaw 
Mierzejewskj a v Paríži ž!júci poiský re
žisér Bronislaw Horowicz (prvou jeho po
vojnovou poiskou inscenáciu bola poznafl
ská Krútňava] . Prvý efektne naštudo·val· 
nelahkú partitúru, druhý sa v spolupráci 
so scén ografom Otom Axerom zameral na 

yttvarne komponované obrazy. Vyčítať im 
možno iba záver tretieho dejstva - n ebol 
dostatoč-ne zvýraznený kontrast proti pr
vým dvom dejstvám a premena Pastiera 
na Dionýza a Roxany na Menádu bola zby
točne premárnenou príležitosťou využitia 
technických vymožeností javiska (preme
nu nahradilo prosté preoblečenie ]. Viem 
sl síce predstaviť - zvlášť vo výtvarnej a 
najmä choreografickej s tránke - ešte bo 
hatšie a účinnejšie stvárnen:e. Faktom 
vša•k ostáva, že toto predstavenie bolo naj
vydarenejšie. Nemožno zabudnúť n a mená 
výborných (aj typ ove) predstavltelov: Ro
ger·a stelesniJ Andrzet Hiolski, je•ho ženu 
Roxanu Ha11na Ra-mowska, Rogerovho po
radcu Edris iho Zdislaw Nikodém, Pastiera
Dionýza Kaz.lmierz Pustelak (z.ná.my Brati
slavčanom z niekolkých vystúpeni so Slo
vensk·ou filharmóniou], archlereOSia Marek 
Dabrowski, diakonisu Anna Malewlczova. 

Tolko v skratke o štyroch predstave
n iach vo varšavskom Velkom d ivadle. 
Pravda, hudba zaznievala v jubilejnom 
týždni i v činoherných predstaveniach. 
V e lmi dôležitú súčasť dramaturgickej kon
cepcie tvoria skladby Wáclawa zo Szamo
tul, Cypr!ana Bazylika, Mikolaja Gomulku 
a Anonymov 16. a 17. storočia v Dejmko
vom predstavení Života Jozefovho z po
kolan.ia židovského, syn.a Jakubovho . __ od 
Mikolaja Reja z Naglowic; tiež v jeho zná
mom predstavení [s ktorým Teatr n arodo
wy vystupoval i v parížskom Divadle ná
rodov l Histórie slávneho zmŕtvychvstania 
Pána ... Mikolaja z Wilkowiecka hrá sta•rá 
polská hudba (u nás, ži.al , prakticky ne
známa] významnú úlohu. V mladom di
vadle Atheneum som videl dva roky s taré 
a predsa stále preplnené predstavenie __:_ 
plné a~tuálnych satirických šiahov -
~ech n am vždy kv itnú jablone, využíva
JUCe poiskú "úžitkovú" hudbu od vzniku 
prvej poiskej republiky podnes 

Bilancia varšavského sv!atoč.ného diva
delného týždňa je teda bohatá Lež kóda 
tohto článku je nevyhnutne · rozpačitá 
Stá~e toti~ ostáva záhadou, prečo na čel~ 
v~rsavskeJ opery nie je už Bohdan Wo
~tczko, umelec, ktorý tolko vykonal pre 
JeJ rozkvet : ~modern : zoval repertoár (ale 
nezabudol am na staršie významné diela ] 
rapídne zvýšil počet prem'ér, angažovaÍ 
~nohých mladých umelcov a vedel zor a· 
mzovaf rozsiahlu návštevnícku obec g_ 
čo ~apok~n priznáva aj oficiálny prehlad 
varsavsk.eJ o~ery. Dnes je Wodiczko opäť 
za hran:camt. Polska, v Reyklav iku. Ne
~ochybu]em, z~ nový hudo·bný ri aditel bu-

e I?okračovať v jeho úsilí Musel však 
Wodtczko po d hý · 
d 

. ru raz odísť zo svojej 
omovtny? 

IGOR VAJDA 

Dosť sa už poplsat.o a prediskutovalo 
o tom, že opera stráca obecenstvo, že sa 
dostala na vedľajšiu kolaj a nevie sl zls
kať mládež. Minuloročná pražská konfe
rencia ústami autorov, interpretov a kri
tikov jednotne vyhlás ila situáciu za kata
strofálnu. Ak by relácia André Chénler 
(nedeľa 23. I. 20,00] mala byť hlasom 
do diskusie, spravila by opere medvediu 
s lužbu. Nie pre Umberta Giordana, ani 
pre Beniamina Gig!lho. Jeho nahrávka i 
nemilosrdne rozdrobená na omrvinky ne
stratila dôstojnosť. A tragická postava 
André Chéniera by za !s tých okolnosti 
mohli vyzn i eť prekvapivo súčasne. Ne
malo by všal( byť novinkou, že dnes už 
niekolkQ r iadkov z prostriedku hockto
rého ct ihodného ooerného spr·evodcu v'e 
šokovať. Spletité nemot'vované vzťahy pô
sobia dojmom absurd ty. A pohiad na 
stručný obsah v operno'Tl buletine provo
kuje k najbláznivejšej recesii. Také ni eč·O 

zdramatizované je živá múmia a svedč[ 

o beznádejnej izolovanosti hudobnej kul
túrnej ratolest i. Pr:1ve v rozhlase ž je hud
ba v najočivi dnejšej symbióze so sloves
ným umením. Zaujímavé, že túto svoju 
špecifku doteraz vní 11a asi ako námesač
ník, ktorý na špici veže netuší pod sebou 
zradné h[bky. 

Fanfáry ohlás' li novú štruktúru progra
mu. V otváracej ankete ktorýsi z roz
hlasových redaktorov povedal, že reformu 
nikdy nestvoria nové rozvrhy, len nové 
obsahv. To bv tak bolo v kocke všetko 
čo mÓžno po~edať. No z tohto hiadi;k~ 
je dosť ťažké hiadať na miske váh vý
datnej3ie závaž'e vážnvch hudobníkov. Sú 
tu nové každodenné termíny pre s loven
skú hudbu, pódium pre domácich inter
pretov, Pokladnica hudobných krás hrá 
Stravinského .. . Ale ani to posledné e3te 
nie je obsah. Ved nebuďme t akí skrom
ní - to by mali byť predpoklady. Vedo
mie pritomnosti domácej hudby napríklad 
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nemôže vyvolať ani r egiment koncertov. 
To s i vyžiada ovefa komplexnejšiu prácu 
a arzenál nefalšovaných dnešných rozhla
sových prostriedkov. Okrem toho obraz 
hudby sa ustavične hýbe, mal by sa za
chytiť v tom pohybe - a to môže len 
jedna ustanovizeň, ktorá ten obraz vofky
nevolky každodenne dotvára - slovom 
rozhlas. Teda rozhlas by mal konečne 

vytriasť eso z rukáva a začať t romfami, 
Inak bude každá št ruktúra potemkinov
s kou dedinou. Naďa Foldváriová 

••• 
"Blahoslaveni nalvni, lebo ich je krá

fovstvo javiska!" - tento vz.nešený Fel
sens teinav výTrok má m imoriadne ši-roké 
pole úderutosti ; šfahá totiž všeličo a vše
likoho. N. Foldvár!ovej v KZ/l poslúžil 
atko velmi pádny argument. Značke -JB
je vša•k asi celko:n neznámy: o d•ve stre
ny ďalej, v tom Istom čisle, v člá.nku 

Televízne Vianoce dopúšťa sa tofkých lap
susov, že považujem za potrebné - ten
toraz cel·kom vý<Il imoč:ne - televízie sa 
zastať. 

.Predavšet:kýrn odporúčam autorov.! sta
te ujasniť si pojem mus ioal Ubezpečujem 

ho, že Ťapákov KUBO (24. XII.) nl:n nie 
je, n i·e to e3te Balada o Vojto-vej Marine! 
Obe inscenácie sa d i-ametrálne li~ia. V 
Bal•ade tvorí fabula dQIIIl)namtnú zloožJ<u : 
hudba je dejove motivovani1, je jeho pr ia
mym účast>níkom, k·a talyzátoro:n. Balada 
je dramatic•ké ruel o, Kubo iudová hra so 
spevmi, teda žiadnymi "folkloristickými 
vl <ňlkaml ". (Národ opis vo fo;-me hiry Ku
bo; M. ]urLk , Smena 6. L) Na pozadí 
pribehu sa demonštrujú luďové ZvY'kY ale
bo opačne: obe zložky sú ro-vl!lOcenné, o 
funkooosti nemôže byť an1 reči. A ešte 
kriti•k vyčita t erchovským tanco:n št ý·lo
vú nekorelrtnosť - to je veta i na fol
kloristu-odborníka! 

No ale vážne! Ťapálk v ob'och fll:noc h 
vyhmatal novú pevnialu, ktorá je zať.af 

p ojmove nedefinovateľná, diváka všaJk za
ručene nenecháva oh'ladným: v televizii 
sa vyskytuje iba svl·atoČI!le - ak pre nič 
!né, tak už len preto sa hodia do svia
točného Vlia:nočného programu ... 
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Nasled'l!júce citáty nám ukážu ~á ši
roká je paleta krit!Clkého hodnotenia: 

-JB-: " . ... aJk by s me zosta-vovali rebrí
ček, na n•ajspodnejšej priečke by bez
pečne zakotvil hudobný film Džez pre 
d•voch ... ie celkom nepochopiteľné, pre
čo bolo treba •vysielať tento blahos lave-
1Ilý (t. J. chudobný du-ohom ) m m ak<urát 
na štedr ý večer ... " 

M. Jurik ( Smena, 6. L) - ., ... r alkúsky 
-r ežisér nám naozaj ukázll!l, a•ko sa v 
televiz!l narába s hudbou. A vôbec, k de 
sa v Bratislave vzal taký dobrý džez a 
tak dobre Lnterpretov-aný? . . . " No, bra
vo! NBV!lem, čl -JB- pozná lepš ie tele
vi=e filmy podobného d-ruhu, no r ád 
by som !ah videl. Ovefa viac súhlas1:n s 
M. JurLko:n, d keď s i myslim, že scatové 
skladby vo filme Džez pre dvoch [24. 
XII ) boli dosť nevýrazné a nedl!!li na
jmä G. Hermélyovej - s.peváoke vylo
žEI!le džezovej - do:stato;;nú možnosť 

prejav.tt sa. 
Ba-::Jlovo Pr Elúdiu m a fúga g mol, 'ktoré 

na }asovs kom chrámovo-m o.-g-ane !mter
pretoval Ivam Soka!, vhodne zapa-dlo do 
via•noonej atmosféry. 

V Lac·kovom mu-slcale Noc v i1J1terná-te 
( 25. 12. ) bol L Kra·ji;;ek roLkošne pr:mi
tlvny, S. Valentová ·ro'Zlko.ine otravná, 
Króner s Dibarborom sku-to:~e rovkOŠIIli a 
boli spolu so skvelou Mel•kovičo-vou hud
bou jedLnou záchra•nou tohto podpr ;e
merného filmu. 

Zvyšok decembrového programu tvo·r:ili 
jednak už r ecenzov.a'!lé .reprízy [ La Cant
her.ma, Komorný koncert) a jednak fol
klor istiC'ké pásma Zem spieva [17. 12.), 
Hraj muzi'ka, ves.elo [ 9. 12. l a pod. Tele
v1zia s-a zrejme šetrila na sviat-ky. Boli 
s kutoi'me štedré. Ivan Ma.rton 

KONKURZ 

Slovenský fudový umelecký kolektiv vy
pisuje konkurz na miesto dirigenta. Vy· 
žaduje sa absolutórium vysokej školy ale
bo konzervatória. Prihlášky zašlite do 20. 
apríl a 1966 na adresu SCUK - Rusov
ce, okres Bratislava. 



Jednodejstvori operu Otmara Máchu 
Polapená nevera uviedlo mestské dl· 
vadlo v Pforzhelme. - Milánska Scala 
ohlásila na zimnd sez6nn nasledovný 
program: balet podla Felliniho filmu La 
strada, ant9rom je Nino Rota ; opery: Ho
tel chudobných od Flavia Testlho a Le· 
gendu jedného návratu od Renza Rosse
llnlho. Okrem toho pripravila taliansku 
premiéru opery_ The Mlnes of Sulphur 
( Sfrové bane) od Richarda Rodneya Be· 
netta. ... 

Antal Dorati, lléfdirlgent symfonic~ého 
orchestra British Broadcasting Corpora· 
tion, prijal miesto prvého dirigenta lltok· 
holmského filharmonického orchestra. 

V januári t. r . otvorili nové mestské 
divadlo v Ingelstadte. Okrem hladiska, 
ktoré má 700 miest na sedenie, nachádza 
sa v budove aj slávnostná sála s 1400 
sedadlami a výstavná sieň. Necbýbajd 
tam ani podniky pohostinstva. - V Dor t· 
munde sa tiež pripravnjd na otvorenie 
nového divadla. Slávnostnou premiérou 
má byf Ružový gavalier od Richarda 
Straussa. ... 

V Moskve vzniklo nové trio, ktorého 
členmi sd E. Malinin (klavfr) , E. Grač 
(husle) a N. Sacbovskaja (violončelo) . 
Vlletci traja umelci sd známi ako s6listi 
a laureáti medzinárodných súfalf. 

Koncom decembra a začiatkom januára 
sa v Moskve uskutočnil tradičnf zimný 
festival Ruská zima. Milovnfcf baletu a 
opery mali možnos( vidief premiéry opery 
B. Brittena Sen noel svätojánskej a opery 
moskovského skladatera. A. Nikolajeva 
Cenou života. Inscenátormi a predstavi· 
telmi diel boli známi a osvedčení umelci 
a interpreti. - Na máj pripravuje Moskva 
svoj ul každoročný festival Moskovské 
hviezdy. Zúčastnia sa na ňom najleplie 
hudobné telesá a vedúce osobnosti inter
pretačného umenia. - V lete sa festivalové 
podujatia sústredia v Leningrade. Festi
val Biele noci 1966 bude v znament so
vietskej hudby. Dramaturgia sa zamerala 
na tvorbu D. Sostakoviča, ktorý t. r. oslá· 
vi svoje lesfdesiatročné životné jubileum. 

Tanei!nlca a choreosralka Martha Gra· 
hamová bola vyznamenané ceno11 Aspen 
Institute for Hnmanistic Studies za rok 
1965. - Huslistka SnSaDne Lautenbacber 
udelili v Amsterdame Edisonovu cena 
1965 za gramof6noru nahrávku 16 Myste· 
riensonaten od H. I. F. Bibera. 

Nadácia Zoltána · Kodálya vypfsala po 
prvý raz medzinárodnd skladatelskú sd· 
faf na s borová skladbu (a capella). Cena 
je dotovaná 2110 L. BliUie Informácie: Ko· 
dály Foundation Competltion c/o Boosey 
Hawkes Music PUblishers Ltd., 295 Regent 
Street, London W l. 

Studio Neue Musik na Foklwang Hoch· 
scbule Esssen chce lltudujúcim umolnif 
vo forme pracovných zdrulent konfron· 
táciu so vlletkými fázami modernej hudby 
a oboznámi( leb s pracovnými postupmi 
rôznych skladatelov. Prednállajúcimi sd: 
Kees van Baaren, Gottfried M. Koenig, 
Ton de Leeuw, Gyiirgy Ligeti, Witold Ln
toslawskl, Henri Ponsseur, Siegfried Re· 
da, Kazimierz Serocki, Dieter Scbllnbach 
a dr. Carl Dahlbaus. 

* • * 
V dňoch 7. až 14. júna 1966 bude v Mní

chove I. všeobecný nemecký hudobný fes
tival. Na festivale odznejú viaceré pre
miéry diel skladatefov z oboch častí Ne
mecka. Súčasne bude prebiehat aj hudob
nopedagoglcký kongres. Východonemeckí 
skladatelia a hudobní vedci už prlslúblli 
účasf na festivale a na kongrese. 

* • * 
V rámci Wiener-Festwocben sa v máji 

t. r. uskutočni slávnostná premiéra ope
ry Jozefa Mathiasa Hauera Die scbwarze 
Splnne (Cierny parik). Titulnú rolu zve
rm Johanovi van Kesterenovi (Blázon). 
ženské hlavné úlohy stvárnia Helga Pi· 
larczyková a Marilyn Tylerová. Viedenskf 
symfonici brajd pod taktovkou Michaela 
Gielena. Réliu má Kurt Wilhelm, scénu 
navrhol Gerhard Hrnby. . . . 

Znejúca história hudby - tak sa nazýva 
kolekcia 18 dlhotrvajúcich platni západo· 
nemeckej firmy Ariola, na ktorej je na
hraná antológia 156 skladieb európskej 
hudby od raného stredoveku podnes. Celá 
kolekcia pozostáva z troch albumov: Od 
stredoveku po klasiku, Beethoven a ro
mantici, Európska hudba XIX. a XX. storo
čia; jej súčasťou je i lesfstostránková 
Krátka história hudby. Na nabrävkach sa 
podielali poprednf umelci a telesá. 



SLOVENSKÝ HUDOBNÝ FOND 
vydal tieto piesne zo slovenskej hudobnej tvorby 

• A le x an d e r Mo y z es : CESTA 
Cyklus plesni pre soprán a orchester na b4sne Laca Novomeského vo verzii s kla 

vÚ\Ilym sprievodom. Prvé tri plesne ~ol'ill Sllčast pOvodného znenia Sikladatelovej II. 
symfónie ( 1934 ). Po jej prepracovant pridal autor ltvrtťl - apoteózu mieru a ume 
nla v ňom - poradie prvfch troch zmenU, a tak vznikol cyklus Cesta (1940). Prvá 
pleseň VIETOR NAD DOLINOU má mlxolýdlok1 oharSk!ter, iktort Jej dodéva použlvllll.le 
malej septimy v 9pllievodnej figúre. (Tfm. fe Sp8V!Df blas má v zásade durový cha
rakter, vznlkajt1 zaujlmavé prlečnosU.) PIESEN LORETANSKYCH ZVONOV má zas 
fcyglckf charakter častým vybočovantm do tóniny vrchnej malej sekundy - tento
krát aj v spevnom hlase, čim vzniká striedanie dvOC'h tonálnyrch hladm s centrálnym 
postaventm vfohodlskovej t6nlny. AJ tretia pleseň CESTA - dala meno celému cy
klu - je založená (podobne ako obe predchádzajt1ce) na ostlnátnych figúrach a bU· 
f i sa najviac k lfdlckému modu, pravdafe, len v základntch znakoch; rôzne vybočenia 
tu - ·Ilko aj vo Vetre nad doUnou a PI89Dl iloret6nskyoh zvonov - sú pravidlom. 
Námetove táto pleseň tvori predhod od náladovej poézie - 1 'ked s reflexfvlnym pod
textom - prvfch dvoch básni k poslednej, a to POVZDYCHU, ktorej tert je sf(:e 
velmi stTuČIIlfm, ale o to vfraznejtim zamyslenún vo vare vojny. Je to to isté zná
me it~le, ktocym Palo Bielik zlŕkODčH film Styrldsaf§tyrl e§te v časoch, ked 
básnikovo meno nebolo velmi radno spammaf. 

I kompozične je táto pleseň najprepracovanej!lla. Inklinuje k mezzoterachordálnej mo
dalite . 

• Ján Cikker: O MAMICKE 
Z tohto mlnllrtíirnaho klenotu slovenskej plesňovej literatúry pre hlbokf hlas so 

spl'levodom klav1ra prý§tt hlboká s1dadlltelova neba a lás'ka k mllt'ke - zároveň 
vanie aj student dych smrti. Nie dlv; rok 1940, ked C}'lklus V'7lllilkol, bol rOkom stéle 
sa roZil"astajúceho po!laru druhej svetovej vojny a 9k.ladatel nemohol vooi nemu 
zostaf lahostajnf. 

Prvá pleseň - A DIEŤATKO KEO UMRELO na Slová Valent[na Benlaka - je smll
točnou uspávankou nad mfotvym detsktm tlel'kom. Ostinfrtme striedanie polylikordlc
kých lomenfch harm6nlf jej dáva zvlá!ltny, tajomný kolorit; za nimi sa vznáša hlas 
temer v dllltonldkej melodEke. Pleseň DOMA (Aindrej Guoth) sa začma ako dom6ca 
idyl·a pro plameňoclh Jwbu - !Oh bru skvele .fiustruje Tfobly sprievodný pohyb -
ná-hle však prejde vo vf'krlčnfk s vetou: .,Vo svete .boj~tia !kričali kliatbami nevl.nnej 
Jm-vl", ozvlá§tnenej dlhou medzlin'ou : této veta a jej vyznenie tvoria carrtrum a dyna
mický wchal tejto plesne. MATKA MI PISE LIST (Frant-išek He<sko) , list stárlnucej 
mll'tlky frontovému vojakovJ je bOlnym výlevom, k<tort Ctk!ker zhudobnil zvlášť maj
strovsky od jemného úvodu cez zúfalé vfk.rdky osamelého mat'klnho srdca, zvýTaz
nené nepravidelným tepom rytmickej figúry a mnohonásobným Inštrumentálnym 
opa'kovanfm otázky o synovom návrate (až po záver9ČIIlú rezlgnáoiu) . 

• Ot o Ferenc z y : TRI SONETY ZO SHAKESPEARA 
Cyklus obsahuje zhudobnenle ttchto sonetov: HOW OFľ WHEN THOU MY MUSIC 

(128) , WHEN MOST I WINK (43), MY LOVE IS AS A FEVER (147). Vznikol r. 1963. 
Ferenczy v ňom nadvazuje na štfl svojich posledných skladieb, zvlášť Sláčikového 
kvarteta a rozvlja Ich do ďalšieh dôsledkov. 

Uvolňuje tonalltu - hoci nemožno hovorlf o atonallte, má hudobný proces velmi 
mnohotvárny priebeh: tonálne centrá sa rfchle striedajú a neraz Ich treba domf!llat. 
Všetky hrl plesne sú vystavené na prfbuzlných harmonloko-lntervalovtch a rytmlc· 
kých postupoch, čfm má celý cyklus štýlove vyhranený tvar. Pravda, to nijako ne
zabraňuje skladatelovl zvfrazňovaf - velmi cttlivo a t1čtrme - detaily a nuansy 
t extu. 

Cyklus je pfsaný na predlohu v angl.lokom origináli s klavlrnym sprievodom. 
Kladie na speváka l na jeho partnera nemalé nároky. Ale hlbka Shakespearovej poé· 
zle a jej výsttmá trlmSformäcla do hudolmého rúcha sl tlÍito námahu zaslúžia. 

SLOVENSKÁ HUDBA, časopis Sväzu slovenských skladatefov 
Čislo l, ročnik X. Cena Kčs 3,- 3/66 



Kuratórium Herderovej ceny udelilo toto 
každoročné vyznamenanie profesorovi Já· 
novi Cikkerovi. Cena Gottfrieda von Her
dera - vzťahujfíca sa na celý nemecky 
hovoriaci svet - upozorňuje na velké kul
túrne a umelecké osobnosti v)•chodnej a 
juhovýchodnej Eurlípy. Z jej doterajiich 
nositerov treba spomenúť aspoň známeho 
polského shakespearollíga Jána Kotta a 
maďarského skladatera Zoltána Kodálya. 
Herderovu cenu prevezme prof. Cikker 13. 
mája t. r . na viedenskej univerzite. Je ~o 
jedno z najvyiilch uznani, ktoré dosiahla 
slovenská hudobná kultúra vo svete. 

Marin Petrov Goleminov, bulharský skla
datel, riaditel sofijskej opery, navštívil 12. 
a 13. januára Bratislavu. Stretol sa s vedú· 
cimi činitelmi SSS a SND a zfíčastnil sa 
aj na koncerte SF .• 

Kvarteto Pro arte zo Záhrebu predniesla 
27. januára v bratislavskom dome SCSP 
štyri skladby súčasných juhoslovanských 
autorov pre toto obsadenie: Mihovila Loga
ra, Miroslava Miletiča, Iva Petriča a Stan
ka Horvata. 

Balet opery Slovenského národného di· 
vadia usporiadal v dňoch 12. až 31. januá
ra zájazd po talianskych mestách, kde 
vystúpil na 17 predstaveniach a s jedným 
predstavením hos!ov~l ~i vo švajčiarsku. 

Huslista KonitanUn Sedlák a klavirista 
Rudolf Macudzlnski nahrali pre rozhlas 
v Heidelbergu Sonatlnu pre husle a klavír 
od Eugena Suchoňa, Jurovského Romancu 
a Martlučekov Tanec pre husle a klavír. 
Jeden z posledných Casalsových !lakov 
Jiirgen Wollf naltudoval Sonátu pre vio
lončelo od Milana Nováka. Johannes Mel
ners nahral v heidelbergskom rozhlase So· 
nátu pre klarinet od toho istého sklada
tela. Oi!enéiovo Concertino pre flautu a 
klavlr (orchester) pripravuje západone
mecký flautista Werner L6hrich. . 

Mladf slovensk( umelci - speváčka 
Alžbeta Mrázová, flautista Miloš Jurkovič 
a klaviristka Herta Maclarová - absolvo
vali v druhej polovici januára 31 koncer
tov slovenskej hudby v Polska. Cvodný 
koncert v Cs. kult6rnom stredisku vo Var
lave mal zvlált slávnostný rámec. Kon
certný zájazd mal velmi pekný 1ispech 
aajmi u mladých poslucháčov, ktorf sa 

takto po prvý raz stretli so slovenskou 
hudbou. 

Do belgickej La revue des disques na
písal jej šéfredaktor Marcel Doisy tieto 
pochvalné slová na Kardoš-ov Koncert pre 
orchester: "Slovenský skladatel vychádll!a 
ako Bartlík z rodového umenia ... bol nes
porne ovplyvnený Bartlíkom a Lutoslaw
ským, predsa viak ostáva osobitý a miesta
mi je al panovačný. Obdivujeme predo
všetkým výbornú inštrumentáciu, vždy far
bistú a plastickfí, ďalej prudký tempera
ment, dynamičnosť, ktorá obrubuje kon
trasty, a prudký tep. Je to silné, vášnivé 
dielo." - O Hrdinskej bala de zas napi-
sal: " .... i'!, ... plná ušlachtilosti a dojí-
mavosti .. . 

Scénické kompozície Jaromíra Dlouhého, 
ktoré vznikli v spolupráci s autorskou dvo
jicou Ursula Damm a Horst Ulrich Wend
ler, úspešne prenikajú na nemecké ja
viská. Divadlá vo Wittenbergu a Parchine 
uvádzajú Ve!-'plixter Alltag, v Halle sa 
hrá Der Flaschenteufel a quedlinburská 
scéna chystá v júni Troch mušketierov. 

Na štvrtej brnenskej Hudobnej strede 
zazneli výlučne slovenské skladby: Martin
čekove Dve etudy pre klavfr, Parikova 
Hudba pre troch, Hatríkova Introdukcia, 
fliga, finále pre barytónový akordelín, Ber
gerovo Trio pre flautu, klarinet a fagot, 
Meierove Nočné piesne, Očenášovo Concer
tino pre flautu a klavír a 3 časti zo Su
choňových Kontemplácii. účinkovali Kléra 
Havliková, Ivan Palovič (klavlr), Milan Je
žo (hoboj), Ladislav Šoka (flauta), Ed
mund Bombara (klarinet), Vladimír Cuch
ran (akordelín), Ján Martanovič (fagot), 
Mária Meierová (spev), Miloš Jurkovič 
(flauta). 

Z rozhodnutia Slovenskej národnej rady 
eite v tomto roku slávnostne otvoria Pa
mitnfk Ludwiga van Beethovena v Dolnej 
Krupej. Pamitnfk bude umiestnený v prl
lahlom domčeku vedra kaitiela, kde 1idaj
ne Beethoven býval. Vnlitornli lipravu a 
zariadenie má na starosti Hudobné odde
lenie Slovenského národného m6zea v Bra
tislave. V pamitnfku bodli vystavené lolo
k6pie bratislavského listu L. v. Beethove
na, listu nesmrtelnej milenke, starých r,
tfn Dolnej Krupej, ffiohovca, Pielťan, Bra
tislavy, portrétov Terézie Brunsvikovej, Jo
zeliny Deymovej (rod. Brunsvikovej), Gla
lietty Guicclardi a iné. V prfzemf domi!eb 
bude tzv. Beetbovenov klavlr, jeho po
smrtné maska a pamiatky z kdtiela. 
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VYHLASUJEM 

zaslúžilého umelca Ján a Cikkera 

za úspešnú skladateľskú tvorbu, 

ktorej majstrovstvo sa spojuje 

s podnetmi národnej tradície 

a svetového vývoja, 
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ZA NÁRODNÉHO UMELCA 
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V Prahe dňa 21. februára 1966 

Prezident C::eskoslovenskej socialistickej republiky 

ANTONíN NOVOTNÝ 
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hudobná 
história 
ako 

pavol polák 

ako som 
' 

identifikoval 
jednu 

haydnovu 
symfóniu 

dobrodružstvo 
V rade tvorivého odkazu velkých skladatefov európskych dejin hudby sa osnd 

nesporne najmacošskejšie a najnespravodlivejšie zachoval práve k jednému z jeho naj
väčších géniov - Josephovi Haydnovl (1732-1809). Nikdy sa sice nepochybovalo. 
o jeho historickom význame ako jedného zo zakladatelov novovekej Inštrumentálnej 
hudby a hlavných tvorcov hudobnej reči epochy klasicizmu, no jeho umelecko-estetický, 
wýznam ostal donedávna úplne nedocenený. Jeho skreslený obraz ako dobráckeho, po·, 
hodlného, naivného "Papa" Haydna, akéhosi menšieho predchodcu Mozarta a Beetho
vena - vykonštruovaný v období romantizmu - sa udržal skoro do polovice nášho 
storočia, ba konkrétne u nás dožíva tento deformovaný Haydn dodnes v povedomí našeJ 
hudobnej verejnosti. Chýbali reprodukčn( umelci, schopní ozaj štýlovej interpretácie, 
chýbali vedeckovýskumné práce, zaoberajúce sa jeho životom a dielom, no najmä chýba 
*'úhrnné kritické vydanie jeho diel. Kým Kochel vydal svoj "Chronologieko·tematický
zoznam všetkých diel W. A. Mozarta" už r. 1862, vydáva až v dneš nej dobe A. v. Ho· 
Jloken svoj zatial nedokončený "Tematicko-hibliografický zoznam diel Jos. Haydna"1 ) . 
Kým kritické vydanie celoživotného diela .Mozarta sa uskutočnilo dávno v minulom 
storoči a máme poruke uf ·jeho druhú, vylepšenú reedíciu, dodnes nemožno nič podob
ného povedať o obrovskom odkaze Haydna. Paradoxná je pritom skutočnosť, že Zlt 

Haydnovbo života vychádzali jeho diela v rôznych tlačiach a boli rozšfrené v nespo
četných opisoch. Pravda, tieto sa robili velmi nedbalo, autor zväčša o nich ani nemal 
ve~omosti, a preto sa tam len tak hemžilo chybami, i ·"pridavkami", "úpravami" či. 
"vylepšeniami" svojvoJných ·vydavatefov. Ba eš te viac podvrhnutýc~ diel bo~o rozši!e· 
ných pod Haydnovým menoni, .ktoré od neho vôbec nepochádzal!. Toto vsetko SIC':_ 

&vedčí o jeho niekdajšej popularite, tvori však značné prekážky pr1 spoznávani praveJ 
tváre jeho odkazn. Vo veci naprávania krivdy na Haydnovi sa teraz už robí nemálo: 
čo je o. i. odrazom zvýšeného záujmu o hudbu 18. storočia v našej dobe. Okrem zakla~ 
dateJa modernej haydnológie dánskeho J. P. Larsena, rakúsko-amerického K. Geirin-: 

IJ I. zv. Schott, Mainz, 1957. II. a III. zv. zatia l nevyš iel. 
2] H. C. Robbins Landon: The Symphonies of Joseph Haydn, Universal Editlon '&. Rocklltr. 

London, 1955. 
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gera, maďarských bádatelov D. Barthu 8' L. Somfaia, zmieneného Angličana A. v. Hobo· 
kena je to Joseph-Haydn Institut v Kolíne nl~. ldorý sa sús tavne venuje vedeckému 
výskumu tejto problematiky. No nesporne najplodnejšim, najschopnejším a najp:Inejším 
haydnológom našich dnf je H. C. R. L.andon, známy najmä svojou velkou, vyše 900-
stranovou (spolu s dodatkom) monografickou prácou o Haydnových symfóniách.2) 
Tlačou u ž vydal rad jeho diel, no jeho najväčším činom je s úborné kritické vydanie 
všetkých 106 + l Haydnových symfónH, prvé svojho druhu na svete - po odstupe 
okrúhle dvoch storoči od ich vzniku!! Keď uvážime, že symfonické dielo tvorí jadro 
jf)hO odkazu, nemusime sa vari širiť o význame tejto akcie, k torú uskutočňuje v spolu· 
práci so známymi viedenskými vydavateJstvami Doblingerom (prvá polovica) a Univer· 
sal·Edition (druhá časť). Pritom vysoko treba hodnotiť aj modernú edičnú prax spojenia 
vedeckého i pra!dického vydávania tohto komplexu diel. Táto práca naráža na nemalé 
prekážky, najmä pokial ide o prvú polovicu jeho symfonického odkazu, čo je zapri· 
činené tým, že značná časť autografov a hodnoverných opisov Haydnovej dovtedajšej 
tvorby bola zničená pri dvoch velkých požiaroch na oboch vtedajšlch Haydnových pô· 
sobiskách v kaštieloch v Eisenstadta (r. 1788) i v Esterháze (r. 1779). O neskoršie 
tlače, ktorý_ch bo~o neúrekom, sa _ n.emožno velmi opierať, lebo nekriticky preberali 
neautenticke zneme periférnych ed1C1í; treba sa preto orientovať najmä oa dochované 
autentické rukopisy. Rozvoj moderného pramenného bádania má za následok že sa 
technika a metódy textovej kritiky hudobného zápisu mimoriadne zjemnili a diferen
covali. Prejavuje sa to menovite v prípade Haydna, kde sa výskum nesústreďuje 'ba 
na ( často už nejestvujúce) autografy, ale na filologicky ovefa obťažnejšie zistitefné 
dobové kópie. 

Najdôleži!ejším a najautentickej_ším zo ~šetký-cb Haydnových koplstov bol Jusepb 
Elssler se~JOr . . Vzhladom oa veľke ťažkosti haydnovského bá dania majú kópie tohto 
Elsslera m1mor1adny význam vzbľ.adom na otázky autentičnosti, chronológie a problémy 
hudobného textu. Elsslerove kóp1e tvoria často pri už neexistujúcich autografoch ich 
plnohodnotnú. náhr~du, . ~ú najdôležit':_jšfm prameňom a dávajú podklad k príprave 
čo mo'tno naJ~utentJc~eJšleho te~tu. Vy~nam zástoja tohto najspolahlivejšieho z množ
stva Haydn~vych kop1stov nech tlustrn)e aspoň tento príklad: Jeho 21. i 29. symfónia 
sa dochovali ta!< v autografe, ako aj v Elsslerovom opise; takýchto prípadov je, pravda, 
málo - over~ častejším prípadom je, že chý-ba jedno i druhé. A tu sa ukazuje zanjí· 
o:avá:_!la prvy pohlad úplne parado~ná vec: Elsslerove opisy totiž znamenajú tu auten
tJckeJSI text ako vlastný Haydnov povodný rukopis! Túto okolnosť možno vysvetliť tým, 
že Haydn často v prvom predvádzacom materiáli nového diela spravil ešte korektúry 
a n~ektoré zmeny, avšak ~ž si n~dal tú námahu, aby tieto dodatočne zaznamenal aj 
v povodnom autografe SVOJej partitúry. A práve tieto Haydnom revidované orchestrálne 
party verne op.ísal Elssler. ~rvý p!'edvá~za~i materiál bol zrejme požiarom zničený, no 
Elsslerove kópie, ktoré v mektorych doležltých textových detailoch ukazujú odchylky 
od pôvodného antografu, predstavujú tu dôležltejši prameň ako vlastný autograf! Kde
kolvek sa preto objavuje Elsslerova kópia, považujú to haydnológovia za prvoradú 
senzáciu. Takýchto pripadov, pravda, sa v posledných rokoch vyskytlo už iba málo. 
Ked' pri príležitosti Medzinárodnej haydnovskej konferencie r . 1959 v Bratislave 
navštivili bádatelia Larsen a Landon ústav hudobnej vedy SAV, objavili tam Elsslerovn 
kópiu Haydnovej JB. symfónie, ktorá je tam medzi iným materiálom uložená. Bez tohto 
objavu (autograf diela sa nezachoval) by nebolo bývalo možné pripraviť autentické 
vydanie tejto skladby.3) Iste neslú~l ko cti československej hudobnej vedy že zabra· 
ni~ni bádateli': robia v našich archívoch objavy (bolo ich v po·slednýcb rokoch viac) , 
am napr. to, ze na haydnovskej konferencii v Budapešti mal západný (a nie česko
slovenský) muzikológ referát o nový-ch haydnovských objavoch v CSSR· bol to priamy 
dôsledok kultistických rokov, ktoré silne poznamenali hudobnohlstorickfr prácu a zna· 
menali stagnáciu na poli heuristickébo bádania. 

Po tomto úvode do problematiky prechádzam k vlastnému predmetu tohto príspevku. 
Podarilo sa mi totiž objaviť a identifikovať ďalší vzácny baydnovský prameň na Slo· 
vensku. Keď pred rokmi zistil dr. Vševlad Gajdoš ako knižničný dokumentátor pri 
spracovani inventára knižnice rodiny Zayovcov z Uhrovca aj hudobniny, medzi ktorými 
sa nachádzala pre ·slovenskú hudobnú minulosť velmi vzácna rukopisná zbierka, na
písal o tomto svojom objave do Slovenskej hudby.1) Tejto zbierky sa potom ujali nie-

3 ) Vyšlo nedávno '!l nakla'datels tve Doblfnger, Wien. 
4

) SH 1960. roč. IV. č. 4. s tr. 220-221; 1965. roč. IX. č . 7. s tr. 299-302. 
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len naši Itluzikológovia, ale aj maďarskí kolegovia sa na ňu doslova vrhU, vidiac v nej 
· dĎležitý príspevok nie uhors!(ej, ale maďarskej hudobnej histórie. Gajdoš sa v svojej 
1zpréve zameral hlavne na popis tejto zbierky a iba stručne uviedol, že sa fam na
chédzajú aj iné hudobniny ,.známych majstrov ako Mozart, Rossini, Diabelli, Kallivoda", 
'ako aj rôzne rukopisy tancov , komponované pre rozličné príležitosti". Ujal som sa 
týchto materiálov, pri spracovaní ktorých som m. i. zistil cenný dobový opis Gluckov
bo Orfea od b :mátikeho kopistu a niekofko unikátnych starých viedenskýcb tlačí, 
ktoré vôbec neboli vo svete známe a jedine tu sa dochovali. No najvzácnejšou pa
miatkou sa mi už pri prvom prieskume materiélov videla stat'á kópia Haydnovej sym
fónie C dul', ktorá nes~(ôr do:>tala v poradí jeho symfónii č. 43 a prímenie ,.Maria 
Theresia". Netreba sa ani diviť tomu, že Gajdoš sa o tomto diele (a o iných) vôbec 
nezmienil, veď jeho skladby sa v našich fondoch vyskytujú hojne, ale sú to iba ne· 
skoršie opisy, nemajúce zvláštnu cenu. 

Kedy a ako vznikla táto symfónia a odkial dostala svoj názov? Nicolaus Joseph 
kuieža Esterházy, ktorý do>tal prímenie .,Nádherymilujúci" nastúpil po smt'ti Pavla 
Antona Esterházyho r . 1762. Pre Haydna, ktorý v sídle Esterházyovcov v Elsellstadte 
·pôsobil ako kapelník od r. 1760, to znamenalo tiež obrat, leb·l knieža Mikuláš bol 
:velkým priaznivcom hudby. Po vzore Versailleského zámku si dal v rekord~om čase 
'r. 1766 poo;taviť pri Neziders!mm jazere rozprávkovo náherný kaštlel, nazvany po ňom 
'Esterháza (dnešný Fertiid v Maďarsku). O. i. dal tam postaviť aj operné divadlo, 
angažoval popredných talianskych spevékov, rozšíril orche~ter. Hudobné pro~ukcie 
mali vynikajúci chýr, čím sa Esterhäza vskutku stal poprednym kultúrnym stredtskom 
vtedajšej ríše. Niet sa čomu diviť, že aj cisárovná Mária Terézia chcela spoznať tento 
.palác a tak sa tam s velkým sprievodom vybrala v septembri r . 1773. Ako dobové 
pram~ne podrobne opisujú, očakávalo ju slávnostné privítanie na nádvorí k~štlefa, 
,kde nechýbali trubači, bubeníci, hajdúsi, husári a polovnícky sprievod. Po obdtvovaní 
.nádhery pa'l'ku sa zúčastnila operného predstavenia, kde odznela Haydnova opera 
L'infedeltä delusa , čo vládkyňu ta~( nadchlo, že neskôr vyhlasovala: .,Keď chcem počuf 
dobrú operu, vyberiem sa do Esterházu", pričom, ako vieme, Vi~deň v~edy patrila 
.k najdivadelnejším mestám Európy! V priestoroch kaštiela potom . zacal mas~arný ples, 
po otvorení, ktorého sa vznešený hosť odobral do čínskeho ~av1lónu, ktoreho vyso~é 
zrkadlové steny odrážali svetlo nespočetných lustrov a lamp16nov. Tam sedela kme
žacia kapela v slávnostnej uniforme a hrala Haydnovu hudbu pod skladateYovým ve
;denim. Polial dobové pramene. Haydnovská literatúra svorne tvrdi, ~? tam vraj zazne
ila jeho nová ( 48.) symfónia, ktorú sklada tel schválne 11re Jú to prllez1tosf s~omponoval 
;a ktorá preto dostala uvedené prímenie .,Maria Theresia . Ako dobu vzn1.m kompo· 
:zfcie udáva celá haydnovské literatúra r. 1772-73, a to z toho dôvodu, že prvá 
:zmienka o diele je v Breitkopfovom katalógu z r. 1773, čo zdanlivo korešponduje 
s t r adovanou domnienkou o príčine genézy diela. Najnovší nález na Slovensku, o kto
rom v ďalšom referujem, však m. i. prináša aj do tejto otázky nové svetlo. Ked' som sa 
po čase vrátil k tomu pramenu, zdalo sa mi, že ?Pis .musí byť ešte star~!. a cen1_1ejšf. 
ako som sa bol pôvodne domnieval, preto som pr1stúpll k jebo podrobne)slemu vysku· 
mu. K vonkaj~iemu popisu prameňa aspoň tolko: opis titulného listu: ,.Synfonia in C 
/Violino Primo/ Violino Secondo /Oboe Primo/ Oboe Secondo /Corno Primo/ Corno 
Secondo /Viola/ Violone ll Del Sigre Giuseppe Haydn". 8 hlasov + obal súčasne 
tit. L) spolu 44 listov (7,7,4,4,4,4,8,6, + 2), z nich je 77 popísaných strán, výškový 
formát cca 34,4X21,7 cm (,.cca" preto, lebo ručne strihaný papier má pocbopiterne 
.odchýl~<y v rozmero!:h ), rukopis dobre čitatelný, tmavohnedý atrament, noty písané na 
·ručne Unkovanej dvanásťrladkovej osnove. Na titulnom liste je inou rukou . dole 
;pripísané .,Inter Difficillimo N. ll;. Napriek tejto poznámke sa zdá: že op1s je 
·tzv. archívna kópia, t. zn., že materiál nebol použitý k interpretácii. S~ladba .Je 
:Spolu s ostatným zayovským hudobným archivom uložená v Literárnom archive Mat1ce 
:slovenskej v Martine.S) 

Predovšetkým sa mi jednalo o identifi~áciu filigrá~u (vodoznaku papiera). Tejto 
ootázke sa u nás dodnes venuje len minimálna alebo skoro žiadna pozornosť, hoci 
:0 jej dôležitosti nemožno pochybovať; v niektorých prípadoch (ako v tomto l je práve 
vodoznak prvoradým identifikačným pomocníkom. Pr'l(é a rozhodujúce zistenie bolo, 
že ide o originálny papier z papierového litlyná 1v Lockenhause, ktorý bezpro· 

5] Ďakujem na tomto mieste s. Ern. Muntágovi ·z MS za ' pr'éllnoilrié pre disponovanie mate riálu 
do Bratislavy za účelom jeho vedeckého spracovan ia. ~ . 

stredne patril Estérházyovcom; na tomto papieri písané skladby predstavujú bezpeč· 
ne autentický materiál, ktorý má pre haydnovské b:ídanie r ozhodujúci význam. P ravda, . 
na tomto papieri sa vyskytujúce rôzne písmená, ako i kresba filigránov (väčšinou. 
P.redstavujúca jeleňa v behu, skoku a pod.) sa často nachádzajú aj v iných druhoch : 
papiera, ktoré nemajú s lockenbausovským nič spoločného, a preto treba pri výskume 
postupovať nanajvýš obozretne. Esterházyovské papiere boli v dôsledku primitívneho 
spôsobu výroby silné, hrubozrnné, teda nedobrej a~msti, preto sa používali iba na 
rozpis orchestrálneho materiálu, nie však na partitúry. V našom papieri som zistil 
dva druhy filigránov, teda sa použil dvojaký papier (s písmenami .,IGW" a dvoma 
typmi jeleňov). leb presnú identifikáciu značne sťažila vefmi slabá viditelnosť. Jeden 
z nich som napr. musel odkt'esliť a·l zo siedmich rôznych listov pap iera, kým sa mi : 
podarilo dať dohromady súvislú kresbu. Zato som mobol skompletizovať časť k resby, 
ktorá dosial nebola pre svoju nečitaternosť v úplnosti publikovaná. Okrem toho sa . 
vyskytujú pri .,moj ich" filigránoch menšie odchýlky, ktoré tu nemôžem bližš ie popí>ať 
a zrejme predstavujú novú variantu dosial známych exemplárov. Jedná sa o Larsenom . 
očí>lovauý filigrán č. 8 a 9'1) , Laudonom uvedený ako Il, 3 ' ) a reprodukovaný u Bartha
Somfaiho ako č. 19~ a 1938). 

Najstarši, dosial známy opis tejto symfónie, ktorej autograf sa nezach oval, pocbádza 
od anonymného viedenského Impistu, zhotovený okolo alebo krátko pred r . 178!J1 ) . 
Teraz som však zistil fantastickú vec, a to hneď v dvojakom smere. Na základe 
identifiká cie oboch vodoznakov totiž bezpečne vyplýva, že papier bol vyrobený r. 17691 
Pritom je nanajvýš nepravdepodobné, že by pri obrovskej spotrebe papieru v Est erbáze · 
bol novovyrobený papier ostal nepoužitý viac ako rok-dva. No podľa toho sa jlldnako 
nedá ešte s istotou stanoviť presný rok zhotovenia opisu. Teraz nadobudol plný 
význam zápis na titulnom liste, o ktorom sa úmyselne zmieňujem a 'll teraz. V pravom 
hornom rohu lit. listu je totiž tužkou dodatočne pripísané "769". Toto číslo ml bolo 
nápadné už pri prvom prieskume prameňa, ale bolo treba najvä ~šej opatrnost i, lebo 
mi bolo z literatúry známe, že dielo vzniklo neskôr. Keďže tento rok - a nespo1'ne 
sa jedná o vročenia - [e pripísaný tužkou, mohlo sa ta~( stať aj o niečo neskôr, • 
hoci (aby písma bezpečne prezrádzajú, že ide o dobový opis. Ale mohol sl to pripadne 
pisatel spliesť alebo o niekofko rokov · neskôr sa mýliť - proste tento zápis sám osebe · 
som nemo'lol považova( za neklamný dôkaz presného vročenia. 

Avšak I(eď 1. ) papier bpl vyrobený r. 1769 a 2.) úplne nezávisle od toho je ten 
Istý rok uvedený na titulnom liste, je nad všetky pochybnosti ja~né, že tento opis bol t 
nes\)orne zhotovený r. 1769111 Tým možno definitívne pochovať legendu o vzniku · 
diela. S priam apodiktickou istotou tvrdi. A. v. Hoboken v svojom tematickom kata
lógu Haydnových diel o (48.) symt6nii, ktorej vznik udéva ,.k omponovaná 1773?"10) : 
,.Tá to symfónia bola skomponovaná z prfležitosti návštevy cisárovny Mél'ie Terézie · 
v Esterháze a po prvé predvedené v s eptembri 1773. Dostala prím!!nie ,Mát'ia Terézia' 
hoci tento sa v žiadnom zo starších prameňov nevyskytuje"ll ). Keď sa pred niekofký
mi rokmi našiel v Cechécb starý opis tejto symfónie, kde je na titulnom liste pripísané 
.,Sanfae Theresiae"tz, zdalo sa to ďalším dôkazom v prospech tejto mienky. Aj Geirin
ger píše v tej istej súvislosti o predvedení .,novej" symfóniel3 ). Nemáme doklad, ktorý 
IJy potvrdil alebo vyvrátil tvrdenie, že tá to symfónia pri tej to príležitosti zaznela 
alebo nie. No na základe náš'IJo nálezu možno bezpečne vylúčiť dodnes tradovaný ná· 
zor o dobi! a prfležito; ti vzniku d iela. Okrem toho je aj viac ako nepravdepodobné
že by Haydn túto symfóniu až vtedy bol uviedol premiérove. Dielo vtedy už bolo aspoň 
štyri roky staré (ak nie viac) a Haydn svoje nové s ymfónie obvykle predviedol 
v Esterháze ihneď, resp. I(rátko po ich vzniku. 

Haydn svoju 48. symfóniu, ktorej prvá kópia z r . 1769 sa teraz naš la, skomponoval, 

6 ] J. P. Larsen: Die Haydn Ob er lle fe run g, Copen hagen, 1939, str. 165. 
7 J H. C. R. Landon: The Symphonies ... str. 613. 

· 81 D. Bartha - L. Sorrifa l: Haydn als Op !rnkape llmelster, Verlag der Ungarischen Akademle 
der W issenschaften, Budapest, 196J, str. 445. 

9] Z arc'lfvu kniežat T hurn a Taxis, RelensbuP. 
101 joseph Haydn . Thematlsch-biblio _raphisches Verzeichnis, Ba nd I, Mainz , 1957, str. 59. 
u l Tamž 3, str . 60. 
121 Z archlvu Clam-Gallas vo Fr9dlante, d eponované v H td. o :ld. När. múzea, Pra ha. 
131 K. Geir inger: joseph Haydn. D:Jr schopferische W<!rdegan3 eines MJis ters der Klasslk. 

Schott, Main z, 1959, str. 53. 
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možno už r . 1768. K tejto domnienke nás vedtí kritériá štýlovej kritiky. Haydnova 
hudobná reč totiž počnúc rokom 1768 prekonala dalekosialJlu zmenu, ktorej výsledok 
- nie však vonkajšiu či ·vnútornú príčinu (pre nedostatok dokumentov} - môžeme 
postrehntíť. Haydn sa totiž vtedy dostal do zvláštneho obdobia, ktoré treba nazvať 
Jeho "Sturm und Drang" periódou. Toto hnutie, známe aj z dobovej literárnej tvorby, 
malo v hudbe svoje výrazné doklady, ako o tom svedčia diela C. Ph. E. Bacha, F. Bek
ka, Job. Schuberta, i niektoré skladby W. A. Mozarta. Táto Haydnova perióda "Búrky 
a vzdoru" je doložená šiestimi molovými symfóniami, ktoré stí típlným prevratom 
v jeho hudobnej reči. Tieto temné, burlivé, démonické, subjektívne skladby, plné 
experimentovania, hladania nových výrazových prostriedkov, sú kvintesenciou jeho 
prudkej vášnivosti, i vnútorného napätia a roztrpčenia, šokujúce aj dnešného poslu· 
cháča. Tieto skladby však stoja v príkrom protiklade k vznešenej, jasne žiariacej 
a slávnostnej C dur energii jeho "Márie Terézie". Hoci možno v tomto diele postrehntiť 
u! niektoré nábehy k ,_Biírke a vzdoru" (napr. začiatok prevedenia I. časti, vážne trio 
v rámci menuetu, impetuózne finále), jednako sa zdá, že to · je akési predštádium, 
naznačujúce nasledujúcu periódu. Bolo by nelogické sa domnievať, že by Haydn túto 
svetlú, pompéznu symfóniu bol skomponoval uprostred , Blírky a vzdoru", zdá sa 
pravdepodobnejš ie, že dielo vzniklo na jeho prahu, teda r. 1788. 
· Tento nález má i význam pri periodizácii Haydnovej tvorby. Všeobecne sa totižto 

rok 1770 považuje za akýsi medzník. Tak napr. Geiringer udáva roky 1761-70 ako 
"prípravnú dobu", 1771-80 ako "prostrednú periódu"L4 ). Landon má jemnejšie periodi
začné kritériá baydnovského symfonizmu. Podla neho je "perioda 1766-70 obdobím 
príslubu a očakávania, 1771-74 je obdobím splnenia a dozretia"15), čiže po pri· 
pravnom štádiu, počas ktorého sa jeho štýl začal meniť, docbádza k obdobiu zrelo~ti~ 
Landona prekvapuje, že v udanej skoršej perióde skomponoval menej symfónif [9}, 
ako v druhom období.- [14}. Náš nález vša~c svedčí " o tom, že jednak tvoril predsa len 
viac diel pred r. 1770 a okrem toho bol jeho štýl vtedy už zrelší, ako sa do3ial 
tradovalo. Pravda, sllíži Landonovi ku cti, že pri rozbore 48. symfónie zisťuje odchýlky 
v porovnaní s inými dielami z obdobia r. 1773-74. 

Po zistení autentičnosti papieru, presnej doby vzniku opisu prameňa a jeho chro· 
nológie, ostala ešte jedna velmi závažná a vari najťažšie zistitefná vec otvorená: 
kto a~i mobol byť kopistom tohto diela, koho ruka urobila tento opis? S akými ťaž· 
kosťami zápa~ia aj najs!cúsenejší haydnológovia pri zisťovaní rukopisov, nech svedči 
prípad oboch Elsslerových synov Josepha juniora a Johanna. Identifikácia prvého 
z nich je dodnes nevyriešeným problémom pramenného bádania, kým jeho brat má 
rukopis tak rôznorodý, že sa dá iba časť jeho kópií bezpečne zistiť. Iné, jemu pri
písané opisy pochádzajú podla niektorých autorov v skutočnosti od jeho brata Josepha 
alP.bo možno od ďalšieho kopisto, lebo moderná grafológia považuje zámenu ruko· 
pisu dvoch bratov za málo pravdepodobnú. Ale späť k nášmu prameňu! Ruku Josepha 
Elsslera sen. som mohol ihneď vylúčiť, keďže jeho rukopis . Haydnovej 38. symfónie 
jP., ako u ž bolo uvedené, v Bratislave. Už hned písmo titulného listu je výrazne odlišné. 
Nepoznal som však rukopisy početných ďalších Haydnových kopistov a nestála mi ani 
k dispozícii pomocná literatúra s reprodukciami typických ulcážok, s výnimkou préce 
Barthu-Somfaibo. Pravda, tu reprodukované rukopisy sa vzťalmjú výlučne na opemý 
materiál, k tomu ešte s obmedzením na neskoršie obdobie (1776-9D), takže pravde
podobnosť zistenia bola ozaj minimálna. No jednako som s výnimkou El~slera sen. 
podrobne preštudoval všetky rukopisy, včítane t.räčšieho poi!tu anonýmov; znovu som 
zopakoval postup, no bezvýsledne. Nedalo mi, aby som do tretice ešte raz nevzal 
prácu do ruky a tu sa mi kniha náhodou otvorila na strane, kde sa nachádza repro
dukcia 'notového písma Elsslera16) a div ma od radostného prekvapenia neporazilol 
HovGrí sa, že pod sviecou býva tma; chodil som ako koctír okolo horúcej kaše! 
V zlomku sekundy mi bolo jasné, že opis 411. symfónie nezhotovil nik iný, ako sám 
Joseph Elssler sen.!!! Ako to, že ·som to nezistil hned·? Znie to · iste paradoxne, ale 
keby v Bratislave nebol býval k dispozicii druhý Ehslerov rukopis, bol by som to 
zistil ovefa Jahšle. Totižto nielen typ písma oboch titulných listov je celkom odlišný, 
ale aj jeho formovo·obsahové usporiadanie, iný spjjsob nadpisu jednotlivých časti, . 
širšie formovaný husl'ový kltič atd. Reprodukcia notového písma u · Barthu-Somfaiho 
sa naproti · tom~ stotožňuje s našim nálezo~. Okrem toho zvykal Elssler na konci 

H] Tamže, str. 171. 
15] H. C. R, Landon: The .Symphon!es ... str . . 272. 
16] D. Bartba-L. Somtai: Haydn ... str. 411. 
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titulného listn signovať svoje opisy charakteristický-m znamienkom (vid'. 3ll. symfó
niu), ktorý taktiež chýba ~a 48. ~ymfónii. Domnieval so~- sa pr~to, ls!e ni~ neprávom, 
te tit. list, ako aj niektore nadpisy v skladbe pochádzaJn od mektoreho Jeho pomoc
nika, kým E. písal noty. No po velmi podrobnom filologickom _a grafologic~o~ výsku
me prameňa, ktorý tu nemôžem bližšie rozvádzať, dospel som k jednoznacnemu uzá
veru, že celý prameň ( včitane titul. listu l je písaný Elsslerovou rukou .. Elssler _totiž 
aj v našom prameni pfše n~ektm;.é pí!men,~ n~ rôznyc~ , miestach dVOJakým, uplne 
rozdielnym spôsobom, ako "P , "0 , "g , "d , "1 • T~~o vsac( ešt.e dostatočne nev~~vet· 
ruje tak výrazný rozdiel rukopisu oboch_ prame~ov. CI_ tu nehrali azd.a úlohu iné ZlVDt· 
né obdobie, vekový rozdiel, počas ktore ho sa Jeho p1smo tak zmemlo? A~e čo ~ôbec . 
vieme o Elsslerovom veku? Táto otázka sa teraz do~tala na .~opr~dne miesto .?J pre 
iné súvislosti, ako v ďalšom uvidíme. Bartha·Somfai uvádzaJ U pri . reprodukcu j~ho · 
opisu operného tíryvku, že sa jedná o ukážku z r. 1780 a dodávaJú: "V poslednych 
rokoch svojho života dostáva Elsslerovo písmo isté starecké rysy ... "11 ). Možno súltla· 
siť s mienkou, že jeho písmo z r. 1780 je "starecké", ~ol Elssler vôbe~ ... starco~"? 
Myslím, že túto mien!cu môžeme teraz na základe násho nálezu vyvrahť a vmesť 
trocha svetla aj do tejto otázky. Vieme sice, že zomrel r. 1782, ale nepoznámq ani 
približné dátum jeho narodenia. Uviedli sme, že jeho písm~ z r . 1769 (48. symfónia~ 
58 v ničom nelíši od svojho rukopisu z r. 1780 a vtedy este rozhodne nemobol byt · 
príliš starý. Práve naopak, ved r . 1766 sa oženil, _jeho dve deti sa narodi!i r. _1767 
a 1769, okrem toho vieme, že jeho žena ho prežda o plných 24 rokov, co vsetko 
svedči o tom, že sa vysokého vekn zrejme vôbec nedožil. K tomu pristupuj.ú dalšie · 
skutočnosti. Landon publikuje v svojej knihe tiež ukážku Elsslerovho rukopiSut8) -
ide o opis 29. symfónie, ktorá vznikla r. 1765 a teda jeho kópia bola zhotovená v tom
že roku, najneskôr však r . 1766. Táto ukážka sa presne zhoduje s jeho opisom 38. 
symfónie. Iandon medzitým 38. symfóniu vydal s udaním roku vzn!ku "cca. 176~/68.". 
Ako vyp-lýva z jeho revíznej zprávy, domnieva sa Landon, že kópia mnbla vznikn~! 
asi 1768. Avšak vzhľadom na to, že opis 48. symfónie (z r. 1769) sa tak výra·me hši 
od 38., je nanajvýš nepravdepodobné, že behom roka·dvoc.h sa Elsslerov rukopis .!~ 
premenil. Na základe filologicko·grafologického ~ýskumu Je ~vera pravd~podobne.Jsie, 
že opis 38. symfónie vznikol 1765/8!1, tak ako. op1s 29. sym!óme. Tlíto. mo}u d~mme!~u 
celkom nezávisle od totožnosti ·oboch rukopisov potvrdZUJe aj dai:he ztsteme, tohi 
výskum papiera, čo haydnológovia zrejme neurobili. Pri. identifikácii filigránu p~pieru 
opisu 311. symfónie sa totiž ukazuje, že sa jedná o papier, vyrobený v dolnorak_u.skom 
papierovom mlyne v St. Pillten v blízkosti Eisenstadtu (kresba: Fleur-de-lys, ~nm:ná 
"IAVG")19). Iste nie je bez zaujímavosti, že v Esterháze - ako vyplýva z uplneho. 
zoznamu filigránov všetkých tam použitých papierov v obdobi rokov 1760-9ll 0) -
Úmto papier nikdy použitý nebol, takže Elsslerova kópia 38. symfónie musela byť zlm
tovená ešte v Eisenstadta pred presťahovaním do Esterházu r. 1766, kde sa v prvých. 
Tokoch knieža a s nim Haydnova kapela skoro výlučne zdržiavala. Týmto činom poslú-. 
-žil nález Haydnovej 48. symfónie aj k chronologicky novému, presnejšiemu zaradeniu 
nielen tejto, ale aj jeho taktiež na Slovensku nájdenej 38. symfónie (teda 1765/66). 
A teraz ešte k veku Josepha Elsslera. Prečo sa jeho písmo tak silne menilo medzi 
-r. 1765/66 a 1769 a potom už bolo ustálené do konca jeho života? Zrejme máme do 
činenia napred s mladým, začínajúcim kop istom ra ako vyplýva zo žiadosti !eho v~ovy 
o podporu, zahájil svoju činnosť u Esterházyovcov r._ 1764/6~), jeh~ ~ladtcke ptsmo 
sa potom menilo (v rokoch 1765-69) na pismo zreleho muza a sud1ac takto podla 
výs!<umu- písma, i dát svadby, založenia rodiny a límrtia ženy môžeme nep_ria~o. prisť 
k uzáveru že nezomrel ako starec, ale naopak, v najlepších rokoch, okula styrid'ltatky. 

Teraz k• samotnému prameňu 48. symfónie a jeho stručnému zhodnoteniu. Napr~d 
k phmn: kým nezriedka sa stáva, že zápisy_ dvoch rúk sa podobajlí na neroz~znarue, 
zatial náš Elssler pfše aj v jednom p,:-ameni rôzne P!s~en~ dvoj~kým sp~s~bom. 
-o kolku viac sa potom ešte líšil " mladík Essler od "muzneho l Uvediem aspon Jeden 
priklad: písmeno "V" [v slove "Violino") píše pri 311. symfónii asi tak, ako dnešné 
tlačené v, p1'ičom na Javom hornom konci je ozdoba v podobe vodorov~ej vlnov~. 
ktorá vlavo končí polkruhovitým výbežkom, kým vpravo hore je zakoučeme v podobe. 
vodorovného oválneho závitu. V príkrom rozpor11 k tomu to isté pfsmenD pri 48. sym-

17] Tamže, s tr. 411. 
18] H. C. R. Landon: The Symphon!es ... str. 33, obr. VI. 
19] Tamže, str. 614, V, l. 

·· 20] D. Bartba-L. Somfa!: Haydn ... str. 436-451. 
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t6nii: nielenže na koncoch nemá- žiadne ozdoby, ale pismeno sa ani nezbieba .k6nicky , 
oa dolnom konci, ale naopak sa už v polovici mierne zakrútené čiary vzájomne preli- , 
oajú, prekrižujú a pokračujúc protiobr~tom vytvárajú v dolne} polovici "väčší uza~retý, . 
oa hoJ; pretiahnutý oblúk, takže to "V vypadá s!<oro ako č1slovka ;,8 , ktorá Je na . 
hornom konci otvorená. 

Teraz konečne niečo v krátkosti k hodnote tohto nálezu z hladiska textovej kri- , 
tiky hudobného zápisu. Pri príprave kritického vydania _!!Utentického znenia toht~ , 
diela má tento rukopis nesporne prvoradý význam. Na dokaz toho, kofko sa proh 
autorovým intenciám hrešilo, stačí, keď poukážem na t?, že tento _prameň má_ proti . 
bežným vydaniam, z ktorých sa toto pomerne známe d1elo hrá (S!mrock, Bre1tkopf, 
Euleuburg) v inštrumentácii, dynamických, frázovacích atď. znamienkach také od· 
chýlky, že už pri prvej časti skladby dosahuje ich počet trojmiestne číslo!!! Jed~~t: 
livostl textovej kritiky tu nemožno ani naznačiť, to bude _Pr.edmetom podrob_n~JSe}" 
štúdie v odbornom časopise. Chcem tu však spomenúť aspon Jeden dosial ner1ese"11y 
textový problém, do ktorého tento nález prináša nové svetlo. Ide o otázk_u, či do obsa
denia diela patria aj dve trúbky a timpany. V eur6pskych archívoch Jestvuje a1poň 
8 rôznych verzií týchto partov v starých opisoch. Najodstraš~júcejšie sú vari práve 
tie," ktoré sa vyskytujú v novších tlačiach; sú to pomo7artovske výtvory okolo r. 1800 
od miestnych hudobníkov, ktoré sú zdanlivo skvele urobené, v s~mtočnosti však úpl~e 
deformujú haydnovský štýl. Náš nález tieto nástroje ka!dopádne ne~ á a nesporne 1e , 
toto znenie autentické hoci nemožno pre nedostatok dokazov vylúčiť, že Haydn toto . 
dielo pre svoju slávnost~osť možno vybral pri návšteve cisárovny k reprodukcii a pri teJ . 
príležitosti dodatočne prikomponoval tieto nástroje k zvýšeniu lesku, no auteottcky 
sa nedochovali, pôvodne tam zrejme neboli a do kritickej edície podla mojej mienky 
nepatria. 

· Záverom stručne zhrniem: 
Rukopisný prameň 48. symfónie C dur od Josepha Haydna, ktorú som objavil a ideu- ' 

t!fikoval (v zayovskom materiáli, ktorý našiel dr. V. Gajdoš) , je 

1 . uajskorším či najstarším a zároveň 

: 2. najautentickejšim zápisom tohto diela vôbec (autograf sa nezachovali; ., 

. 3. súčasne je dôležitým príspevkom k chronológii Haydnových symfónií a spresneniu. 
periodizačných hfadísk. 

Opi!; skladby je zhotovený na originálnom esterházyovskom papieri najautentickej~í.m· 
zo všetkých Haydnových kopistov, Josephom Elsslerom sen. roku 1769. Z toho vyplyva;_
že · dielo nevzniklo z príležitosti návštevy Márie Terézi_e r. 1773. v Ester~áze, ~k~ .. sa- · 
dosial tradovalo a na základe čoho dielo dostalo sVOJe pTimeme ("MárJa Terez1a ), 
ale ut 1768/69, pričom chýba dokumentárny dôkaz, či skladba bola pri tej príležitosti 
vôbec predvedená alebo nie, každopádne však symf6nia vtedy už dávno nebola nová
a určite sa ani nemohlo jednať o prvé predve!lenie diela. 

4. O~rem toho prispel tento nález nepriamo aj k presnejšiemu chrouologickéma,_ 
zaradeniu d'alšej Haydnovej symf6nie č. 38 C dur (nie cca. 1768/68, ale cca . . 
1765/68), ktorej taktiež najautentickejšia Elsslerova kópia bola pred rokmi na-, 
Slovensku objavená. 

S. Konečne bol tento nélez - boci tiež nepriamo - príspevkom k približnému urče
niu dáta narodenia a ve!m Josepha Elsslera sen. (zomrel cca 411-50-ročný). 

Na záver ešte malá po'l!némka: často prevláda u adeptoch hudobnej vedy, ale llt 
v muzlkologických kruhoch názor, že hudobnohistorická, najmä však heuristická práca-• 
so zožltlým, zaprášeným starým materiálom je strašne nudná, jednotvárna, nezáživná-· 
robota. Kto takto zmýšJa, nech sa radšej tejto práci nevenuje. Kto však má skutočný · 
2:áujem a chce preni!<ať do tobto "haraburdia" a jeho problematiky, iste po čase zistfl 
toJko zaujímavých podnetov, ba niekedy za nemými znakmi písma sa skrýva toJko; 
vzrušujúceho, že to občas pripomína činnosť detektíva, ktorý pátra, kombinuje, ove-: 
ruje rôzne dôležité súvislosti a tieto sa snaží odkryť a riešiť. Ten iste neorutuje, ŽB'· 

sa tejto, navonok zdanlivo neefektfvnej préci "bez slávy a lesku" venuje, J.)úf!fm, ~ 
slovenská hudobná historiografia v budúcich rokocb dob oní, čo sa v _ minulosti za
meškalo a vykoná ešte vera potre~nej :Pr~ce pri _odkrývaní hudobnej minulosti Slo-
venska. ( 

PAVOL ~PL;AJC 
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Nové údaje o Pantaleónovi Roškovskom 
Mária J. Terrayová 

Meno Pantale6na Roškovského nie je v slovenske! hudobnohistorickej literatúre 
neznáme. Už r. 1930 upozornil Dobroslav Orel v svojej práci Hudební pamáLky františ
kánské knihovny v Bratislave (str. 68-701 na jeho autografn9 nedato "an9 sborník 
tridsiatich mo•etov a dvads:atlch árií s organovým spr.evodom ,_Cantica Dulcisona 
Mariano -Seraphica". napísaný "Pro Choro Venerabtlis Conventus Posoniensis" (pôv. 

,sign. 7526 b, terajšia sign. MS-Ba J l) a venovaný provinciálovi Cajetanovi Hruškovicovi. 
Bližšie údaje, či už o Roškovskom alebo Hruškovičovi, D. Orel vtedy nenašiel. V De
Jinách slo "enskej hudby (Bratislava 1957) v kapilole Baroková ária a pastorela pí.~e 
L. Burlas (str. 143-144) o ďal3ích rukopisných hudobn9ch sborníkoch P. Roškovského, 
nachádzajúcich sa v Hudobnom oddelení Széchenyiho kntžnice v Budapešti. ]e len p.a 
škodu veci, že sa jeho krátka. no pritom v9stižná informácia neodrazila v hesJe 
·v československom hudobnom slovníku (Il. d;el, Praha 1965 l. 

Na jar roku 1965 umožnil mi dr. B. Bálent - pracovník vysunutého pracoviska MS 
v Bratislave - štúdium Roškovského sbornika "Cantica Dulcisona" z b9valej fran
tiškánske] knižnice. Po podrobnejšom oboznámení sa s obsaho:n tohto sborníka, 
ako aj po prepísaní niekofkých motelov som nevedela pochopiť, prečo sa dosial u nás 
Roškovského meno spomínalo iba okrajove. Upútala ma totiž svieža melodickosť, ako 
aj vypätá výrazov osť, citove podfarbená. Foškovsk9 sa síc~J poučil na velk9ch vzoroch, 
najmä talianskych, no v žiadnom prípade tu nejde o netvorivé epig6nstvo. Napriek 
tomu, že bol poplatný určitým dobovým manieram neskorého barokového obdob!a, je 
jasné, že to bol výborný hudobník a vzdelaný sklada' el. To plat{ nielen o prípade 
jeho autorstva ale aj vtedy. ak bol P. Roškovský len zos· avova:erom svojho sbornika, 
hoci skladby jeho sborníka Cantica dulcisona sú akoby z jedného kovu. 

Dosial sa u nás neriešila otázka, či a do akej m:ery je P. Roškovsk9 autorom, teda 
nielen zostavovaterom a kopis•om svojich sborníkov. V tej!o súvislosti sa žiada uviesť 
zoznam Roškovského autografných sborníkov, ktoré sa nachádzajú v Hudobnom 
-oddelení Széchenyiho knižnice v Budapešti: 

Museum Pantalonianum l Sborník organových a čembalovtch sklad:eb rôznych skla
-daterov) - Ms. Mus. 749 

Cantica Dulcisona Mariano-Seraphica seu XXX. Mottetta et XX Ariae de Sanctls per 
Ann um. 2-das .. . - Ms. Mus. 750 

Jubilus Seraphicus seu Offertoria . . . Adjunctis Motettis Sanctorum, Antiphonis de 
B. M. v. per Annum, Lytanijs Lauretanis cum To'a pulchra, Stella Coeli extirpavit, Ro
rafe coeli desuper cum Tantum Ergo. Studio et Opera Pant. R ... - Ms. Mus. 751. · 

Hesperus Choralls seu Vesperae ... Adjunctis Lytanijs Lauretanis cum Tota pulchra 
. .. Studio et Opera P. Pant. Op. Vl. Ms. Mus. 752 

Cymbalum Jubilationis seu Divertimenta Organe Musica . . . Elucubrata et Compilata 
per P. Pant. R .... Op. VII. Ms. Mus. 753 

Harmonia Seraphica seu Missae ... Adjunctls totidem Antiphonis Offertoril ritu 
Musi co dispositis. Studio et Opera P. Pant. Ros . ... Opus IX. et Ultimum Ms. Mus 754 

Missa solemnis a Soprano col Orgue concertatis. Ms. Mus. 7.55 [Missae] 24 l ("Ad 
<Cho rum Conventus Pestiensis" l 

Pri sborníkoch Museum Pantalonlanum a Cymbalum Jubilationis je zrejmé, že Roš
'kovsk9 bol len zostavovatefom; pri ostatných s v9nimkou Cantica dulcisona . kde sa 
uvádza "exhlbe t P. Pant. Roskovszki", je otá?ka autorského podielu P. Ro3kovského 
otvorená. Súčasne zisťujeme, že Roškovsk9 napísal deväť takých'o sborníkov, z ktor9ch, 
.ako vidno z predchádzajúceho zoznamu, poznáme šesť :ra predpokladu, že omačenie 
2das pri sborniku Cantica dulcisona značí druh9 exemplár. Skôr než bude mo~né pri

·-stúpiť k seri6znemu riešeniu o'ázky autorského podielu a prínosu P. Ro3kovského, 
'žiada sa pátrať po zdrojoch základných historicko-b:ografických informácií. ako aj po 
·ďalších hudobných prameňoch z tohto obdobia, pokia! možno františkánske] pro
v eniencie. O doterajších výsledkoch pátrania v tomto smere podávam nasledujúcu 
·:zprávu: 
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Za prvé dve dôležité Informácie vdačlrn dr. V. J. Gajdošovi, a to: "Cajetanus Bruško
viň bol provinciálorn v Bratislave v rokoch 1771-1774. (Pochádzal z Lopášu.] Pantn
leon Roi kovskf zomrel r. 1789. Bol celebrantissirnus rnusicus." V septembri 1965 srne 

. sa teda dozvedeli, že sborník Cantica dulcisona vznikol pravdepodobne v rokoch 
1771-1774 (čo v konečných dôsledkoch súčasne znač!, že v týchto rokoch P. Roš
kovský pôsobil tu v Bratislave ako organista františkánskeho ~ostala! _a dalej rok 
Roškovského úmrtia. Pri prieskume v novembri sme v kaštieli v DIVIakoch našli 
medzi materiálom takzvaných zvozov okrem rukopisných hudobných pamiatok (o jed
nej z rtl ch podám dalej podrobnejšiu z právu l dva vzácne rukopisy: 

1. Llber Annotationis Collectionls Vocorum Procuratus Anne 1738 Con(ven]tus. 
s. catharinae] Ao. 1795 die 27. Febr. adhibitus ad usurn V. Conventus Malackiensls. 

2. Matrlculal Religionis Ab Annb 1721 Ad A. 1768 Prima Pars contlnet Novitios 2da 
Pars Proffessi. 

v prvom z nich - Llber Annotatlonls - sú záznamy o príchode novicov do rehole 
'a poznámky o ich správani počas skúšobného roka. (Dodatočne som zistila, že ilie 

· ·0 rns., o ktorom už r. 1943 podal zprávu dr. V. J. Gajdoš v svojej práci ,.~rantiškánska 
knižnica v Malackách" na str. 88-89.] Pri starostlivom čltani tohto rukop1su sa v roko 

· 1756 objavili tri záznamy (z 18. marca, 9. júla a 29. októbra) o hlasov~ni , k~e sa. na 
druhom mieste medzi klerikmi-novicmi uvádza fráter Pantaleon Roskovskt. údaje o mieS
te _ kláštor sv. Kataríny (v cit. práci uvádza dr. Gajdoš, že sa nachádzal v trnavskom 
okrese a bol zrušený r. 1786 ) a rok 1756 pomohli nám pri hladanl v druhom rukopise 
- Matrlcula Religionis. - V prvej časti boli zaznamenávané životopisné dá ta novicov 
pri Ich prichode do rehole. v druhe j sú záznamy o tom, kedy skladali sfub. 

Orientáciu v tomto rukop ise veľkého fólia sťažuje to, že sa začina stranou 381 , 
. pričom po strane 678 sú vložené strany 232- 368, čo je, ako vyplýva z nadpisu 

1721- 1756 Proffessi" [na. str. 232], vlastne druhá čast tejto matriky. 
." A tak sme na str. 600 pod rokom 1755 v odstavci prislúchajúcom kláštorll: .s~. Kata
riny našli v zozname klérikov-novicov na druhom mieste v poradi nasleduJuC_I záp1s: 

· .,flo eodorn [1755i · d ie ~·~~ ~Jovembrls de mandate Adm. Rnd1 Patrls Raym_undl Szent
,gy6rgyi Ministri Pro[vlncl]alls Sacra Religionis Habitu lndutl sunt pro clencis sequen-
·.tes: 

Honestus Tuvenis Jo s P. ph u s ROSKOVSZKY, anna (aetatis] 21. Patria S ce q u s 1 en
s i s .ex oppido L y u b J y o v e n s I L I n g u a SLA VUS rnediocriter hung. et a liquan
tulum gernL Arte m u s 1 c u s , O r g. Can t o r, Tu b l c e n et F I d i ce n. Studio 

. p h 1 1 [ oso 1 ph u s a b s o l u tu s , natus ex honestis et catholicis Parentibus J a c o b o 
et Ann a· DEMEK, jam confir. N[ ome)n Relig accepit a S. Pantal eo ne Martyre. 

. Pre úplnosť : ešte dodávam, že na str. 331 je záznam, že 28. novembra 1756 zložil 
P. Ro~kovský slub. 
Zhrňujúc výsledky doterajšieho bádania, prichádzam k týmto záverom: Pantaleón, 

vl. menom }osephus Roskovszký, sa narodil r. 1734 (rodičia Jakub a Anna, r . Dernková) 
v Ľubovni. Roku 1755 vstúpil ako novic do františkánskeho kláštora svätej Ka•ar lny. 
·Už vtedy sa o ňom zaznamenáva, že bol Slovák, mal ukončené školské vzdelanie a povolanlrn bol hudobnlk-organista, kantor, trubač a huslista. R. 1756 zložil rádov_ý 

.. slub. Pravdepodobne v rokoch 1771- 1774 pôsobil ako organista františkánskeho kos
tola v Bratislave. z tých čias pochádza aj jeho sbornik tridsiatich motelov a dva· 

. dsiatich árii .,Cantlca Dulcisona Mariano-Sepraphica". Zomrel r. 1789 ako preslávený 
hudobník. · 

Tieto k usé údaje vedú však na dalšie stopy, na ktoré aspoň stručne upowrnírn. 
V• čase, ked sa PantalP.ón Roškovský narodil, prlslúchala ešte značná čast Spiša Poi-

.. sku. v jeho rodnej Ľuqovnl sidllli polskl starostovia, ktor! spravovali založené _spišské 
mes tá. Ked som v iných sClvislostiach hladala zprávy o kapele Stanislawa Lubom1rského 
(na mieste spišských staros•ov sa od r. 1596 do r. 1745 vystriedalo nieko!ko generácii 
rodiny Lubornirských; Sta11islav starostoval od r. 1613-1649), našla som na foto_kóp1i 
13. sttany knihy výplat katedrálnej kapely z r. 1726 (za str. 160 kmhy "Z dZJejów 

:polskiej ~ulti,lry rnuzycznej", I. d iel : Kultura s taropolska, Varšava 1958 ] m~no "Ros~-
kowski" na predposlednom mieste medzi hudobníkmi, na ktorých sa vzťahuJe po?:nám

-ka hl ad varia inst rurnenta utantur, do Trarnb, do Hoboy, do Quatehornon, do Skrzy
. pco~". v, akom vztahu bolo tento neznámy hudobnlk Roszkowskl, k torý, ako vidno 
?; poznámky, bral na trúb',{u, hoboj, roh a husle, k nášmu Pantaleónovi RoskQowszkérnu, 
,ukáže dalšie pátranie v tomto smere. . . . 

Oalšle ot~zky sa vynárajú . v súvislosti s Inými františkánskyrni hudobníkmi tohto 
okruhu a doby. · Jé · tu predovšetkým' Gaudentlus úettelbach, narodený 1739 v úvat:e 

v rnošonskej župe. Ako uvádza O rei (cit. práca str. 20), bol prijatý do rehole. 1757 
a s fub zložil 1758, teda o dva roky neskoršie ako Roškovský . . Pôsobil ako organista 
a zomrel 1818 v Klsrnartone (Eisenstadta]. Už dr. V. }.Gajdoš upozornil (cit. d ielo str . 
103-104), že existujú okrem Orlom uvádzaného rukopisného sborníka liturgických 
skladieb .,Missale Romanum Mariano-Seraphicurn" z r. 1770 ešte dalšie jeho skladby. 
Sú to: jednohlasná omša s organovým sprievodom z r. 1794 a Missa Ss. Trinitatis 
z r. 1770. Okrem toho sa v odpise ďalšieho Dettelbacha - P. Hilaria - nachádzajú: 
Missa Ss. Norninurn Jesu, Mariae Joseph a F. P. Gaudentio Dettelbach concinna ta. Jaurini 
Fris Hllarii Dettelbach 1779 a Lytaniae breves S. Antonio Paduano dedicatae, Auth. 
Gaudentio, odpis z r. 176q. Pokia! Id,e o Hilária Dettelbacha, skladatela omš[, ll tánif, 
ofertórlL antifón a pod., ktorých datovanie vedie r. 1766 do Elsenstadtu a v rokoch 
1771-1779 do Rábu (skladby sú uložené v odd. hudobných pamiatok MS v Martlneľ, 
správne dr. Gajdoš us udzoval, že "bol nejakou rodinou Gaudencovi". Tento jeho pred
poklad potvrdil totiž nasledujúci zápis zo str. 664. Matriculi Religionis: "Anna eodem 
[1761 ] d .e 21. Julil de mandate A. R. P. Mod. Dornlnkovics lterato Ministri Pro [ vinci )a lis 
Habitu sacrae Religlonls pro Clericis induti sunt: . .. 3. Egregius Juvenls Antonlus 
T e d l p a c h Anne ae. 20 Oóváriensis ex Cottu Moson. Gerrnanus Hung. Slavus Studio 
Ph,losophus Mus icus Cantor Org Natus ex ... Parentlbus Lauren tio et Ursula jarn conflr
rnatus cui nomen Relig. lrnpos1turn est ä s. Hllarlo Ep." Tak is to na str. 348 nájdeme 
aj zápis o slube, ktorý zložil tiež v Malackách 25. júla 1762. Až po dôk ladnom preštU·· 
dovanl skladieb Ga uden tla a Hllária Dettelbachovcov bude možné zistiť, čl a aké 
sú vzá jomné spojitosti medzi Ich d ie lom a dielom P. Ro5kovského. Podobné porov
návac ie práce bude potrebné uskutočniť na dvoch dalšfch sbornlkoch, zatial nedo
stupných. Sú to: Melodiatúra P. Gerardi Hrtlzij z r. 1778 [stará sign. 6642] a Ariae 
P. Florianae (vl. rn. Ignatius Veszter) z r. 1779 (stará sign. 6881]. (V. cit. prácu D. Orla, 
s. 65 a 66.] 

Po p r vej sonde do materiálov vid! sa mi dosť reálna hypotéza "kmeňového reper
toáru kostolných chórov františkánskych kláštorov mariánskej provincie. Ako som už 
spomenula, našli srne v tzv. zvoze v Diviakoch okrem iných hudobných rukopisných 
mater iálov franitškánskej proveniencie z konca 18. storočia a j jeden nesign. rukopisný 
sbornfk motelov, árii a strofických plesni-cantica. Ide o organový particel. Diskant j~ 
písaný v c klúč! na prvej linke, bas - v tomto prípade nečfslovaný - v f klúči. 
Organové predohry, medzihry a dohry sú vypracované. Sbornlk má formát velkého fólia 
a obsahuje 99 listov. Napr iek tomu, že sbornfk je priebežne paglnovaný, bolo nutn~ 
urobi ť foliáciu, lebo paginácia nie je po prvé dôsledná, po druhé vera strán chýba, 
pre to ne_zodpovedá skutočnému počtu stránok. Okrem t oho od f . 70 popr i priebežnej 
paginácii, prerušenej po str. 164. a nasledujúcej po desiatich stranách odrazu s tranou 
211 a dalšlrni (až po str. 242), ide súčasne staršia, ucelená paginácia , zač!najúca 
sa str. 121 a_ končiaca stranou 185. Tento zmätok v paginácii ešte viac vynikne, ak 
chceme použ1ť registre. Tieto sa nachádzajú na 2. a 3. fóliu. (Prvé fólia je prázdne 
Pôvodne po ňom nasledovali tri fóliá , ktoré sú však vystrihnuté. Stratili srne tak rnoi
nosť určiť provenienciu, autora či pisatela, názov a presné dá tovanie pamia tky.) 
Regis tre s ú incipitové a sú usporiadané do dvoch stlpcov. Register na prvom fóliu má 
hudobný mater iál usporiadaný podla clr~evných sviatkov a prHežitosti bez chladu na 
t~, čl Ide o rnot~ta alebo á rie. Okrem toho je kaligrafický napísaný a jednotlivé stlpce 
~u ?rámované č1ernyrn tušovýrn rámčekom, akoby pisatei bol chcel. upozorniť na vola
Jaku zvláštnosť alebo mimoriadnosť. V tomto registri je 61 skladieb uvedených hudob
~ým~ a textovými i~cipitam(. V d ôsledku chýbajúcich strán obsahuje však sborn!k 
,akhcky len 51 skladteb, z čoho je 29 moletov a 22 árií, pričom rnotetá sa nachádzajú 
na_ prv~ ch 5~ fól iách, árie na f. 80- 93 (Inakšie . podla pôvodnej paginácie, ktorú rešpek
tuJe a! reg1ster, . n~ s tr. 141-181 ]. Register na druhom fóliu nemá ni jaké vnútorné 

.. členeme, skladby 1du tak a!m po sebe nasledujú. Tento register s leduje priebežnú pagi
náciu, pričom prvá skladba sa začína stranou 146 a posledná stranou 192. zo 42 skia
dieb zachytených v tomto registri je ich v našej pamiatke len 19 a sú to len strofické 
piesne. Okrem toho sa v sborniku nachádza ešte 14 skladieb (f. 56-70), ·ktoré neuvá
dza ani jeden _z obidvoch regis trov. Je to 5 molet, 4 árie, 3 strofické p iesne a konečne 
.inou r.ukou.vp!sané In Adventu Ave Maria a Rorate coeli desuper pre solo a tu ttl. Ako 
ukazuJ_e vnutorné, ako aj vonkajšie usporiadanie rukopisu , ide vlastne o kop.volút, poza . 
stávaju~i z dvoch väčšieh cei!wv [reglste,r ,l a 2] a j edného -. rn~nšie,ho celku. vloženého 
medzi tieto a nemajúceho .register. Tento kp_nvolút obsahuje spolu 84 skladieb .. z toho je 
34 molet (29 zachyt_ených v prvom re_glstri., · 5 mimo r.egfs~rov), 213 árií,.'(22 v prvom 
registri, 4 mimo reglst~ov) a 22 strofick Ý._ch plesn!-~antlc~ {,l~ -· '{ ~ dru !Jo~ . registri a 3 



~euvédenél. NBbolá náhÓda, že som tu toJko ·miésťa vimovala opisu tejto pamiatky. ,Kon
·-troiltáclou so Sbornťkom P. ·Roskovszkého "Cantlc·a d ulcisona"·· totiž vysvitlo. že zo · 61 
'Skla'd:eb, ktoré uvádza prvý register v takom výraznom - členení a graUcliom usporiada
'ni, je 28 skladiéb to•ožných so skladbami sbornťka · Cantica dulcisona. Podla druhového 
·t.radiska je to· 12 motet · a 16 árií, v skutočnosti však len 12 árii; lebo 4 ár.e boli na 
stranách, ktoré teraz· v konvolúte chýbajú. Zostávajúce nie- to 'ožné ·skladby tohto korí
voľútu, pokiáf sú v ňom zastúpené, som podiobila rozboru, Pokiaf· ide o pomer medZi 
1Ilel6d:ou a textom. o spôsob vokálnej sadzby, o spôsob vypracovania-organových predo
·íii~Ú;, medzih ier a dohier, o formové členenie a vokálne onsadenie, na?dávam sa, že a j 
·tieto zostávajúce skladby pr vého registra pa triá do toho istého okruhu; z akého vychádzali 
;skladby v sbi:>rniku Cantlca dulcisona. · · 

: Záverom len to!ko: Clánok má Informatívny charakter. Popr! nových úda joch doplnil 
hypotézy s(arších prác a chcel poukázať na širku problematiky, ktorú bude po ~rebné 
:s~úmať a spracovať v dalších etapách. Mária J. Terrayov~ 

:K biografii J. Schimbraczkého a. Z. Zarewutia 
_R~CHARD R Y B A R I C : 

V pokračujúcom výskume dejín sloven
skej hudby (resp. QUdoy na Slo,enskul sa 
čoraz · nal.ehavejšie oójavujú. zaujímavé a · 
svojim spôsobOm špecifické problémy skla· 
ä1itefov, od ktorých sa síce zachovali 
1:1. i e l a , no o ich živote, ľudských oočian
skych a umeleckých osudoch nevedno nič, 
resp. ·mizivo málo. Ak by išlo l en o javy 
efémerne, o autorov produkujúcich velmi 
priemernú, bežnú úžitkovú hudbu, absencia 
b iograftckých údajov by bola síce po!u•o
vaniahodná, no s tým by sme sa azda 
Jahš;e zmier ili. Horšie je to však v prí
padoch skladatefov podla všetkého talen
tovaných, zručných a svojim spôsobo'l1 
~eprezentatívnych, ako je napríklad ján 
:Sch l m br a cz k y a. Zachar ias Z are
w u tlu s; ktorí sa ukazujú ako dvaja ty
i:Hckf predstavltel!a barokovej polyfónia na 
"Spiši v 17. stóro~L Úloha tých to úvah nie 
je náročná: ne)de tu o nič iné ako o upo
'ZOrnenie na n iektoré novoobjaven~ údaje 
·a pokus o novú, azda lepšiu interpretáciu 
niektorých čiastočne už známych fak'ov. 
- Postava jána Schimbraczkého, k 'orý sa· 
svojim d ielom zaraduje medzi väčšie po
stavy našej hudobnej h istórie, je o?aj zá
hadná. Zachovalo sa od neho v autografe · 
vyše 40 _sborových skladieb. Ziaf, i tento 
pomerne sl ušný počet d :el je len torzom, 
nako ľko zápisy pochádzajú len z r. 1638-
1642! Tie•o da tované skladby sú zapísané 
v tabulatúrnych rukopisoch , ta~ae je mož
n~. že uvedené dáta sa nevzťahujú na 
·kompo?fciu ale na in ta v o l á c 1 u. Túto 

domnienku bude treba overiť muzlkologi.C
kými metódami, t. j. analýzo:! š týlu (ak sa 
to vôbec bude dať uskutočniť]. v pro3pet.V, 
tej'o_ alternatívy ho~< orf však fakt, že zá
pľsy n ie sú zoradené chronologicky. 

Meno j. Sch mbraczkého sa onjavuje v 
dvoch zneniach. Castejšie ako johannes 
Schimbraczky, ojedinele ako J. Sch i m
r ag (Schimrack, Schimrak l. Autentické je 
však znenie prvé: objavuje sa totiž · v 
a u to g ra f e, t. j. v tabulatúrnom sbor
nfku, k ' orý je t. č. majetkom ev. a; v. 
far y v Levoči a má signatúr u 13"992. Dru
hé znenie sa vyskytuje v tabul. sborníku 
sign. 13 994 a i. Ide však vždy o h udob
niny, ktoré nezho :ovil Schimbraczky. Ze 

· Schimbraczky a Schimrag- je tá istá osoba, 
dosvedčuje skladba ,.Du fr;eden _Fiirst" 
v sign. 13 99·1, ·ktorá je to · o~ná s rovno
menno\1. skl. v 13 992 (cidpisl.l 

Spomínali sme, že skladby J. Sch. sú 
datované. Dôležité však je, že pri dátach 
sú uvedené · aj mies ia. kde sklaäby vzni
kal!, r esp. boli !ntavolované. Casové a 
miestne údaje ·sa objavujú aj u sklad:eb 
iných autorov, k 'oré Schimbraé?ky spolu 
so svojimi skladbami zapisoval. Ide o na
síedovné m 'es:a: B. Stiavnica, Spišs~é Pod
h rád:e, Nitrianske Pravno, Smolnlk a Ľu
b ica. ·Niet pochybnosti, že J. Sch. na týchto 
mies tach ozaj bol; je však ve lmi sp or
n é, či tam v š ·ad e aj pôsob il. Vy
plýva to 2'0 skutočnosti, že hoci J. Sch. 
mnohé skladby (vlastné i cudz!e l na uvede
ných miestach zapisal , väčšina skl~dieb ne-

1) Ant. H ofe jš udcíva (Hudba na Slov. v XVII. storočí, ·Bratislava 1954, str. 119), Ee 
aj n~úplné "Officiuin a 12 (správne 101 vo. Jnannis (správne Johann:s) s'r1úmraJ - O. 
:Vara·• v 13 994 je totožné so Schimbraczkého omšou v 13 992 (zrejme s. 175. lvfissa ab 8. 
Super Omnes gentes" ), čo nie je správne. Ide o-dve rôzne skladby. 

sie zna~ku J. S. O. W., ·t. , j. -Sch. Organista 
Waral t ensis (-Sp. ,Podhrad,e]. ·a to 
aJ vtedy, , ked tako uto zna.::kou opatrená 
skladoa bola zaplsaná, resp , lntavolovaná 
1 nd e. Pri pozornejšom štúd.u Schim
braczkého auwgrafov sa totiž ukáže, _že 
Schimbraczky pôsooíl vlá~tne len na 
dvoch miestach: v Spišskom Podhradí 
(1635_:_1642) a v Ľubici (od 1962-3 do?'). 
Najstarší záznam je v· 13 992, , na. konci 
anonymnej skladby lf. ·411 ,,Corde natus ex 
parentis" je dátum Waralii jan. 1935. Po
sledný záznam zo Sp. Podhrad.a je na 
f. 284-285': , Ach Herr · w1e sindt meiner 
feindf'! so Viel ab S. ·J.· O. W .. .. Leibicii' 
30. X. 1642", z ktor'!íhó vysvitá, že i ked 
sa v tom čase j. Scff zdržiaval ~v Ľubiéi, 
bol ešte v službách ev.-· a:. v. cirkvi v Sp: 
Podhradí. O nie~wtko mes;acov na to vy
stupuje však už ako oŕganis' a v Ľubici._ 
v sign. 13 993 intavoloval skladby H. Schiit
z.a , kde ·na záver pripoj\1 (t 34 1: "Leibicii, 
Fel iciter finijt . . . opus Davidicum Schiitzij 
16 9oris A. 1643 h, 12 J. s. o. L". Nakolko 
ŕkp. 13 992 a 13 993;. sd p!sané tou is to ..l 
rukou je citovaná po:mámka d5kazom . . že 
v prípade _skladieb }."-Sch. v 13 992 ide ·o 
autograf~ · 

Terajšie vedomosti o J. Schimbraczkom 
možT1o zhrnúť asi tak'o: je o v,er_ené, ~e. 
J. ·sch. bol v r. 1635-1642 organistow. v 
Spišskom Podhradí, ale už r. 1643 pôsobi 
v. tej is•ej funkcii v Ľubici. b dk e d .y b9l 
v Sp. Podhradi. t. j. či r. 1635 je dá tumom 
nástupu na úrad organistu v Sp. PodhraJí, 
a do kedy zostal v Ľ.ubici , zatial. nie je 
známe. Isté je len to, že kóncom r. 1642, 
r esp. v 'r. i643 zmenil mies to. · 

nalšle bádanie o J. Sch. je sťažené tým, 
že_ do úvahy prlchádzaj'úce archívne mate
riály sú neúplné, .roztrúsené, čiastočne rr.e
zvestné. r esp. neprístupné. Objavenie .no
vých údajov- je, žiaf, čas•o vecou náhodyr 
Tak naprí'ilad pri prezerap.! materiálov ev. 
a, .• v. seniorl!tneho arc.hívu v Levoči v 
"Kirchliche NachrJchten von den evqn" 
gelischen Zipser. Gemeinden beso rJ ders in 
den XIII. Städten aus . .ächten Urkunden 
gesammelt von Johann Scholtz ewange
lischen Pfarherrn in Matthsdorf 18.10 un 
1811 abgeschreiben ·_ dur_ch _mlch S_amuel 
Klein . Pfarrer In Folla I" sa na str. ,,32'i" 
v menoslove ev. a. v.· farár ov · v Poprade 
objavuje údaj: že tam v· r. 1624-1632 ' pô
sobil B e né d 1 c·t u s s c h rm ra k te na 
str. 334. vo ,.Verzeichniss der· deútschen 
und windischen ( ! l Predíger oder Diacon'en 
in den grässern Zipser Gemelnden" ' že'" ten 
istý Ben. Schm irak bot v· Belej: · Ro ci' ··sa' 
tieto dva ·skroinné · údaje nevzťahujú .' na 
nášho ·y:ína Sch:; · sú - t tak 'PO'iorilhbdri!h 
ukazujú, ž"EF meil.o, SclJ.i~ra'k boi'O' ."na,:splšr 

známe a že p ra vd ep o d o b n e ide o 
spišskú rodinu. 

Zacharias Zarewutius (Zar evutlusl, or
ganista v Bardejove, bol Schlmbraczkého 
súi'asníkom. jeho biografia má - i keď 
je zatial preskúmaná len v najhrubšícll 
črtách - menej medzier ä -, je menej proo· 
lematická. Dnes je už presne zistené, že' 
Z. Z. pôsobil v Bardejove aspoň štyridsa6 
rokov, t. j. od r. 1625 do ľ665. Uviesť celý 
dokazovací postup by bolo zdlhavé a na1 
tomto mieste nellnosné; stači spomenúť, 
že pozna~ok o Zarewutio vom 40-ročnom 
bardejovskom pôsobení je výsledkom štG
d;a archívnych materiálov a údajov z je
ho hudobnej pozostalosti, ktorá je ulože
ná v Budapešti v hudobnom odd. Szé
chényiho knižnici . . . V bardejovskom a r
chfvnom materiáli (Okresný archív Bar
dejov J sa meno Z. Zarevutia objavuje 
dosť často; v zozname občanov, knihe 
vyfiavkov, v registri daňových poplatní
kov a pod. (r. 1632 mal Z. Z. plat 79.50 
fl.J. V š tá tnom archive v Prešove poď 
stgn. M ·II-46 je uložená matr ika barde7 

jovskej ev. a. v. cirkvi, z k torej sa do-. 
zvedáme tri zaujímavé údaje: (l) v ja
m:ári r. 1625 sa Zacharias Zarewutius 
oienil s istou Juditou (priezvisko nie je 
uvedené, o tom však dalej], ( 2 l dňa 17. 
XL 1626 sa im narodil , resp. bol pokrste
ný syn Ján' a , ·(31 · o- bS,em rokov ne
s!<:ôr , 7. VIL 1634, druhý syn Samuel. Mat
r ika je, žiaf neúplná , takže dalšie údaje, 
týkajúce sa jednak samého Z. Z. (naro
d<:!nie a úmrtie l l jeho rod iny sa neza
chovali. V bilľdejovských qrChiváliách . ~a 
meno , Zarevútlus" objavuje sice a j ne
skôr (slédoval som ho do r . 1681 ), 'a~ 
vš11k už nejde o Zachariasa:organ:stu: jeho 
n~<mželka sa (asi l volala P e s c h o v i u s , 
l:o vysvitá ·zo synodálnej zápisnice Xlit 
spišských miest (Levoča, ev. a. v. senla~ 
r~ tny archív sign. sen. B-1-2], kde 'podľ 
položkou 517 je záznam "Zarevu tti Casu.~ 
Mrt_r:monialis" z r. 1628 o určitom ~por? 
veľmi intímnej povahy, o ktorom sa ' 'tu 
ne treba bližšie rozpisovať. ·' ' ' 

Zu Schimbraczkého životopisu poznáme 
!l.'n obdobie 9, r esp. 10 rokov (naposJe'dy 
Sf!. J. Sch. ako organista v Ľubici pôdpísttf 
v 13 993 na . f. 167 dňá 7. VI. ' 1644. no 
podľa toho istého rkps. v januári nasledi.F 
jC1c~no rokú ešte bol v Ľubicľ]. Co sa 
s nim- sta~o ·po tom, je otázne; zlomkY je-· 
l io skladieb sa ·našli~ v Si bi ni (o éom s'fÍ 
u·:.: ·v Slov. IiudBe písalo]; b~ďe vša It po
trebné vystopova ť, ako sa ta dostali'; čo 
jP. známe- . o Zarewut1ovl, je len k ostrá; 
jeb·o životopisu . 'v .. prípade oboc ll. ' týchto 
s!Uadatelov treba·. zintenzívniť Sústavný' vy.' 
skum~ ä [(onéčne pristúpiť- k vydávaniu kh 
diel.· ~ . :· . ' :- .; .:-.-:-::.:.- :.~ Richard' Rybarič 
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ČAPLOVIČOVEJ 

knižnici 
v 

Dolnom Kubíne 
Mária J. Terrayová 

Caplovlčova knižnica v Dolnom Kub!ne 
- dnes jedno z vysunutých pracovisk Ma
tice slovenskej - je zriedkavým dokladom 
s ústredenej zberatelskej činnosti odušev
neného jednotlivca. Nedávny prieskum 
však ukázal, že sa tu nachádza aj jedna 
z našich najucelenejších zbierok odbornej 
hudobnej literatúry z 18. a z prvej tretiny 
19. storočia. Ked Vavrinec Cap l o v i č 
(1778-18531, tajomnlk a archivár rodiny 
Zichy a od roku 1811 župný prísediac! v 
Bratislave, daroval roku 1839 svoju kniž
nicu rodnej Orave, pozostávala táto vzác
na zbierka zo 60 000 zväzkov. O tom sa 
možno presvedčiť z Caplovičovho originál
neho rukopisného katal ógu, ktorý pozostá
va zo sedemnástich zväzkov, uložených 
v archive knižnice. Záznamy v tomto ka ta
lógu sa datujú od r. 1792 a končia r. 1852. 
Na Informáciu k samotnej knižnici vari 
tolko: Jej c elistvosť bola častým sťahova
nlm narušena. Knižnica dostala vlastnú 
budovu až v r. 1906/7 a dnes sa v nej na
chádza okrem vlastnej knižnice aj lite
rárne múzeum P. O. Hviezdoslava. Dnešný 
stav fondov ráta približne so 45 000 zväz-
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kam!, z toho je · asi 3 000 slov en fk. Knihy 
sCl rozdelené podla odborov do 12 skupin. 
K nim sa priraďujú ešte tri skupiny, a to 
rukopisy (Cimelial, zriedkavosti (Rarial a 
prvo tlače ( Incunabula l. 

Pri prieskume v novembri roku 1965 pre· 
zreli pracovnici oddelenia hudobnej h istó
rie OHV SAV (prom. hist. A. Gabauer, dr. 
R. Rybarič a dr. J, Terrayovál v zväzka· 
vom katalógu skupiny I-Bibliografia, II
Theologla (takmer vo všetkých staršlch 
knižniciach býva cirkevná hudba, najmä 
kancionály spolu s príslušnou literatúrou, 
zatriedená do tejto skupiny l , III-Filozofia, 
Xl-Ars, XII-Varia a rukopisy "Cimeliau. 
Len v sporných prlpadoch, ak zo záznamu 
v zväzkovom katalógu nebolo zrejmé, o čo 
Ide, bol príslušný materiál vyhladaný aj 
v skladoch. Tak to bolo napr. v skupine 
Varia, kde pod sign. Xl. XII. 126 a Xl. Xll. 
673 je spolu asi 100 staršlch viedenských 
hudobných tlači. Okrem toho sa v skupine 
Xl. a XII. nachádzajCl niektoré iné hudob
niny; napr. sedem tlač. diel Františka Zaš
kovského z obdobia 1853 -1865, Písne svet
ské lidu slovenského v Uhrích M. Szuhá
nya, Manuale caeremon!arum K. Solana, 
Neosoll! 1803, Englische Tänze von eine.m 
Bllhmen, Wien Trattner 1777, dalej star
š ie tlače klavlrnych skladieb, klavlrne vý
ťahy a pod., v počte cca 50 jednotiek a 
dva rukopisy - Muslkalische Anfangsgrun
de 1834 a Ar>fangsgri.inde fiir Franziska 
Comt. Colloredo (sign. Xl. XII. 573 a 5741. 
Okrem toho je tu početný súbor kancioná
lov z 18. storočia. 

Z tlači - "mus ica theoreticau aj "prac
t!cau - do r. 1700 treba spomenúť aspoň 
Psalmodia choralis cum praefatiuncula Chr. 
Pelargil, Francofurti 1600. (ll. 1930/11. l -
Syntagmalis music! Michaelis Praetor!l 
Tom Il. De Organa Graph la: Musikalischer 
Ins trumente Nomenklatur, Wolfenbuttel 
1619. (Xl. 79.1 - Descartes Muslcae com
pendium, Trajectta/ Rh l 1650. (Xl. 3.1 -
Ath. Kircher! Musurgta universalis , Romae 
1650 3. l - A th. Kircheri Neue Hall u . Ton
kunst, Nllrdlingen 1684. (Xl. 307. l - J. A. Ko
menský Kancionál, to jest kniha Zalmô a 
plsn! duchovn!ch, Amsterdam 1659. (Il. 328.1 
- Via regia a d omnes scientlas et artes 
A. C. Kn!ttel, Pragae 1682. (III. 433.1. 

Pri prieskume vzbudila však náš záujem 
najmä hudobnoteoret!cká literatúra 18. sto
ročia, ktorá predstavuje ucelený komplex, 
jediný svojho druhu na Slovensku. Hoci 
v pomere k celému fondu knižnice tento 
súbor literatúry nie je početne nejako 
zvlášť zastúpený, jednako len je tých cca 
150 jednotiek reprezentatívnou ukážkou 
hudobnoteore tlckej spisby 18. storočia. flo-

klal ide o predmet a druh llteratlíry, je 
táto zbierka značne diferencovaná. Spome
dzi lexikografickej a bibliografickej litera
túry nájdeme tu okrem Brossarda (Dictlon
naire de la musique sign. Xl. 951 a Gerbera 
(Lexikon der Tonki.instler, Leipzig 1790 -
Xl. 4571 jeden z prvých hudobnýcb slov
nlkov - Musikalisches Lexikon oder Mu
sik-bibliothek J. G. Waltera (Leipzig 1732, 
1. 769, Xl. 14), dalej Kurzge fass tes Muslka
Usches Lexikon 1737 (Xl. 2891 a Mustka
usches Lexikon 1749 (Xl. 2281. Obidva 
posledné slovnlky vyšli v Kamenici (Chem
nitz]. 

z historických prác - súborných aj mo
negrafických - pokladám za potrebné 
upozorniť na spisy Gerbertove, u nás v 
knižniciach zriedkavo zastúpené: De cantu 
et musica sacra 1774 (2 zv., II. 154), Vetus 
liturgia allemanica 1776 (Il. 2076, Il. 2130 ), 
Scrlptores ecclesinstici de musica sacra 
1784 (3 zv., II. 1531. Z ostatných autorov 

spomeniem aspoň Burneyho (Ober die Mu
sik der Altenl - nemecký preklad l. zv. 
od Eschenburga, Leipzig 1781 (XI. 5 ) , For
kela (Allgemeine Geschichte der Musik, 
Leipzig 1778, XI. 343), a Kalkbrennera 
(Kurzer Abriss der Gesch ichte der Ton
kunst, Berlin 1792, XI. 258, XI. 2871. 

Literatúra nevyhnutne potrebná na štú
dium problematiky, či už estetiky, teórie . 

· alebo interpretačnej praxe hudby 18. sto
ročia, je zastúpená na jednej strane prá
cami úzko špeciálnymi, napr. o ladenf kla
vlra a organa, o oprave organov, o taneč
nom umeni, o kritike a pod .. a na druhej 
strane početnými učebnicami a školami, 
pričom učebnice hry na organe a generál
neho basu s(i zastúpené najpočetnejši e. 
Z celého komplexu zastúpenej odborno
teoretickej literatúry pokladám za potreb
né uviesť zoznam najdOležltejšlch prác, 
ktoré dnes už zväčša maj(i pre bádatelov 
pramenný charakter. 

Albrechtsberger, J. G.: Sämmtllche Schrlften Uber Generalbass. Wien s. a. (Xl. 15, 
XI. 431. 

Fux, J.: Gradus ad Parnassum. Vlennae 1725 (Xl. 3271. 

Kirnberger, J. Ph.: Grundsätze des Generalbasses. Wien 1781 (Xl. 3521. 

Kirnberger, J. Ph.: Die Kuns t des reinen Satzes in der Musik. Wien 1793 (Xl. 353). 

Marpurg, F. W.: Anleltung zur Musik u. Singkunst. Berlin 1763 (Xl. 224, Xl. 246). 

Mattheson, J.: Der vollkommene Capellmeister. Hamburg 1739 (XI. 335). 

Mozart, L.: Griindllche Viollnschule. Augsburg 1800 (XI. 3351. 
Nickelmann, Ch.: Die Melodie nach ihren Wesen u. Eigenschaften, Dimtzig 1755 

( Xl. 3481. 
Pasche, J.: Beschretbung wahrer Tanz-Kunst. Frankfurt 1707. (Xl. 2881 . 
Quantz J. J.: Anweisung die Flllte traversiere zu spielen. Breslau 1780 (Xl. 3501. 
Rlepel, J.: Erläuterung der betrUgllchen Tonordnung. Augsburg 1765 (Xl. 3261. 

Rudimenta panduristae. Geigfundamenta. Augsburg 1778. (XL 3641. 
Schmelz, S.: Fundamenta mustcae cantus artlflcialls-Singfundament, 1752 (Xl. 359). 

Spiess, M.: Tractatus musicus composltoris practicus. Augsburg 1746 (Xl. 3331. 

TUrek, D. G.: Von d en wichtigsten Pfllchten elnes Organisten. Halle 1787 (Xl. X. 
7105 1. 

TUrek, D. G.: Kurze Anweisung zum Klavierspielen. Halle 1792 (Xl. 1). 

Turek , D. G.: Neue Klavierschule. Wien 1798 (XI. 365, 3741. 

TUrek , D. G.: Anweisung zum Generalbasspielen. Halle 1800 (Xl. 73 1. 

Webb, D.: Betrachtungen uber die Verwandschaft der Poesie u. Musik. Leipzig 1771 
( XL 2301. 

Nie je, ba ani nemohlo byť cielom tej
to predbežnej ~právy, urobenej na zákla
de prieskumu, podať vyčerpávajúci a od
borne bibliograficky spracovaný súpis, no 
jednako sa len nazdávam, že aj tento 

predbežný výberový zoznam spln[ svoj 
cie l, tým, že podá informáciu o tak tažko 
dostupnej a pritom takej potrebnej lite
ratúre. 

Mliria J, Terrayovli 
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KR l T l C l O K R l T l K E (Ili) 
.... 1) čo sledujete písaním kritiky? 
.... 2) Realizuje sa alebo nie v praxi Váš zámer? 
.... 3) Exi~tujú , alebo neexistujú pevné kritériá pre· 

prácu kritika? 
.... 4) Ako dospievate k Vášmu hodnotiacemu stano

visku? 
.... 5) V čom virlíte hlavný problém slov. ( ces.) hudob

nej kritiky: v nedo~tatočnej úrovni, neodbor
nosti kritiky alebo jej nepochopení? 

Jaromír Paclt 

Vaše iniciatíva je chvályhodná a vitaná. Užltečná by ovšem byla tepr ve tehdy, kdyby 
se aspoň n!!co z toba, k čemu pozitivnimu tyto v9pov!!di a svedectv! o na3i hudebn! 
k ritice dosp!!ji, také realizovalo. ]inak si môžeme - d Mali jsme to pi'ece dosud -
psá t a povidat o notoricky znám9ch v!!cech dalšich 10 let, a bolesti hudební kr itiky 
budou balet, dokud nepreboll. Diagnostika je celkem ho·ová, jenže therapie selhává. 
Jedno tlivé injekce nepomáhaji, nebo jen lokáln!!. jedin9 priklad: kolík Jet kolik sklada
telô (a nejen skladatelô) žehrá na neobjektivni neodborno u, a presta zaujatou, agre
sívni etc. kritiku Hudebních rozhledô. A v9sledek? Minimáln!. A to je jedm9 orgán 
jediného Svazu čs. skladatelô , kde bys očekával soustf'edenou elitu našich budebních 
k r itiku. A tak r otujeme dá l v začarovaném kruhu. Tragické semper eadem. A pozvolný 
proces obrozováni stranou Hudebnlch ro1:hledô se n !!kdy zase ideologicky živelne 
dostává n!!kam, kam jsme nech teli. Pi'ál bych si též obrátil pm:ornost na povážlivou 
skutečnost (a aspoň nekteré jej! pi'ičiny), pro č hloubku veci pi'íllš často nahrazuje 
jej ich povrch a povrchnost, s jakou o nich naše hudební kritika pojednává. Dopustila 
(za pasivni existence ostatn Ich). aby se toto d lema človeka druhé poloviny XX. stoleti 
stalo jejím zi'eteln9m znamen!m. Fr. Chalais varuje pi'ed "strašlivou nemoci všeobecného 
pi'ilakáván!". I z toho dôvodu odpovím nP.jprve na posledn! otázku ankety. Rozumi se 
snad samo sebou, že v této forme nemôže b9t vyslovene zdaleka všechno a že konkréta 
nemohou tvoi'it hlavn! obsah odpovedi. 

5. 

Hudebni kritiku považuj! za nejslabši článek naši um!!Jecké kritiky. Literárni, diva
delní l filmová kritika má svoji prokazatelnou ln telektuálni a metodologickou úroveň, 

vedie níž kritika hudebni pôsobi jako ménecenn9, velkomyslne ovšem trpen9 doplnek. 

Carmen v pražskom ND Foto: dr. J. Svoboda .... 
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Ke všemu v praxi doplác!me na schematickou klasifikaci uml:!n!. Prvn! v žebr!čku 
figuruje samozfejml:! televize, druhý film, tret! litera tura... hudba na koiJCi. ľa 
hudba, jej!ž pokroková a pretvái'ecí společenská funkce ještl:! v XIX. stoleti v určitých 
h istorických momentech pi'edslihovala i národní politiku. Ta hudba, která tvoľí funda
men t vysllacích času všech rozhlasových stanic , která se ročn!:! l.suje do mtl!ónu gra
mofonových desek. Ta hudba, jej!ž Svaz má nl:!kolik set členu a taLk dobrých orches
tru a komornich ánsámb!Ct, že ta!i dobrých čs. dramatiku a básn!kCt máme so tva polo
vinu atd. Nevl:!decká klasifikace umeni vyhradilo hudbl:! v praxi misto podružné. 
v denních listech se j! podle toho pi'idiHuje. pol ov ina rád ku recenzní ftlmových 

11 televiznlch a dve tretiny r ecenzí výtvarných. Za:o se od hudebn! kr itiky ne:Zádá a ne
pripouštL odbornejš! terminologie , a žádá se ,.celkový" obraz a atmo:; féra koncertu, 
fotografické zábl:!ry uml:!icl1 a treba pár , kritických" poznámek na okraj všeho _toho. 
A všimnete si - nikde jinde se nenalezne tak tuhá centralizace a mono;:)Ql izaca 
jako v našl hudebn! publicistice: jeden hudebnl časop:s pro Cechy, jeden pro Slováky. 
Kdo hledá vážné nedostatky našeho hudebního života, nemôže prehlédnout tuto stísnll
nou situaci hudebni kritiky v našem t isku viíbec, a v hudebn!m zvlá3tl:!. V to;n jsme 
na úrovni 60. let, jenže min ulého s tolet!. Hudebn! rozhledy s i pritom dtouho pi'isvo
jovaly právo hudebn!ho zákonodárství, a pi'! je j!ch proslulé alergii k jakékoliv krl
tice zvenč! se časem vytvoľila dusná a nebezpečná tradice ,.jedné" kritické lin:e, · jed
noha uniformního názoru, jednoho myšlenkového a organizačního monolifu , což už 
dlouho odporuje mnohostranné realit!:! a v!cevrslevným tendenclm v našem hudebn!m 
ž{votl:!, v našl tvorb!:! a td. 

Otázka kvalifikace. Ko li k je mezi nám i advokát(!. učiteli!. (ne hudby!) a j!ných 
povolán!m nehudebn!ch osob, které p!šo'l o hudbl:!. Neni divu, · že takový exadvokát, 
když dostane k d ispozlcl pap!r, treba tvrdi, že Bruno Maderna nebo Her ma nn Scher
chen nepatr! ke svl:!tovým d lrlgentum. V hudebn! kritice prost!:! Idylicky a ,nepovšim
nutl:! dožlvá, co se v produktivní oblasti rázni:! odsuzuje, neodbornost. A není·li ele
mentárn!ho vzdl:!lán! a poznán!, jak očekávat poznán! a vzdelán! speclálnl? · 

Jaký muže mít takový nehudebnlk vztah k nové a experimentáln! poválečné hudbe? 
Tedy k celému komplexu zgruntu nových jevil. a problému, pri nlchž nelze pohodlne 
!':edl:!t na rezervovaném kresle a poslouchat, ale znát spo'lstu mimohudebnlch dtsciplin, 
myslet a domýšlet, v analýzách a živých konfrontac!ch z!skávat a tr!bit smysl a cit pro 
hodnoty, smysl a užitečnost toho, co vzniká v kolektivnim úsili mnoha tvil.rčích indivl
dualit. Ernst Krenek upozorňoval už 1937 : ,.Zdá-li se nám nová hudoa nejasná, spočlvá 
to zi'ejmi'! v tom, že ješte nechápeme jej! formový svi'!t." Karlheinz Stockhausen to 
!'ek! ješti'! určiti'!j i a zásadnl:!j!: ,.Kto chce porozuml:!t, co jsem napsal v Refrénu pro 3 
llráče, musí partituru čist. Kto chce rozum l:!t, jak hráč i moji partituru interpretuj!, mus! j! 
znát a porovnával prevedení. Kto chce ni'!jakou skladbu pauze slyšet (ne jí rowmi'!t) . 
muže pauze naslouchat." Ovšem náš nehudebn! kritik - na rozdíl od radového po
sluchače - má. možnost se o nové hudb!í verejn!:! vyslovit, ti'ebaže Jí jenom také na
slouchä. Proto k ní asi tak často zauj!mä stanovisko Ionescova Bartolo-nl:!je III.: 
.. Nemám FDvna príklad po ruce, ale pravdu mäml A to plat!, vždycky mám pravdu." 
Tento namyšlený subjektlv!smus osciluje mezi diktátem, autoritatlvn!m rozd ~lovänim 
receptu, pi'!kazi'l a impresionistickou dojmovost! a čirou kontemplaci. A to pod1e ,.du
cha doby": pi'ed lety se naše hudební kritika neblaze proslavovala prvým, dnes dru
hým znakem. Dogmatismus vysti'!dala präzdnä náladovost. ~!ká li O. Welles: ,.Net!ž! 
näs l idská moudrost, nýbrž systémy," mužeme naši hudební kritice z poslednich 15 Jet 
s klidným svi'!dom!m pi'Isoudit, bohužel , oboj!. Doporučoval bych, zejména mladším 
kritikum, znovu proč!st alespoň Prolegomena a Do.>lov z Helfer tovy Modern! české 
hudby z roku 1936. Mnoho z jeho slov mii'! do živého podnes. 

•l 

Cte se (knižky, novlnr, um!Hecké časopisy), pretože človl:!k se chce n i'!co dozvedtlt. 
r-.Jezdá se mi proto mälo, poskytne-li se čtenäri spolehlivä zäkladn! lnformace o určité 

~ Nížina v SD K ošice Foto: M. Litavská 
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hudebnf událostl, o nl:íjakém umelci, novém dlle atp. Za predpokladu, znamená -ll kri
tikOIII v9raz , spolehlivá" informace objektívni postlženf a ~jiš~l:ín~ aspoň zjevn9_ch pravd 
a rysfl. 1 v rámci mikrokritiky [v našich po trebách na]hO]n!!Jšfl !ze -~tenáre ~ el'3-
mentárnfm zájmem o hudou soucasne oriento~at, uvádet totiž do hlubstch so_uvJslo~tf · 
h is'orick9ch estetick ých a kritick9ch vlastnosti a možnostf, k teré v sobe určtté nové 
dllo zahrnuje. v dobi:! multidiferenciace hudebnfch hodnot a nesmirné expanze tv~l'l
v9ch s t! a skladatelských koncepci znamená taková or1entace rozmnožování. duševmho 
potenciálu čt enál'e. KonečnE! l autor díla [event. Interpret) by mohl [mel) 1 v skrom
né kr it ice nalézt Impulsy k zamyslení o dile [event. o v9konu l ex post a pro futura. 
Aspoň to•o dllo z dramaturgie kritiky se snad dá literárne syntetizovat _i y onom pl'isn~ 
vymezeném a omezeném prostoru, kter9 vzne.šenl:í naz9váme hudebn! krtt1kou v denn!m 
Us ku. 

2. 
To pl'edevš!m závisl od vztahu krltik-um!Hec, uml!lec-krltik [pokud. myslím jen_ na 

tvllrčf problematiku, a ne na veci bežnéh.o typu v naše hudebn!m životE!!·. Vytvori ll 
se mezi t l:ímlto žlv9mi kategorlemi vztah duvery, !ze se nadft l realtzace knt!cky mfnq
ného 2'áml!ru. r esp. úsudku ve form!! náml:ítu, pl'ipomfnky atd. Bez toho ' o duverného 
vniti'nfho vztahu z!ls' á va ovšem kritika popisovan!m papiru ne bo receptái'em, kter9 
nikdy neuž!vá, jakkoliv ho ti'eba registruje. 

3. 
Určité kritérium má (m!t) v širším slova smyslu všechno, každ9 společensk9 jev, 

tedy 1 hudebn! kritika. Nutno o~šem každé kritérium posuzovat dyn~mlc_'.íy. Na~e. hudba 
se pl'ed 10 le ty také opfrala o určitá kritéria (napi'. srozumetelnostt, pi'Istupno.,h, melo
dlčnostl a•d.). Setrvávat na tl:íchto kritéri!ch dodnes by znamenalo. dos•at se do . rozporu 
s kritéri! hudby současné, která se zat!m nutn!! a logicky proml:ímla a pozmemla. Tyto 
proml:íny kritérií musi kritik samozrejme znát, c!tlt a !aké brát na _vedomi ve své 
kritické práci , jinak snadno prepadne ldeologlck9m atavtsmllm a estetickým: anachro· 
nlsmllm. 

4. 
Práv!! na základ!! určlt9ch kritérií: a) vypl9vaj!c!ch z podstaty a povahy materiálu 

( d!la l a zpllsobu jeho zformovánf, b) z vnitl'n! komunikace art.efaktu s konkré!nr 
historickou sltuacf (hudba v čase a prostoru), c) z krité rií indtviduálnich . odvo .e
n9ch z vlastn! muzikolog!cké práce. Táto a dalš! kritéria jsou s to stavl:ít hráze náz.r 
rové libovllll, bezcenn9m lmpres!m, maten! a deformacl vkus u a poznán~ čtenái'e. tl.eče
no sumárnl:í a k hlavnfmu problému v současnostl: Naše hudebnf krlttka nemá šanci 
plnlt své poslánf, nevyzbrojí-li se nezbytn9m vMeck9m a teoretick9~ poznánfm. 
Neboť nastal čas, kter9' pred 100 lety pl'edv!dal už Flaubert: "Cfm dále, tlm vice bude 
u men! vectečtl:íjš! ... " 

Ľubomír Čížek 

Hudobného hist-orika, teoretika, estéta pripravuje na jeho povolanie vvsoká škoJa 
a dalšie štúdium velmi bohatej odbornej literatúry. Hudobn9 kritik, ~ ked sa mu pri 
štúdiu dostane zo všetk9ch hudobnovedných odborov nle~o. vstupuJe ~o praxe be~ 
akejkoivek špeciálnej pdpravy. Prevažne nemá takmer nijaké vedom_ost~ o hu~obneJ 
praxi, nak.aiko jej hlbšie poznanie nemôže na n'jakej škole zfsk~ť, me JB v nl]ak9ch 
učebn9ch osnovách a väčšina hudobn9ch kritika~ nie je a ani mkdy nebola pracovne 
zapojená do hudobnej praxe. Nemali preto nljaku možnosť oboznámtť sa s množstvom 
praktick9ch dramaturgick9ch a interpretačn9ch problémov. Aby nedošlo k omylu. 
Nechcem preceňovať poznanie hudobnej praxe pre činnosť hudobného kri ti~a. nechcem 
ani povedať, že ten, kto nevie spievať, nemôže hodnotiť v9kon speváka, kto n evie 
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komponovať, nemôže dielo analywvať a hodnotiť a pod. Nazdávam sa však, že po
znan e mnoh9ch praktick9ch problémov mus! nevyhnutne prácu hudobného kritika 
ovplyvňovať. Myslím si teda, že ťažkosti v našej hudobnej kr_t ike nespôsobuje natoi
ko teoreťcká neodbornosť, ale skôr nedostatok poznatkov z hudobnej praxe, málo ži· 
vetných sk :.ísenost!, akási nevš!mavá odtrhnutosť od praxe, čo má za následok v nie
ktor9ch prípadoch chcenú či nechcenú povýšeneckosť kritiky, nevyhnutný pocit 
o mentorovaní, niekedy nevhodne volenú formu a pod. Co z toho poto:n vyp19va? 
Interpret i či telesá alebo komponisti kritiku neprijmú, sú urazen!, lebo majú pocit, 
že krt ka nepozná Ich problémy, a teda podceňuje ich vlastnú prácu. Verejnosť býva 
často dezor .entovaná, a tak sa n iekedy dobr.j snaha kriti k:~. po z'lva13:1í vyšš!ch 
umeleckých ideálov do hudobného života stretne s celkom opačn9m účinkom. Pre· 
správne pochopenie aspoň jeden príklad za mnohé. Azda sa zhodneme, ak označím 
prácu hudobného kritika Ivana Ballu na Slovensku v obdob! prvej republiky za pri· 
kladnú v jej základn9ch pr.nc!poch l pre našu dnešnú generáciu. Dodnes naňho spo
mínajú napr. v opere SND, o ktorej sice pravidelne pfsal, ale kdtl bol tiež velmi 
čast9 '11 hosťom, žtvo diskutoval s jej vedúcimi pracovníkmi, zaujímal sa o ťažkosti, 
pomáhal. 

V čom vidím funkciu a pos lanie hudobnej kritil.<y? Nazdávam sa, že by mala predo
všetk9m informovať, analyzovať, a orientovať. Ukazovať klady, upozorňovať na ne
dostatky, vid · eť širš_e dramaturgické a kultúrnopolitické súvislosti [teda or:entovať 
n ajprv seba a potom druh9ch ), pri formulovani dbať na to, aby bolo zrejmé, že sa 
us.luje o uplatnen · e objektívnych umeleck9ch hodnôt, a nie akéko!vek individuálne 
či skupinové záujmy. Teda popri snahe po realizovan! nových interpretačn9ch poznat
kov, nov9ch i star šfch ( pozabudnut9ch) umeleck9ch hodnôt usilovať sa zároveň o vý
chovnú úlohu kr.tiky, o jej š. roký spoločensk9 dosah. 

I ked je, ž :ai, e~te vždy pravda, že dlhodobé úsilie neprináša často v9sledky úmerné 
tomuto snažen:u, že prax každodenného života je ešte daleko od umeleckého ideálu, 
ktorý nos·a v sebe hudobný estét a kritik, predsa sa oplatí stavať sl pred seba vždy 
nové a nové c:eie a háj iť pravdu, o ktorej sme presvedčeni. Pred našou umeleckou 
praxou stoj! tot.ž veia naliehav9ch zásadn9ch opatreni, ktoré bude potrebné skôr ~l 

neskôr r:ešiť. Mám na mysli potrebné premeny základnej dramaturgickej l organizačno
ekon.amickej koncepc:e nášho hudobného života. Ide napr. o zmeny v celej štruktúre 
symfonick9ch telies l opern9ch scén, kde sa v období nesprávneho chápania cieiov 
socialistickej kultúrnej revolúcie vybudovala kvant:ta na úkor kvality, nový prlstup 
k umeleckej práci, kde treba ešte v mnoh9ch. pr!padoch nahradzovať nadšen9 dile
tant izmus serióznou profesionálnosťou, kde bude potrebné postaviť vyšš!e a objektlv
nejšie kr.tériá v nárokoch na schopnosti, t alent a umeleckú discipl!nu. v súvislosti 
s tým uviesť na správnu m·eru l úmerné odmeňovanie umeleckej práce a znovu jej 
vybudovať také spoločenské postavenie, aké sl v socialistickej spoločnosti zaslúži_ 
To všetko, ako aj dalšie skutočnosti, by mal mať podla môjho názoru na mysli hu
dobný kritik, ak sa chce usilovať o to, aby jeho prácu hodnotili ako objekt!vnu a spo
ločensky prospešnú. 

Ivan jirko 

Co sledujete psanfm kritiky? - To jste si, moji miH, na nás vymyslill opravdu zape
klltou otázku. Nu, mám-li mluvlt za sebe, pak je tu ve hre mnoho veci. Od snahy na
psat čtiv9 článek, ktor9 by zaujal, až po jiste pošetllé pi'ánf, aby l moje psan! nejak 
pozltlvne zasáhlo do tvurč!ho kvasu v naši hudbe. Není tomu tak dávno, co nám bylo· 
vštepováno, že se kritika mus! s tát spolutvurcem nové hudby. Dnes se na takové 
tvrzen! dfváme dosti skepticky. Vždy budou jlste krit ici, ktei'í se budou vehementne 
angažovat pro určit9 tvť\rčl sml:ír a neméne temperamentne oponovat jln9m tvť\rčfm ná· 
zorum. Taková aktivita muže jlste pi'ispet k názorovému ti'!benf, sotva však muže 
určitým tvurčím hodnotám vybojovat vetšf prostor, než jak9 jim pŕ!sluš!. Nakonec 



rozhodne vždy tvorba, a - nikoli výmluvnost či zbožná · pfání toho čl on"oho kritika. 
Ukáže li se pak - a to vždycky trvá nejakou chvill - že kritik l.'.imal kop! za správ
nou vec, za skutečnou tvurči hodnotu, tím lépe pro tvorbu. A shledá-li budoucnost, 
-že se kr:tlk mýlil - tim Ml' pro kritika. · 

Myslim s i pro' o, že kritlce neprospivá ctižádost stá t se demiurgem tvňrčich ~odoo~ 
zejména zapom!na-li pritom, že jejim základn ím úkolem je jistá velmi prostá, m cméne 
velice podstatná vec - tot iž informovat čtenáfe, orientovat ho v dnešní tvorbe, 
objektivne zhodnom mfst•o a význam toho-kterého dfla v kontextu naš! l svetové hud
by. To považuj i za prvn! povinnost kritika, za jaho nejzodpovednejš! úkol. A citi-ll 
kr-:tik takovouto zodpo\·ectnost vúči svým čtenáfum, vuči celé naši hudebni - a nejen 
hudební - verejnosti, je mu to pak trvalou pobidkou, aby dobŕe váž!! své soudy, aby 
nepodléhal rňznym tlakňm z té či oné strany a nenechal se os lep:t módními vlnami. 
Vím dobre, že požadavek ,.objekt ivnlho zhodnoceni", který jsem vys lovi l , je slovem 
do pranice. Za sebe mohu i'lci jen to, že tato objektivita je mým neupi'ímnej3!m s ub
jektivním pfánim. 

Zde už narážíme na jednu z Vašich dalšich otázek na t o, zda existuj! pevná kr:téria 
pro práci kritika. Inu, to je zase taková šlakovitá otázka. Kdysi plat ilo, nebo alespoo 
se fikalo, že kritérium správnosti kritikova soudu je "shoda mnohých a znalých". 
V dnéšni s:tuacl, k dy všichni si myslfme své a Každý . neco j iného, kdy vedie sebe 
existuje rada myslitelne nejrozličnejš!ch názorú na je dnu a tutéž vec, se t akové krl
'térium stává lluzorním. Vetšina z nás se s ice jakž·takž shbdne na to:n, že jistý hous
lista hrá! fal ešne, jakmlle však pi'ijde i'eč na tvorbu1 rozezvuči se babylon jazyk!\, 
v nem.ž se steží na jdou dva hlasy, které by si pln~ · pQrozumely. 

Existuje tu tedy vtibec nejaké kritérium pravdy? 'Ovšemže existuje, l kdvž nemáme 
možnost použit jej pro tento den, okamžite: -Je jí~ prqyerka času, která dľ!ve či poz
deji ozrejm! skutečn~ hodnoty dila, jeho životaschopnost, a tlm i dovolf zme~it pľes· 
nost kritikova odhadu, který nenl v podstate ničlm j iným než schopnosti predvldat. 
lestliže ovšem nekterý z kritiku osvedčil vysokou míru pfedvldavostl v minul-osti, 
neznamená to, že by se nemohl mýlit dnes či zítra. Má-ll každý právo na a:nyl, pf!k 
choulostivá práce kritika v nezmapovaném terénu musi s touto obecne lidskou omyl
ností počltat dvojnásob. O schopnostech kritika vypovlda ovšem l to, je -li takový omyl 
schopen včas odhalit a korigovat. Je špatné, nenalézá-li kritik k takové korekcl 
p~vahu, A už vúbec je trapné, delá-li nekdo ze svých nekdejš!ch omylu cnost. 

" " 'Pťá:te se, jak kritik ci.ospivä ke svému 'hodnot!cimu stanovisku. Mysllm, že tu hraj! 
roli · dva faktory: citlivý postreh, souvisejicí se schopností okamž!té orientace v hu
debním dile, promitajícl se současne na základmi bohatých znalosti a zkušenosti 
1 určitých estetických názoru, které si kritik za léta studia a praxe vytvof:l. Zatimco 
bystrý, sveži, neotfelý sluch , spojený se schopnosti bohaté vnitJi'nl rezonance, je zá
kladnlm; bezpodmlnečne nutným, neodmyslitelným pfedpokladem kritické práce, podil 
odborných znalosti a estetických názoru není ·již ' ta_k jednoznačný. Zejména skladatelé 
ma jí sklon hodnotit skladbu podle toho, "jak je ·udelána", nabádat kr:tiky, aby se 
nespokojill s oouhým poslechem, ale studiem part itury se seznám·li s kompozlčn!m 

ustrojením skladby a podobne. Myslím, že v tomto bode panuje ur~ité nedorozumení. 
úkolem krit ika nen! analyzovat skladbu, nýbrž formulovat bezprostredn! posluchačský 

-zážitek, jemuž pfilišné soustfedení ke kompozične technické stránce spiše u blra na 
svežesti, n ež aby jej obohacovalo. Pr imárnlm východiskem kritického soudu musi být 
to, jak na kritika zapúsobil poslech skladby, a nikoH zkoumáni metod, jimiž skladatel 
k tomuto výsledku dospel - to má význam až druhotný, pro vlastni hodnocen! 
v žádném pflpade rozhodujicf. 

Tento svti j zážitek konfrontu je kritik vždy, jak již fečeno, vedome či mimodek s ce
lou svou hudební zkušeností, se svými estetickými nazory. Role te chto momentu muže 
být ovšem r uzná. }sou kritikové, ktefi hodnotí skladbu ·a bych tak rekl "zevnitr" 
1:. j. snaží se os vo j it s i jej! vnitfn! svet, pochopit . a akceptov at · jej! rád a zákonitosti, 
naslouchat skladbe témer tak - fečeno hodne vyhrocene a zjednodušene - jako by 
vedie nl žádná jiná hudba neexistovala. Taková 'eliminace samo:ziej:ne ve skutečnostl 
není mysli tel ná, chci tim jen vyostfit protiklad '.jiného , kritického postoje, který sklad
bu naopak hodnotí "zevne", pod zorným úhlelií predem pojatých flxnich predstav 
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o tom, jaké vlastnosti má mít soudobé hudebnl dllo a hlavne - jaké vlastnosti mft 
nesmi. To pak máme pred sebou dnes po českých a slovenských luzlch t ak rozš!fený 
typ kr:ť ka, který proklamativne vyhlási názor, že v t onálnim sy_stému nebo vubec 
tradlčn!mi kompozi čnimi metodami neni j!ž dnes možné vytv;1ret nové hodnoty, 
a z t ohoto stanoviska pak bez m:losti zatratí všechno, co se takovému názoru pfíčí, 
všechnu hudbu, v n!ž se ozve C dur akord nebo která pracuje s tématem, ať už vyšla 
z dílny m:stra či nedouka. Stejne pošetilé je ovšem i zatvrzelé presvedčení jiných, že 
celá Nová hudba je nesmysl a podvod, z kteréžt o pozice pak "popravi" každé dílo, 
v nemz se t yto nové tvurčí pos tupy uplatňuj!. 

A práve t uto pfedpojatost, která sebou nese zaslepenost vuči š :r oké d:ferenclaci hod
not naši hudby spolu s nekr:t ickým oslavován!m všeho, co se rodi v té jedné oblasti, 
jlž dotyčný stran! - to právč považuj! za hlavní problém našl současné hudební 
kritiky, a nejen ji'!ji, nýbrž do značné mlry celého našeho hodnoceni nové tvorby. Jen 
a jen budoucnost ukáže, zda maj! pravdu ti, pro než hudba s tématem a basem vy
čerpala již všechny své možnosti, čl ti, kteri považuj! Novou hudbu za módu, která 
prejde a pom!ne, aniž zanechá trvalejši stopy. Anebo potvrdi čas stanovisko tech, p ro 
než je vývoj hudby š"rokým fečištem, do nehož se vlévají, v nemž se vzá jemne pr olí· 
naj! a oplodňuj! nejrozmanitejš! proudy? 

Jisto je tolik, že se dnes opet jednou ocitáme na krlžovatce cest. Jsme však schopn! 
s jistotou určit, kam která vede, která z nich mif! k novým výškám a kt erá se ukáže 
být slepou uličkou? Jen dítl:! nebo fantasta sl muže troufnout prohlásit kteroukol! 
z techto cest za jed ine pravou. Vice než proroky, ktefí vyhlašuji n ová desatora a za
tracuj! hffšniky, potrebuje naše hudba ty, kdož dovedou pozorne naslouchat tepu 
tvtirč!ho dneška a pokus! se citliv/:! postihnout a uti'!dit všechny hodnoty, které tu 
vzmkaj!. 

Anna Kovárová 

Kr't ika interpretačného umenia má podla môjho názoru splňať tri základné úlohy: 
hodnotiť, popularizovať a dokumentovať. úmyselne ich nečlslujem, pretože sa nedá 
určiť poradie dôležitosti. Vzťah týchto troch zložiek tr eba vid ief dialekt icky, a to 
s prlhľadnutím na charakter publikácie, do ktorej je kritika určená, a napokon s pri
hliadnutim na tú-ktorú etapu vývoja národnej kultúr y. 

Pre to celkom ináč budem kritiku koncipovať do odborného časopisu, kde má bvf do
minujúcim hodnotenie, ako do dennej tlače, kde by mala byť prvoradou popularizäcia 
a získavanie záujmu širokej obce poslucháčstva. V oboch prípadoch ide súčasne aj 
o dokumentačný význam, pravda, táto zložka je v popredi, keď !de o ro:enky, alma
nachy a jubilejné publikácie. 

Samozrejme, vo všetkých prípadoch budem voliť !né kritériá, ak !de o zač!najúceho 
umelca, a Iné, ak ide o zrelého, pripadne na odchode; iné v začiatkoch vývoja ná
rodnej kultúry, keď už holá existencia určitého výkonu je významným člnom - samo 
osebe pozitívom - a Iné, ked ide o etapu, ktorá nadväzuje na tradlciu, prípadne Je 
jej vyvr cholenlm. [V tom sú práve problémy v tzv. celoštátnych kritériách pr i súťa-
žiach!) . 

z toho zákonite vyplýva, že na hodnotenie Interpretácie hudobného diela (a tobôž 
tvorby!) neexistujú pevné kr:térlá, nakoJko"Inter pretácla je výsledkom vzťahu subjekto 
k da né;nu objektu, ktorým je v tomto pripade hudobné d :elo. Toto je tiež výsledkom 
vzť~thu subjektu k objektu, ktorým je život pretavený vedomím skladat eJa. Ciže je tu 
podiel dvo:h subjektov, a krit ik je subjekt om tretím. Určitá objektívnosť je daná 
konvenciou prejavu v interpretácii (ale i v tvor be!) . Preto je ov eta Jahšie a spoJa
hlivefí:e hodnotiť bežné repertoárové čislo interpretované mnohými interpretmi 
ako interpretáciu novinky, pri ktorej n ie je možnosť porovnávania. V tejto s úvislosti 
treba pripomenúť, že je t iež Jahšie hodnotiť taký výkon, ktorý sa pr íl iš nevychyluje 
z komenčného poňat:a, ako výkon osobitý, a najfažšie je urč:ť, či miera osobnosti. 
nezvyklosti znamená nad priemernosť alebo vyšpekul ov an osť. (Preto v medzinárod
ných súťaž"ach má častejši e úspech seriózne pripravený, sice výborný, ale neosobitý 
výkon, v ktorého hodnoten! sa porota vždy zhodu je, ako nadpr iemer ný, osobitý prejav. 
kde s ú v hodnoteni obrovské rozdiely medzi jednotlivými porotcami!) 

A tak je jasné, že kritika je zálež!tosť ·neJahká, nepríjemná a nevďačná, a pritom 
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vefmi zodpovedná. A ja by som sa nikdy nebola pustila do kritiky - prHiš mám 
hudbu rada, stále sa mi páči a strašne si vážim práce interpreta - keby mi nebolo 
Júto najmladšej smeny koncertných umelcov, ktorých nikto nesleduje a verejne ne
hodnoU. Pre mnohých je absolventský výkon prvý a posledný koncPrt a krôtil<a je
d iným dokumentom ich niekolkoročnej práce na škole; u iných štart do života a akási 
rada, akou cestou sa uberať, kam sa zaradiť; u ďalších povzbudeme do dal3ej práce. 
A napokon je to dokumentačný materiál, ktorý po rokoch umožní zrovnanie medzi 
prísfubon: absolventského výkonu a jeho dalšfm rozvojom. Ide ml t iež 0 to aby 
bolo ~ozné sledovať také ZJavy, ktoré podla môjho názoru zasluhujú pozornosť, 
a snažiť sa Im vytvárať podmienky pre další rozvoj. Ako sa t ieto moje zámery daria? 
Zatia! nemožno posúd i ť, roblm to len tri roky, a to sú zámery dlhodobej31e. 

Hlavný problém hodnotenia týchto najmladších je v tom, že treba už tu tr!edif 
a taktne a citlivo dať mnohým radu, aby nečakali s6l istickú kariéru ale našli sl 
svoje m·esto: je:_den v pedagogickej činnosti, iný v komornej hre. A pret~že som zatial 
na to sama, môzem sa mýliť. Ale možno, že sl robím zbytočné starosti a význam kritiky 
z tohto hladiska preceňujem. 
_?~ysllm si, že kritike by sa malo venovať viacej členov hudobnovednej sekcie. 

S~casn? <>love~ská hudobná kritika je dostatočne odborne fundovaná, ale chýba jej 
dialektický pristup k určeniu poslania a clela a u mladších kritikov úcta k práci 
a názoru iného - lebo interpretačné pochopenie a koncepcia s .l interl}rc tolj'.u' 
umeleckým názorom - a najmä slušnosť vo forme. 

Jaroslav Strítecký 

Kritika mllže být objektivní, jen když konstatuje, jakmlle hodnoU, ·nemtiže být prosta 
subjektivního prvku. Jednostrannost v tom l onom sm!!ru je nezdravá; který z n ich má 
v kritice pi'evažovat, je podle mého mínéní treba posuzovat pi'fpad od pŕfpadu. Neve
rím, že by se pro to dal nalézt obecný recept - je to do značné mfry vec talentu. 

Kritéria pro práci kritika existuj!: Najpevnejší a základní kriterlum má mit kritik 
v sobi:\, ve svém vzdelání, rozhledu, cítení, nadánf - ale i ve svém sociálnfm posta
·venf a všem, co s Um souvisí. To by se nemelo podceňoval, nemeli by to podceňovat 
:zejména mn oz! "postiženf'', ktei'! neváha jí kritikovi napi'. záv i det jeho mládí. 

Základem estetického byU je vkusový soud, který - jak je známo z Kantova vyme
·zení nevypovídá o estetlckém predmetu samém, ale o vzájemném vztahu hodnotitele 
:a hodnocení pi'edm!!tu. Oba póly maj! svou strukturu, oM struktury jsou začlen!!ny 

společensky. Kritik je zde zastoupen celou svou osobnosti - ta v sociálnfm ohledu je 
vice nebo méňi:\ reprezentat!vnf. Múže z neho promluvlt "!est rozumu v dejinách" -
takže jako subjektlvní soud postihuje bi'eba další vývojovou tendenci práve tak jako 
názor omezeného (není to treba brát ve smyslu výhradne pejoratlvnfm) jedince. 
I druhý pi'lpad má cenu, milže být sociáln!! reprezentativnf. Pro skladatele a lnterpre
ty, jakož i pro všechny, kdož jsou účastni na hudebním živote, má 1 to význam. Este
tično se naplňuje skrze lidský subjekt, reálne exlstovat však múže jen v sociální funkci. 

z i'ečeného plyne pfedevším to, že kritik má být veden "kategorickým lmperativem" 
vlastn! osobnosti a že žádná jlná cesta k "objektlvnosti" kritiky nevede. Tuto cestu má 
s ledovat úprimné, s rizikem a beze strachu. Pr.ojekty o "prírodovedné exaktnosti" hu
dební kritiky jsou pokrytectvím, vymýšlejf je a pi'ednášejí o nich zejména ti, kdož 
nikdy dobré kritiky nepsall. Kritik tedy nenf a nemúže být prodavačem pravd a poslem 
nebeské spravedlnosti, jak si to občas nektei'f umelci pi'edstavujL Nikdy nemá možnost . 
napsat hodnocenf universálne a vecné nesporná. Spravedlivý je jediné tehdy, píše -ll, 
co si myslí. Ze má být dobŕe hudobné vzdelán, je samozrejmé - bez toho nemá co 
i'fci ani dilentantúm. Požadovat po nem, aby byl skladatelem, dirigentem, lnterpretem, 
hercem, technikem, osvetlovačem a baletkou je nesmyslné: je tu od toho, aby se diva! 
zasvecene na vec práve z té druhé strany. Kritik múže proniknout ke svému predmetu 
pouze porozumením (kategorie "Verstehen~ v cel{:. klasické vznešenosti a vc!tenim; 
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to neznamená, že by k tomu nepotreboval rozum. Jeho soudy l sám jejlch predmet 
mají dimensi historickou a hodnotovou. Jejich pravd ivost rozsuzuje čas_. 

Exis tovali doby, kdy zámerem kritické práce mohlo být nekoho zhkvldovat nebo 
z neho udelat laureáta. Mé! jsem štesU: v té dobe jsem je:íte kritiky nepsal. Kdyby se 
podobné pomery vrátili, prestal bych psát. Necftil by?h se svoboden a musel bych 
brát ohledy; na to nemá kritik právo. Nemá právo mkomu občansky ubliž?vat, _co~ 
platí i naopak. Honorárové a jiné podobné souvlslosti ponechávám v této "uslechtiié 
rovine stranou. 

Opravdový a opravdové hudebnekritický zám~r se múže naplni~ jen velml __ zprosti'ed
kovane. rak je tomu, myslim, 1 se zámerem umelcovým. V obou pr!padech pritom múže 
dojít k velmi pfekvapivým promenám púvodního úmyslu - a i n~p~r~tor _tohoto úmyslu 
obvykle nad temito proménaml nemá moci. Realizace našich zámeru Je veci dlouhodobé 
činnosti, úrovne této činnosti, její koncepce, okolnosti a času, který to všechno roz
suzuje. Pomerne výj imečne nekdo naše zámery bezprostredné uskutečňuje v praxi. 
Nevyvozuji z toho záver, že by kritika byla neúčinná. Utešuje mne ovidiovský pi'fmar 
o vode a kameni. 

za nejproblematičtejší na stavu české a slovenské krit iky považuj! to, že prakticky 
ve smyslu profesionálnfm rémei' neexistuje. Kritická činnost je jaksi melouc_h~m 
hudebnevMecké práce. Myslím, že spojení vMecky bádajfciho muzikologa a kritika 
v jedné osobé je v zásade zdravé. Vyspélý hudební život však potrebuje osobnosti ryze 
krit !cké. Mám Um na mysli kritiky vzdelané na současné muzikologické úrovni a vy
bfjejícf svou tvťirčí sHu pi'edevším v kritické práci. Takoví kritikové u nás nejsou a být 
nemohou. Fredevším nemaj[ zaručeny existenční a společenské podminky, dále pak 
nemaj! možnost získat ryze kritickou odbornost evropského formátu. Nemáme možnost 
zfskat rozhled a rozlet po Evrope, profesionáln! kritik ho múže zfskat jedine tehdy, 
je li v pravý čas na pravém míste. Náhodne a komplikovane opatfovanýml nahrávkami 
se to nahradit nedá. O potrebnosti osobn!ch kontaktú v hudebnfm svet e, o nutnosti 
stykú a konfrontacf s profesionálni kritikou zahraniční atd. - o tom všem, co je 
tolik zapoti'ebí, nemám odvahu psát (napr. ml k tomu bere chuť, když sleduj!, jak 
marne Vladimír Bor házf hrách na stenu kvťili tomu, aby se jeden jediný kritik dostal 
s česlwu filharmonif do USA, a jak je mu vysvetlováno, že v širších souvislostech na 
to nemá pouhý hudební kritik. nárok). 

Nejde jen o rozmery svetové. Dokonce l u nás doma každý sedí poviHšlne ve své 
provincii. A jak by ne - cestoval za hudebními událostml môže jen jako soukromnfk 
- se všem! obUžemi, které jsou s tým spojeny. Velkorysejšf možnosti, které by byly 
pi'edem promyšleny a zajlšreny, u nás nejsou. Kritika je zjevne podceňována a jej! 
autorita nesahá za stránky dvou našich hudebnfch časopisu. Poi'adatelé podceňuj{ 
často dokonce i r yze ekonomický ráz veci: brnenský Park kultúry se napi'. rozhodl 
ušeti'it na neproduktivnfch vydajfch, prestal tedy dávat krltikťim volné vstupenky; 
úspora činí maximálne 50- 60 Kčs na jeden koncert. Délali jsme asi málo propagace. 

Naši kritice chyb! vyhran!!nejši speciallzace. Tento požadavek se nesmi pi'ehán!!t -
kritika má vždy zachytil pi'edevším souvislostl celku hudebního života. Naprostý unlver
salizmus však rovnež není zdravý a vede k povrchnosti. Publikačnf možnosti jsou na
šrestl omezené, takže se tato povrchnost nestačí projevlt v plné sne. Kritika však jen 
málokdy je soustavne problémová, soustavne na néco zamerená. Spíše komentuje, 
"zachycuje událostl". To je ovšem také potreba, avšak nestačí to. Užltečná by v tom
to smeru byla dlferenclace, a to nlkoli jen podle predmetu, ale tak~ podle zpťi!3ob0. 
pi'ístupú k nemu. Tak napi'. témei' vymizela dobrá hudební popularizace, která by spl
ňovala požadavky odborné 1 literárni úrovne, nikdo nepíše o hudbe eseje - ačkoli 
tato forma múže pomoci na svetlo skvelým myšlenkám lépe než težkopádný "védeck~ 
apará t" muzlkologických studií, novinái'ská kritika poklesla do šedivé manýry den
niho tisku a td. Protože diferenciace v tomto smeru není u nás dost hluboká, supluje 
kritika tyto rozmanité úkoly, což jl zatežuje a deformuje. Ona rozmanitost podob 
hudebn! kritiky a publicistiky múže vyrťist jen pi'irozenou cestou ze zdravých pod
minek. (Dokončenie ankety) 
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LADISLAV BURLAS 

Pokus o diagnózu 
l 

(Materiál a technika) 

Zdá sa, že medzi najaktuálnejšie otázky okolo súčasného hudobného 
umenia patria tie, ktoré sa pýtajú na charakteristiku našej vývinovej 
situácie a hladajú pravdepodobný trend ďalšieho vývoja. Je akýmsi 
vrodeným citom muzikanta, že za najvierohodnejší argument je ochotný 
uznať to, ,.čo je v notách", teda otázky súvisiace priamo s hudobnou 
matériou a !mmpozičnou technikou. To, čo je "za notami" - sa neraz 
považuje za špekuláciu, za labku pominutelné teoretizovanie, estetizo
vanie a ideologizovanie. Mám pocit, že ani to, čo "je v notách", nie 
je taký bezpečný bod istoty, ako sa. to obyčajne verí. Stačí si vypočuť 
napr. interpretáciu skladieb J. S. Bacha v podaní francúzskeho súboru 
Swingle-Singers, a zistíme, že zatial čo sa nezmenila ani nota - len 
pribudol súbor bicích nástrojov a trocha tanečného rytmu - máme 
do činenia temer s novou skladbou: počúvame ju ako celkom iný 
žáner a sme ďaleko od barokovej monumentality a všetkého, čo sa 
pripisuje ako obsah Bachovým dielam. Jednako len začnem svoje úvahy 
aspoň tézovitým výpočtom faktov, ktoré určili charakteristiku hudob
ného vývoja v našom storočí. 
Začnem hudobnými formami. Nebude azda zveličené tvrdiť, že v na

šom stol'očí prebieha proces stupňovania organizovanosti hudobného 
materiá_lu, proces ro?:širovania a prehlbovania vzťahových relácií me, 
dzi elementmi hudobnej reči, a tým aj ceemvej formy. Motivicko
tematická práca klasickoromantickej hudby sa rozširuje na pr i n cíp 
št ru k t úr y ako charakteristickej a záväzne vzťahovej veličiny. V nej 
môže hrať potom úlohu nielen melos, harmónia, dynamika, rytmus, ale 
aj príznačná faktúra, hustota sadzby, hustota po sebe nasledujúciéh 
impulzov, farba, artikulácia, rozmiestenia zvukových zdrojov v priesto
re atď. Oproti tradičným spôsobom vnútornej, organickej diferenciácie 
hudobnej formy sa hladajú nové postupy, hudobná forma sa výrazne 
i n di v i d u a l i z u l e. . 

'ňalšou príznačnou črtou v hudobnom umeni nášho storočia je tzv. 
par am e tr i ck é nar á b an i e s elementmi hudobnej reči, ktoré je 
založené na dualizme izolovaného aspektu na jednotlivé zložl<y, strán• 
ky hudhy a ich syntézy ·v celok. Som si dobre vedomý, kam · m!iže 
smerovať tento postoj, a často, žiar, aj smeruje: k ilúzii mechanicko" 
~aterialistickej, ku . konštrukcii .spojenej s absolutizáciou hudobného 
materiálu, a tým aj k izolácii od daností psychickej a sociálnej po
vahy. Lenže toto riziko nie je celkom nové - to bol vždy problérii 
velkého a skutočného umenia na rozdiel od bezduchého písania nôt. 
·samotný parametrický aspekt nemožno preto a priori odsudzovať. 

V oblasti výškovej organizácie tónov treba vidieť dualizmus medzi 
se n z u á l n y m v ý z n a m o m zvuku ·a súzvukov a medzi, jeho i n
t e l e kt u á l n y m tr a kt o v a ním, založeným zväčša na lineárnO!f! 
.myslení a na !mnštrukcii. 

Velké zme.zy. >:tožno zaznamenať v oblasti metricko-rytmického činitera. V zmysle 
spomínanej parametrizácia sa v našom storočí začala analýza možností vo využití tohto 
~inltela. ·Sem patrí nielen stupňovanie rytmického ostinata, ale aj menlivo sť metŕa; 
nepravidelnosť základnej metrickej miery a napokon s kr a co v an ie z á k l ad ne f 
in et ri ck ej · (mernej) je_dnotky.' Výsledkom tohto procesu je, že takt prestal by( 
v. mnohých prípadoch ·reálnou mierou a jednotkou hudobného času a stal sa skôl" 
grafickóu pomôckoú. Idyla metŕicko-rytmickej pravidelnosti sa stala vo velkej časti 
umeleckej hudby minulosťou a namiesto jej statičnosti pohýbal človek nášho storočia 
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týmto činitelom a odhalil jeho dynamické možnosti a potenciálnu mnohoznačnosť vnút
rometrických a vonkajších vzťahav. 

Medzi charakteristické črty hudby našej súčasnosti patrí aj k u l t z v u k o v o st i. 
Prebieha to nielen na poli zvýšenej snahy po farebnej pestrosti a plnélto využitia da
ností nástrojov, ale aj tendencie hľadania mimo dvanásťtónového chro:natickáho ma
teriálu, obohacovania tónové ho materiálu šumom, menšími vzd ialenosťami, než je 
poltónový interval atď. 

Naponok sa domnievam, že v súčasnom hudobnom dianí nemalú úlohu zastáva 
pr inc í p a le at or i k y. Umelecká prax ukázala, že jestvuje o:crem tzv. velkej 
aleatoriky - kde vzniká oprávnený dotaz, čo vlastne je autorovou umeleckou ideou 
v množstve protichodných náhodných riešení - aj tzv. malá aleatorika, ktorá úspešne 
využíva štatisticky a stochasticky určené hudobné plochy. Nimi možno docieliť celkom 
nový výraz rytmickej organizácie, zvuku atď. 

Toto sú, samozrejme, len niektoré momenty nášho hudobného vývoja a v súvise s nimi 
treba povedať, že hudobný prostriedok sám osebe nie je dobrý ani zlý. Dobré alebo 
zlé môže byť jeho využitie. Ziaľ, často sa stáva, že v postoji k týmto problémom sa 
objavujú z našej strany tendencie a priori oklasiľ!'l-.ovať hudobný prostriedok, techniku; 
ako keby na tejto platforme, dokonca predovšetkým na tejto platforme, prebiehal buj 
dobra so zlom. Ako si čitater mohol všimnúť, do tohto mnou vykresleného obrazu 
situácie v oblasti hudobného myslenia som nedal príliš du popredia javy príznačné 
cudzorodosťou svojho charakteru vzhľadom na predchádzajúci vývoj: elektronická 
hudba, theatre sonore, hudobný pop·art atd'. Niekto by mohol povedať, že dnes je u!· 
len to skutočne nové, ostatné stratilo zmysel, je prekonané atď. To je vec, pravda, 
subjektívnej mienky. Fakt je, že skutočne mnohé javy v oblasti techniky, technológie, 
výrazu nemožno uspo!cojivo vysvetliť len logickým doťahovaním smeroviek vývL~Jvého 
trendu v tzv. imanentnej oblasti. Najväčšia rozpornosť medzi doterajším a · najnovším 
(slovo "nové" sa mi už zdá primálo] sa javí totiž v celkovej z mene or i e nt á ci e 
v hudobnej tvorbe. Tento jav a mnohé rozpory treba osvetliť aj z iných pozícií než len 
z tzv. výlučne imanentných aspektov. 

Oprávnene sa do popredia natíska otázka, či je môj obraz situácie, ktorý tu práve 
podávam, skutočne typický. Som presvedčený, že je. Pravda, v ý v o j treb a v i d i e t 
a k o m n o ž in u v ý v oj o v v rámci uzavretých spoločenských a kultúrnych celkov. 
Iný je napr: v súčasnosti obraz ruskej azerbajdžanskej, uzbekistanskej, bulharskej; 
polskej, alebo západonemeckej hudby. Tým sa nám Icoriguje aj nesprávna tendencia 
hodnotiť vývoj hudby a kvalitu hudby identitne, a to často len z pozícií technickeho 
pokroku. Hodnota umeleckej výpovede nezaniká tak, ako zastaráva typ automobilov, 
chladničiak a holiacich strojčekov. Tak napr. nemožno degradovať V. Nováka za jeho 
impresionizmy len preto, že o pár rokov skôr sa to podarilo vyjadriť Debussymu; 
neuznávať niektorého z východoeurópskych s!dadatelov len preto, že tzv. · folklórnu 
orientáciu sa podarilo realizovať Bélovi Bartókovi o niečo skôr atď. 

Rád by som sa v tejto súvislosti pozastavil pri téze, ktorou sa bráni konzervati~ 
vizmus: odvolávaním sa na tzv. pr ir od zen o sť hudby, pr ir od zen é pr ec ite
nie atd. Takéto výroky dobre poznáme: Ja sledujem v hudbe iba to, čo jej prirodze
né, píšem iba to, čo ako P,rirodzené cítim . . Pravdi!, súč.asne sa nezabúda zdôrazniť, že 
istá časť súčasnej hudby túto ·prirodzenosť ignoruje. Je fakt, že jestvuje istý hudbe 
prirodzený ynííforný logos, napr. princíp centrali.zácie , sna ba členiť hudobný . pro.~;es 
na relatívne uzatvorené a vnútorné logicky organizované celky. Sem patrí tiež ekviva· 
lencia o~ctávy' v harmonic.kom .princípe, rozoznávanie intervalových vzdialeností atd': 
Je tiež fakt, že postschonbergovská hudba sa schválne postavila proti is-tým poriad
kom, dovtedy považovaným za prirodzené. Ba čo viac, stal sa z toho štýlový princíp: 
napr. obchádzanie konsonancií, vyhýbanie sa "spevným" intervalovým krokom. Je tO' 
štýl založený na princípe antítézy, kde, pravda, nie je vyslovená samotná téz·a. Wir:ira 
vtipne poznamenáva, že amelodický sloh tu treba chápať ako anti me l od lc k ý, 
atonálny ako an ti t o ná l n y, čo znamená programové obrátenie sa voči čomusi, 
čo sa ako prirodzené vyvinulo v doterajšej hudobnej tvorbe. Vezmim~ si však elektro
nickú hudbu. Nik sa doteraz tak dilkladne nepozrel na prirodzenú povahu tónu a zvu-· 
ku, .ako práve človek pracujúci v elektronic~com labor atóriu. A pred;:a sa ná m niekedy 
zdá, že v~sledný produkt je neprirodzený, je totiž podstatne iný, než čo sa konvencioa 
vypestovalo za prirodzené. To ma provokuje, aby som sa pýtal, . či je naša sú>tava 
temP,erovane 1ladených tónov prirodzená)'· Je v mólovej stupnici prirodzenejší malý či 
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veľký siedmy stupeň, je pril'odzenejší falošný tón gájd ako čisto vyladený tón kla
víra je prirodzenejšia reálna odpoved' v imitačnom kontrapunkte akn o"'l'l'lV",. "'"""l· 
na? ' Je diatouika prirodzenejšia než chromat.ik~, diatonická ~o~ulácia_ prirodzenejšia 
než cltromatická a eubarmonická? - Zrejme JB 1stá denaturaltzác1a v h~s1or1CKJ a -tJO· 
ločem.~cy uzavretom hudobnom systéme nevyhnutná. Bude úloltou budúCJclt btídallí p_re
rk1mať aký je v7ťalt tejto dialektic!cej antinómia v konkrétnom vývoji hudobneho 
;~~nia: Jedno je však už dnes isté, že odvolävať sa na prirodzený ~áklad hudby a _na 
vla<>tné dobré cítenie môže byť v pripade géni~. vel~ým svedec!vom Jeho ta~entu; z ust 
epigónov nie celkom presvedčivé obrana, najma ak 1ch hudba JB - slovami Adorna -
trikrát lomenou ozvenou predchádzajúcich majstrov. 

2 

[Diskontinuita iH korelativny vývoj? l 

Ernst Kfenek správne poznamenáva, že súčasná hudobná avantga!da m_ä svo!u men: 
talitu vyebádzajúcu z princípu tab u ly ra s y. Zdá sa, že všetko JB_ take nove o-p_:oh 
predc,bádzajúcemu že miera diskontinuity sa absolutizuje. Jestvuje vsak viacero dni10· 
dov nepovažovať toto za správne. Wili~ald Gurlitt v jednej zo svojicb prác formu~uje 
.. tredanie tzv. pytagorejs!cého a múzického princípu vo vývoji európskej hud~y. Potem 
;ytagorejského symbolizuje racionálny, výpočtový postoj; m~zický dáva tuš•ť v~ťah' 
k mytologickej Polyhymnii a niektorým iným múzam, ~to~e sú symbolom lud.kýc • 
tvorivýclt vlastnosti akéhosi romantického predobrazu ponaha umeleckej tvorby. V an 
tike sa tieto protipÔly prejavovali ako výpočty na mono~horde oproti spevu. Tr~ba po
vedať, že ešte ani stredovek neprijal do svojbo vedom1a hu~bu ako l?dskú vypoved, 
ako výra?:, hudbu v sociálnej funkčnosti. Hudba sa vo v_teda.Jšom sy~teme vied :edo: 
stala medzi disciplíny zaoberajúce sa technikou komum!.cäc1e med~• lut!mi , fg ama 
tika réto,.ika a logika) ale medzi discipUny zaoberajúce sa mierami, poč1ta'11m a po· 
rov~ávanfm (al'ltmetik~ geometria. astronómia a "musica"). V epoche romal;ltiz!l'u 
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ol!lvidne vystupňov~l princíp múzický. Dnes sa prejavuje dualizmus mlíz•ckaho 

a pytagorejského princípu ako hudba an trop o m orf ná kontra k on št ru o v o-
n á a u t o m a t i k a. 

Dnešná tendencia po ,.zvedečtení" kompozičného .. procesu, preferovanie viac -menej 
pril'odovedecky orientovaného postoja má teda v d~)mácb hudby už svoje pred.c~ádz~· 
júce korene a štádiá. Nie je to nijaká "tabula rasa - okolo čoho sa !l nás d1s .co tuJe 
_ je to skôr nová fáza pohybu v špirále. Epoch~, ktoré v dote~ajšom vyvojl vycbá~zali 
z pytagorejskej orientácie, znamenali súčasne aj 1stú degeneráCIU vzhladom na múztcký 
princíp. Last but not least sú mnohé nové techniky a technológie v Z!_lačnom ro.zsahu 
0 

dr a z 0 m p 0 mer 0 v na še j doby. Myslím tu na dôsledky životneho štýlu mdus· 
triálnej spoločnosti a i. V tomto smere je súčasná a v a n t g a r d n á. h .o d b a r e a l i S· 
ti ck e i š i a, než si myslíme - hoci ju ob.viňujeme z pl'otlreahshckých úmyslov. 
A práve takýto realizmus nie je a sám osebe am nemôže byť ideálom umenia. 

3 

( Clovek, spoločnosť a východisko) 

Načal som zrejme problémy, u ktorých sa treba ešte zastavi.ť. Hovorime o. autropo
mol'fostl hudby, ale 0 človeku ako tvorcovi vntmater!lvi v1eme !oho. m1morladne 
málo a donedávna sme sa o túto problematiku ani velm1 nezaujímali . . N1e je náhoda, 
že sa tu nemôžeme obrátiť na výsledky konkrétnych hudobnopsycholog1ckých sktimant, 
ale skôr na filozofiu človeka, filozofickú antropológiu a pod. 

Hovoril som o vývojových fázach pytagorejskej a múzickej orientácie v dejinách 
hndby. v súčasnosti nastal posun, ked simultánne stoja nie pri sebe, ale Pr ot i se IJ.~ 
obe tieto tendencie vyhrotené ad absurdum a v našich podmienkach dokonc~ nab.era1u 
charakter ide o l o g lc kého záp a s u. Pritom hudbu, ktorá má podla moJej mtenky 
korene až v drásavom realizme, obviňujeme z nerealizmu. Ak by sme sa mali skutočne 
biť za antropomortnú podstatu hudobnej tvorby, tvárime sa neraz rozpačite nad týmto 
slovom. 

v súčasnosti - a zdá sa, že tomu nemožno zabráni( - prežtvame kult racionlilneho, 
technického a prírodovedného. Vyspelá Industriálna spoločnosť stavia fudstvo pred 

122 

skutočnosti, ldoré majú svoje nemalé dôsledky aj v sociälnom postaveni hudby. Sklada· 
tel túži byť oným ho mo fab e r, poeta doctus atd'. Radi hovoríme o hudobn e j 
poet ike, kde slovo poetika má ten význam, ktorý je v starogrličtine (poiézis -
zhotovenie, vynaliezanie, v prenesenom význame tvorba) - teda nič poetického v ro
mantickom význame. Vysoko pokročil stupeň organizácie hudobného materiálu, sklada
telskä technika je veľmi náročná a špecia~izovanä činno sť. So>takovič pripomína 
mladým, že skladater, ak sa chce čo len udržať na svojej lepšej úrovni, nesmie ostať 
ani deň bez tréningu, bez praktickej kompozičnej činnosti. 

Lež obdobne sa zmenil aj - m!ídne povedané - mo de l č l o ve k a na š ej d o by. 
Zdalo by sa, že človek vystupuje na najvyšší stupeň sebarealizäcie, a pritom ho vlastne 
moderná spoločnosť začína deformovať. Múzickä výchova . s a uplatňuje v trpa >ličej 
miere na formovani človeka - ale beda mu, ak sa potom sám odkláňa od toho múzic
kého! Clovek sa stäva vo výrobnom procese úča>ťou velkého m~chanizmu, v ktorom 
s tráca celostný pohlad, svoju individualitu, anonymizuje sa, štandardizUje. Triedne sve· 
tonázorové a politické rozpory sú príčinou stáleho napätia vo svete. Clovek sa snaží 
uniknúť do .svojho privátneho prostredia, odspoločenšťuje sa, cíti sa všetkým unavený, 
porušuje sa jeho vnútorná rovnoväba a medziludské vzťahy. Clovek epochy kozmic· 
kých letov je súčasne človekom atómového nebezpečenstva. Myslím si, že odklon 
od pozitívneho citového prejavu, viera v lconštrukclu a suchý kalkul, s k l o n k a b
s u r dn ém u v umení, uprednostňovanie m.a x l má lne expresívneho alebo jeho 
opaku, n u l t e j e x p r e s i e, je prirodzeným dôsledkom týchto skutočností. 

V tejto sfére treba asi hladať príčiny všetkého, čo sa len z trendu imanentnej sféry 
nedá pochopiť a vysvetllť. Nesúhlasím však s W. Wiorom, ktorý . vidí hlavný probl~m 
súčasného umenia v prekonaní tzv. non k on for i z mu. Wiora sa domnieva, že 
avantgardná hudba ide predovšetkým za heslom ,.p r o t i v š e t k é m u a p r o t i 
v še tk ý m", že je to sektánka skupina, hladajúca cestu do budúcnosti s pocitom 
istej šlaclttickej elity. Viera týchto rudi jé vraj vierou v nevyhnutnosť vymýšláť stlíľe 
nové, objavovať panenskú pôdu nových techník, novýclt zvukov, prístrojov, nästrojov, 
princípov atd'. I ked' nemožno vylúčiť isté pocity podobného mesianizmu alebo kon· 
formizmu, predsa sa mi zdá, že to .,ie je len a predovšetkým snaha odlišovať sa nd 
ostatných, ale že je to výraz celkového ch a o s u n ·a šej doby; že svoju výpoveď 
väčšinou myslia úprimne a že· ich k tomu nevedie provokatérstvo. Tu, pravda, neslo
bodno generalizovať, pretože vždy možno náj•ť v každom pl'údeni . .,suputnikov", ktor( 
pochopia zväčša len periférne stránky istej koncepcie a môžu často narobiť viac zla 
než osohu. 

P. Faltin v jednej doteraz neuverejnenej štúdii formuluje východisko takto: "Stratu 
podstaty umenia nemožno riešiť na platforme kompozičnej techniky, proti ktorej bola 
v nedávnom obdobi upriamená hlavná pozornosť »Záchrancov humanity umenia«. Treha 
znovu objaviť pocitovú sféru proti absurdite odosobneného, zmechanizovaného a sfunk· 
cionalizovaného cynika - deformovaného produktu našej doby." Myslím si, že je to 
presne tak. 

Umenie nikdy nemalo svoju hlavnú úlohu byť viac-menej pasivnym odra?:om tobo, 
čo je mimo a okolo neho, pretože tento odrazový proces sa realizuje, či to dakto zamýšla 
alebo nie. Kto listuje v antológii dejín hudby, defiluj'ú mu doby a epochy v plnej nád
here a často výstižnejšie, než sú to schopné dejepisné knihy. Ale vel!<ým poslaním 
umenia je dnes z á p a s o n o v ý a l e p š i p r o f il č l o v e k a , o totalitu a integritu 
jeho dobrých vlastnosti. Preto je azda potrebné práve dnes hovoriť o o b no v e n l 
a nt ro po m orf n ej po v ah y um en i a. Nejde teda o to, aby som teraz dal za 
pravdu mnohým konzervatívne zmýšlajúclm skladatelom l teoretikom, ktorf povedia: 
.,akokolvek to krútiš,predsa prišlo na moje!" - Nävrat k minulosti nie je tu totiž 
možný. Merať hudbu dneška meradlami starými najmenej pol storočia nie je celkom 
vhodné. Umenie zajtrajška zrejme neodvrhne mnohé podnety, ktoré mu táto doba 
technicky pos!cytuje Ale zmysel tvorivého snaženia nebude v tom, aby sme umením 
podčiarkovali grimasu našej doby, ale aby sme sa pokúsili o po z l t i v ne v ý ch o
d i s k o, a to je práve v socialistickej spoločnosti úloha špecifická a výsostne aktuálna. 
Ako totc vyriešiť v tvorbe - to nemožno umelcovi napovedal, a tým menej mu robiť 
kostolnfka alebo organistu. Ale jedno je isté, že k týmto problémom, ktoré som tu 
naznačil, volens-nolens nejaké stanovisko zaujať musí alebo bude musieť zaujať. Zve
ladujeme úctu ku každej takto vybojovanej ceste, pretože je toho hodna. 

LADISLAV BURLAS 
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SMUTNE O JUBILEU 
Na jeseň " oslávilo" Novákovo kvarteto dvadsafročné jubileum. Bez vavrínov, ale 

s úprimnými stiskmi rúk tých, ktorí s porozumením sledujú jeho namáhavú a nedo
cenenú sústavnú činnosť v propagácii a predvádzaní súčasnej československej tvorby. 
Nech je teia aj tento jubilejný r ozhovor pr a co v n ý m, dotýkajúcim sa širokých 
problémov dne~ného hudobného života. 

Mohli by ste nás informovať o Vašom vlaňajšom veľkom zájazde do NSR a špa
nielska? 

Začal by som už Viedňou. Nie je totiž bez zaujlmavosti, že práve v meste známom 
prevažne konzervatrvnym publikom i programami sme sa na začiatku roku uviedli 
Zeljenkom, Webernom, Janáčkom, Bartókom a Hábom. V NSR, Dánsku a španielsku 
(včítane Ba!eár a Maroka) sme potom hrali asi 3:> skladieb klasickej a súčasnej kvar
t e tovej literatúry, v ktorej boli na 50 percent zastúpe!ll čeJkoslovenski autori. Vy
stúpili sme verejne, v rozhlase a t elevlzii. úspech? Nerád by som porovnával. Môžem 
rozprávať? 

~ Prirodzene, nech sa páči .. . 

Dánsko! Vyspelé publikum, geniálny impresário - akási severská obdoba nášho. 
Skŕivana - zvýšenie honoráru o 33 percent po prvom koncerte. To všetko malo po
chopiteľný vplyv i na výkon. Pôvodne sme nemali v Kodani vôbe:: vystúpif. No po prvom 
koncerte nás požiadali o celý Bartókov cyklus v hlavnom me3te. Ohlas? ,.Žeňte sa za 
vstupenkami!" - ·čítame ráno v novinách. ,.Nebeská potrava", "Kráľovská hudba" -
a to sú len titulky. A hneď dostávame ďalšie pozvanie. · 
' NSR! Dvoj itá zastávka .:..._ v'erejný konceŕt v Mnlchove (Zeljenka, Kopelent, Klusák, 
Ka?r, Reiner) a v rozhlase v Brémach nahrávame Zeljenku, Kopelenta a Išt vana. 
. španielsko! Už n ie je pre nás umelecky terra incognita. Lenže v poslednom čase 
sa tu stretävame s dubbingom Francúzov, Ne~ov a Rakúšanov, ktor! sa snažia dostať 
sem svoje súbory za nlzke honoräre. Je obrovský úspech, ak sa dosiahne "šnúra"· 
koncertov. Hrali sme tu dlhšie ako mesiac. španielska agentúra zostavila niekol'ko 
t y)ov programov: klasický, romantický a dva kombinované, kde sa zo súčasníkov 
uplatňovali Zeljerika, Kopelent, Hába a Martinu. Kritiky? Myslím, že citáty by zabrali 
príliš veľa miesta. 

Ano. Stotožňujem sa s Vami, že je príliš mnoho tých výstrižkov, ktoré, i keli po2 
užívajú rozdielne spgsoby n~ vyjadrenie najvyššieho uznania hry, v jeclnom refréne 
~a zhodujú: Novákovo . kvarteto nesporne patrí k svetovej kvartetovej elite. A to je, 
myslím, ocenenie významnejšie než iné tituly a pod. No podla ohlasu doma sa tento 
váš zájazd zrač! v Inom svetle. Pokiar sme čítali v tlači (Literárni noviny, Hudebni 
rozhledy atlf.), domáce .. pochopenie" sa odrazilo vo forme disciplinárky. čo si o toni 
myslíte a aký to m á dosah pre prácu celého kolektívu? _ · 

Začal by som našou prvou c~stou do zahraničia. Vtedy nás tzv. zodpovední činitelia 
vyzývali, aby sme_ v čo najväčšej miere nadväzovali styky so zahraničnými agentúrami 
~ do.>iahli čo najväčšie 4?latrienie. Dnes, kej' sme sa museli vrátiť do orche3trov ND, 
cltime to ako obmedzenie našej re2rezentačnej činnosti, čo sa prejavuie o. i. tiež for
mou zmieneným disciplinárnym pokračovanfm a pokarhaním za predlženie re.:>reieri-; 
tácie v ~udzine. Ako je znäm~. oficiálne styky s niektorými krajinami, napriklad práve 
~o š~an~_elskom, m~ nemäme. Povolenie na vstup sa získava ťažko a navyše mimo 
uzemta CSSR, v nasom prlp_ade y Kodani. Ako je známe, z praxe, vybavenie vfza sa 
často pretiahne až do po~lednétJ,o dňa. Bolo dohovorené s riaditel'om orche;tra že 
počas zájazdu N!< budeme si hradiť za seba v divadle náhradu. To sme aj dodrŽali. 
Niekto však z toho potreboval urobiť ,.prípad". O eventuálnom predlženf zájazdu a· 
prípadnom ·udelení· španielskych vlz sme sa tiež dohodli, že podáme o tom zprávu. 

'1.24 

S eventuálnym predlžením sa teda počítalo. Proti nasmu zájazdu nebolo nämietok ani 
zo strany zame::;tnávatel'a, a tak nemusím pripomínať, aké bolo naše prekvapenie, 
ked' sme sa po príchode dozvedel i, že sme pre ND nepostrádateľní, že sme svojou 
neprítomnosťou ,.narušili" jeho plynulý chod. Plynulý chod divadla však nenarušuje 
skutočnosť, že vel'a zapracovaných síl sa uvol'ňuje na ročný úväzok v cudzine, na 
Ctčinkovanie v zahraničných orchestroch_ Ale sólistická kultúrnopolitická propagácia 
v prí:> ade Novákovho kvarte ta je, zdá sa, pre ND nežiadúca! No na druhej strane 
sa zabúda na rub nedodržania zmluvy so zahraničným part nerom. To sú dva mlynské 
kamene, medzi ktoré sa dostane každý súbor, ktorý nemá možnosť jednoznačného 
uplatnenia. V našom prípade to je už raz výnosom potvrdené, potom však ú:3tne zru
šené vyradenie z orche::;trálnej služby. Nemôžem však pochopiť, ako je možné, že po 
našom príchode sme chodili niekol'ko dní okolo divadla (bolo disciplinárne pokračo
vanie) a neJmeli sme nastúpiť službu v orchestri - a chod divadla pritom nebol na
tušený ... A kto vtedy platil 'za nás náhr.adu ? ... Nemôžem si pomôcť, ale začínam mať 
pocit krivdy, hoci sa tomu bránim. Tieto záležitosti sú totiž javy, ktoré sú spo ločensky 
i kultúrne neúno:mé a sú našou brzdou. Takto musíme bojovať nielen s nepochopením 
našej präce - a je to paradox - ale v ďalšom dôsledku aj s časom, ktorého m áme 
Í:ak málo na všetko, čo by sme chceli alebo ešt e mohli urobiť pre naše umenie. 

'Myslím si, že tu sme pri koreni veci. Je to takmer trag!komický paradox, no pre nás 
príznačný, že súbor, ktorý na úrovni obetavo propaguje súčasnú tvorbu, nemôže nájsť 
pochopenie u najvlastnejšej inštitúcie - Sväzu československých skladateJov. Asi 
preto, že Novákovo kvarteto sa plnou váhou stavia práve za tých najprogresívnejších .. 
Preto radšej dovolte ďalšiu otázku. Ako sa uplatňujú vo Vašom repertoári skladby 
mladých slovenských autorov? 

Il ja Zeljenka je akýmsi trójskym koňom, ktorým sme dobyli nejednu pozíciu. Dánsko; 
Pol' sko, Rakúsko, NSR, Taliansko, · španielsko., k tomu dva festivaly, to boli miesta 
kde Zeljenkovo dielo (kvarteto a klavírne kvinteto) vzbudili zäujem o ďalšiu slovenska 
tvorbu. Zriedkakedy sa dostane mladému autorovi t akého prijatia u publika i v tlači, 
ako tomuto mladému s lovenskému komponistovi, od ktorého môže naša hudba očakávať 
ešte mnohé prekvapenia. Napríklad v Dánsku, kde budeme hrať po tretíkrát, sa Zel
jenka objavuje už v repertoárových požiadavkäch lmpre.>äria. K tomu už hádam ne
treba nič dodávať. Taktiež Kupkovič mal vel'ký úspech v Taliansku, kde dokonca 
vzbudil záujem Quarteta !taliana. Záujem iných súborov pre predvádzanie diel, ktoré 
uvádzame, je taktiež súčasťou nášho programu. Nechceme byť výlučnými interpretmi, 
naša práca má upozorniť, zlskať diváka i zahraničie pre naše umenie. Chceme, aby 
naša če3ká a s lovenská tvorba zdomácnela v re;>ertoári ostatných súborov. Parížske 
Pareninovo kvart eto má už v repertoári Kopelenta a štvrťtónové kvarteto A. Hábu. 
Quarteto Italiano bude tiež hrať Kopelenta atd'. 

Nemienite nadviazať kon~akt s ďalšími slovenskými autormi? 

Ten je už nadviazaný. Peter Kolman nám na;>fsal vel'mi zaujímavé dielo, nazvané 
Pocta Kandinskému, Pavol šimai napísal kvarteto s altovým sólom, máme prísľub 
od Malovca a Bergera. Z hotových skladieb naštudujeme skladby Kowalského a Vileca 
a k 20. výročiu nášho súboru predviedll sme o. i. diel premiéru Suchoňových 6 bagatel 
pre sláčikové kvarteto. 

V poslednom čase sa vera hovorí o disproporcii medzi veJkým dopytom po našich 
kvartetách v cudzine a medzi uplatnením doma a o pomerne m alej návštevnosti ko
morných podujatí. čo si o tom myslíte z Vašich skúseností? 

Zase by som chcel začať trošku históriou. Je známe, že u nás boli dobre zabehané 
komorné spolky a združenia. To bolo aj v iných krajinách. Zatia ľ čo my sme tieto 
združenia nezodpovedne zrušili, došlo inde k ich stabilizácii, ako aj k. stabilizácii 
hudobného života, k rozšíreniu posluchäčov, kde často hrá dôležitú úlohu i rodinná 
tradícia. Nie je to smiešne a nepokladám to za žiadny prežitok. španielsky hudobný 
život nie je v podstate nič iné než zainteresovaná spolupráca hudobných spolkov. 
"Sociedad filarmonica" je dnes v každom mestečku. Nie je tiež žiadne nóvum, že nie.:. 
ktoré spoločnosti preukazujú svoju životnosť už od minulého storočia. Jeden príklad 
za všetky - Bilbao: Kto tu hral? Ťažko vyrátať všetkých umelcov, ktorých mená tu 
visia na stenách od Ravela, Casalsa, Heifetza, českého a Capetovho kvarteta až po 
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Podiel rozhlasu 
na rozvoji 
hudobnej výchovy 

Užšie kolágium českoslovensl<ého rozhlasu v ,Bratislave nám poslalo na uvel"ejnenie 
toto stanovi~·ko k a~kete o hudbe v rozhla~e: 

Pracovníci rozhlasu uvítali sériu článkov a príspevkov do ankety, ktorú venovala 
Slovenská hudba rozhlasu. Samotné nastolenie problémov r ..JzhtasJVt!J hudJy v tJ.nlo 
časopise svedčí o tom, že rozhlas je faktorom, ktorý má v súčasnej hud::>bnej kultúre 
významné miesto. 

Príspevky uverejnené v Slovenskej hudbe dá\·a jú hodne pJdnetov Cesk::>slovenskéma 
roz~lasu, kto1~~1u mimoriadne za_leží ~a :ozvíjaní hudobnej kultúry a estetickej vním3· 
vostJ posluchacov. Z toho vypl.yva us1he rozhlasu dbať nielen o umele: kJ-hud::>bné 
estetické pôsobenie, ale využívať aj emotívnu silu hudJbno-slovných relácií a hľadať 
i v hu~obnov~delávacích formách účinné prostriedky hudobnej výchovy. 

. P~ pn cen~ych J??dnetoc~ a ~vahách .zjavili sa však na stránkach Slovenskej hudby 
aJ tezy, ktore ~vedc1a pnnaJmensom o nemformovanosti pisateľov a o nesprávnych náhfa· 
d JCh na funkclll a p:diel hudby v rozhlasovom vysielaní. 

Už ~iektoré otázky ankety o rozh lase v časopise Slovenská hudba prez rád '.aj ú, že 
redakCia nemá dJsť iasnú predstavu o funkciách rozhlasu, a éJ horšie - f :>rmu\áciami 
ot"zok vnucuje účastníkom ankety názory. Je to zarážajúce tým via:, že ot'ízky hudJb· 
ného vysielania v rozhlas~ sú dnes už rozpracované v početných štúdiách, pub!ikovaných 
v R:nhlasovej práci a inde. 

súčasníkov. Je to až neuveritel'né, ako pružne a priam v rekordnom čase vedia tieto 
spoločno3ti zarflanizovať koncert. Podľa mojej informácie aj v NSR je as i 300 podob
ných soolkov. Vo Francúzsku je naproti tomu porozumenie pre komornú hudbu malé, 
ale stále väčšie než u nás mimo Prahy. O Dánsku a Holandsku môžem povedať len 
su'Jerlativy. V Dánsku sa mi páči aj to, že tieto spolky sa neobmedzujú len na konzu
~enciu hudby, ale rozšírili svoju pôsobnosť i na výtvarné umen ie, usporadúvajú 
sukromné putovné výstavy, končiace sa aukciou. Myslím, že i výtvarníkom sa žije 
v t ých geograficky fádnych krajinách veselšie. Náš problém? Neschopní a nekvalifi
kovaní ľudia, ktorí majú v rukách organizáciu kultúrneho života. Obecenstvo neveri 
ich nekvalitnej organizačnej a dramaturgickej práci. Školstvo nevychováva sústavne 
kádre schopné konzumovať umenie. 

A čo sa týka Vášho dramaturgického a reprodukčného uplatnenia v domácich relá
ciách - myslím tým aj na Slovensku? 

Mám pocit, že čs. inštitúcie nás bojkotujú. Už dva roky nám ani v Prahe nemôže 
nikt~-uspori~dať samostatný koncert s programom klasickej hudby. Pragokoncert sa 
nemoze vy_!<azať prácou pre nás z vlastnej iniciatívy. Dokonca nie sme ani v jeho 
reprezentacn:>m prospekte. (Zato však od nás Pragokoncert berie percentá.) čakáme, 
kedy nás pasie napríklad do Anglicka, kedy nás zahrnú do ku ltúrnej dohody s nie
ktorou s~c;:ialistick~u kra~inou, o S~v~etsko!ll sväze nehovoriac. československo? Nebyť 
napr. moJ_Jch rodnych Koslc a okohtych miest, tak by sme v pos ledných rokoch doma 
takmer vobec neboli hrali. I tak si však myslím, že Slovensko by nás mohlo viac po-
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Hudba v rozhlase predstavuje vyše 12 hodín vysielania denne na slovenskom národ· 
!'.om okruhu a viac ako 2 0 hodín denne na okruhu LS l. a 1..S Il. PritJm ide o rôzne 
formy hudobného vysielania, o rozličr.é druhy hudby. D:skusia okolo rozhlasovej hudby 
v Slovenskej hudbe dotýka sa však hlavne hudby symfJnickej a komornej. l keď sa 
d ieobecne m.náva dôležitosť tejto zložky hudobnej kultúry, nemožno problematiku zužo>·ať 
1ba na túto oblasť hudby - nemožno nevidieť aj vefký podiel osta tný::h hudobný::h 
žánrov, a najmä to, že hudba v rozhlase plní viacero funkcí: f.mkciu esteti~ko-vý..:hJvnú, 
funkciu kultúrnJ·rekreatívnu a p Jpritom emotívne umo::ľíuje účinky id~ové, iileránto· 
dramatické. Pritom roLhlas dbá o uplatnenie týchto funkcií v optimálny~h vzťaho:h, 
opierajú:: sa o kultúrnopolitické p:>treby. 

V koncep:ii hudobného vysielania vychádza Cs. rozhlas z diferenciácie tro:h okruhov, 
ktoré sa majú vzájomne č:>raz via .:: doplňat. Rozhlas nie je iba prostried:Com mas:lVej 
komunikácie, ale aj ideového a estetického pôsobenia. Preto berie neustále obrad aj na 
záujmy poslucháča, dbá na súlad medd objektívnym záujmo:n a záujmami jednotlivý..:h 
vrstiev pJslucbáčov. Na toto niektorí povrchní kritici zabúdajú. Zabúdajú na tú jedno
dudlú skutcčnosť, že výsledky masovej komunikácie nemozno mera ť iba odvysielanými 
kvantami, ale aj tým, v akej miere sa hudobné programy počúvajú. Východiskom tvorby 
hudobných programov sú základné postulá ty hudobnej kultúry, ktJré sa však musia 
neustále konfront::>vať s úrovľíou hudobnej výchovy, hudo!:mej vnímavo; ti a akceptability 
poslucháčov. V rozhlase nemôže platiť diktát hudobných tvorcov a jednostranných kri· 
tikov, ale iba zladenie umeleckých princípov vzhladom na estetické potreby po3lucháéJv . 

Hudba v rozhlasovom vysielaní má viac p~dôb. Vysiela sa ako koncert - tento tvar 
t\·orí prevažnú väčšinu tzv. "sektorového" vysielania hudobných programov, ktorých je 
v novej štruktúre 66 %. Sú to hudobnovzdelávacie relácie a operné prierezy s vysvet!n· 
júcim slovom. Je tu ďalej hudba ako rovnocenná súčasť slova v špecificky ro ~hlasových 
dielach (bloky, montáže, hudobné pásma a pod.). Nap::>kon hudba cdznieva ako d Jplnok 
alebo podmaiovanie hovoreného slova, aby zvýšila jeho emotívny účinok na poslucháča. 
Všetky tri podoby majú v rozhlasovom programe svoje oprávnenie a miesto. 

trebovať. Tešíme sa, že budeme mať jeden koncert v Bratislave. Tak isto aj Brno 
na nás zabúda - nebyť občasnej spolupráce so SčS. Domnievam sa, že je ťažšie dostať 
sa do Brna ako do Par íža. Chceli sme dr. Škampovi na jeho pamflet v Hudebních roz
hledech odpovedať Beethovenovým večerom. Bolo by to aspoň na príslušnej úrovni. 
Ináč odpovedať nepokladáme za potrebné a snáď ani za dôstojné. Nenašiel sa však 
pre nás usporiadate!' ... 

Vaše dramaturgické a zájazdové plány? 

Jediné slovo, ktorým môžem začať odpoveď, je: bohužial'. Musíme všetko obmedziť 
kvôli už zmiene nému ne;:>ochopeniu. Museli sme odriecť štvormesačný zájazd do Ame
riky a iné. Ale predsa pracujeme. Pripravujeme novinky: Kaprovo VII. kvarteto, nové 
diela Pololánika, Josefa Berga, Komorousa, Vostfáka, Blatného, študujeme Hauera, 
chystáme Padrosa, Rovenstrucka. Zo sovietskych autorov príde na rad Geviksman 
a in! z mladej generácie. A, samozrejme, už spomenutí slovenskí autori. Cesty? Vzhľa
dom na časové dispozície t eda len Európa: NSR, Dánsko, španielsko, Portugalsko a 
Rakúsko. 

A nakoniec prianie k jubileu ? 

Problém jediný: u rýchlene vyriešiť situáciu vzhľadom na samostatnosť súboru a mať 
doma takú agentúru, ktorá by pre nás skutočne pracovala. Je t o problém, ale zároveň 
aj prianie. 

Na otázky Mariána Juríka za Novákovo kvarteto odpovedal Dušan Pa nd u l a 
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· V úsilí rozhlasu šíriť hudobnú kultúru stojí na · p :>prednom mieste umelecká hudba. 
ktorá zaznie\·a denne v rorličných časo:h a na všetkých okruho:h. Iba na národnom 
okruhu jej rozsah mesačne dosahuje 4000 minút; cp~rná a . symfonická hudba zaznieva 
a j v hudobno-slovných blokoch. Na slovenskom národnom okruhu vysiela rozhlas mc· 
~:1čne iba v špe:ialiZ)vaných sektoro\·ých reláciách 3900 minút veľkých hud:>bných 
forie m, z ČJho je 1145 minút programov hudo~no·slovných (hudobnovzdelávacie cykly, 
prierezy operami, koncerty pre priateľov opery, blok umeleckej hud by, priame prenosy 
z koncertov relácie z koncertných p: dií a Stúdio mladých). Na slovensko:n národnom 
o'kruhu d:>stávajú publicitu všetky h odnotné diela slovenských hudobných sklad :ueľov. 

N3 (S I. vysielajú slovenské stanice v šp~cia!iz:>vaných sektorových reláciitch veľk}•ch 
hud:>bných foriem 1530 miriút hudby mesačne, z toho 60 minút pudo~no-slovných p:ísiem, 
resp. prenosov z koncertných p::ídií. 

Na VKV C'S Il. má Bratislava dva razy štvrťročne 120-minútový blok Umenie XX. sto· 
ročia - pre mimoriadne náročnéh:> poslucháča. 

Na základe kultúrnopolitických p:Jtrieb a prieskumom zistených želaní p:>slucháčov 
bola zostavená nová štruktúra vysielania na národnom okruhu a na celoš tá tnych 
okruhoch. V najbližšom období pristúpi rozhlas k ešte dôkladnejšiemu preskúmania 
p::čúvanosti a p:>trieb p:>sluch3č:)V a p:>dfa toho bude programovú štrubúru spresiiovať. 
Niekedy sa môže stat, že ani návrhy Hlavnej red3kcie hudobného vysielania sa ne
môžu ihneď akceptovať vzhľad:>m na poznané p:>treby poslucháčov. Na druhej strane 
:tas požiadavky pJslucháčov sa starostlivo skúmajú a rozhlas cieľavedome sleduje vý· 
éhovu p::>slucháčov v hudobnovzdelávacích reláciách (napríklad v relácii Stúdio rola· 
~ých sa naš!a veľmi vhodná bnna hudJbnových::>vných relácií ). 

· Príprava štruktúry bola prakticky dielom celého kolektívu rozhlasových pracovníkov 
a tvrdenie, že hudobníci nemali zastúpenie v príprave štruktúry, vyplýva z neinbrmo
vanosti. Aj téza, že hudba je v masových komunikačných prostriedko:h sekundárnym· 
činiteľom ako p:driadený element zábavy a rozptýlenia, vyplýva z ned ::>cenenia všet
kých funkcií rozhlasu a významnej funkcie hudby v rámci rozhlasových žánrov. V novej 
štruktúre vysielania sa rozhlas usiluje pripravovať blokové relácie, v ktorých je ko· 
merná a symfonická hudba nosnou zložkou, prič:>m sa táto hudba práve slovom posúva 
do novej účinnej p:>lohy - napríklad v novom bloku Stretnutie s umením. 

Je tu, pravdaže, ešte vefa problémov a sporných otázok, ktoré vyžadujú tvorivú dis
kusiu, a sú tu i nežiadúce javy. K nim p3trí tendencia ustupovať módnym druhom 
hudby, štandardizácia tvorby tanečných piesní, problémy funkčnosti hudby pJčúvanej 
pri Z3mestnaní a pJd. Tón niektorých príspevkov v ankete a článkov v Slovenskej hudbe 
nepokladáme však za vhodný pri riešení takýchto zložitých otázok, tobôž keď autori 
príspn\·kov voli1 silné sl.ovií na označenie ve:í prinajmenšom problematických alebo 
nastoľujú neoverené veci ako · fakty. Nepresvedčivo vyznievajú úvahy kritika, ktorý 
dthé roKy pracoval ako jeden z vedúcich pracovníkov hud::>bného vysielania - niekoľko 
rokov bol d:>konca dramaturgom programu - a len čo prešiel na iné pracovisk<?, mf1 
,.vážne kritické" pripomienky k mnohým problémom, ktoré mal práve on v rozhlase 
nastoľov.a ť a riešiť. 

Na základe pochybných manier sa p::>darilo vnies ť do verejnosti niektoré mystifikácie 
- napríklad okolo zájazdu Symfonického orchestra Cs. rozhlasu dJ Talianska. O tomto 
zája~de, kt_orý mal v talianskej i _domácej tlači ohlas dJteraz doslova nevídaný, uverej· 
nila Slove~;~ská hudba príspevok, v ktorom sa tvrdí, že do repertoáru boli iba doda· 
icčne zaradené skladby slovenských umelcov. Ak aj nejaký glosátor nebol dJstatočne 
informovaný pred zájazdom orchestra do Talianska, tak v priebehu zájazdu už bolo 
všeobecne známe, že bratislavský orchester išiel do Talianska namiesto orchestra FOK 
a s jeho repertoárom, vopred pevne stanoveným a nacvičeným ostatnými telesami (Mo· 
1:avp.n, Lýskov detský sbor, Dievčenský sbor pražského konzervatória, baletná skupina 
Národného divadla, sólisti z Prahy, Brna, Ostravy). Keď sa p::>darilo bratislavskému 
orchestru zaradiť do repertoáru FOK-u skladby slovenských skladateľov - čo neurobila 
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ani Slovenská . -filharmónia, pre ktorú- zahraniGné zájazdy nie sú vzácnosťou - treba 
to p:>kladať za veľký úspech. Casopis Slovenská hudba by mal dbať na objektiyjtu: 
U'-:erejňovaných príspevkov a jeho redakcia by sa mala v diskusiách vyvarov~ť bigotne} 
intolerancie. ·· .c:· ,. . - · . · · 

Ceskoslovenský rozhlas .chce aj .v budúcnosti rozvíjať národné tradície v hudbe, p~d· 
necovať novú tvorbu, nespúšťajúc pritom ;zo zreteľa tvorbu svetovú. Bude hľadať a roz
víjať nové cesty pri uvádzaní komornej, symfonickej a . opernej hudby a bude sa oriemo
vat na využívanie všetkých prostriedkov a foriem, ktoré poskytuje rozhlasové vysielanie. 
Bude pritom vychádzať z objektívnych -estetických hľadísk a z potrieb súčasného po· 
slucháča. · · · 

KOMENTÁR REDAKCIE 

Jedine to, že sme si vzali k srdcu "bigotnú intoleranciu", ktorú nám prisúdilo {ba· 
ani sa za ňu nehanbíme) "Užšie kolégium čs. rozhlasu v -Bratislave" (ktoré žiaľ, ostalo 
redakcii a našim čitateľom anonymné) , nám uni~Žnilo uverejniť uvedený príspevok, 
lebo podla našej mienky okrem . toflo, že je "oficiálny", neprináša nič nového ani_ 
presvedčivébo do diskusie o_ problem_atike rozhlasu. 

Hned' v úvode nášho komentára upozorňujeme, ž~ od vydávania čísla 9/64 až po·. 
vytvorenie tohto stanoviska prešli plné dva lllesiace (9. číslo m. roč. vyšlo začiatkom: 

décembra, stanovisko kolégia sme dostali až 10. febr. t. r.). Tak sa stalo, ž,e sme· 
bo nemohli uverejniť v minulom čísle, ktoré je do značnej miery "dodatkom" k roz-
hlasovej problematike. ·- . . - - . 

Náš komentár sa nemieni presne pridŕžať stanoviska kolégia bratislavského rozblasti : 
- pretože sa domnievame, že je potrebné postupovať od menej dôležitých probl~mnv 
k dôležitejším, od povrchu k podstate. Nemôže byť ani vyčerpávajúci, pretože by 
rozsahom musel prerásť uverejnené stanovisko kolégia. 

Najprv niekolko slov k Otvorenému listu bratislavskému rozhlasu:· zájazd Symfo- ' 
nického orchestra čs. rozhlasu v Bratisl~ve do Talianska je totiž dnes už, žiaľ, viac
menej uzavretou záležitosťou - hoci by nemol byť uzavretou záležitosťou v tom 
zmysle, že by sa z neho nevyvodila poučenie v budúcnosti. 

Stanovisko kolégia nešetrí silnými slovami - tie však majú iba funkciu dymovej 
ciony, zaltmlie,vajúcej slabosť argumentov. Zvarovať zodpovednosť za programovú 
náplň zájazdu na predchádzajúce vyjednávania talianskej strany s orchestrom FOK je . 
priezračným umývaním rúk. Ved' ak sa temer v hodine dvanástej (sam-ozrejme, až po 
intervencii vedúcich predstaviteľov Sväzu slov. skladateľov v rozhlase - to stano
sko kolégia nijako nepopiera) podarilo zaradiť dve slovenské skladby, o koľko viac 
by sa ich mohlo na programe abjaviť, keby zodpovední pracovníci čs. rozhlasu 
v Bratislave b.oli od prvej chvíle. - qd kedy vedeli, že ich orchester má ísť na tento , 
zájazd - pokladali za svoju povinnosť prebojovávať ich. A očerňovanie Slovenskej_ fil
harmónie je nepekné - a alibistické. Veď SF mala_ na svojom vlaňajšom talianskom<, 
zájazde nepomerne menej vystúpení než bratislavský rozhlasový orchester a reprezen
táciu SF nemožno predsa posudzovať l!!n podľa progra!l'-u j e d i n é h o zájazdu, ale 
treba vziať clo úvahy všetky zahraničné vystúpenia. Netajíme sa kritickým pomerom 
k dramaturgii SF najmä doma o tom najlepšie svedčia naše kritiky - ale nemôže-
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me nevidieť, le pre interpretáciu stíčasnej slovenskej hudby v zahranič( urobila fU
harm6nia kus práce. 
' Stanovisko kolégia ex katedra vyhlasuje: "tvrdenie, le hudobnici nemali zasttípeofe 

v priprava itrukttíry, vyplfva z neinformovanosti". A!co si však vysvetliť polemické 
stanovisko kolégia k prfspevkom o rozhlase, ktoré - okrem jedinej výnimky - na
pisali výlučne ludla, ktori v rozhlase interne pracovali alebo doslill ešte pracujtí. 
To je práve najfrapantnejší dôkaz, le i o t e r o e hudobníkov v rozhlase vedenie ne
rešpektuje - a keď sa im dostane molnosť prejaviť svoje názory verejne - tak je 
jeho prvou starosťou ich názory vyvracať (a nie sa nad ofmi hlbšie zamýlJať)l Veď 
Ľ. Cilek, F. Bran.ii, M. Vajdička stí dodnes pracovníkmi rozhlasu; A. Moyzes bol dlhé 
roky šéfom hudobného vysielania a M. Jurfk pôsobil niekolko rokov ako dramaturg, 
resp. vedtícl redakcie symfonickej hudby. Hroty iipov namierených na Jurfkovu hlavn 
sa však ako bumerang vracajtí na svojich pôvodcov: veď M. Jurfk odišiel z rozhlasu 
práve preto, le jeho kritické pripomienky sa n e r e š p e k t o v a l i - aspoň sa nám 
tak zdá. Alebo molno považovať za akceptovaofe jeho návrhov skutočnosť, le bol 
najprv odvolaný z funkcie dramaturga a neskôr i vedtíceho symfonickej reda~cie? 

Pritom treba zdôrazniť, le Jurfk pfsal svoj prispevok elite v septembri, t. j. v čase, keď 
ani on sám nevedel, le sa mu naskytne možnosť prejsť na Iné pracovisko! Napokon nebol 
jediný, ktorý v poslednom čase z rozhlasu dobrovolne odišiel - kolégium by malo 
radiel sktímať, prečo stráca svojich sktísených pracovnikov, a nie ich dodatočne oso
i!ovaťlll 

Pravdepodobne aj tomuto komentáru bude kolégium bratislavského rozhlasu vyčitať, 
fc nemé "patričný" t6n - ako to vyčUa "niektorým" (ktorým?!? - treba byť kon
krétnymi) prispevok v č. 9/85 SH. Lei podobné taktika je - povedané športovým 
termínom - zahrévanim celej problematiky do autu. Keď niekto nevie vyvrátiť argu
ment, vyhlási protivnika za uesluiného, jeho formu za ueprijatelntí a pod. Je to viak 
prflli lacné - a does už málo tíčinné. 

Tak isto je velmi lacné - a priehladné vyhlasovanie s v o j h o stanoviska za jedine 
správne (a všetkých ostatných názorov za pomýlené), čo sa ako červené niť tiahne 
celým prfspevkom kolégia. Vari sl pracovnfci kolégia myslia, le majtí jediný patent na 
neomylnosťi'l? Ako vieme, nikto z prlspievatelov č. 9/85 SH tak nerobil - prečo však 
kolégium uštedruje odsudzujtíce posudky na vietky strany v takom hojnom počte? 

Najpodstatnejilu časť stanoviska kolégia tvori demagogické narábanie s množstvom 
vysielacieho času, venovaného jednotlivým druhom hudby na troch okruhoch (pričom 
však decentne mlčf o tom, le velmi krátke vlny stí na Slovensku temer nepočutelné); 
je okorenené patetickými. al privelml frázovitými vyhláseniami o tom, ako Cs. rozhla
su "mimoriadne zálež( na rozvijaof národnej hudobnej kulttíry a estetickej vnfmavosti 
poslucháčov". Naozaj im na tom tak zéleli? Sotva! Veď vz6pätf vkus poslucháčov 
tolerujtí, ba vyhlasujtí bo za najvyišf z6konlll A o tom, le sa pod čfsla, minutále 
a štatistiky dá skryť vieličo, ikoda hovoriť. Zélelf predsa na konkrétnej náplni. Prav
da, ak redukciu umeleckej hudby na zvukovtí kulisu (stanovisko kolégia eufemisticky 
hovori o "doplnku alebo podmarovani hovoreného slova") pokladajtí zodpovedn( pra
covnicl rozhlasu za správne - vidieť to napr. z toho, ako sa dovolévajtí bloku "Stret
nutie s umenfm", kde hudba tvori viac-menej len výplň - nul potom ozaj ťažko 
diskutovať! 

Celé jadro stanoviska kolégia je velmi výrečným potvrden1m slov, ktoré v tívodnfkn 
i!. 9/85 SH napísal L. Mokrý: " ... práve v obdobi, keď sa začínajtí vytvárať reálne 
molnosti pre aktfvnejif a stístredenejif záujem iir!iiebo okruhu poslucháčov o n6roč

nejlie hudobné prejavy, rozhlas l televfzia, absolutlzujtíc terajši stav a postoj západ
ného komerčného rozhlasového a televfznebo priemyslu, zretelne obmedzujtí svoje 
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kulttírne a vzdelávacie poslanie v oblasti masového iireofa bud by". v tejto vete je ID 
nucleo vyjadrené to, ču podrobne -rozoberá V. Karbusický v článku "Kult obecenstva .. 
v prvom tohoročnom čiste časopisu Hudebni rozbledy. Odportíčame bo členom kolégia 
Cs. rozhlasu v Bratislave do vrelej pozornosti. Ľutujeme, fe ho nemôžeme uverejofť 
celý - obsahuje velké množstvo cenných myilienok a postrehov. Predsa však zacitu
jeme aspoň niekolko myšHenok; osvetrujtí totll problematiku, o ktorej sa diskutuje, 
velmi výrazne: · 

"· .. kult pristupného umenia obchádza neustále ako strašidlo okolo nás. Co je 
estr6dai' Co stí to nekonečné programy všelijakej "populárnej hudby" v rozhlase, 
diskvaliflkujtíce symfonický zvuk, ku ktorej sa nakoniec väčšina rudi chová celkom 
chladne? Co je to nedotknutelný kult ludovky alebo predstavy, le "pracujtícemu člo
veku" treba dať a k tí k o l ve k zábavu, aby lepšie vyrábal, predstavy, ktoré tak 
často tlačia na rozhlasových a televfznych pracovnikov? • . . Co stí to rôzne "ludové 
konzervat6_riá" na tému "nebojte sa vá!nej hudby", ktoré stí nf tak vysoko populárne, 
le sa tam poslucháč k vážnej hudbe ani nedostane? To všetko stí postupy, ktoré chctí 
vkus štandardného obecenstva utvrdzova( na priemernej čl podpriemernej tírovnl, ale 
nie ho diferencovať a rozvfja(, ako by si to vyžadoval objektívny trend vývoja . . . Nik 
tu rozhorčene nepovie: Vážený poslucháč, hudobné umenie, ktorému o niečo Ide, je 
vidy náročné, budeš oň vo svojom živote ochudobnený, ak si nenájdeš preň čas, ak 
nevynaložiš určlttí námahu, ak nevyvlniel náleflttí aktivnu spoluprácu, ak sa nebudeš 
snažiť emancipovať z toho, čo si sl navykol 'prijfmať ako jediný tebe pristupný druh. 
Mal by sl sa znepokojova( existenciou hodnôt, ktorým nerozumieš, mal by sl roziiro
vanlu svojho vkusu venovať rovnaktí starostllvosť ako svojmu vzdellivanlu, pretože 
práve pre soclalisticktí spoločnosť je životne dôležitý všestranný duievný rast každej• 
jednotlivej osobnosti. 

V absolutizácii ezlstujtíceho vkusu a postoja k hudobným žánrom tkvie najväčšie 
prehrešenle takejto s odpustenim kultúrnej politiky. Zaklal podobný prístup k prob- . 
lémom "zrozumltelného umenia" trvá, zmeni sa málo sociologickými výskumami vkusu 
a postojov. Ba naopak, skôr sa začne o zistené percentá opiera(, zatial čo predtým 
sa len odhadovali. Podtextom našich výskumov bolo rozbtírať mýtus ldanovovskej 
estetiky o tzv. prianiach a požiadavkách rudu na skladatelov. Chceli sme na percen
tách dokumentovať, že v skutočnusti masový poslucháč od našich skladatelov vonkon-. 
com neofakáva to alebo ono, le má svoje okruhy spotrebných, tížltkových žánrov!, · 
s ktorými sa uspokojuje. Zarmucuje nás, ak sa objavujtí prfznaky, le výskum sltíži 
za podklad típlného tístupu od výchovy poslucháča, že sa mu chce odo dneška dávať· 
presne podla percent to, čo chce, a nie to, čo by mal chcieť. Tendencie ku komer
cionalizácii rozhlasu podla tídajných "nových zbad našej ekonomiky" stí velmi nebez
pečné. Bolo velkým prlnosom rozhlasu - a to sme spolu s J. Kasanom dokumentárne 
zistili - le mnoholénrovým programom vtláčal do povedomia poslucháčom predstavu 
o v š e t k ý c h ž hroch umenia, takže aj najjednoduchší poslucháč nemusel sfce !hre 
vážnej hudby mať rád, ale s l u c h o v e v e d e l o 1 c h e x i s t e u c 1 i, a tým sa 
pozvolna dostával do potenclonálnej zálohy publika náročnejšieho umenia. Ak urobfme 
z našich najpočtívanejiich stanic obdobn Rádia Luxemburg, poprieme cez noc vietko, 
čo sme hovorili o socialistickej kulttírnej revoltícll, a programove sa prihlásime 
k najtupšlemu konformizmu tzv. masového konzumenta. Dlhoročné všelijaké estrádne 
odvary sa tu stretnú s akoby modernou komerclonallzéciou - a nechcem pomenovať 
čo z toho vzofkne . . ·" ' • 

Domnievame sa, le týmto sa diskusia o problematike "hudba a rozhlas" (bratislav
ský rozhlas) nekonči - ale iba rozbieha ; myslime sl, le jej ďalšie rozvinutie bude len 
na osoh veci. Preto radi prlvitame každý dalif hlas. 
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Dezider Kardo~ 

V. symfónia, op. 31 
Dokončené: október 1984 
Trvanie: cca 19 min. 
Premiéra: 22. apríla 1985 

Vrátil som sa rád k tomuto dielu; ktoré 
som už po premiére priaznl~o v kri
tike prijal a ktorého niek toré mtesta bud.ll 
hneď od premiéry moju hlošiu zvedavosť. 
Azda nezaškodf povedať niekoiko slov o 
vzniku d1ela. Symfón1a vznikla v rokoch 
1963/64, keď sl celá Kardošova generácia 
oveta naliehavejšie ako predt~m kládla 
o tázku o ďaWch osudoch našej hudby. Do 
Istej miery možno teda d elo považovať 
ako odpoveď na o •ázku, ako si skladatef 
predstavuje ďalši hudobn~ v~voj. Kardo~ 
sa ani teraz nepúšťa do neoveren~ch ex
perimen tov , zámerne pracuje v duchu naj
lepšieh tradft:li XX. s'oroč.a. Od začiatku 
do konca cltlť, že zotvrváva na prisnych 
zákonitostiach a pevnej v~stavbe formy 
a že teda zvládnutie stavebn~ch zákoni
tosti považuje za stále aktuálny ideál a 
mieru umeleckej suverenity. 

Prvá časf - Espressioni I. - má formu 
varnej fan tázie, ktorá vychádza z dvoch 
nápadov alebo - lepšie povedané - mo
tivlck~ch buniek. Prvá zaznieva hneď na 
začiatku a hrá vefk ú úlohu v celej sym
fónii , na druhú si musi poslucháč počkať 
a stretne sa s ňou až v závere tejto časti. 
Charakter a exponovanie oboch základ
n~ch myšlienok a mnohé nové tvary, k toré 
z nich vychádzajú, viedli niektor~ch k riti
kov k názoru, že dielo vychádza z radu. 
Je to v podstate omyl, pretože podrobn~ 
pohfad ukáže, že Kardoš stavia do popre
d ia nápad, Invenciu, ktoré už so svojim 
typlck~m sklonom k virtuóznosti bohato 
pretvára, obmieňa - často podla zákoni
tosti valného kontrapunktu. Ak by sme 
chceli prlql!žiť obsah tejto časti, potom sa 
neubránlme dojmu, že sú to exaltácle 
ktoré s~ladate r navrstvuje a~ k akejsi ,.ka~ 
tastrofe (v partitúre označuje tento vrchol 
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ako concltato ). Toto miesto je jedno z. 
najzaujimavepfch a prlč1ňujú sa o to naj
mä plechové nástroje a m'loho ftgurálnych 
pro tthlasov, ktoré sú však tiež odvodené
zo základného motivického mater.álu. Ak• 
by sme sl chceli úplne ujasniť formovú 
v~stavbu tejto časti, po ·om môžeme čast 
rozdeli ť na 4 úseky: nápad - spracovanie 
- vrchol a coda. 

Druhá časf - Rldlcolamente - je v 
prudkom kontraste s predchád?ajúcou hud
bou. Už z nadpisu možno odvod iť, že tu 
má fsf o akysi v~smech (azda v~smech 
z predchádzajúcich ooáv čl až strachu?). 
Casť je koncipovaná v~hradne pre ple
chové nástroje biele, xylofón, marlmbu. 
a klavír. Základn~ mater iál je utvoren~ 
alebo odvoden~ z prvej motlvlc'iej bunky, 
ktorá sa nám ozvala v čls'ej podobe na 
zač iatku symfónie. Skladatefská vynal ieza
vosť sa sústreď la predovšetk~m na ryt
mus ktor~ sa uplatňuje v 7ložltejšfch ryt
mlck~ch obrazoch a nevyh~ba sa ani gro
tesknej prfchutl. Pevnosť formy sa preja
vuje vo všetk~ch troch d ieloch a nenaru
šuje ju ani vefké klavfrne sólo ktoré 
vložil skladater do stredného ďelu, čim 
eš te viac utvrď! a prehlbll hudobné ná
pady celého s•redu. Nápadno 1 črtou har
monickej stránky je prevaha homofónnych 
miest. 

V trete j časti - Espresslonl II. - sa. 
uplatňuje druh~ motfv z I. časti. v tomto 
prfpade dodržiava sklada•er zásady ver
kej piesňovej formy; určitá zaujfmavosf 
vzniká t~m, že čast má tri tematické sku
p iny, ktoré na sebe nadväzujú tak, že sa 
medzi nimi stále prepletá motfv zo začiat
ku symfónie. Obrazne by sme mobil po
vedať, že je to vlastne kontrastné strie
danie tematlck~cb skupin, k'oré čast~ 

nastupujú úplne obnažene, sólisticky, bez 
protlblasov, a preto l táto hudba pôsob! 
vzdušne, neprefažene, v čist~ch tvaroch. 
Obsahove prlpomina typ medltáclt. Tento 
charakter podstatne podporuje dynamika, 
ktorá sa pohybuje prevažne v jemn~ch od
tieňoch. TieZ zdržanlivé sostenuta akcen
tujll medltatfvnost Na môj dotaz, čl tu 
má skladatel presnejší obsahov~ zámer, 
som dostal odpoveď: ,.sil to tiché meditá
cie, možno l obavy o to, ako sa dostat 
k najsprávnejšlemu a najzodpovednejšlemu 
hudobnému v~razu, kde isf s našou bud
bou ďalej". 

IV. časf - Finále - najdôslednejšie po
tvrdzuje skladatelovu snahu nezrlecť sa 
pevn~ch formov~ch Ideálov ll rozvíjať dô~ 

myselne moderné kombinácie tradlčn~ch 
formo•~ch schém. V tomto prfpade ide 
totiž o zaujfruavú komomáciu formy so· 
náty a roda. L111od je opäť od . oden~ z 
prvej hlavnej téruy, no až z ďal3teho va
riačného procesu sa stab.lizuje hlavná 
myšl,enka po3lednej časti. Zaujala ma 
hlavne rytmickou stráokou, vzruáujlloou 
príchuťou a akouy bezstarostn~m muzici
rovanfm. Ved.ajšta myšlienka je utvorená 
z druhého mo Ivu symfónie. Kardo~ova 
schopnost široko rozpracovávať základn~ 
matertál , pracovať s nim v jednotlivých 
nástrojoch i v cel~ch blokoch tu dosahuje 
vrchol. Raz nájdeme zlomky zo základného 
materiálu v 03tr~ch rytmlck ych zárezoch. 
Inokedy v bicich nástrojoch alebo dokonca 
v protihlasoch k toré na prvý pohfad ako
by nemali d5ležit~ v~znam. Hlavná gradá · 
cla tej'o časti prichádza opäť v pred•ede
nf. Skrátená reprlza už len akoby pripra· 
vovala kódu, v tomto prlpade dosť roz· 
pracovanú a záverečnll gradáciu plecho
v~ch nás trojov. 

úmysel ne som zaostril po7ornost najmä 
oa formovú výstavbu, pre •ože tú sklada
tel považuje pre seba l pre ln~ch sklada· 
telo• za meradlo Ich umeleckej schopnosti 
a vyspelosti. Podrobn~ harmonicky po 
hlad ukáže, že Kardo3 užfva modálny spô-

._sob harmónie. Dôsledne využiva všetk~ch 
12 tónov, oa všetkych 12 tónoch vytvára 
harmonické štruktúry, nie však umele, ale 
tak, ako vychádzajú z vedenia hlasov. 
Nesúhlaslm s kritikami, ktoré nevideli v 
diele zvukové novos ti (pravda, myslené z 
hlad:ska Kardo~ovho vyvoja!) . Je tu viac 
nových farieb, ktoré predtým sklada te1 
používal len ~~ Impresionistickej báze, te 
rez Ich akost osamostatňuje. Nové farby 
dosahuje l pribranlm nových nástrojo ~~ch 
skupin. Na druhej strane Kardoš nerob! 
v skladbe nič v~lučne pre zvuk. Každ.f 
nástroj alebo skupina má okrem motivic
kého a s tavebného poslan:a svoje zvukové 
farebné poslanie. Novost vidím 1 v skrat
kovitosti vyrazu. S1roké plochy ustupujú 
a v popredí je akási skratka, zaujfmavy 
v~sek alebo úmyselne pov~šen~ detail. 
Nlekiorf kritici z toho vyvod;Ji, že je to 
skôr symfonieta. Nazdávam sa však že 
závažnosfou myšlienok, bohat~m rleš~nim 
problémov a celkovou vnútornou stavbou 
je to symfónia. Podfa m~jho názoru je to 
závažné d elo našej hudby, d :elo. ktoré 
azda lepšie odhall svoje hodno•y, až sl ho 
:vypočuje v dokonalom predvedenL 

Zdenko Nováček 

Carmen 
ako eros 20. storočia 

l 
Dirigent: Rober to Benz! a. b . 
Režisér: Václav Kašlík. 
Výtvarník: Zbynek Koläf. 
Cltoreograf: Jifi Blažek. 
ND Praha. 

Všetci menovanl sa v~znamným tvorl
vym činom podtefajú na novej Inscenácii 
Carmen v pražskom Národnom d vadte, 
Ich pod:el je sice ci tefn~ viac v deta.Ioon 
r ukopise, ale v.dno tiež, že celkovú kon
cepciu s rozhod.Jjucim slovom udával oper
Dy exper imentá 'or Václav Ka~lík. jeho 
rozhodnutie ,.zmodernizovať" čl zosúčas
nit" klas.ckú operu G. Btzeta ne'~ychádza 
z atraktfvnos tl , ale z hlbokého pohialiu 
na d ielo, na jeho myšl ienkovú a citovú 
schopnost prih011orif sa ove!a účinnejšie 
a plnšie súčasnému d ivákovi inak ako v 
historlckych kost~moch. ~ám o tom ho.o
rL "Ak Inscenujeme dnes Carmen v súčas
nej podobe, konáme tak nie pre falošnú 
atrak fvnost , ale pre väčšiu pravdivosf a 
sviežosr reprodukcie. Dramatické situácie 
vyjadrené súča.>nOLI psychologickou a v~
tvar nou rečou s ú o nnoho úprimnejšie, 
sviežejšie a hlavne mladšlm d ivákom bliž
šie". A mal pra vdu. jeho Carmen zn.e ako
si plnokrvnejšie, pravdivejšie a životnejšie. 
jedno l1vé postavy opery nadobúdajú reál
ny zmysel, sú z mäsa a krvi, a n ,e fareo
nými oorázkaml zo s• oročného kalendára. 
Hneď samotná Carmen je jednou 70 zná
mych postáv literatúry a filmu nášho s to
ro~ia, presnejšie našej momentálnej súčas
nosti. Je hazardná hráčka v láske, je spe
váčka a tanečnica v strlpt!zovom lokáli, 
je to žena zhmotňujúca a symbolizujúca 
eros na~ej súčasnosti. V druhom dejstve 
v modernom ve!komestskom bare Je eros 
"našej doby" majstrovsky režijne vygrado
van~ na maximálne znesltefnú hranicu. Do
minuje tu celá bohatá herecká škála Ivany 
Mixovej. k torej hlasové stvárnenie v kla
s icky poňatej inscenácii by asi nebolo prl
jatelné, avšak v tejto koncepcii - myslím 
- je práve potrebné. Preforsírovan 'e hla
su, určité naturalizmy atď. sú tu jedným 



z výrazových člnltelov. Pravda, M!xová tej
to Carmen 20. storočia prepož!člava aj 
adekvátnu fyzickťí a psychickú prlťažli
vosť, jej herecká kreácia smeruje až k 
úplnému obnaženiu erotiky a sexu. 

Dôležitým aktualizačným momentom (va
rl najd!skutabllnejšlm) je choreografická 
adaptácia. ). Blažek sa v pohybovej a ta· 
nečnej zložke usiloval o podtrhnutie reži
sérovho zámeru: zasadiť dej do dnešného 
Spanielska. Na niektorých miestach sa mu 
to skutočne velmi dobre podarilo, no 
stvárnenie historických dobových taneč
ných foriem modernými prvkami z hla
d iska historickej pravdivosti zostáva otáz
ne (valčlk sa vždy bude tancovať ako 
valčlk) . Najúčlnnejšlm scénickým prvkom 
sa stala choreografia mimo klasických ta
nečných foriem. 

Domnievam sa, že najatrakUvnejšou po· 
stavcu pražskej Carmen bola účast "zA· 
zračného dieťaťa" Roberta Benziho, teda 
ani nie tak Kašlíková koncepcia a jeho zá
s lužný novátorský čln. Na všetky Fenziho 
predstavenia (dirigoval vše tky reprlzy do 
konca januára) boli pred pokladnicami 
rady ako na Kleopatru. Podla môjho ťísud
ku (na rozd ie l od niektorých pražských 
k rlHk) Benz! nevytvoril nadpr!emernťí ale
bo Kašlikov! rovnocennťí koncepciu. Jeho 
poňatie je skôr francťízsky uhladené, čim 
sa dostávalo do vážnych rozporov v tempe 

,a dynamike s KašHkovým temperamentom, 
výbušnosťou a zmyslom pre vášnivosť vý
razu. A tu práve Benz! prekvapujúco zo· 
stával chladným, odmeraným. Spolahl!vo 
viedol orchester, neprekrýval spev, ale je
ho orchester ako výrazový a dramatický 
člnitel zostal na priemernej ťírovni. Ak 
by sme k nemu mali byf krltickl ako k 
domácim dirigentom. tak to bol iba vý
borný kapelnlcky výkon. 

Rovnako menej prljemným prekvapenlm 
bol! pre mňa jednotlivé spevácke výkony. 
Ivo Zldek Iste d isponuje potrebným natu
re lom, farbou i technikou pre Don jo
sého. A počul som ho už tťífo ťílohu 
spievať l vynikajťíco. Tentoraz však jeho 
výšky zneli bez farby a lesku, intonačne 
a technicky neisto. I Milo>lava Fldlerová 
svojim prlliš cudným hereckým po!iatlm 
a slabým, bezfarebným hlasovým fondom 
bola velkým nedostatkom v obsadenf In
scenácie. Prfjemne prekvapili E. Hlobi
lová a B. Novotná ako pašeráčky a pôso· 
blvou hereckou kreáciou Karel Kalaš ako 
.Zuniga. Celkove preds•avenlu chýbala väč· 
šla kantabilnosf, dokonalejšie spevácke 
stvárnenie, väčši pôžitok bol z hry, z 
hudby, z Kašlikovej zmyslovej analýzy 
známej látky než zo speváckeho umenia. 
To je vážny nedos~atok tejto inscenácie, 
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ktorý nevyvrátila ani atrakUvna - 1 ked 
potrebná - prftomnosf Roberta Benziho. 
Je to však aj poučenie, že div\ldlo l po
kladnica sa naplniť dajťí .. . 

Brecht
nebrechtovsky 

Marián Jurfk 

l 
Brecht-Weil: 2obrácka opera 
Dirigent: Zdeni!k Macháček · 
Režisér: Bedfich Krasomil 
Výtvarníci: A. Brunovský a . h . a O. Sujan 
NS Bratislava 

Návrat Brecht-Weilovej Zobráckej ope
ry na Novú scénu od začiatku vzbudzoval 
niektoré podstatné obavy. Ziaf, ukázali sa 
dosf opodstatnené, pretože spevoherný sú· 
bor Novej scény vo svojej doterajšeJ dra
maturgickej l reprodukčnej koncepcii viac 
smeroval a vychádzal v ústrety vkusu 
operetného čl muslcalového publ ika. To, 
prirodzene, viedlo súbor aj k vytvoreniu 
určitej konvencie, konkrétnemu scénické
mu stereotypu, ktorému je brechtovské 
epické d ivadlo ďaleké, ba vonkoncom cu
dzie. Predovšetkým Brechtovo dielo svojou 
spoločenskou, sociálnou a politickou zaan
gažovanosťou neznáša maniery, neznáša 
lyrlzovanie, uhladzovanle, ale práve na
opak, odkrývanie najostrejšlch konfliktov. 
Súbor Novej scény sa l napriek svojmu 
Iste cennému úsiliu nemohol s plným 
tíspechom vyrovnať s týmto námetom a 
javiskovým útvarom. Dôležitú výrazovO 
dominantu tu tvori predovšet kým javis
ková reč, s ktorou mnohí členovia NS 
zápasia l v operetách a muslcaloch. Dru
hým rozhodujťícim faktorom stí tu songy, 
ktorých interpretácia nemôže byf späjaná 
s oným znämym operno·operetným kanta· 
bllným prejavom. Songy tu zastupujO 
antický chór, komentujťí, moralizujťí , "sO 
rozvirovatelkami špiny, provoj:atérkaml, 
denunclatkami". Práve preto, aby Ich zmy
sel vynikol čo najsa mostatnejšie , naj· 
úplnejšie a najpresvedčivejšie, sám Brecht 
žiada, aby boli interpretované oddelene od 
ostatného javiskového priestoru a scénic
kého d iania. Celý príbeh bol zameraný na 
vzťah hlavne j dvoj ice Mackie Dýku a Polly, 
čfm neopodstatnene a neoprávnene ustú· 
pili do pozadia ostatné rovnako funkčné 
a dôležité zložky. Pravda, najviac protes
tov, a to celkom oprávnene, vyvolaH na
kašfrované obrazy v nevestlncl , Mackle~o 
Jlartia atd. Jedinú pozornosť sl zaslťíži hu
dobné naštudovanie Zdenka Macháčka, 
ktorému sa podarilo nájsť pomerne adek-

vátny výraz. Jeho naštudovan ie s vybraný
ml hráčmi ·bolo na dobrej technickej tírov
nl a dobre vytväralo ontí brechtovskú ná
ladu "pouličnej scény". To je však málo. 
No hlavnou prlčlnou, prečo sa ani takým 
talentovaným jednotlivcom ako Rozslvalo
vi a Veclovej - k torá mala mimochodom 
najbližšie k štýlovej interpretácii songov 
- a iným nepodarilo vymaniť zo zaužfva
ných konvencii, spočlva v tom, že volba 
režiséra nebola adekvátna jeho skúse
nostiam. Pravda, tým nechcem ubHžiť B. 
Kramosilovi. Jeho velké prednosti stí nie
kde inde , a tie aj plne využlva. Ked už 
Brecht, tak aj brechtovský režisér. Alebo 
aspoň tol Tak to to bola takmer (po ume
leckej stránke) premárnená prUežitosl 

Marián Juri!< 

Eklekticizmus na druhú 

l 
Eugene d'Albert: Nilina 
Dirigent: Jén Kende 
Refisér: Kornel Hájek 
Výtvarník: Ján Hanák 
SD Kojice 

je Iste zlé, keď divadlo straU prvého te
nora (navyše dramatického alebo- ako sa 
u nás hovori - hrd inského). Ešte horšie 
je, keď ho nemôže nahradiť nikým - teda 
ani mladým, rozvojaschopným talentom. 
Taká to situácia je zatial v košlc~om SD. 
Pre výber repertoáru je to velký handicap: 
znamená to 

l. spoliehať sa na hosU, k torf však n ie 
sú vždy k d ispozícli (a v súčasnej 
ekonomickej sltuácli niet pre nicl:l 
často peňazf). 

2. vypomähaf si z "domácich prostried
kov", nie vždy vyhovujúcich (obyčaj
ne sa tento spôsob skombinuje s pred
cMdzajúclm), a lebo 

3. vyberať menej prominentné diela, aké 
je ensemble schopný zvlädntíf - a to 
je práve pr!pad predstavenia, o k to
rom referujem. 

Pre dnešnO situáciu v našich operných 
stánkoch je Iste charakteristické že sa 

. op!lť dostal v nebývalej miere k slovu ve
rizmus. Stači zoradiť chronologicky po
sledné premiéry: v Bratislave v novembri 
naštudovali Turandot, v Banskej Bystrici 
v decembri Toscu, v Košiciach v januári 
Nfžlnu. · Nepochybne to dokumentuje zťí
falú snahu opernej prevädzky z!skať s l di
vákov za každú cenu - zvlášť v oboch 

. slovenských metropolách začfnajtí operné 
domy povážlivo zlvať prázdnotou. Pochy
bujem, ~e sa týmto spôsobom natrvalo vy
rieši dnes už chronická krlza návštevnosti. 

SkOr sa domnievam, že je to len dopplng, 
po ktorom pride zrútenie, ak sa zavčasu 
nenájde tíčinnejšf liek. Tým, pravda, ne
chcem poprieť kvalitaUvny rozdiel medzi 
spomfnanými titulmi. 

Tvorca Nlžlny E. d'Aibert bol v svojej 
dobe cenený viac ako interpret. Ako skla
datel dosiahol úspech vlastne len Nížinou, 
ktorťí vyniesla na povrch v dobe jej vzniku 
vtedajšia módna vlna. je to však skôr h is
torický dokument než životaschopný opus. 
Libre to je zmätené, dej rozvláčný , hudba 
ekleklckä: nie je to šumivý näpoj, ale zmes 
všetkého možného - každý glg z neho 
chuti inak, a väčšinou neprfjemne. Prame
ne, z ktorých skladatel čerpal , stí príliš 
lahko poznatelné. Skrty by celku len pro
speli. I preklad by sl zaslllž,l vätšiu pozor
nosť : to, čo chvitami zaznieva na košic
kom javisku, men[ l tak nevelm! logické 
situácie neraz na frašku. 

Tento dojem sa ešte umocňuje nie velmi 
prj!myslenou réžiou, zlou präcou s rekvi
zitou - prechádzajúcimi miestami v típlnO 
inscenálorskú nemohúcnosť (temer celý 
prológ; ten však len anticipuje nejedno 
podobné miesto v oboch dejstvách!). Reži
sér - k torý má na svojom konte také 
výrazné úspechy, ako boli inscenácie Svä
topl uka, Rusalky a 1. - sa zdá byť už dlhš[ 
čas v tvorivej kr!ze. 

V protiklade k tomu dlvákovmu zraku 
dobre padne pokochať sa v preciznom vý
sledku práce košických d ivadelných diel
ni - mysHm na realizáciu výpravy a kos
týmov M. Radványiovej - c!telné totiž 
predčia tolko vychvalované bratislavské. 
Realisticky štylizovaná Hanákova scéna 
po podobnej nedávnej Krťítňave svedč! o 
tom, že ko~ická javisková prax sa zapája 
do celoslovenského trendu akéhosi návra
tu k realizmu na vyššom stupni, poučené
mu na chybách prve] polovice päťdesiatych 
rokov i nedávnou vrcholne . štylizovanou 
- neraz až antliluzlonistlckou fázou. Jé to 
motivované snahou po prltiahnutl d iváka, 
či je to nevyhnutný vývojový stupeň? Za
tial ťažko rozhodnúf. 

Najlepši dojem z košickej Nlžiny zane
cháva Kendeho plnokrvné modelovanie or
cheslra, podporované výbornou akustikou 
koš ického stánku Tálie, a niektoré spevác
ke výkony - mys lfm na E. Smálikovll 
(Marta). M. Háj ka ( Sebastiano). L. Nezhy
bu (Thomasso) aJ. Regeca (Pedro); dobre 
zasplevané je aj trlo ded inských klebetnlc 

. ( H. Gmucová ·Zähradnlková, M. Adamcová, 
O. GolovkovA), zmienku si zaslťížl i H . 
Likérová. Väčšina Oloh je alternovaná; ak 
však referent nemá možnosť prfsf na obe 
premiéry, je preňho druhé obsadenie stra
tené- a to je ·aj . môj prfpad. Igor Vajda 



:prínosov stale málo • SloYenslccf 
• filharmónia 

V tomto dva mesiace zhrňujúcom cykle 
koncertov Slovenskej filharmónie stali sme 
sa svedkami predvedenia dvoch velkých ce

-lovečerný::h vokálno-orchestrálnych diel, čo 
.je i napriek reprízovaniu Honnegra úloha, 
na ktorú by sa ho:iktorý sbor tak Iahko ne
p:dujal. I výsledok bol, pxhopiteine, pri:t

.moúmerný investícii, ktorá sa mohla a sta
čila vynaložiť na prípravu Bachovej omše. 

Celkove v tomto cykle, ak neberieme do 
·Úvahy fiasko s Beethovenovým trojkoncer
·tom, zo sólistických výkonov boli umele::-

kým prínosom výkony 2 inštrumentalistiek, 
hoci o dramaturgii ich vystúpení sotva mož
no tak hovoriť. 

Za najlepší výkon po dramaturgickej a 
súčasne i po umeleckej stránke pokladáme 
koncertné uvedenie Bartókovej opery, i keď 
by si tent::> skladatei pri svojom jubileu 
zaslúžil celovečerný program. Z novou-ve
dených diel zaujala vtipJm a sviežos ťou 
Egkova Francúzska suita a s určitými vý
hradami i Symfonické meditácie Hein~ 
ROttgera. 

2. a 3. decembra 1965. Dirigent: Ľudovít Rajter, sólisti: Olqa Szonyi a Ferenc 
Szalma (Budapešt) spev, Bohdan Warchal (husle ), Františak Kopečn~ (čelo) a M:ch~l 
Karin (klavír). Program: Wolfgang Amadeus Mozart: D ·vade lne, riaditel, KV 486 - pre
dohra, Ludwiq van Beethoven: Koncert pre klavír, husle, v'olončelo a orchester C dur, 

· op. 56, Béla Barták: Modro fúzov hrad - opera v jednom dejstve, op 11 (konceŕtné pred
ved:mie). 

J~iným prínosom tohto koncertu bola úsilia. Mimovofne sme si spomenuli na vy· 
Bartókova opera. Mo!artova ouvertúra vyšla sokú úroveň reprodukcie · tejto skladby so 
iba ako okrajová záležitos ť , ako skladb:~, známym Sukovým triom, ktoré vystúpilo na 

. ktorej sa venovalo málo času a jej úlohou pSdiu SF práve pred štyrmi rokmi, a kon-
bo1o ted1 iba vyplniť potrebnú minutáž štatovali sme vysokú n'ldradenosť českých 
večera, čo sa prejavilo napr. i v ned:>tiahnu· umelcov, ktorí hrali o niekofko tried lepšie. 
tosti skupiny sláčikov, ktorá inokedy hráva Keby bol na tomto koncerte 'cdznel i~a 
na výške. Bartók, ho::i a j dvakrát z-:: pakovaný, i ta k 
Oroveň Beethovenovh? Trojkoncertu bola by to boh obecenstvo p~ne usookojilo. Or-

výslovne trápnou z:iležitosťou. Umelco!TI ~a chester výborne pripravený, dirigent zn'lmt!
nepodarilo preklenúť technickú problema- nite disponovaný, ai výborní speváci, kt0rí 
tiku diela. Ich výkon vnucoval d?jem ušiti:t mohli bvť azda tro: hu lepšie zrozumitebí 
"horúcou ih\ou• (Kopečný zaskakoval Ber- (i keď tlmočili text v maďarskom originá-

. kyh'l v poslednej chvíli l a intonkia najmä li), všetci s plným sústredením, s neo by
u sláčikov bola na úrovni priemerných čajným tvorivým zaujatím pripravili vvbrú
p?slucháčw bm:ervatória. Prílišná pnor- sený, dynamicky velmi tvárny a pestrý vý

· no> ť hr:'ičJv, zameraná na zvládnutie tech- kon, aký začína bvť na koncertoch SF v 
niky, mala za následok nedostatok tvorivého p :>slednom čase vzácny. 

9. a 10. d.~cembra. Dirigent: Hans Muller-Kra!f (NSR), sólistka Oddie Pierre (Fran
cúzsko) oraan. Program: W erner Eqk: Francúzska su'ta, Joseph Haydn: Koncert pre 

. organ a orchester C dur, Ludw:g van Beethoven: V. Slfmfón:a c mol, op. 67. 

Ak s i nevstmame hodn0tenie dramatur· 
gie toht'J koncertu a posudzujeme iba jeho 

·reprcdukčnú úroveň, musíme konštatova ť, 
že t:'it:> bola viac než solídna. I technické 
zvl<ldnutie výkonov orchestra prekračovalo 
·š tandard , ba napr. v takej Egkovej sui te 
sme mohli obdivovať i šarm, ~racióznosť, 

·s akou zvHdli hráči ,.francúzskosť " tejto 
:skladby. Beethovenovu symfóniu zásluhou 
cyklu koncertov pre 7Ískavanie nových mi
l ovníkov vážnej hudby má orchester .,v 
prstoch " a vďak:i tomu pohotove stvárňoval 

'-cii rigentovu predstavu, ktorá nevybočovala 
z tradície, pričom dominoval Mi.illerov vý· 
borný rytmický cit. Na skúškach mu potom 
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zo>tal..-, viac č~su na nríkl<>dné vybrúsenie 
ostatného programu. Výborný rytmus diri
genta sa zaslúžil o účinné a presvedčivé 
_Eodanie orchestrálneho partu Haydnovho 
organ?vého koncertu nemenej výborne ryt
micky cítiacej Odille Pierre, ku klad,.,m 
ktorej patrili ešte skvel:'i a či~tá technika, 
vynikajúci zmysel pre štýl, vrúcn'l muzika· 
lita a živosť p1dania. Jediným nedo; t'l tkom 
jej vystúpenia bola dramaturgia. Pri všetkej 
úcte voči Havdn'Jvi tento organový koncert 
nepatrí k najsi1nejším stránkam jeho tvorby. 
· I napriek priam vzornei interpret-"cii zre
te! ne vystúpili do popredia slabiny diela. 

16. a 17. decembra. D:rigent: LacJislav Slovák. Režisér: Karol Zachar, sólisti: Emília Va· 
šČíryová, Gustáv Valach , Alžbeta Pon:čanová, František D:barbora, Jozef Sodom~. Karol 
za.:har; Alžbeta Svobodová (soprán), Eva Blahová (soprán), Ľuba Baricová (alt), dr. ]an
ko Blaho (tenor ), Ľudovít Buchta, Gejza .z.elenay. Orchester a Spevácky ·sbor SF (sbor· 
majster ]án Mária Dobrod:nský), Detský sbor Cs. rozhlasu Bratislava, sbormajster Ondrej 
Franc:sci. Program: Jana z Arcu na hranici. Text: Paul ClaudJl. Dramatické oratóriwn 
pre só!a,

1
sbor, detský sbor a orchester. 

Po ani nie desaťmesačnej pres távke sme 
opäť počuli toto velké dielo, ktoré i tentoraz 
dokázalo (zásluhou cyklu pre závcdy ) do· 
konca 4 razy výdatne naplniť vefkú kon
certnú sieň. éasový odstup a obnovené ml
študovanie prinieslo niektoré zmeny k lep
šiemu, najma čJ do technickej is toty napr. 
detského sboru, v'o zvýšenej muzikalite pre· 

javu speváckeho sboru, v lepšej spätosti 
textu sólistov (hovoriacich) s hudbou, pod 
ktorou bolo treba i tentoraz vlastne s ma· 
ximá lnym vypätím hlasiviek deklamova ť -
čo platí najmä o predstavitelke titulnej 
roly. Zostupnú tendenciu čo do intenzity 
~lasu mal výkon dr. Blahu. 

13. a 14. januára 1966. D:rigent Ľudovít Rajter, sólistka: France Clidat (klavír) - Fmn· 
cúzsko. Pro~ram: Heinz Róttqer: Symfonické meditácie, R:chard Strauss: Burleska pre
klav:r, Chop:n: Nocturno Des dur, op. 27, č. 2, (prídavok sólistky), Johannes Brahm~;: 
Il. symfón:a D dur, op. 73. 

. ROttgerova skladba prezrádza la rutinova
ného autora a zaujala predovšetkým pestros· 
(ou a vyn3.1iezavosťou inštrumentacie, vcelku 
vtipnými nápadmi (menej ich rozvíjaním) 
pri akejsi súčasnej askéze vo využívaní or
chestrálneho aparátu, bho pôv: d treba 
hfadať asi v názve skladby. Vcelku za vy· 
darenejšie pokladáme p)malšie úseky, ktoré 
sa vh:dnejšie stotožňovali s charakterom 
skladby. 

Rajter ako milovník Brahmsa tentoraz 
sklamal. Nepodarilo sa mu najmä v druhej 
časti d.:>s iahnuť nft ležité sústredenie a na
pätie. I samotný orchester vnucoval dJjem, 
akoby pJ niekofkotýždňovej pres távke ešte 
iba naberal dych a nestačil dJsiahnuť svo-

- ' 
ju formu. 

France Clidat však ani tentoraz neskla· 
mala. Demonštrovala bratislavskému obe
censtvu v perfektnej podobe svoje mimo
riadne technické predpJklady, bravúrnu 
i gra:ióznu virtuozitu, intelektuálsky vtip, 
eleganciu, švih a temperament. Jej p ;danie, 
Straussa malo všetky znaky burlesknosti, 
lesku a - čo sme najvilc kvitovali - lo
gickej sklbenosti a účinnej stavby jednot
livých úsekov. 

Ako protiklad k svojmu výkonu s or· 
chestrom pridala umelkyňa Chopinovo Nok·· 
turno, ktoré podala s nadmern'Ju dávkou 
akademizmu, i keď voči jeho dynamickej 
výstavbe sotva možno niečo namietať. 

27. a 2!l. januára: Dirigent: Ľudovít Rajter. Sólisti: Adele Stolte (soprán), Gerda Schri~
t•er (alt) , Hans Joachim Rotzsch (tenor) a Hermann Christian Polster (bas), všetci 
z NDR. lnš!rumentálne sóla: Vojtech Gabriel (husle), Vladislav Brunner, ({lau!a), Jozef, 
Hanušovský (hoboj) , Jozef Svenk (lesný roh), Siloš Pohanka (trúbka), dr. Ferd:nand 
Kl inda (organ ). Orchester a Sp3vácky s bor SF, sbormajster ]án Mária Dobrod:nský. 

Dramaturgia tohto podujatia priťahovala 
nielen priaznivcov, afe i sviatočných ná·J
števníkov podujati SF. Už niekofko dní 
vopred boli obidva koncerty vypred1né, čím 
nadobúdal program na prít'lžlivosti, ktorú 
zvýšovala siub::>vaná účasť štyro:h spevá
kov-sólistov z NDR. 

Preplnená koncer tná sieň sa však dva
krát d Jžila vefkého sklamania. Umelecká 
i technická úroveň interpretácie tohto mag
netického programu nesplnila, žiai, ani to 
najskromnejšie očakávanie! Namiesto z~žit· 
ku sme p Jčuli zdlhavú a jednotvárnu hud
bu. Charakter jednotlivých úsekov sa diri
gentovi nepodarilo d :>s tatočne cd'íšiť vytvá· 
raním účinnejších kontrastov. ,Zi1 I, i v de
tailoch vedenie polyfónnych hla_sov v or· 

chestri a - na čo sme doteraz neboli 
zvyknutí, i v speváckom sbore b::>lo máločo 
plastické, jasne vykontúrované, nástupy 
boli neurčité. Intonácia i súhra sb'"lru nil j· 
mä v náročnom Confiteor z Creda a vo
väčšine sborov zo Sanctus pokrivkávala. 
Interpreti sa museli najviac sústreďovať na 
zdolávanie problémov intonácie, súhry a ná
stupov, čím im častejšie, ako je prípustné, 
unikala tvorivá umelecká práca. Zo sboro-· 
vých partií vyzneli najpresvedčivejšie po
malšie úseky, ako Et incarnatus est, Cru· 
fixus v Crede. 

Z radu uvedených inštrument3.lnych sól 
možno vyzdvihnúť nadpriemerný výkon Jo:: 
zefa Hanuš::>vského na hobojov:>m sóle .pri 
sprevádzaní altovej árie 9u1 sed es z _Gloiia. . 
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Vedenie SF by si mohlo z tejto umelec· 
lcej prehry vziať do budúcnosti ponaučenie 
a upustiť od uvádzania najnáročnejších 
-diel vokálno-orchestrálnej lileratúry v krát
kom čase za cenu výdatného skreslenia ce
lého zmyslu skladby. 

Stalo sa už smutným pravidlom, že 7.a
hraničným sólistom sme ochotní zaplatiť 
za účinkovanie so Slovenskou filharmóniou 
podstatne, ba aj niekolkonásobne vyššie 
honoráre plus cestovné a diéty ako d Jmá
cim spevákom, ktorým sa potom pri temer 
nultej možnosti reprízovania alebo azda (ak 
smieme byť takí odvážni) dJkonca ani hos
'ťovania s iným orchestrom nevypláca vy
nakladať energiu na ozaj seriózne naštll-

dovanie nových sól v koncertnom účinko
vaní. Zdá sa, že vedeniu SF je P"hodlnej
šie objednať umelcov s už naštudovanýan 
repertoárom, než venova ť o niekolko skú
s_,. viac domácim! A pritom máme v Bra-· 
tislave rezervy, ktoré sa prinajmenej vyrov
najú, ba vo viacerých prípadoch i · vysoko 
predčia import! 

Nakoniec si položime otázku: môžeme 
fakt programovania a uvedenia Bachovej 
omše p:>klad:tť za d :>statočne vyvažujúd 
slabú umeleckú i technickú úroveň repro
dukcie? Sotva. Zostáva nám veriť, že to bu
de dostatočným p:maučením pre vedenie 
SF do budúcnosti. Kiež by sme sa neskla
mali! Vlado Cilik 

'KOŠICE kronika januárových koncertov 
V prvom mesiaci tohto roka 1966 sme v 

košickom kultúrnom živote zaznamenali šty
ri koncertné podujatia. Pre také velké mes
to, ako sú Koši~e (vyše 150 ooo obyv.), je 
to na jeden mesiac málo, ale na druhej 
strane slabá návštevnosť jednotlivých kon
certov neumožňuJe usporiadatelovi organi
zovať ich častejšie . 

Pálčivý problém návštevnosti koncertov 
-čaká už dlhé roky na riešenie. Usp:>riad:t
tel (PKO) - sám, bez p Jmoci zaintereso
v.aných organizácií a podpory milovníkov 
umeleckej hudby - momentá lnu situáciu 
ťažko vyrieši. Usp:>riadanie koncertov 
pre ich finančne stratový charakter - je 
:pre usporiadatela okrajovou záležitosťou. 

Preto je potrebné hladať účinné formy, 
ako návštevnosť koncertov zvýšiť, a p:>tom 
ich aj ustáliť. 

Nakolko v Košiciach Kruh priatelov 
umenia neexistuje, bolo by potrebné, aby 
sa Krajská organizácia Sväzu slovenských 
skladatelov v spolupráci s PKO pJdujala na 
akciu tohto druhu. 

K účinnej forme aktivizácie a získavania 
návštevníkov by rozhodne pomohla aj cida
vedomá dramaturgia koncertov a najmä 
ich pravidelnosť, o ktorej doteraz nemožno 
hovoriť. Jediná ucelenejšia akcia roka, kto-. 
rá trvá asi 2 mesiace - Hudobná jar -
problém nevyrieši. 

11. januára. Koncert z diel slovenských a českých skladatelov. Program. T. Hirner: 
lmmagini - 2 časti z klavírneho cyklu (V. Tichý}; L. Holoubek: 3 čast! z cyklu Dcé
renka moja fT. Kresáková - spev, E. Fischerová - klavír); M. Vilec: Sonáta pre 
klavír fZ. Strnadrn11:P'.lráková); K. Reiner: Sonáta pre husle a klavír (M. Országhtr.Já, 
E. Fischerová-Martvoňová}; M. Vilec: Vysoké letné nebe - cyklus piesní pre barytf>n 
a klavír na slová P. Horova ( M Bozdéch - Z. Strnadová-Paráková}; ]. Hatrík: Intro-· 
dukcia, fúqa a finále pre barytón. akordeón (V. Cuchran); ]. Plavec: Fantázia pre· 
f'Wzzosaprán, barytón, husle a klavír (T. Kresáková, M. Bozdéch, M. Országhov.i, 
E. Fischerová). fivodné slovo dr. Jozef Samko, riaditel SHF. 

Výber z diel slovenských autorov na 
tomto koncerte sa zameral na tých sklada
telov, ktorí svojou činnosťou mali alebo 
majú vzťah k výcb: dnému Slovensku. (Deň 
predtým sa koncert uskutočnil aj v Pre
šove.) 

Zvláštnu pOZ')rnosť si zasluhuje jedno 
z najlepších diel M. Vileca - piesňový 

cyklus: Vysoké letné nehe, o úspech kto
rého sa na koncerte pričinil aj výborný 
M. Bozdécb neobyčajne kultivovaným a 
pekne znejúcim hlasom. Zaujímavé boU . 
- najmä čo sa týka formovej koncepcie, 
ako aj harmonickej faktúry - predvedené 
skladby českých skladatelov. 

12: januára. Madrigalový sbor SF. Dirigent Ladislav 
Hassler: Za tebou, láska, mriem; Giovanni Pierluigi da 

Holásek. Program: Hans Le:J 
Palestrina: Krásna ukrutnica;' 

Baltasare Donati: Hej, hor sa do tanca; Gesualdo da Venosa: Mlčím a nariekam; ]:Jim 
Parmer: Svárny Fyllis; Claudia Monteverdi: Quel Angelin; Bohuslav Matej Cernohorský: 
Laudetur Jesus Christus; Herman Schein: Carovné kvietky; Orlando di Lasso: Serenáda, 
Mlynár, mel; Pierre Corton: Klebietka z jarmoku; Claudie Jannequin: Spev vtákav; 
Bohuslav Martinú: Tam z tej strany Dunäja, A Ty si myslíš, ú - nev:em; Ján Zimmer: 
Dva m~drigaly; Johannes Brahms: Styri p!esne; Robert Schumam'l: Cigánsky život; Ján 
Levoslav Bella: Tri ludové piesne: Pri Prešporku na Dunaji, Gúlalo sa, gúlalo, Sadla 
muška; S. Rachmaninov: Talianska polka. 

V prvej časti programu chýbali diela 
skladatelov hudobnej renesancie. Ich cha
rakteristický obsah dokázali madrigalisti 
precízne muzikantsky, ako aj výrazove, 
tlmoči ť. V druhej časti programu, venovanej 
piesňam skladatelov 19. a 20. stor., umoc
nil sbor svoje kvality najmä podaním piesní 

J. Brahmsa· a· R. Schumanna. V klavírnom 
sprievode týchto piesní sá L. Holásek uká
zal · aj ako dobrý klavirista. Dokonalá vy
váženosť jednotlivýcn hlasov, intonačná 
čistota a štýlovosť podania celého progra
mu p:mkazujú na sved .>mitú prípravu, ako 
aj na cielaved::Jmú prácu dirigenta. 

17. januára. Recital franc. klaviristky France c;lidat. Program: F. Mendelssohn-Bart-
11oldy: 3. charakteristické kusy, op. 7; Fr. Chopin: Sonáta b mol, op. 35; F. Lis z(: Au l~c 
.de Wallenstadt; Mefisto-valčík; Cl. Debussy: Pour le piano; M. Ravel: Jeux d'eau, Albo
rada del grazioso; E. Granados: Kráska a slávik. Allegro de concierto. 

Uvedený progra m plne vyhovoval tech
nickým i umeleckým dispozíciám klavirist
ky. Jej neobyčajný zmysel pre gradáciu 
najlepšie vyznel v Chopinovej sonáte b mol, 
podanie k torej (najmä Marche funebre) 
bolo jedným z vrcholov večera, Pritom však 

nemožno tvrdiť, že len skladby romantic· 
kých skladatefov nacbádza}ú vernú repro
dukciu v pJdaní F. Clidat. Rovnako citli·•o 
a s velkým zmyslom pre farebnosť inter
pretovala aj skladby impresionistov, Debus
syho, Ravela a Granadosa. 

26. januára. Koncert Koš:ckého rozhlasového orchestra. Sólisti: Ivan Popov - husle 
(Bulharsko) a Josef Traksl - lesný roh (Praha). Program: Chr. W. Gluck: lfigénia 
v Aulide - predohra. E. Lala: Spanielska symfónia pre husle a orchester d mol. 
R. M. Glier: Koncert pre lesný roh a orchester B dur. H. Berlioz: Rimský karne~al. 

Košický rozhlasový orchester (ako jediné 
symfolli.:ké teleso na východnom Sloven
sku, ktoré sa venuje aj verejnej koncert
nej činnosti) bol už viackrát kriticky hod
notený. Jeho práca v rozhlase sa zameriava 
predovšetkým. na nahrávanie populárnej a 
estrádnej hudby. N:;t týchto skhdbách ume
lecká kvalita orchestra nerastie, skôr na
opak. Preto sú jeho verejné vystúpenia 
pomačené typickými nedJstatkami (tech: 
nická, intonačná, rytmická a dynamick<1 
nevybrúsenos C, ned::Jstatočná zvuková vyvá
ženosť nástrojovýcb skupín a z toho vy
plýva júca nepresvedčivá reprodukcia bra
nej skla dby). 

Aj tento koncert nás presvedčil o spomí
naných nedosta tkoch. Z dvoch samJstat
nýcb orchestrálnych skladieb len Gluckova 
predohra mala uspokojivú reprodukčnú 
uroveň. Vystúpenie sólistov malo odlišnú 
úroveň. Nový koncertný majster KRO Iv:m 
Popov v Lalovej Spánielskej symf1nii síce 
ukázal vysokú tónovú kultúru a dobrú tech
r:ic~ ~ripravenos t , ale jeho celkové po
naile d1ela vyznelo šedivo, na čom nesie 
vinu aj nepresný sprievod orchestra. Sníď 
aj choroba podmienila výkon sólistu, kto-

rý hral len tri časti spomínanej skladby. 
Druhý sólista Josef Traksl, člen Pražského 
komorného orchestra bez dirigenta, svojou· 
znamenitou hrou na lesný roh p:>tvrdil 
dobrú povesť českej nástrojovej školy. Su-· 
verénna technika, ušiacbtilý tón bez jedi
ného "kiksu", znásobené b::Jhatými dyna
nlickými odtieňmi, sú znakmi Trakslovej 
umelecky zrelej hry. 

Záverom je potrebné ·znovu vysloviť po
žiad::~vku vvtvorenia samostatného symfo
nického orchesra, ktorý by zabezpečoval 
koncertné podujatia nielen samotných Ko
šíc, ale celého kraja. Lenže iba vytvore
nie samostatnéh:> orchestra ne-zvýši ešte 
jeho umeleckú kvali tu. vera bude záleža( 
aj na umelecko-o vedení, ktoré by mal ob
sadit umelec širokého rozhiadu, d irigent
ská osobnosť, a rozbod:>vať bude aj kva
litný výber hráčov s p:>trebným materiál-· 
nym zabezpečením. Táto poži::~davka dnes 
už má plné opxlstatnenie, veď mesto s ra
kým "?elkým počtom obyvatelstva a boba
tou perspektivou si .Z<!slúži aj reprezen
tačný symfonický orchester. 

Teodor Lipt61t 
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Opäť o absolventoch 

Dfhá výrobná l ehota SIO'Venskei hud
by pr:náša so seoou vera problémov, 
často neorijemnostl a mylné závery. V 
tom t·o orfpade Ide o to. že 8Jk človek 
zhodnotr absolventov našich umelec
kých škôl koncom augusta a vyjde to 
v január!, U, ktor! di?J.omovall na VSMU 
v tp<;enc.o-n obdobi, sa Iste c!tla dotknu
t[, · že !>oli vynechanl. Budem ~a preto 
snažiť pokračovať v člá.ruku z 10. čisla 
SH. 

K mimoriadnym zjavom m!nu.Joročných 
d iplo1J1a11ov VSM U n,o'no pr1rad .ť klavi· 
r.Istu Mil.oJa Starostu ( PT·Of. A!lilla Kafen
d ová ). Na.pr !ek tomu, že je žiakom to.ho 
Jstého pedagóga ako Jozef Bulva a má 
r ovnako seri ózny pr!stup k práci, m~o 
bo považovať za úplne opaôný typ. Ak 
som o Bulvov1 r.apisa•la, že .,vychádza viac 
z hudobnej predstavy než z mechanicky 
chápaného notového záp!su", u Miloša 
Starostu - ! ked nemožno hovoriť o 
,.meohan!cky" -chá(:anom 1110tovom zápise 
- je d-: elo autora úplné stotož.nen~ e sa 
s nim prvým a záJ~<-l adným predpokl adom 
dnterpretaČIIlého stvárňO'Van!a. Ak sa Bul
va snaž! o vyjadrenie svojho ,.ja", Staros
ta sa , práve naopak, snaž! zabudnúť na 
seba a bezo zvyšku vniknúť do štýlovej 
a obsaJl-ovej podstaty di el a. Aik Bulva pre
anýšla každý detail v iac z hlad-1ska k·lav!
L'Istlckého než hudobno-obsa•hového, Sta
a-osta pr!stupuje k hudobnému d·!elu pre
dovšetkým z hlad iska štýlu a obslllhu. 
M ysli;n, že nemoono ·ka.tegorlcky urč: ť 
správnosť čl nesprávnost tej aJebo onej 
cesty; obe by po ludskom dozreti umelca 
mal! viesť k sy!ltéze, ktorá je t!llká d-oko
nalá napr. u Svia'oslava Richtera. Prič!ny 
cozd!el nost-1 u našich dvoch adeptov ume
.n ~a v!d i m v tom, že Bulva sa od detských 
cokov zamer!ava výlučne na klavirnu In
t erpretáciu, kým Starosta sa Iru klaviru, 
ako k svojmu najvl astnejl!emu tlmočníko
v-l hudobného di ela, rlostal cez štúdéoum 
k o:npozic:e. A ta.k Starostov diplo:nový re
c!tal bol vedený snah-ou po dokonalom 
štýlovom pochopeni jednotlivých hudob
ných d el. Z hladiska štýlového pochope
n ia treba najvyšš:e h od.:1otlf Interpretáciu 
Mozartovej Sonáty c mol, KV 310, najmä 
jej tretej čast!. Najvlastnejši prejav však 
našiel Starosta v Chop:.novej BaJade r mol, 
Qp. 52, ktorú zahral s TO:nant!okou širkou 
vo výstavbe a s techn:ckou bTUantnosťou. 
i:nysed p.re pochopen!e obsahu di el a a z 
neho vychádzajúcu koocep-c!u dokázal · v 
monumootálnych Kartinkách M. P. Mu-

HQ 

.. 

sorgského. V M!IP.X>vl Starostovi 111ám vy-. 
rastá zaujimavý a sfubný -koncertný ume.• 
Jec. 1 

Traja ďalši di'Pl omamtl študovali popr) 
.zamestnani, čo mlí sv-oje výhody ! nevý
hody. Výhody v tom, že a·k majú vhodné 
zamestnanie, spájajú výsledky štúd!a s 
/Praxou, mev9'hody v nedostatku času na 
pripravu a s tým spojené velké zafaže-1 
n ie, vyžadujúce s:lnú vOlu a vytrvalosť. 

D!r igent Roman Ski'epek (peci. doc. dr .. 
IC. Rajter J l!!!e je pri d!r!gentskom pulte, 
noväčk-om. Je sl>orunajstrom v Stlítnom d i
vadle v Ko::l:ctach a päf rokov v:edo! Ko
š;cký .komorný orchester, čo bola práca 
mimoriadne náro5ná, fažká a nedocooe'~ 
ná., a mys!im, že je velká škoda, že ten
to súbor zan.kol. Tlíto orax po mač l a ieho 
d!()lomový koncert: bol-o v:ďeť, že !de o 
d:r!genta vi ac- menej s'iúsené.ho, .ktorý sl 
v<:e .rady. Stýlovo predv:edol MozaTtovu 
SY'IDfón!u D du<r, KV 385, k t-orú orchester 
SF výborne zahral. Sym!cm:ck& báseň R. 
Straussa Do:J. Juan niesl a v -koncepc:4 pe- . 
čat učltela a z hfad!ska dirigentského 
mala nletktoré kazy najmä v ne presnosti 
nlí&tupO'V, zato V. symfó:n·!a S. Prokof:eva 
b ola velmi dobre vypracovaná, koncLpova
ná s temperamentom a zmysl-01111 pre Pro
k-oflevov typický motorizmus (II. časf), 
mala zvláštnu f.lozof .u smútku (III. časf) 
a •inteligentný sar kalmus (IV. časf). Sko
<! a, že präca mla.dýc·h dJ!'Igentov nemá. 
perspektivy, PTetože otlízka rozvoja sym
f,onlckých orch~strov na Slovensku zostá
va stále Iba .,zbožným želanlm". 

O veľlltý r eclt-aJový koncert sa delU l spe
vlí{;i Tat!a.na KresAkO'Vá a Jozef Spaček, 
obaja z triedy doc. Anny Kor:nskej. 

Tatiana Kresélrové pa.trl medzi popred
né slovenské koncertné speváčky, l ked 
sa v posle<LĽ.om čase venuJe pedagogickej 
činnost! na Pedagog!ckej fakulte v Trna
ve a .me:1ej sa objavu;e na koncertných 
pód·. áoo. ]e to škoda, l ebo jej prejav je 
štý'lový a .kultl vovl!lný, a tým, že sa ve- ' 
nuje výluČIIle koncertnému spevu, z tohto 
hiad~ska vybrúsený. Aj d-iplomový kon
cert (J lkeď nepatr! medz! jej vrcholné vý
kony) dok~! !l!lte!igentný prlstup k jed- , 
not!!vým štýlovým ob!ast !am, hlboké po- . 
chopenie pl esne ako citlivého formového 
celk-u a najmä b!iz.ky vzťah k m oderne) 
plesni. Jej Lnterpretá<:ia Suchoňa a Bartó
ka t o potvrd.la. Nazdávam sa, že by sa 
mala časteP!e ob;avovaf n a koncertnom 
pód:u. 

Jozef Spaček má len nevýhody d:arko
vého štúdia, nakolko j eho občians.ke p~ 

celoslovenských hudobných festivalov · 
U~ pred niekofktmi rokmi vznikla na Sväze slovensktch skla
datelov požiadavka, aby tie hudobné feztivaly, ktoré majú per
spektívy ďalšieho rozvoja, boli riadené a usmerňované z jed
n ého centra, mali jeden festivalový výbor a sekretariát, ktorf 
by dramaturgiu, schválenú festivalovým výborom, zabezpečoval 
tak, aby línia jednotlivých festivalov bola dodržiavaná a nebola 
narušovaná stélyml zmenami programov a náhodnými ponu
kami dňa. 

Táto koncepcia sa stáva skutočnosťou, 
nakolko Komisia Sl ovenskej národnej rady 
pre školstvo a kultúru 20. júla 1965 pri
Jala návrh na ďa lši spOsob r iadenia celo
slovenských hudobných festivalov, schvá· 
l!la festivalový výbor a zriadenie sekreta
r iátu pri Slovenskej filharmónii obdobným 
spôsobom, ako je organizovaný festival 
Pražská jar a jeho sekretariát pri Ceskej 
filharmón ii. Toto opatrenie sa týka tých 
festival ov, ktoré si n!ekolkoročnou trad!· 
clou vybudoval! pevné miesto v sloven
skej kultúre, dosiahli určitú umeleckú 
úroveň a spoločenský ohlas a črtá. sa už 
aj Ich dramaturgická koncepcia. Sú t o 
Bratislavské hudobné slávnosti, Piešťan
ský festival a Trenčianskoteplic ké hudob
né leto. 

Základnou dramaturgickou črtou Brati
slavských hudobných slávnosti má byt 
hudba XX. storočia v celej širke, s hlav
n5'm dôrazom na upl atnen :e hudby slo
venskej a českej s najväčš.im možným 
počtom premiér. V kontr aste k tomuto 
základu zaradovaf do progr amu štýlové 
programy star~icb etáp, a to najmä ta
kých autorov, ktor{ mal! vzfah k Brati
slave. Termin sa posunie tak, aby sa 
čiastočne prekrýva! s Pražskou jarou, aby 

volan·~e nemá s hudbou 111lč spolOČIIlé: je 
stavi1ef. Nedostatok ,koncermej praxe po
značil aj jeho výkon. Má sice dobrý hla
sový fond a zauj[mav.ú farbu. Hlas skOr 
pre vef.ké priestory ako pre komorné pro
stredie. Jednotllvé pl esne štýlove málo 
rozllš:I a nie dosť citlivo prlstupO'Val k 
pochopeniu obsa.hu jedn-otlivých p:esni 
(Brahms, Kalenda) . Nazdávam sa, že o
perná t vOTba by mu lepšie vyhO'Vovala, 
nlíZI!la:k čoho m<ňmo v!d:eť v drBIIIlatlakom 
p.redvectenl Musorgského GopB!lru. 

ADDa Kovti'ová 

n iektorí sólisti a telesá z PJ mohli byt 
zaraden! do programu BHS. 

P:ešťanský festival, ktorý zaznamenal 
min. roku už des a •e v~rot• e svoj'JO •rva
nla a má už svoje obecenstvo a dobrý 
zvuk nielen v r límcl Slovenska, ale celeJ 
CSSR, ba l v .zahranič!. bude v svojej kon
cepcii pokračovať: ťažiskom jeho drama
turg ie zostanú l naďal ej hudobnodramat ic
ké diela, l keď program bude t ak ako do
poslal doplňovaný symfonickými koncert
ml. Tento festival práve pre túto koncep
ciu, ale aj pre výborné organizačné za· 
bezpečenle a zainteresovanosť miestnych 
funkcionárov a kultúrnych pracovnikov 
má budúcnost. Až sa podarí vyriešiť vý
st avbu domu umenia - verime, že to bude 
sk oro! - stane sa preh liadkou najlepšieh 
operných a baletných Inscenácii v celo
štátnom meradle. 

Hudobné l eto v Trenčianskych Tepli
ciach je najstaršim slovenským hudobným 
festivalom. Tohto roku sa konalo jub:Iejné 
dvadsiate. Pôvodne bolo stavané ako festi
val komornej hudby a domnievame sa, že 
k t ejto koncepcii by sa postupne malo 
vracať. Súčasne je to festival stavaný pre
važne na strlínke Interpretačnej so sna
hou ziskavať čo najviac našich a najma 
zahraničných známych koncertných umel
cov. Každý druhý rok sn tu bude konať 
Prehliadka ml adých slovenských konce. t 
ných umelcov. Upresnenie koncepcie toh
to festivalu bude úlohou festivalového vý
boru v dohode s usporladatelom, ktorým 
zostávajú Cs. št átne kúpele. 

Predsedom festivalového výboru je ná
rodný umelec prof. Eugen Suchoň, pod
predsedom doc. dr. Ladislav Burlas, CSc. 
Oal šl členovia sú spomedz! hudobných 
skladaterov, koncertných umelcov a hu
dobných vedcov, ako aj organizátorov a 
usporiadate lov. 

Sme presvedčeni, že tento spOsob je 
dalšim k rokom k skvalitneniu nlíšho hu
dobného života. Anna Kováfové 
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Proti programu so Stračlnovou hudbou 
ku Komédii o bohatcovl a Lazarov!, s Zim
merov9m Organom a s Hurn!ko.ou Hud
bou neutešite rkou (21. II. 19 301 ťažko 
niečo vymyslieť. Sú to. vše tko veci, ktoré 
nepočuť tak často · z éteru. A tu naraz 
všetky tri dokopy, dokonca v bloku. Vlast
ne nemožno mať proti nim nič, až na spo
m!nan9 blok. Dosť ťažko pris t J;Ja zmysel 
t9chto nov9ch umelo vytvoren9ch celkov 
s vážnejšou hudbou. Ak je blok rannej 
tanečnej hudby funkčn9 a osvieži, večern9 
blok bud! značne menšie potešenie. Ide 
o dve rôzne veci a pri Stretnutiach s ume
nim vysvitá, že chce zratúvať jablká s 
hruškami. 

Pravda, ako vidno, blokov9 spôsob je 
spoločná programová l!nla v celej vysiela
cej štruktúre. Možno niekde je v9chodis
kom, neviem. Mne stači priklad utorkovej 
Striebristej vlny života, aby mi po chrbte 
behali zimomr iavky. Nevdojak jednou no
hou v hrobe sa cHi človek, ked počúva 
traslavé spomienky, rady starcom ako star
nút a šetrné melódie. ~tarec sa citi star
com, ked sa vyde luje zo života. Inak je to 
podobná idea ako presvedčenie, že časo· 
pisy ako Slovenka emancipujú ženy a lite
ratúra pre deti mus! byť d idaktická. Bolo 
by to zbytočné spominat, ak by podobné 
Idey a presvedčenia nezmletali už pri 
prv9ch pokusoch tvorcami bloku vážnej 
hudby. 

Pondelkov9 blok je predovšetk9m pospá
jan9 slab9m lepom: povrchov9m didak tizu
júclm textom, k tor9 sa isteže spolieha na 
to, že materiály to zachránia. To stač!, 
aby sa 90 minútov9 kolos l najlepšieho 
materiálu stal oloven9m vtákom, k tor9 nie 
a nie vzlietnu t. 

Materiály, i najvyberanejšie, v bloku 
preklznu v podobe, ktorá by ako samo
statná ťažko obstála (v Organe sa jedno
ducho rozpráva obsah filmu l - chyba, 
ktorú si pri takomto telku najmenej · mož
no dovoliť. Ak. má totiž jestvovať ako ce
lok, tak sto ji a padá na zredlgovani mate
r iálu. No "musel by to' chlap byť", aby sa 
vyhol faktu, že č!m v9raznejši pr vok, t9m 
väčšmi tJ:p! v takomto "eln topfe". 'I ked Stra-
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činova hudba k pantomime objavuje roz 
hlasu autora, ktor9 má š1esty zmysel pré 
št91ovo3ť v tejto oblasti a komed.antskú . 
žilku, i ked nezvyklé organové hud .Ja znie 
qned ako pramen vo vecernom programe 
a Hurnikove miniatúry sú vzoro.o..1 ukáž~ 
kou rozhlasového h udobného pokusu, tak
to spojené - postavené mechanicky vedia 
seba - pôsob1a nelogicky a v9sledok je 
pochybn9. 

Ale načo vlastne stavať večern9 mon
stre-program? Ktorá skupina poslucháčov 
sl to ž1ada - ked po novom vychádzame 
zo želan! - ak ich del!me na mužov. ženy, 
mládež, stárež, a podobne? Tvorcovia hud
bymllovn9ch , nehudbym!lovn9ch určite 
vychádzajú z idylicke j o tázky, o ktorej 
veria, že si ju rozhlasov9 poslucháč za 
snivého súmraku postavi: Co s načat9m 
večerom? Povieme to inak a za publiko
vanie to velmi nestojl.. Dnešn9 zhon a tem~ 
po. ktoré z nás vyžm9ka poslednú minútu, 
nedovoli sadnúť si k rádiu s na1vn9m oča
kávanlm čo vlny prinesú v nasledujúcich 
dvoch hod.nách pod mnohoznačn9m ná
zvom Stretnutie s umen!m. Potrebujeme 
presn9 čas, názov, obsah mená. predstavu 
o tvorcoch a inter pretoch a - dajbože, 
kvalitu. Nad'a Fiildváriové 

Koloman Sokol, Ilja Zeljenka: Hudba pre 
sbor a orchester. Stddio krátkych filmov 
Bratislava-Koliba 

Podnetom k nakrCttenlu <tohto flJmu bo
la v9stava prác jedného z .našich riajväč
šlch súčasn9ch v9tvarn9ch umelcov ktor9 
u~ dlhé roky žije v Mexiku, svo je j druhej 
vlasti. Pričlmy jeho druhého . odchodu (pe> 
druhej svetovej vojne sa vrátil na Slaven: 
'sko l dodtnes neboli verejnosti dootatočne 
vysvetlené. Horšie však je, že o jeho tvor
be sa ďozvedáme len spO>radlcky ( posled
ne prostredn!ctvom dr. K. Siškul. Pr eto je 
<viac .než záslužn9m člnom bratlsl&vsk9Qb 
"lkráA:károv" 111akrútenle tejto s~lmkv (pre
mieta sa spolu s Námest1m sY. Alžbety) . 
· FIJm o Sokolav.l má všatk aj druhú dl~ 
menztu : kO!JlJpletm.ú a mlčim !lleprBTušovanú 
Teprodu.kcLu Hudby ,pre sbor a o rchester 
Ll ju Zeljenku· (hTá orchester Cs. · rozhla
su v Brattslave, d1rlguje Bystrik Režuoha ~ 

~leva sbor SF). Vo f!Jme niet ani slovlč 
ka hovoreného komentára čl tltulkov9ch 
vysvetl 'v~ek. Prom. hlst. Eva Sefčálková, 
umeJec.k9 poradca tohto filmu, je p-ravde
podolme n' elen pôvodcom tohto 111ápa<lu, 
ale aj človekom, ktor9 vyberal jednotli
vé zábery v c:tlivom konta•kte s hud-bou. 
Ak totiž prvotn9 zámer bol ur.obtt film 
0 Sokolovi, tak jeho hlavn9m dramatur
glck9m čLnltelom sa stala pri reali~ácH 
spom!naná Zeljenkova skla<lba. Mlm<mad_ 
na cltl !IVosť v nu<lbe sa pTejavlla l v prá
cl s kolor-om: prvé dve tretiny je fiJm 
čierno-biely; len čo nastúpi treti diel 
:Zeljen.kovej skla<l.by - je volnou repri
zou prvého dielu - vystrieda ho f.llm fa
telJ;n9. 

FlJm Kol-mnan So.kol je v h lstórH slo
venskej kinematografie vari prv9, ktor9 
bol dôsledne nakrúten9 po<lla hu<lby 
(pravda, aj v Organe určovala hu<loboná 
forma hlamé kontúry). Ume>žnlla to du
ohovlllá prit>uznosť dvoch tvorcov - v9-
tvarnfika a hudobonlka - hoci je medzi 
nimi ,roroleJ celej generácie: expresime
mu, baladiodkému, modeG.\nému, a predsa 
natolko slovenskému rukopisu K. So.kola 
zodpovedajú podobné charakterizačné 
atr'lbúty Zeljenkovej bu<lby. Pre c-Itlivého 
dlválka prLpravili bratislavsk! filmári krät
ky ale slln9 zážitok. Kiež .by podobn9ch 
ruioov bolo čím vla~! Igor Vajda 

Hans Werner Henze, Essays 
nakladatelstvo Schott - Mannheim 1965 

Hans Werner Henze (nar. 19251 je prY9 
medzi skladatelm1 novej generácie, kto 
vytvO>rll repertoárové hudobné divadlo, 
ktoré poslucháča strhuje emocionálnym pô
sobenim vyjadrujúclch prostrledkav. Jeho 
opery Elégia pre mlad9ch milencov, Pri111c 
Hombul'Sik9 a Král jeleň hrajú takmer 
vše~ky nemeC'ké divadlá a úspešne preni
kajú aj <lo cudziny. 

U nás je Henzeho hudba zatial p-omeľlne 
málo známa. V anglickom filme I<Tálov
sk9 balet sme videli jeho Undinu a na 
jednej Pražskej jari zaznela jeho kantáta 
na texty Giordana Bruna Navae de Lnflnl
tlo laudes. 

Pričlny Henzeho "<vonkajštc-h" úspecha<v 
sú celkom ·hmatatelné. Spočivajú predo
všetk~m v mnohot<várnej skladatelovej 
Lnvancu, 'ktor~ má za sebou vJac než <le-

statku javiskových diel, .nlekolko . symfó
ni!, p!esňav9ch CY'klav a kantát. Navyše je 
čLnn~ a•ko dirigent a režisér. Svojim ge
.nlálnym nadanlm upútal už v darm
stadtsk~ch .kunoch, kam prlšlel a·ko žll!k 
W. Fortnera. Neskôr doplnil svoje štú
dáá u H. Soherchena a R. Leibowltza. 
Henzeho prudk~ tvorlv9 vývoj kryštalizo
val pozoruhodn9ml metamorfózami, takže 
skladatel právom vyhlasuje, že prešiel 
všetk9m, čo h9balo N Jvou hudbou ( dode
tkafónia, seriál na teC'hn!l<a ]. Spontánnu 
muzlkálnosť uplatňuje najdokonalejš~e na 
javlskav9ch a vokálnych d!elach, ktoré 
sa opierajú o nejakú fllowf.ckú ideu. 
Bezprostredn9m, žlveln9m prejavom stvár
ňuje vyjadrovacie prostrrledky, nehladiac 
na ich pôvo<!. Ide otvorene aj za páto
som - v dnešnej dobe zveooen9ch zvu
tkov - tak~m p.roskribavan9m Hlási sa 
k nemu otvorene, r0V111ako ako k dedič
stvu romantl:mnu l v literárnych prejavoch 
prednesen9ch alebo nap!san9ch .na naj
rôz.ne(šle pr!ležltostl, najčastejšie kvôli 
objasnen~u vlastn9ch tvorlv9ch postupov 
pr.! premiérach svojich d1el. V pôvabnej, 
blbliofllsky upravenej knižke prevláda 
rovml!lw a:ko v Henze·ho hudbe žlv9 tea
trálny prejav, ln9 než v a.na19zach jeho 
súčasn!kov, smerujúcich k exaktnému ob
jasneniu podstaty zvukav9ch fenoménov. 

Zobrazuje vlastnú cestu za obrodou hu
dob.ného divadla s prek,ypujúcou fantáziou 
a priam plast icky · názorne. V jeho argu
mentácii pre3vedčuje tak Isto tempera
ment ako tvorivé a interpretačné skúse
IIlOStl. Svojou ot>raz.nosťou prezrádza mys
litera, ktor~ Ide clelavedome a · jedno
značne za svoj imi predstavami. Spája pr.i
tom so vzácnou rovnováhou tvorlv9 elán 
skladatela a inscenátora. 

Zaujímavé myšlienky sl zaslúžia poiO>r
•nost za bezprostred.'lost a odvahu, s akou 
vyslovujú mnohé, čo by Inde mohlo vy
zerať ako podo~rivé staromHstvo. · 

Jaroslav Bužga 

Bu di i , Ratibor: Josef S u k: Vfbi!ro
vá bibliografie. Praha, Mi!stská lidovl\ 
knihovna 1985. 94 strán. Bez udania ceny: 

Umelecké dielo skladatela Josef.a Suka 
tvor! neoddelitelnú súčasť českej hudobnej 
klasiky. Jeho skladby - hoci počet opusov 
dosahuje iba 37 č!slel - sú často pred
vádzané na koncertoch l v rozhlase. Na
pr iek tomu, že o Sukovl jestvuje bohatá 
literatúra (vyše ,20 knlžn~ch prác a stov
ky časoplseck9ch prispevkovl, predsa ch9-
bala bibliografia jeho diela, ako aj litera
t úry o jeho osobe a diele · až do sú~a~nosti. 



Túto úlohu úspešne splňa výberová bibllo· 
grafia o J. Sukovi, ktorú spracoval R. B~
diš. Práca je ro!delená do skupin: l. Chro
nologick9 zoznam sklad:eb (s údajom o 
vydavatelovi. po?:ná'llkami o premiére d ie· 
la a stručnou charakteristikou). 2. Skl ad· 
by podla žá'lrov. 3. Abecedn9 zoznam skla· 
ďeb j. Suka a 4. Literatúra o J. Sukovi 
(knižná a časo"Jisecká l. Okrem toho ;e 
v blbl"ografii ll llustrácif 70 živo•a T. Su· 
ka. n<•oré boli nahrané na gramofóno;.ré 
platne a f r anc., angl., rus. a nem. res·1fn6. 

J. P. 

Jan R a" n. Sorb! sebe Vnlksmu<~lkanten 
und Mt•~ll<ln ... trum-nte. VF."R Domovina
Verlag Beutzen 1983, str. 247 

V J>Osled·n~ch rokoch s11 začtna veno
vať sústa~nejšla oowrnosť ludov~m hu
dobni'<-om a Ich nástro'<nt zo zorného uh
la h 'st-or'c-kého a f"lolog~cko-kr!·tlc,kého: 
tento asoelct dáva lud.ovef hudbe na jed
nej strane d-ej'nnú olas·tlčnosť a na druhej 
stranP. v ne'Tlalej m;P.re prispieva k socio· 
logickej hudobno~vl lst•ckej ,.ko-nplettzá 
cli" .obrazu euró"Jskeho hudobného v9v1-J 
.nu. Táto klltegória t>udol:mtk<lv sa v prie
behu jet f.ormovan 'a n 'elen sústavne za
nedbávala a obchádzala z J>OZic!e ex'Jo
.nentov vl.~dmúcej umelej hudobnej kultú
rv. ale aj rovnako ml'!cošskv k nej prl 
stuo.ovaJa al hlstorlckv orl9nt-ovaná eu
rópska muzLkológla. Sústa~ejš!u pozor
n-osť za ~ali stredovek~m hudobnllfo-n ve
novať až zač'atkom 5ľl-tych rokov W. W!o
ra a W. Salmen, v1d!ac Ich dôležit9 zá
st-oj v rozvoll svetslcej hud·bv. Skôr mo
menty etnické a k<ultúrnohistoric.ké sledu
je pri tejt<l problem!lgke J. Raup. Prvá 
časť práce fundovllf!lým spôsobom vvhod
nocuje bohatý sekundárny hlstorlck9 pra
menný materiál z hlad iska ludovej hu
dobnej tradlc~e Lužlck9ch Srbov. Sl eduje 
pritom hlavne nástr-oje, zloženie nástro
jových zoskupenl, Ich funkciu hudobnú 1 
sociálnu. Nevydefuje však hudobnl1 prob
lernatbku z cel ého historického 1 kultllr
neho kontextu. Na-opak, hudobný obraz 
doplňuje aj novým hist-orickým materiá
lom z dejln polabských Slovanov, najmä 
vo vzťahu k stáročnej nemeckej expanzii, 
ktorá sa programovo us~lovala etnicky a 
•ku.J.túme likvidovať Lužických Srbov ; to v 
značnej miere determlnoval<l Ich hudobný 
vývin. Na tomto pozad! sú zaujlmavé naj
mä dva procesy: jeden, v ktorom lužlcko
srbskl hudobnlcl, ako hlavni nositelia ná
rodnej hudobnej trad!cle, nachádzajú ši
roké uplatnenie najmä v dedinskom pro
stredi, prenikajú však mas!vne aj do feu
dálnej pospolit-osti, ako sa menta zo spe-
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vákov, rozprávačov, žonglérov 'na v iac
menej 'homogénnu .vrstV'll .hud<lbnlkov, Jctn-' 
rl nachlklzajl1 uplatnen~e nielen v ludov<lm 
prostredi, ale aj v zábaV'!lej mód,nej funk-· 
cit v službá.ch šfa.t)hty, ak<l sa na prelome 
17. a 18. st-or. spájajl1 v ochr11ná<rske zdru
ženia, a·by v 19. stor. postupne podlahll 
german1začnému, ale ešte viac fun.kčnému 
rozkladu v nových kaoltal !sHck~ch socláJ
nych pQdrn:en.kach. Dru-hý paraleLný or
ganický hudob.n9 proces ukazuje na po
stupnl1 zmenu hnštrumentára, staré stru
nové nástroje sa radia k fldule, husl iam, 
ga jdy rôzneho typu a tarakwa, klarinet, 
Rtoré sa od sólovej hre spája}O v rôz
nych variabilných obsadeniach, až dosa
bujO typy: gajdy-husle, gajdy-husle
tara.kwa (alebo klar!.net ), až sa postupne 
spájajú s plechovými nástrojmi, ktoré na
pok-on v 19. stor. začfnaj11 rapfdny pro
ces rozkladu tradičnej lužlck{)srbskej In
štrumentálnej hudby. Tento proces, samo
zrejme, (rovnako a1ko prvý funkčn9 ), na
chádza svoj zrejmý v9raz aj v repertoá
r<lvej skladbe združen!, v ktorom sa do
m inanta domá-ceho men! na stredoeuróp
ske a nakon:ec uolverzálne m (ldne. U 
Raupa je sympat!oká ·najmä jedna črta, 
ktorá v podobných prácach n!e je vefml 
častá: neobyčajná kr:t!čnosť vo vzťahu 
k prameň<lm a pr:dtžan~e sa .pr !márneho 
vecného obs&hu prameňov, .ktoré sa ne
snaž! vyhrotene Interpretovať vysvetlujú
ciml doplnkami: plasečnosť obrazu z vy
hoonoteného materiálu nedosahuje fanta
zi jným vyplnen!m pra-menných válku!, ale 
vzájomnou ·konfrontáciou prameňov, kto
ré mu napokon v mozaik-ovitej malokres
be vytvárajú sol!dny a V'!erohodn9 celkov~ 
obraz skúmanej hudobnej kultúry. 

V druhej časti práce, v ktorej sa J. 
Raup zm:eňuje <l kon.!<Jrétmych nástrojoch 
a o hranom repertoári (na zá.kl ade za
chovan~ch Lnštrumentálnych sborn!kov), 
pracuje analytickými a št~lovo .kritický
ml metódami, ktoré dávajú prác! kon
krétne hudobné a sčasti pra:ktlcké zame
ran ie. I tu, ako v predchádzajúcich k ap!_ 
tol ách ( konclpQvanýoh pomerne oM!rnej
šle ), dosa.huje konc!mym a jednoduchým 
výklad-om jasnosť a plasttooosť s),<llma
ných technlokých l hudobnoštyllstlc·kých 
problémov. Pri pohlade na túto cennú 
h ist-orlck<l-kirltickú práou sl treba uvedo
miť, že kým z oblasti ostatných sľovan
ských hudobných kultúr nebudeme dispo
n-ovať podobnými fundamentállllyml pra
menno-krltlckýml prácami, wsta.ne otáz
ka špeciflônostl, historlckäho d}"'lamlzmu 
a sociálnej fu•n-kcle ludovej hudby v t~ch
to kultllraoh znacne medzerovttá, .hypote
tická a nejasná. · oe 



v mníchovskom Residenztheater mala 
prvé predstavenie dr uhá opera Wolfganga 
Fortnera In seinem Garten Jiebt Belissa 
don Perlimplin na text F. Garcia Lorcu. 

Balet Vefkého divadla v Mosk ve prijal 
väčší poče t mla dých absolventiek baletnej 
školy. Znamená to značné omladenie sú
boru· v najbližších sezónach sa počíta pre
važn~ s vystupovaním mladších členov. 

Wieland Wagner bude v najbližších se· 
zónach režírovať šesť opier vo viedenskej 
Státnej opere. 

V Maďarsku sa nedávno našlo 58 nemec
kých a francúzskych listov Franza Liszta, 
ktoré osvetfujú niektoré dosiaf neznáme 
skutočnosti z jeho života. Našli sa aj dva 
listy Jozefa Haydna. 

Erich Schmidt dirigoval v londýnskej 
Royal Festival Hall anglickú premiéru 
Schiinbergovho oratória Die Jakobsleitcr. 
- Americká premiéra ouvertúry Sub Rosa 
od Milka Kelemena je naplánovaná na za· 
čiatok tohoročnej sezóny. Interpretom bu
de Rochester Philharmonie Orchestra pod 
taktovkou dirigenta Lukasa Fossa. 

Darius Milhaud napísal novú operu La 
mere coupable. Libreto spracované auto
rovou :lenou sa vracia k pôvodine Pierra 
Beaumarchais a ukazuje hlavné postavy 
Figarovej svadby v infch kombináciách. 
Premiéra diela má byť v júni v 2eneve. 

Witold Lutoslawski dostal po:nanle po
hostinskf prednáiať v Dartmouth College 
v Hanover! (New Hampshire -USA). Pred
nášky sa uskutočnia v j6nl a JCíll t. r. 
Skladater pila pre tCíto prOelltoaf kom
pozíciu pre komornf orchester. Severone
mecký rozhlas Hamburg zadal skladate
fovi objednávku na dielo, ktoré mé byf 
uvedené z prOelltostl stého usporiadania 
moderného koncertného cyklu "das aeue 
werk"; mesto Hagen sl od Lutoslawsk6· 
ho tlel objednalo orchestrálnu skladbu. 

Novú operu La prlaceae de Cl6ves od 
Jeana Francals: podla roméau Madame de 
La Fayette uviedli v Roueae. Libreto spra
coval skladatef spolu s Marcom Laajea-

nom. Hudobné naštudovanie mal Pierre 
Michel Le Conte. - Evelyn Lear bude spie
vať titulnú úlohu v opere Elektra od Da
vida Lewisa, ktorú plánuje newyorská 
Metropolitan Oper na sezónu 1966/67 v ré
žii Michael Cocoyannisa. Predlohou opery 
bolo autorovi dielo Eugena O'Neilla. Di
rigovať bude Zubin Mehta. 

Na objednávku Západonemeckého roz
hlasu napfsal Krzysztof Penderecki Passio 
et mors Domini nostrl Jesu Christi se
cundum Lucam pre troch sólistov, tri mie· 
šané sbory, chlapčenský sbor a orchester. 
Premiéra bude v Dóme v Miinsteri pod 
taktovkou Henryka Czyza. 

Colina Davisa, dirigenta Sadlers Wells 
Orchestra London, vymenovali za nového 
dirigenta symfonického orchestra British 
Broadcasting Corporation (BBC). Miesto 
nastúpi 1. sept. 1967. - Gerd Albrecht, 
hlavný hudobný riaditel v Liibecku, dostal 
ponuku od Státneho divadla v Kasseli, aby 
prijal miesto po Christophovi von Dohná· 
nyi v tej istej funkcii. Menovaný ponuku 
prijal a nový post nastúpi začiatkom se
zóny 1966/67. 

Mníchovský operný festival 1966 sláv
nostne otvoria novou inscenáciou Verdiho 
Falstaffa. V titulnej úlohe vystCípi Dietrich 
Fischer-Dieskau. Okrem štandardných mi· 
nuloročných inscenácii uvedti novú insce
náciu Mozartovej čarovnej flauty, Händ
lovu Agrippinu a Verdiho Simona Boc
canegru. Richard Wagner-Festspiele 
1966 v Bayreuthe sa t. r . uskutočniä v 
dňoch 24. júla al 26. augusta. Na progra
me bodli: Tannhäuser, Parsifal, Tristao a 
Jsolda a Prsteň Niebelungov. 

Z prflelltostl Scbwets:lnger Festspiele 
1988 komponuje Hermann Reutter podla 
predlohy HIUderllaa nov1i operu Smrť Em
pedokla. Dielo uvedie Wllrttembergské ltét· 
aa opera Stuttgart. - Warner Esk do
končil prácu na novej dramatickej a hu
dobnej verzii opery Clrce. Dielo naltu
duje WBrttembergské ltétna opera Stutt
gart. Premiéra je napl6novan4 na Jar t.r. 

Najblfllie pracovné zasadnutie IDIUt6ta 
pre Nová hudbu a hudobn6 vfcbovu sa 
uakuloi!nf v d6och U. al 18. aprfla t. r . 
v KaaeU. Stredobodom zuadaaUa bude 
koqres aa tému Problémy hudobaoteo
reUckej výučby. 



, 
SLOVENSKY 

, 
HUDOBNYFOND 

vydal tieto slovenské sborové skladby 

• Oto Fel'enczy: TR I MIESAN 2 SBOR Y 

Staršie skladatelovo dielo, ktoré však nestratilo sviežosť podnes, hoci autor medzi· 
ttm prešiel pomerne dlhO vývojovO cestu - nadviazal na svoje prvé opusy a dalej 
Ich rozvljal. Tri miešané sbory vznikli v rokoch dogmatických kultúrnych názorov, 
charakterizovaných v hudbe konzervatfvnym a vývoju škodlivým ždanovlzmom; Fe· 
renczy však - podobne, ako Suchoň a Cikker - i napriek vnútornému zjednodušeniu 
výrazovej (harmonickeJ) palety nič nezlavll z umeleckých nárokov. Napokon toto 
zjednodušenie má l svoju kladnú stránku: sbory možno reprodukovať l vyspelými ama
térskymi spevokolmi za predpokladu, že Ich vedie skúsený sbormajster. 

Ako vonia hora (J. Kostra) je od vzniku Suchoňovho cyklu O horAch vari najkraJ· 
šou speváckou apoteózou slovenskej prlrody v sborovom zvuku. Kým však u Suchoňa 
-v zhode s básnickou predlohou - sa hora stáva symbolom vlasti, zatial u Ferenczy. 
ho - opll.f v zhode s básnikom - je hora symbolom lásky. Odtlal prameni krehký 
zvuk sboru; časté rltardandá, cezúry a Imitácie znázorňujtl vari práve tak ozvenu 
v horách ako ozvenu lásky v ludských srdciach ... Sbor má iba jednu kulmináciu: 
tesne na začiatku volnej reprízy sa dynamika vzopne do grandiózneho oblúka, ktorý 
však čoskoro opäť prejde do piana a pianissima; nim sa sbor aj konči. 

Zlmná pieseň (P. O. Hviezdcslav) má funkciu scherza v tomto triptychu. Pravda, je 
to scherzo živé, ale dosf zasmušllé. Ved text rozpráva o bOli srdca, ktoré sa sice 
kojl nádejou, čerpanou z večného kolobehu prlrody, predsa sa však konči otázkou. 
Fakt11ra tohto sboru je - kontrastne - prevažne homofónna. 

Oda (P. O. Hviezdoslav) je vyvrcholenlm triptychu. Je totiž najkoncentrovanejšla 
- celý tematický materiál vychádza z tlvodného zvolania. Zvolani je nlekolko -
vždy stl však na Inej tonálnej hladine, rozvetvujCic sa z unisona na množstvá Imitácií. 
Záver sa konči chorálnou apoteózou. 

• Zdenko Mikula: MLADE Z l 

Krátky hymnický sbor na predlohu A. Plávku je vlastne sttlpajCiclm dynamickým 
oblCikom, vrcholiac lm v závere. FaktCira je prevažne homofónna. Sbor vzhladom na 
nevelkCi tonálnu pohyblivosť a osvedčený akordlcký materiál nie je na reprodukciu 
prfliš náročný, vyžaduje sl však početné teleso - jednotlivé hlasy stl zvll.čša delené. 
Zvládnutelný je l v menšom telese, ale nedosiahne sa autorom zamýšlaná mohutnosť. 

• František Pl'á§il: DE T S K g S B OR Y 

Zbierka obsahuje tieto s bory: l . Balada slovenských hOr (Valéria Lučeničová), 
2. Dobrý deň (Fero Cltovský), 3. Do školy (F. Cltovský ), 4. Nevydám sa za slimáka 
(F. Cltovský). 5. Pri táboráku (F. Cltovský) . Dbá predovšetkým na hlasové a technické 
schopnosti detských hlasov. Najvtipnejšla je štvrtá z nich, svieži, humorný popevok, 
vtipne cltujCicl na jednom mieste Wagnerov svadobný pochod z Lohengrlna. Sbornfk 
vyplňa dosf značntl medzeru v nedostatku stlčasnej tvorby pre najmenšfch. 

SLOVENSKÁ HUDBA, ~asopis Sväzu slovenských skladaterov 
Čislo 3, ro~nik X. Cena Kčs 3,-



Ako sme ul oznémlli, 13. mAja t. r. bu
de odovzdané JAnovi Cikkerovi, laureéto
vi itétnej ceny, na viedenskej univerzite 
cena J. G. Herdera. Z tejto prllelltosti sa 
pripravuje vo Viedni aj koncert zo skla
dieb néiho národného umelca. 

Slovenské filbarm6nia s dirigentom 
Ladislavom Slovékom otvéra predvedenim 
Smetanovbo cyklu Mé vlast toboročnti 
Pralskti jar. To je vlak, bobulial, vietko, 
čfm sa slovenslú budobni nmelci ričast
ňajCi na tomto predsa len celoitétnom 
festivale. Nenailo sa naozaj nič v sloven
skej tvorbe, čo by sa bolo dalo tispeine 
predviesť pred zabranlčnfml poslacbéč
mii' Odrobinky zo stola v podobe nejakej 
prebrévky v Divadle hudby nú veru ne
môla uspokojiť. 

Ales:ander Moyzes dokončil partitúru 
opery Svätopluk podla eposa JAna Hol
lého. Ul roku 1935 napfsal skladater 
scénlckCi kantéta na Hollého búeň v Ci pra
ve Ľuda Ztibka; skladba vyvolala zaslCi
lenti pozornosť kritiky i obecenstva. Toto 
rielenie vlak nepova!oval za deflnltfvne, 
ktm bo nespracoval vo forme opery. 

Dfta 18. janaéra t. r. predviedol M. J. 
Pélei s orchestrom univerzity v Arkansas 
Serenádu Eugena Suchoňa. M. P4lei fa 
rladitelom hudobného oddelenia univerzi
ty, fe pôvodom Slovák, hovori l plie po 
slovensky, ako svedčia listy plsané Hu
dobnolnformačnému strediska. Dozvedéme 
sa z nich nielen o čulom hudobnom li
vote na univerzite, ktoré mé vlastnf (asi 
70-člennf) symfonickf orchester, ale aj 
o záujme, akf je tu o slovenskú hudbu. 

Krab priatelov umenia pri PKO v Nitre 
bilancoval na svojej marcovej schôdzi čin
nost za aplynalt rok. Mé 1500 členov; 
usporiadal 43 podujati, ktorfcb sa ztičast
nUo 22 510 návitevntkov. Za nového pred
sedo bol zvolenf Ladislav Moiat, učitel 
ĽSU. Odstapajtici doterajif predseda 
Ernest Sevčfk ostéva členom 42-čiennébo 
vfbora; okrem nebo bol zvolent dva
dsafčlennf výbor pre spoluprécu s mlá
delou. 

Branislav Kriika, pôsobiaci do vlaňajika 
v koiickej opere, je od začiatku tohto 
roku reflsérom a dramaturgom opery SND 
v Bratislave. 

Poslucbéčky VSMU Genovéva Cépov6 a 
Tatjana Fraňov6 sa po 6speinom nmiest
nent v čs. vylučovacom kole zCičastnia 
na Cajkovskébo stiťali v Moskve. 

Od 8. marca prebiehala vo viedenskom 
Konzerthause vtstava Velké Morava. Svoj
bo času sa rokovalo o tom, aby pri prf
lelltostl tejto vfstavy hosťovala opera 
Slovenského národného divadla vo Viedni 
s operou Svätopluk od Eugena Sucbolia. 
Boli by sme zvedavf, a určite aj naia 
kultúrna verejnosť, prečo sa toto vystCi
penie neuskutočnilo. 

Súbor Hudba dneika bol Komitétom 
medzinérodnébo festivalu stičasnej hudby 
Variavsk4 jeseli pozvanf koncertovať na 
tohoročnej .,Jeseni", a to dlia 23. septem
bra 1988 o 17.30 hod. V programe, ktorf 
si festivalovf komitét vybral z repertoúu 
Hudby dneika, sú aj 3 diela slovenskej 
tvorby: Molizécia Petra Kulmana, Kryp
togram I. J. Malovca a Kupkovlčovo Mlso 
krlla. Oalej odzneje Stockbaasenov Re
frain, Komorousnva Sladké královné a 
skladba Slnce Inkov od mladého soviet
skeho skladatera. 

Stredoslovensk6 KO SSS uskutočnila 
začiatkom tohto roka plenárnu scbGcba 
v Banskej Bystrici, na ktorej sa hodnotila 
činnosť za rok 1985. Doterajif tajomnfk 
KO SSS O. Nágel sa pre časovti zaae
prázdnenosť vzdal funkcie. Zostáva ne· 
ďalej členom vfbora - jeho funkciu pre
vzala predsednlčka Z. Paráková-StrnadOY6.. 
V diskusnfcb prfspevkocb sa o. L boYo
rllo o malej molnosti reprfzovanla sCi
časnfch skladieb, ktoré majti prfslainicl 
KO SSS v repertoéri. 

Sylvia a Rudolf Macudzinski boli po
zvani do západného Nemecka spoločnos
ťou Siiddeutscber Rundfunk Stuttgart na 
18. júna 1988 na nabrévanle dvojklavfro
vého recitala. Ako program vybrali Scbu
mannove Variácie, op. 48 v mAlo známej 
verzii pre 2 klavíry, 2 čelá a lesnf rob 
(čs. premiéra tejto verzie predniesli umel· 
cl na predminulej Preblladke koncertného 
umenia v Prahe) a Slovenskú saltu, op. 
22. Jána Cikkera v autorovom prepise pre 
2 klavlry, ktorý skladater venoval umelec
kej dvojici. 



Nový 
Laokoón 

ALEBO 

Ján Albrecht 

hranice 
maliarstva 
a hudby 

Hovori sa o umení, pod čím sa rozumejú celkom rôzne javy, ako maliarstvo, hudba, 
literatúra, architektúra, film a pod. Co je asi na prfčine takéhoto zovšeobecnenia? 
Sú to všetko výrazové formy človekom a realitou súhlasne podmieneného vztahu, 
alebo hovoria o celkom rôznych pohnútkach človeka? Ak je to tak, prečo majú ozná· 
menia, ktoré sa tak obsahom, a ako aj komunikačnými prostriedkami od seba líšia, 
spoločné meno? 

Túto otázku možno lahšie položiť, než ju zodpovedať. V tejto krátkej štúdii sa chceme 
pokúsiť nájsť parciálnu odpoveď na túto otázku o heterogénnych druhoch umenia, 
hudby a maliarstva. Treba teda poukázať na jednej strane na rôznorodosť, na druhej 
strane na analógie, čo vôbec umožní porovnanie dvoch umeleckých poli. 

Z dejfn umenia a hudby je nám známe dosť pripadov, kde medzi týmito oblasťami 
umeleckej tvorby hral úlohu vzájomný popud. Nech sú to Obrázky z výstavy od Mu· 
sorgského alebo Biicklinsuite od Regera, Fresky Piero della Francesca, B. Martinu 
alebo Maliar Mathis od Hindemitha podla troch tabúl M. Griinewalda z oltára v Isen· 
heimc, možno na všetky tieto priklady dať jednu odpoveď, a to tak, že tu nejde 
o identifikáciu v zmysle zhudobneného obrazu, leZ iba o náladový svet hudby, 
ktorý sa drži sveta maliarstva; je to iba pokus o nález základného charakteru v hudbe, 
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· dot čných obrazových diel súvisi; ide teda 
ktorý v konečnej rezonancii s onými zäj ť y ádnejšie analógie sa už často podnikol. 
o velmi rozsiahle príbuzenstvo. Pok~s n ~ :itulskej ulici 13a (je to dom znämeho 
Spomtnam si na výstavu inštalovan. na a rízemí). Mohlo to byť roku 1936, 
architekta Sziinyiho s výstavnoud ~~~st~os~':.o~:ý~i dielami. Výstava bola dô~_l.ed
téma výstavy bola: Obr~zy p~ me ene . s choló ie výraz práve vtedy sa rozstru
kom nedávno predtým obJaveneJ hlbkovel P Y ôda :ov~j vedy nebola ešte vydolovaná, 
júcej vlny prác Sigmunda Freuda, l~d~ ~r d~; p ktoré mohli odhaliť nové súvislosti vecí 
a od takýchto pokusov sa slubov_a l .::ok bol iste velmi zaujimavý, no nijako nie 
nášho duševného sveta. Sam?tr;{ lvýs - l v mnohých obrazoch svoj najrozmanitejši 
jednoznačný. To isté hudob~e te o ;:: opostaviť rovnicu o jednej neznámej medzi 
odraz. Pokus teda ukáza~, e .nemo tak maliarstvo, ako aj hudba sa počítajú 
hudbou a maliarstvom am naprt~k tomuktže ý d . nimi jestvuje, nie je každopádne 
k hlavnému pojmu umenia. EkVIvalent, or meť Zl 
taký jednoznačný, ako ~y sa mohl~ pr~gi~oklt~~~Úo uepreložitelnosti umeleckého o~-

Je práve otázne, ktore sú hla~k p~lbš·! nahliadnuť do štruktúry obidvoch umem. 
sahu. Za tým účelom musim~. tros a l voreuím štrukturálneho zbližovania 
Pokial ide o maliarstvo, robth sa už po.ku~y s ~t 

0 
prekladu" ale už hlbšie po-

maliarstva s hudbou.: Táto m;šrenka meel: v~~v::e::e ·~nalógií ~edzi hudbou a ma
Io!ený pokus - mozno pove a - o u~ . - trochu mechanicky videných 
liarstvom. Je to už d'alšie zovšeo~ecneme s~oč•atku este mo énne hodnoty z jedného 
súvislostí, ked' sa, povedzme, žertavom ~ah pren~esťa h~alo g sa dospieť k príslušným 
staveniska výtvarného umenia na :~avem~ko ~s~~~n~a štruktúry maliarstva k štruktúre 
vyššim ekvivalentným komplex~m. ea. pfspo d" 1 medzi maliarstvom a hudbou bol 
hudby je vynälezom Kandinskeho. Zre!~ua:::v~e zahrňuje v sebe prvok, ktorý hudba 
pre Kandinského v tom, že .štruktúru d "šom maliarstve nämet. Námet maliarstva je 
nepozná, a práve ten tvor•l vo . vte aJ . "kd ne onímalo ako svoj ciel, al~ 
vizuálne napodobnen~e skutočnosh!hčo m:ba~~t~úoc n;a ~ zrľovutvoriac, formovalo svoj 
ako nevyhnutný poč1atok, z ktore o, o me J 
špecificky výrazový svet. . hladať nedaleko präve vyslovenej 

Zäkladnú štruktúru tradičného maliarstva _treba a výber určuje vizuälnu projekciu 
charakteristiky; predlohou b?la ~riroda, 1~~0:;1 i~~~::rentný. To špecificky umelecké i~ 
nämetu. Námet sá~. osebe Je estáe ubme ktorých účelom je vysloviť celkom určity 
až výsledkom d'als1eho počtu z sa ov, 
aspekt, z ktorého vidieť nämet. lk láštnej súvislosti · zbadá v ňom uzol sub-

Umelec vidl ob~ekt vo ~vetle ce om z~elkom zvláštnu farebnú spojitosť, celkom 
jektivneho stanoviska, ObJaví . v ~ám:!:et sa teda objavuje v stredobode tvorivých 
špecificky otváranú koherenctu.d re - ajú ako hodnotenia ked' to, čo je hodnotené, 
hodnoteni, ktoré sa však iba vte Y po~tm di v zdvoje~ej optike umenia. Vidíme 
sa uplatni ako vidit~lné a~ebo prež~ru!úc:r:~~~ad~á substancia, ktorá neinvolvuje len 
teda, že štruktúra vytvarne~o umema Je dá do dvoch vzäjomne podmienených a vzá
jeden jediný por!ad.ok, le!. J~sne sa ~;:!a súčasť každá farba, každá postava P?skytuje 
)·umne sa vylučuJÚCICh porta kov, pn 'ál "' hodnotenému na druheJ strane 

· · tože na J"ednej strane n e:~.t • .. dvojitú extstenctu, pre äh v tomto dvojitom svetle vysloviť tak to ,.čo , 
hodnotiacemu systému, pričo~ po:j a . "b vec a nie iba v slepom stave subjek
ako aj to ,.ako", ved' umenie Je o av: me •. a 'vztahu Ani to ,.čo", ani to ,.ako" 
tivity, len. v súvislosti, v mifo~eýčo~eJa~o~=~c;r::e v ich ·spojitosti leží estetický súd. 
nevytváraJú samy osebe ume ec 0 s ' . ko ·e to präve v maliarstve, sa geneticky 

Už z tohto vidno celko~ jas~ne, že u":~~i~ ~ažJé umenie začína svoju cestu prijatím 
viaže na to, čo predurčuJe sposob n~;~stí . rekonávajúcich holý zmyslový pôvab. Ma
širokých kontaktov, otváraných s?Oil ' . p to nedostačujúce pre umenie ako vyššiu 
liarstvo potrebuje účinok far~y, tedna~o ~:'o k tomu čo ako a priori sprostredkuje, 
výrazovú formu. Tak sa malia_rstvo pr•m • 
totiž k vizuálnemu zdaniu veci. t d hu Podla jeho ponimania bola via-

Kandinského revolúcia lež( präver v ~0': 0bre'::no. ktoré hudba nepotrebuje niesť, 
zanosí na objekt ťarchou pre ma ;a:: vn~musela a 'nemusi pojať do svojej reči napo
pretože mimo zvukov, ako sa mu z a ' ozbaviť maliarstvo podla vzoru hudby 
dobňovanie skutočnosti. Pr.eto _sa roz~odol p zre·me o žiadne konkrétne hudobné 
tejto ťarchy námetu. Kandmskemu neslo, samo l • dala hodné aby ju napodobil 
dielo, bol to jav hudobnej kštr'_lktúry, ~~!:~á h!~bym~z~ačil diela s~ojho ,.absolútneho" 
v maliarstve. Podobne abstra ~nemu .spo. od 
maliarstva, ako bo nazýva, za tmplirovttzäc•:· .~:~sl. vya ~ok~j miere smerodajná ako v čase, 

Sotvakedy bola hudba pre ma ars vo 
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ked' bol potrebný iba krok, aby sa dalo vyjsť z pozícií fauvistov, alebo Modrého jazdca 
a zakotviť na nových brehoch abstrakcie, alebo ako sa tomu dnes hovorí, nefigura
tívneho. Kandinského priorita, pokial viem, nie je zabezpečená, pretože skoro v tom 
istom čase, nezávisle od neho, dospeli k podobným výsledkom aj Léger a Kupka, 
z jeho skupiny jeho spojenec Franz Marc. Nefiguratívne maliarstvo, ktoré sa po 
druhej svetovej vojne uchytilo takmer po celom svete, je teda dieťaťom, ktorému 
matkou bolo maliarstvo a otcom hudba, ak sa chceme obrazne vyjadriť. (Principiál-
nosť vynálezu však patrí Kandiuskému.) ' 

Vynára sa nová otázka, ktorú treba zodpovedať, a to, či je hudba skutočne napo
dobňovacím umením. Aby sme našli uspokojivú odpoved', vráťme sa znova k maliat"
stvu a vyvod'me d'alšie dôsledky z bipolárnej štrukturálnej analýzy. Vychádzali sme 
tam z pojmu námetu a vyhlásili sme umelecké hodnotenie za modifikáciu a pozme· 
nenie vizuábtebo zdania od vonkajšieho sveta prevzatého námetu. Na vyššej rovine 
je táto tvorivá konfrontácia dvoch systémov už komplikovanejšia, pretože !iaden 
umelec nevychádza z čisto prírodného, ale už to prírodné preberá v precedentnoo 
umeleckou tvorbou spracovanej forme. Ked' umelec pristupuje k dielu, vychádza jeho 
tvorba už z istej prevzatej štýlovej pozície, to znamená, že vidí javy vonkajšieho 
sveta v ustálenej spojitosti, ktorá žije v jeho vedomi ako zobrazovací spôsob. V tejto 
metóde videná skutočnosť, a nie skutočnosť sama, je mu východiskom. Toto východisko 
je derivátom reality, štýlovým surogätom, metódou. Tak možno vysvetliť postupný 
vývoj maliarstva od jeho reálneho východiskového bodu až po beznámetové maliar
stvo. Medzi prirodu a človeka sa vsúva klin, ktorý sprostredkuje medzi nämetom a 
objektom ako medziplanetárna stanica. Je to zovšeobecnená štýlová pozícia, ktorá 
cez most asociácie strbuje na seba úlohu prírode blízkeho námetu. Na rozdiel od 
námetu je už štýlová pozicia svetom pre seba, ktorá zahrňuje naše myšlienky a pred· 
stavy spolu s emóciami do jednej, skutočnosti vzdialenej spojitosti. Tento svet sa 
striktne oddeluje od sveta praktickej skúsenosti a oddeluje sa aj od sveta, ktorý 
vytvárajú iné umenia, pretože majú iný bazálny východiskový materiál, ked'že sa aj 
pohybujú v iných rozmeroch ako napr. čas. Podla toho štruktúra komunikatívnej šty
listickej východiskovej roviny obsahuje celkom inú štruktúru a je schopná deter
minovať celkom heterogénny zmyslový, myšlienkový a citový svet. Skrátka - umenia 
sú schopné vytvárať ekvivalenty nášho vntitorného života, ktoré výdatne obohacujú 
a rozširujú náš intímny svet, pričom jeden druh nemožno jednoducho substituovať 
iným, lebo sa vzťahuje na inú základnú štruktúru, ktorá spája náš duchovný svet 
s jeho predstavami a emóciami do špecifického, v sebe uzatvoreného poriadku, ktorý 
práve determinuje štruktúra artefaktu v svojej vlastnej substancii. 

Tu by bol dosiahnutý najvzdialenejši bod, ktorý dovofuje jednotlivé umenia z naj
väčšej vzdialenosti od seba postrehnúť, na druhej strane je lahké poznať štruktúru 
rečového systému hudby, za ktorého prvky, tak ako v ostatných umeniach, vd'ačíme 
kontaktu so skutočnosťou, lebo každé stúpanie a klesanie, kaž dý pohyb, každý rytmus 
vd'ačí za svoj význam napodobeniu gestiky, rečovému toku, zvukovej imitácii; len 
hudba je už skoro tak abstrahovaná stabilizácia vokálne zmyslovej ilustrácie, že 
pod povrchom pôsobiaca realita je už prekrytá a nepostrehnutelná. Bez vähy zeme 
a príťažlivosti by však stratila svoj význam. Hudobná tvorba sa opiera práve o túto 
odťažitú komunikačnú bázu a je schopná sprostredkovať novou modifikáciou svojho 
vlastného dorozumievacieho systému, teda ,.hodnotenlm hodnoteného", sprostredkovať 
nové nápady, vynášať estetické súdy. 

Našla sa teda základná analógia, vlastná tak maliarstvu, ako aj hudbe, napriek 
tomu, že konkrétno materiálu tak podla svojej kvality, ako aj štruktúry, zostane zásadne 
rozdielne. Tým je celkom nemožné pri vychádzaní zo štruktúr, ak tieto nezovšeobecníme, 
nájsť analógiu umeleckých účinkov. Kde však leži to spoločné, je okrem spôsobu ozna
movania, teda na ceste od senzuábteho cez zmyslovo názorné k významovému až 
k tvorivo poznávajúcemu porovnávaniu javov našej predstavy, aj v ovela zovšeobecnc
nom konečnom efekte, v estetickom emocionälnom dozvuku, až na ,.druhom brehu" 
prostriedkov, ktoré ich vyvolali. Výsledný dojem v svojom citovom dodatočnom rezo
novani spája zasa cudzie oblasti v jednu jedinú, či to má byť maliarstvo, či hudba, 
rozuzfuje v svojom emociálnom význame rozdielnosť, i ked' súčasný zážitok zostane 
úzko spojený s determinujúcimi a heterogénnymi prostriedkami. Specifická kvalita 
vyšších citov sama osebe, estetična, zostáva však neposunutefne príčinou toho, že tak 
hudbu, ako aj maliarstvo, identifikujeme v ich zovšeobecnení s kategóriou umenia. 

JÁN ALBRECHT 
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Kováfová 
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ROKOV 

slovenského 
koncertného 
života 

· k cer tného umenia na Slovensku za 
Môj nasled. referát sa má zaoberať vývoJOm o~ unnanie ruko také je neoddelltel -

posl edmtch dv•adsať rdkov. NakoJ,k o. 'VŠé!ik k·oncel'tul ·hovoriť odltr\hl!l.'lllte oo ootatntah 
nou zlož!lrou koncer<tmého žrvotla, nedá sa o ňom . záJVislt nielen kvantitou, 
ziož!ek, od Jctorýc.h je vÝ'voj k ancemného u menia Jl'ľ'laiDO 
ale ve·fmi .podstamne oaj klvaoliob0\1. čmé i ked tvorivt element sa tu v 7Jilač-

K.ancenbné :umen~e alk·o. umenie .reprodl~~ž· t; záv1slé od druhej podstatnej zložk 
nej miere uplatňuJe - Je priam~ 0 

1 ~áča 1 hludobná tvorba je v k·onečmej 
koncer<tmého Žli'Vota, od !koncertn posu · ved načo by mak bOLa? No nejde 
fá~e svojlboo ~ôsoáb:a /~is~tla~~ať~f'~~:eáč;ak~ ·noa svojiho posluoháča neooon~ene 
tu o ok arožit u z >V os h d oká až po smmi K.oncel1t!nt uomEilec 
dJJho., i ked sa ho často nedooká, alebo ~ ~ o vtJručne v ~k.amžiotom ·UlPl atmeni, 
všalk čalkať nemôže, Jeb? .umen~e má. SIVO] v =~ len vda!ka tecJl•noickému ,pokrokiu 
lebo vo sv·ojB'j výslednici ,Je lto ~eme čo!:mžnie.klto.ré výkony zaclh!rállliof pre dal šie 
môžeme k..anzBl'VOVal!ltm 'V posledon~k beQ: poslucháča a teda bez koncert 
generá•cie. A~e už cesva k talktmot~· :~~its~ korrcertnom umeni osobime - vždy 
né.h·o p ódia nezaoMde. Preto nem 
l k .,nexne t 1· o koncertnom živ•ate. 
en Offiy• ' · · ' koncertného živ.ota sú na Jedinej 
z utVedenéh.o VYIP'ltv.a, že podstatné ~ve :~ah umelc-ov teda konc ertné UJIDenie, 

s('rane Jooncerroný rume! ec, resp. sk•urpiu1a on~becenstvo Tieto, dve zložlky sa vzáJjomne 
na dru/hej strrune koncertmt poslu:ch:č - orru a z t ohto 00;18 proti·klad•ov vmilkajú 
ovplyvňu1ú dostáiVajú sa často <ll) o .rozp '·· ~~l "'vň~an<• IDIIl()htffil d!lliš11m1 

' T ro ' "M•.oJ· j e saJIDoorejm e zv0111 .. u v •l" r 1 h nové kl\lal1ty. •eru o • 1 • • . 1 ' 'eh<> úspešný al·ebo neúspešný priebe , 
ekonomic!ktmi a spoločens'kÝ'ml falkitOl'ID ~ l ve:nke· miere záiVislý od toho, či j e 
kll adlllý alebo zápomý relaJt1~Y výsl edok Je vo erňov~1T1ý Niikrdy všaik nie je ú,pilne 
pOI!lechruný :bi>Velnosti alebo Je cilet;:d~~~b~J~ závlsl 9 ~d spoločenského 7lľ iadelllia, 
imrune111illný a ovel .a vlac ako ume e 

lebo v ,podstate je javom . spoločenský·~· . etia zlo:žJka - kltorá pred·dhácW81ú ce 
Z tdho vyp.lýva, že nevy\hlnu!l:ne pNsttl'~= t~i ade .koncert - zl·~.a organ·i~a:čn~. 

dve spáJja v Jedinotný celok, útv~ IVÝ~ troc~ ~ložiak je naj'Podstatnejšia, ktorá Je 
je ťa7lko povedať, kltorá zšt u•v ens.kytlo ob<tobie ked by vinou jedinej, dru'hej či 

pTillnáma, debo hádam sa e e ~evy LkiU svojej existencie - úpll!le zruniikol. I deáJ!111e 
tretej bol koncertný ži>VOt - O V7JI1 · · dJnote l!la ľOVIIlaJkej ÚiľOVIIli, no 
by bo!Q, keby všet!ky tri zloď:~y ž~oli v .d•!~ľ"'~:l~lo~eensku v žiadinom obd.obt zatial 
k téilll.ej<to dokonalosti .k0111cel1t!nY 11\/ot naJm 

nedospel. éh ž; ota na SlovenSkoU za lllplY!Dulých d'Vadsať rdkov 
A talk hodlnotenie konce~. o lV ozvo·i koncertného života na S~ovelllsklu 

treba zaJIDerať na všetlky tľ'l JehO. zl::dm~ ~t<lljpy:J pl'!Vá od r. 1945 do ,roklu 1949., ,ked 
za up1Y!Dullý·o'h 20 r okov vld1me rl z e ,zded.iJi z t ZJV. Slovenskéh-o štáotu, resrp. I. CSR; 
sa vll.astne poklračovaJo v t<om, HoAúsm Sl enskeJ· filhwmánie a VSMU do v:zmikru KDK 
druhä .je ohrruničená vzmkom , ov 
v tr. 1958 .a tretia od r. 1958 dodnes. 

CSR č 1 elmi slubne rozrvtjať - samo-
KIO!lce!'tlný :biv·ot :na Sloven&kiu za I. sa za a v a umeleclkýclh telies, lebo 

l en V Určitýdh centrách , pomocou impoJ.1t!U sólistov zr€jme, 
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domá:oich bolo velmi máJlo - a dotýlka[ sa l€111 'VY"bl'al!lej vr&tvy obecens•tva. Ned·O
si.alhol ta1~0 demaklra<tizáC'iru aíklo v čeSkÝ'Ch krajiu1áoh, ~de pomocou čestných spolkov 
!}re kom:or.n.ú hl\llC!bu .Zi8JSiaJho1 nielen š!Jršt okru•h obecenstva, a•l e zakot"'il tBikmer vo 
všetlkýC'h oklrooný·Cih mestáoh. Roobitie I. CSR a v;íhl ásente tzv. Slove111s.kého štáltu 
velmi pO&tllhJ.o k•OII1Certmý život .na Slov€111sku, Jlla'VI!le v Br-atlsla'Ve. Väčšina hlu:dolmtikov 
odišla do CieCih, .a ta'k i to málo, čo tu bdlo, sa ro:~~pad~o - roZhlasový orchester napr. 
ZJost!lli 8-členl!lý, praiklt>iclky zanllkol a brudOV>al sa 2l!lova. Import koncel1tlllých umelcov 
n a bretisl aiVs-ké pódiá sa zú0hl na neanedk:ýc'h hosti. Je však zaujtmarvé, že lroncertný 
živ.ot, i ked začas ~i'VOľll, predsa sa len ZJViedhal .a práve hudba v tomt o faŽlkom 
období zdhrala velani k l•adnú ú!Oihu: v sezóne 1942-1943 pod vedením F.ran<tiška 
Babušk·a začful·a r07Jhlasory or ah ester [samozrejme, za pomoci orohestoo opery SND] 
vo vládinej budove pravitde'lmé tý:Meruné k0111certy, v:My v pja1ok. A ti eto pravi delné 
p i.a1ik•ové koncenty ,IJIOli niečím l<'iadnéh'o dediČS!t'Va, čo prvá et 111pa z miu1ulosti ZJdedi!a. 
Bolo tu obecens-tvo, ktoré si zvylklo na systeméltidkú !!ávštevu koncert ov, a toto 
obecenstvo tu v podstate 2XJIStáva aj po oslobodení. je to obecenstvo sčasti snobské 
a sčasti 111a d.c>·brej úrOVIIl·i. AJe, ktoré obecenstvo na svete je iné? Toto p:awčné sym
fonioké obecenstvo sa zúčastňru1e aj na nerpTavideiu1ýah kom011IlýOh sól lsticJk~oh lron
cerroc.h, kroré sú ZJVäčša v utorok, strled!llVo vo vládnej budove .a v sá·l e obc.nodl!lého 
grémia. 

Tieto koncerty orgruni~~e Hu.doblllá komora, ,ktorá bola dalširn dediČSit'Vom Sloven
ského štált'u .a lkJtorej slovenSká sekct.a ~NIČUJje v čin111osti ·arj po oslob'Oden1. Bola to 
organizácia ~ac-!Illenej sta'Vovská ·éilll.o v českých 1krajinádh Ullllie česiký<Oh budebn~ku; 
Unie však koncerty meusporad!ÚI\Iala, l!laikof ko v českých krajilnác•h d·ožtva,lo nleko:nko 
ú~ešný·ah súklrOIDIIlýc.h a.gerrtúr, kýllil na Slov enSku •tiet·o neexistovali. Ctnnosť Hudobnej 
'kcanory sa všéllk ~ýlkal•a l en Bratislavy, .kde zaJt!lal !hudobný ~!vOlt vi ac- menej pokračoval 
v S>VOiji·dh zvylklostlach. V ostllflmýCih slovenských mestáah sa 111edá o k oocertnom živote 
v <t·omto •Období •V-lastne ihovorif, nallronko. .koncert •je otu ceľkom ojedil!lelou zál~ost.ou. 
V slovens>kýoh mestách totiž väčšinu lkoncertlllého obecenstova .tvorila bruoržoázia, a to 
často :neslovens>k á, lkitorá čiastoône zm!Zila 1urž za tzv. Sl ovenského štátu (ak bol·a žl 
dO'VSikého pôvodu ) a Ú\plne &a st.ráca po oslobodení v ['. 1945, či už doDľ·ovoline a:leibo 
náJsi'lnou evaJ!ruáciou. 

Alko v}"lerá v tomto obdobi sloven&ké koncerot:né 'I.IIIIlenie? N~ I. CSR ani Sl.ovenSký 
štáot IIlevyotváNllloi cellkom pl'ia7Jili>Vé podmi€111iky p.re výlCihovru a najmä up:lai!Jn€111ie hooob
noretpTodu'kOnýooh it'alerrutov. Vysokého 1\lliDeledkého šlrolst'Va :na Slovenslru nebolo a ek•o
nomi'!:.ké podmienlky väčšilnou nedovolovali, aby ta•l entorval!lt jedlnotol!vci .mohl1 odclhádrulť 
študovať do Brahy, Viedlne či BudlliPeštl. A lkeď sa .to niektorýllil a·j podarhlo, na !'Cih 
sily 1\llŽ čalk.alo poma1y sa ľ'OZ'V~jajúce u.meleaké §kolstvo: Hudobná a č•ramaticiká aika
d émia a zopáJr súikrOIDl!lýoh a ojediinelý·ch mestSkých hudolmých !!kôl a umedeokých 
u.stamovirzm1, alko roohl<IJSový or.cJhester, orpeoo SND a pod. Za ltýc·hlto ťažlkých podmie
nok vyrástla dmešná gener áola päM.esi·am~ov a šest.desiart:nikov, p011110COU •lctorýoh sa 
v rt:ajtto etape po oslobode111í brud oval .korucel1tlllý život; táto generác-i a sa vot:edy urplatruila. 

Odchavanci Viedne adebo Budapešti: Ti!bor Gašparek, Miohal K.a·riln, Helena Gá.fforo
vá - a Bľ'alhy: .AI1lbún Beliky, Rudolf Macrudzim.Sikl, Sylvia Maoudziu1ska, Zita Par állrová, 
Elena SlmirdržáTO'Vá, aby S'IJle menov!llii .aspoň tých, čo boli 2ltlámi llllŽ predtým, ba do
sial11loi aj akési med!1Jirná!'odillé urzman1e. 

V•šetci rt:ilro (koncel1tll11 u.melci prac-ova'loi bud ·pedag.ogioky, alebo v orahestroclh, prípad_ 
ne aklo lkorepetttori, rozhl asov! hráči a pod. Pri'hl iadajúc na tieto skutočnosotl, alko 
aj na ooonedzaný import povojnového obdobia, napriek milnilmái111ym možmostiam ex
porotu a l en výnimočnému .UJplllflmeruiu 'V českých m!I!Jooh 1boloi .tito umel'Oi - naklollko iah 
bolo ,pome>ľllle mál•o a vtedy si iba sta>V.ali Tape>rtoár - ceA.kom slušne vyuržit!. Najmä 
Zlota ParáJková sa v tomto obd'Obt velmi akt1vne prejavruje. V T. 1946 mala v P~éllhe 
k.CI!lcer t zo S'l ovenskej kllav1ľll1ej ~vorby, v tom Istom r aiku U'Viedla na Pra0S>kej jar! 
Cilkkel'OVo C0111certino, 1kroré v r . 1948 nral.a v Budapešti. Je Slkrutoč.n~ škoda, že táJto 
talentovaná a v·elmi seriÓ7Jil.a klav!Tisbka pre pedago~ckQorgrunizačnú a pol•itdckú čiu1-
nost a h ádrum aj z i nýcth príčin, k t oTé zatial lllemám naotol,ko ~dokru:me!lJtovam.é, aby sa 
dali zverejrnif, odišla :z koncel'tlného pódi·a a len v posledll1om čase sa spora:dioky ozýiVa. 

Z lkomoľlllýoh súbol'OV ·prechádza do tohto obdobia Slovenské k'Vameto v zmenenej 
zostave: Gabri·al, Nemec, Hrdina a Mysliveček, neskôr MyslWveďka vyS'tll'i ed!lli T.aamen
berger. 

Z di·ľ'igen.tov kráJtko po osloboden! Krešillntr Baranovič, rpo ňom Frall1lt:i šelk Babrušek 
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v r01lhlasovom orchestri, Ladislav Heiloubek v SND, vracia sa aj dr. II:u<lovít Rajter· 
a a'iŽ <lo v:IJ!lLknl Slovenskej ru hél!ľiDlónle pôsob! v ro2lhlase. _ 

vcel·ku <toto obdobie n~namenalo pre koncer1lllý život 111!č movMlo, _nemoženne ho,. 
vorit 0 lľOzvo· t Išlo tu skôr 0 záchranu toho, čo sa v posledných IVOJnOvýcll lľ.oikoch 
ustál<ilo. To s~· 2lhruba v Brat !Slll'Ve poda:r!lo, 1 1keď z hladiska celoslovenské~{) je to 
roz.hodll1e 'lihoršenle. v Bratislave nastáva stagnácia vo všetkých <t_roch zJcňlkách. v ikon
Celľtmom IUIIIlenl, v obecenstve •l v orgall1i'Zác!i. Ok•rem niek<torýcrh Jednotl\.vcov, čo :áve 
v <tomt<> obdobf :zthodou o kolnosti 111ašl! .uplatnenie, na-pr. Zita Paráková. Je to o oble 
be'L a'ké'lloko~ek clelll'Vedomého riadenia, obdobie, ,ked rtáto oblasf nestá>la v pogr~d~ 
záujmu žiadnej orgamlzáole, Ľnšrtltúcle .aJebo Úiľa:d~ . .Mli ~·borná :~d~~l~k l~ 
n6'Venu.·ú ozoruwsf a zatial sa ml nepodarilo nájsť ani Jed~ rz. a 9 1 
OOrľem 1

0
bŠasných !kritik _ .ktorý .by bol nastolil problémy teJtO oblasti alebo kom-

pleXI!le hodlnotLl .koncw t.ný život v tomt o obd obi. 

ll 

Zásadillý obrat v .koncertnom živote znamená rok 1949. Samozrejme, všetky ik!Va1ilt:a
tfwle sko.ky Iru .ktorým tu dochádza sú dôsled!kom revolučných 1\lda'losti vo februári 

1948 v •ro~ 1949 v:zmi ká Slovenská f
1

i lharmónia, .ktorá udáva smer •koncertnému životu 
v Br.artlslave ~ fol'mruje jeho rtvárr; vzmdlká VSMU, ilmorá v meskoršloh .rolroeh podsta:: 
:biiSél!hUJje do kvan'llilty a kvalirty slovenského koncertného wmenia, a napokon 'V?Jil 

H;uodobná a artistická ústredňa, prvá socialistická !koncertná Inštitúcia. 
v tomto obdobi už môžeme hovoriť o určitom riadeni tejto oblasti, i keď nie rov

nomemom a ceLkom ctelaiVedomorn. HAU je i!)ll'VOu sooial!stlolrou k-oncertnou orgaml 
záC'iou kttorá v svojej náplnl už má mčlté úlohy najmä v oblasti ziskava:I_t1a stále 
§.lršiellľo okl'ulhu obecenstva, jeho ovýdhovy, skrátka úlohu ruskultočňovaf .kultumu re
v.dlú<Ciu v ikoncelľt.nej oblasti. Na dlľlllhej S'tlrane sa am! v .t&jto etape n6'Venovala k~
certnému úseku zo str811ly riadi acich orgánov pozomosť, nru~nko Llo .poprred1a záuJmu 
sa dostávajú .zl~y monumenrtálneho masového pôsobeni a, naJmä SIĽUK, LúČI!lica a ce
lá oblasť ludovej \lll1le1eokej .tvorivosti. No lll!lp'I'iek rtomu má toto obdobie veľký rvý
marm, lebo polož!lo zá>klady systematldkému rOZ'Vo}u lk~ceMI!lého života nielen 'V Bra
ä'>lll'Ve, ale .na celom Slovensku. Hudobná a artistická ustredňa bola ústr~ou orga
lllirLáciou s llJOboOkaml v IINajoch. Mala teda ideálne podmi enlky pre plánovitú člamosf. 
Bola ekonomidky velmi !Si~111á , ~ebo dáviky zo zábav šl1 ~o jej p~kladillice. A preto prá
ve s prilbll.ad>nutim na tlet'O mimol'ia<lille prla:IJ!llvé orgall11Q:aooé éllJ ekonomdoké podm~~
.ky 98 zdá, že .toto obdobie by mohlo byf v rozvoji 'koncert.ného života ešte dôrazneJšie. 

Klvl<mltllitalt.iMne doš1o k llll'ČILtému V'Lo.stJ\liPU. Kým v I. obdobi možno hOVO!"!ť o 80-100 
kon-cel'lt'Och na Slovensku r-očne teraz sa uSkutočňuje .ročne asi 300 koncertov. ( Ok•rem 
koncerrtov SF. l Rozšlmje sa poČet miest, .kde sa ikoncerty usp~aM1vajú, a k Bra~1slave 
a Košio:&n pristu,pujú Prešov, ZUI!na, Martl:n a nlelctoré dalšie mestá. Návštevnost sa 
všalk: rz.iska·va len <Velmi pomaly; nebola to n>i}aká výnimka, ~eď na koncerrte sedelo 
15-20 ltll<ií Tálto .slru'toanosf sa Vltedy •však neskúmala a nerob1.U sa ser162lDe op~en1Ja 
na jej odst~á'nenie. 1 ked sa ,počet .koncertov >prakttldky zvýšil, nerozšir!la sa umeme 
siet ooporri·adatelov, 11181kol'lko HAÚ ich v.elml často usporadúvala sarma. A kedže b~la 
akonom1dky s~l!ná, -nezáležalo jej talk podstaJtine na počte ná'VšteVII1~kov, l ebo naJprlek 
vysokej suatovostl !koncertov bola ako orgaruzácla stále vysoko zisková. 

z 1hfad·lska ,koncertlllých rumelcov (111ajmä niekltorýoh l sa toto obdobie zdá byť rela
t['VIne 111ajrrepšle. Naprleik začlna;júcemu importru, .kborý sa •hlaV111e zás!Uihou Slovanske-j 
Iiltharmáni e rozrastá, a napri ek ešte vždy velmi obmedzenému exportu, sloven:-ki kon
certllli 'Uliilelci majú .mo~osť =eleoky sa dok?Jlale 'Vyžiť a staršia gen,eráci a prá>Ve 
v tomto obdobi d•osaihuje svoj najväčši .r02lVOj. Sú !Pre to neobyča)ne prla:2ln.v é p~mien
ky 111telen slllbjekltiVII1e, td.ané mi erou talentu, praOOV'lit·ost!, určitej "Melosrti a skusenost!, 
lile hlavne oojektívne: je joh na úlohy, .ktoré tu čaJkajú, málo: H~ena Gá[[Oľ'OVá., Elena 
Smilltžárová a Sylvia Macudzinská sa sústredUJjú viac 111a k omornu tovo:bu a spr6'Vádza: 
lllie R<wdolf Macudzlnstki a ZLta Paráková ustupujú do pozadia a pralkti cky >tu zostávélJjU 
Allblm Betíky, Tibor Gašparek a Mioha.l Karin. Stávajú sa doslova ilľvlezdaml slovenské~o 
koncertného umenia. A 1111e neprávom. Sú slrutočne ·v svojom vrcholnom 'l'OZlerte a 1e 
spráVllle že sa tlii1l dá>vali maxi mátne možnosti. Koncel'ty v .Slovenskej flhharmónll, ikde 
sa v r '1953 s.tálvajú s6Ustami. Casté, tlakmelľ prawlde1111é vys.tupOWillllaiV Cooháoh ana 
Mooav~, ba i n a festivale Rra:llská j alľ (Batiky v !ľ. 1946, Ga~rrek 1946 a _1959, K8ll'Ia; 
1954 a 1959 l; a napok'On mOŽI!losť študovať a premiérove uvádzať ml a du slovensku 
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tvorbu, to sú .základy delh prudikého rastu, lebo ikancertmý •umelec ·xastle úldhami, ras«e 
na pódiu a lllajlapštm bnacim motorom jeho ;napredovania je úspeoh a u:zmam.ie. 

v tomto obdobf sa však naliehavo začma hláslf o slovo mladá generácia (terajšia 
stred,nál. V T. 1949 absol'Villje v akadémii vo Viedni u Sohneiderham.a Gašpar.kov žlalk 
2 lkonzervatórla Aladá'l' Móžl, 1ďalši je:ho žia'k, Mllruláš Jelinek, sa ov lľ. 1950 vracia z Bu
dapešti od Zathureczkého a v r. 1953 !končí VSMU. O sl ovo sa hlási i!ladaná Gašparkova 
absolvEmt!ka Mamta OrS'Lágová. Energlo.ky sa domána upla!tnenla klavlrlstlka Jela Ho
d žová, ž!aôka A>nny Kafendovej a Dlmu L!pat•iho, pozo11nosť upMav.a aj Eva Fischerová, 
ži.ač.ka Frica Kafendu. 

A zrazru z-a čfína byf tesno. Koncerty v Bratislave a na slovenskom vidieku nestač1a. 
Impol't sa stále zvyšuje, a piľetože je v čeSkých k•rajooh napriek väčšim mOOI1ostl8fJTI 
~e tesne'jši e, lebo tarm pribúda nepomerne viac výtk:on'Tlýoh \lll1lelcov, z-ačlnajú 8Jj tito 
•pren!lkaf na Slovenslro. 

A táto situáci a, k.torá sa prejavila nielen 111a Slovensku. ale celoštátne, v>i edla ik nie
·kttorým opatremlam, tk<toré sa v tomto obdobi uslru·toôn!li alebo pr!pravovaJt 

•Predovšeotikým sa začina obracať pozonnosf 111a výchovu koncertného obecenstva. Za
.č~na byť cellkorn jasný rozpor medzi .kvantlitativnou aj .kvalLtatrv.nou úrovňou, na akú 
s a dostalo slovenské koncentmé UJmenie a TI.a 81kej je obecenstvo. Začlnllljú sa hladať 
fo rmy výclhovy obecenstva, lebo medzlitým sa na všeobeonovzdeláv.aclch školá.Oh po
mady Jikvi duje astetloká výchova, a hoc! sa rprudíko roZirastá počet lrudolmýoh §kôl, 
rvý1Sledlky sa ,pr ejavia až ovela :nes kôr. Alkým spôoobom .zabez.pečif výchovu ,Jroncertného 
obecenS!tva? Sme!'n!ce to nevyrteši H. K•u'ltúme brigády z 48. a 49. ·rdku boli alkousi 
jednorázovou .akci ou a nepoložili .zákJad na pravi del'l1ý koncelľtmý ži vot. T-reba nájsť 
·iné, Jepš!e .formy. 

SlovenSiká fi'lharunónia sl to lľiešila attalkltivnosfou programu a zvýšenfm tmporrtu 
s61119tov a di rigentov. 

A v tejto súvislost! treba ,pripomenúť Slovenské kvarteto, .ktoré prvé prišlo s kon
lk·rélmlym plánom výchovy IIDláderže k !hudobnému umeniu pra\llidell!!ými vých0V111ýml 
koncerttmi. Kompetentné orgámy ltaruto návrh .alkceptov.a!l, a ltalk sa položi>li zálkJélldy pre 
dal~[ rozvoj, o .ktorom ešte bude reč. 

Stlčasne dochádza .k inej velmi podstatnej udalosti , k vznllrn Sekcie koncerttný.oh 
f\JJlllelcov pri Svä.a:e slkladateiov. Kancerm1 umelci už od r. 1948 •hladali zálkladiňu, ~de 
.by sa m-ohli zorgllJI1izovat a .riešiť si spoločne 1predovše1lkým svoje ideovQ-odbol\Ilé prob
lémy. No nemožno nevidieť, že k rv}'!tvorreruu sekcie prlsoela 1 celková si<truácla v .kon
certlllom .ž!!Vote, kde .sa, zjed'Tlodušene pove'démé, ulkázala pr!verutá ,ponuka a prlmaif 
dO!P}"t, a t.!eto disproporole tma.! čiastočne riešiť prlsmy výber a postupné zab8'Zipečenle, 
aby sa Jen tito vyvolan[ mdh'll 1\l/j)latňovať. NaJjmä v Ced1ách a IIla Morave !>oli tieto 
.znM<y velmi silné. Z toht'O aspektu sa vyabádz8ilo pri výbere Tz'V, "b~ostrrednýoh" 
č·lenov, ·čdho dô.karom ,je aj dllhá pr-estávka medrzi -v.m~iikom sekcie a prijimamlm novýCih 
čl e·nov z ml!adšej generácie. 

Ak dhcem.e 2lhrnúť výlSled.ky tdhto obdobia, negaJtlvne 1 pO'LitfVille, dôjdeme k zásad-
111ému zlíveru, že v tomto obd'Obf došlo .k vel'!kému r~oru medzi dJVoma 7Jl·ožk.am~ 
lk·ancerttného života: medz! droncerttným umenlm a •koncertným obecenstvom. Nielen 
~ kwllit!adtviilym rozporom, ako je rto dnes - ale predovšetkým ku kvantltatfVIllemu 
!'O'LpOl'IU. OOe IIlešlo tru o zanedbanie výchovy obecenstva, ale predovšetkým zlskii!Valll1e 
obecenstva. 

Kladom však bolo, že týdh 300 kancerrtJov rOČIIle predstavovalo skut•OČIIlú kvalltt>u; 
recJitaly, komOľlllé, člastOČIIIe symfanio.ké koncerny. 

A mladá generá<>!a v tomto ik•ompliLkOVIaiilom obdobi čakala a mimovolne sa pl'!i
SllJÔSOboVala. Porlaikltorl ov}"tlrv8ile a llfl'iP'U•t'l1e bojovali o svoje mdest>o, na.pr. ll'ko M!.ktwláš 
Jeli!IIek, !nf sl Jlašli miesto v ú2lkom ola-uhu svo}ho pôsobenia, napr. Aladár Móži 
nahraJ obrovský llJOČet zá.wrnnýdh diel v .l'OZihlase ( všetky Beethovenove sonáty, všetky 
M 008irlt'Ove hutSiové klomcerty a ver.a h!uslovýcll lroncer.tov svertovej l!teMt>úry 1. Nľekttort 
sa venovali .pedagoglctkej čl!nnostl s občasným pestovam.tm komomaj hudby ( FISCthe
rová a Ol'Szágová) alebo vplYIVOID ,olrolnosti (dhoroba, lľodlinal rezig;nova.li , ako H~ová. 
Ale pritom •trr:pe2lli;vo čaklaJ i a dúr8il1 a nemápadme sa stal•i stlredmou generáaLou. 

Ili 

V r. 1958 V7Jnbká /Podla zá.k·ona 81 Hu.d•oblllá a divadeLná agentúra v Plľaih.e a Kon
certná a dlva.dellná k81!lcelál!"ia v Bratd.slwe alko d!Ve sallllOStatné, od seba nerz.ávlslé, 
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len spdlwp!ľacwjúce organizácie. Fo poôiatočnýoh ťlažkostiaoh s novou org8!Il1Ídc'iou 
prá'Ce dodhád0a k prudlkému kv8111lt:iltartLVI!lemu r07No}u najmä '11p1ywom f.iinam1ínej sub
'llanc!ie na.drLadených orgámov. Xl. sjatzA:l KSC .totiž ukladá Z'Výšanú st81ľoslllirvosť o d·O
IVtšenlie JrultÚl'lllej revolúcie a výchovu harmon:icky !'OZvin.Uitého človeka epochy so
ciallrmnu. Táto pOOia.dav.ka sa éiPI'i!lruje na všetky úseky Jrultútmej práce a v ol)lasti 
koncerttmého f!IV'Ota sa to prejavilo v starostli'Vosti o koncemné obecenstvo, o jeho 
výchovu, no pod rú§kom "prib1i~ov8!Ilta" hudobného umenia pl'OStému človellru sa 
prejawuje 'llefa dogmatizmu a často aj vulgar!zátOI'Stv.a. NBJpľlek tomu má toto obdobie 
i velmi klad!Ilé 2lil'lľky - predovšatlk:ým v slrutočnostll., že sa koncel'1lné umenlie dostárva 
do p01pr.edia záu1mu Jru1rt<úmopol iltických orgálllov .a Slrutočne sa dart - l keď n !eklde 
v.i!él'c, n!ek<le menej - úspešne pren!llre.t aj do takýc-h o blastt a skluptn obY'I!all·efstva, 
•kde by sa nlll<ldy l!lebolo doostaloO. Dodhádza k prudkému kvam't!itattt'llnamu rastTU: z 300 
•koncertov v .r. 1958 GliBtTástol počet v a-. 1962 .na cc.a 2000 a ·v seztme 1963/64 ešte 
!Viac. Najvyššie orgállly sú pravidelne mformovamé o sf:1ruá'C!l v te}to ablastli: v r. 1959, 
1961 a 1962 kolégi.u.m poveremtkla, 1964 Kom's!oa SNR oTe ško!Sit'llo a koultúrn. Subvencia 
poverentctva zostárva naw!ek .nde!kofkonásobným úsporným opaltren!8JII1 ne'lllltrená, ba 
TÔ2JnVIID1 foronami sa zvyšuje. Hudobn.é umenie, tlmočené !Ilaš!m!i kOIIlceMmým'i urme lcamd, 
sa dootáva medzi školskú mláoderž všetikýdb stwpňov, dro JRD, do záiVodOV, diO kúpef•ov 
a sem'atór!L Hf.a.dajú sa nové forony looncermnéh'O {'rejawu, txrLstwpné, zau.jtm181Vé -
a v tejto Sllllrbe vzniká tZN. sku.lY'.mový koncert, akási arkadém!.a alebo, ak chcete, 
lroncel"tlná estráda. Všetko sa dart, kanc9!'!bnf umelci sú takmer všetc! zal>?jen1, robotv 
je vyše hlavy, aJ.e ... Skui!OOilé koncerty. xec!ta1y sú výhra~e pre z.ahTarnčných hosti, 
ktorých je čoraa: viac, a tt na jedmej stn'B!Ile .reprezantruju kval!ru, ktorá sa stáva 
~orom, na drulhej strooe budrla v slovenský-oh k·oncertlllýoh Uiilleloodh zattrp~ut>OSt, 
ak sú memej k'\llaJli'Íillf, a tt sa cttli.a UJ"klrl vdent a oýtajú sa, a.l:cým prálvam nema1ú mož-
111ooť takého uplameruia s.a v zahra111éčt. V tetto súvislosti sa treba zamvsliet n.ad 
sekciou koncertlllýoh umelcav ako ideovej organizácie koncei'tlného umen1a_ a jej 
postojom v tejto sitruác!l. K oncel'tiilt uanelci aíko jedmotlivc! tentQ starv J<!ritdZuju a !{)h 
lk;rJit!•k y sa prejlllVilljú ako osobné sfla<žnosti na KDK. Len čo sa pod81ľt takúto !nd!<v!
duálmu sf.amnost vybav'i!t, hrned je .dobre. Otárzka sa II!er!eši zésadne z hf.adiska _ideovo
od<bOrlllé'ho ill•a pô<la sekcie a dOOhádiza k takej s!<truácU, že relatt.VIIle určuj~cou sa 
stáva zJooloo org.allbačná, alko som too nlltllnačilra v čláiJlJku v 2. čt5'le SlovenskeJ h<udbv 
l'OČ. 1965. A "' tom-to roctm, v .tejto bUid1tel'sko-obrodeneckej práci prichádza z VSMU 
dalšia generáoi.a s velmi úspešnýlini .a nadmieru seriózne prl!p:r.arvenýml .rep.rezent81IlibiD!: 
Ferdiaramdom Klin.dom, MNamom Beuerom, Klárou Havltkovou a daJštm!, ktorf obcú 
svoje umerue v plnej miere u'platllllť a pblým právan odmieta1ú vyžwať sa l en 
týmto výdhOVIIlýun pôsobentm, ktoré UIIDe!CO'IIi samotm.ému neprillláša mOO!lostl osobného 
ra51tru. 

Okolo roku 1960 sa n.ad ~ý!DitJO stavom začtname zamýšfat. N.arpr!ek obrO'VSkému 
lwaml!!t'attvnemu J'O'lJV'Oju kltorý s.a JaOVÚLOVite 7Jmnožuje, ešte vMy s.a ned81ľ[ vybudovať 
prtrodzené strredls'ká k~certmého ž!ovota so skmooný!lll'i p6dd.air:m a kultliJVovaným, 
cit-li'Vým obecenSit'llom, bez .kltorého rOZ'Voj koncertm.ébo umelca rule je mysl!<teflllý. 
HlaVIIlá prtč!111a neúspechu bola v omY'le, lkeď sme si mysle11, že cez tieto kon'Cel'Wlé 
est·ráody obecenst!V'O na rec!t.ally pr!Jprav1me. To je zásad!Ilý omyl, lrttorý OS'pľavedlňuje 
Je!Il n ez11ialos1 psychológie. •Ľu.c:H<a ž!•ada1ú to, oo po2lll!lljú, čtm toh o!Jklloptme. Ako 
sme Lm z O!Sta jasna se!'Vfa-ovali ,/lronCert" oživený án1oo a baletm.ýan P.~· talk 
<!&to sme 1m mohli med predLOOiť aj rec<!tal. Teória "od VJaoha po Ba<Oh<a s.a sku"
tOČiiJe neosvedči.Ja. J)aJšl.a .prtčina je v tom, že všetko, čo sa robt, robt s.a "2Jhora , 
tnic!a.ttva je Jen v lľiadlac!oh orgáinooh. T.reba podnietiť iln!oiattvu .,zdola", nájsť 
niekof.lro agilných nadšencov, ~poň trocha 1huid'Obne vzdeléi!Ilýoh fudt, s ottom pre 
kvlal1tu. z koncel1tll rtireba opäť vyWOľiť koncert v kilasiolrom zm)"Sle slova a urobiť 
cz neho aj Slp.Oločenskú udalosť. IIIláč povedBJné: vytvorit v nových spoločemský.oh 
podm!enk<aoh obdobu českých .. ~oľkú pro kormomt hudbou". Z ·takýchto úvah vZIJlJ!Jkla 
cz tnic!&tvy Svä7ru sklad.art:efov myšlienka založenia prvého0 Ka-Uihu pr~altefov umeni~ 
v NLtre. Bola to skutočne \h!st<>rická udalost, pretože KPU, ktorých Je dnes 27, su 
prvým krokom Jru skvoal!tlllEml!u kOIIlcef'ltlllébo života a prvým lronklrétmym prec:Lpolcladom 
p:re vybudOVBJnie rec!talových póddt a Jrult!v0'\1'8JD.ýoh posluohá.čov. 

K d!ruhému prec:IJpoklladJU Iwad1taltf'V1Mho ,rozvoja došlo v r . 1961, iked pri ,pTLI~i 
40. \Výlročf,a KsC bolo p.ľ'i j&é u2Jllesen!e OV K>SC o usporiadBJnt Hudobných jar[ pracu
fúc!oh rv laraJjských mestáloh, ,pxtpadllle v .dal šfch kultúmy.c:h carutrách v kirajooh. 

K tomu treba prirá!t.ar1 možnosti! úč!nkovillll1a so SIQVenskou fiiharm6n!.ou, kttorýob je 
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'PO nastúpent L. Sl<Cl'Vák!a v Slovenskej i!d'haronOOli! pre mladých potešlitefllle vera, a tri 
oústredlllé festflv&y, It. j. Bratisl avské hudolmé slá'Wlostd, Piešťanský festi'llal a Tren
<č18111Sk,oteplické hudobné Je~to, a .dostBJnellle ~ pravý obrarz slruroč.néb,'O kloncert
mého žilvota II!a Sloveng!ru. A'ko tto pl'ilbiližn.e vyzerá čtseline? KPU po odčttBJnt rehJra... 
ničný-dh [asi 100 ) kOIIlcerrov ~ sez(xnu aj s hudobnými j ~rrami v Slovenskej ~ilhar
mÓ'llli! asi 10, na fest!IV.alooh, kde treba lľátať s oparmni a symtoru!ckým! k·oncertoaan1, 
tllsi 20. VceJ:kru teda asi 130 ,serióznych možnost:t na Slovensku. 

Alká. je dnes sLtruá.ci-a v sarnotlllom slovemsk!om .kionoentrnom umenJ'? V podst81te -
naj<mä ak prill:IJl!ad•ame na podmienky, .lllké sa mu vytvordll - obdivruhodl!lá. Ved.la 
saba ,precujú t a-klmar .4 generácia, a:k ;rá.tame dfiplomantov VSMU z vosledlllýoh trooh
štyroah !'okov - .a s tými v~mu mus fme ráitať, lebo kvaJi.ta diliplomamtov VSMU, ba 
<a~j absolventov konzer-vatória, neustále rastie. úroveň, najmä ld8lVI!irist<Cl'V, je v pooled
mom rčase výborm.á a človek veru navte, čl ,sa má tomu ttešit e.Jebo žialiť, lebo !oh 
je ,pr!Jvefa. U sláčikárov to nde je narofko markantlllé, l ebo väčšina !ch z.a<tiaJ náljde 
a>J:né uplatlllenie v orchestroch a málokrorý túži po sólisMdkej 'kariére. V poslednom 
č&Se sa na kOIIlcertlllýdh pódiá.dh Obj<llvu!jú speváa!., 'kltorf v mlnu.Jostl pôsobili rvýlučne 
rv Qpare, atzA:la občas v oratól'iách - ale ,sklutočných .konceMmý.ch spevákov je ruap!riak 
"uspiev.amej" dJra.rnarourg!i málo, lebo ll!j na kOIIlcertné pódiá sa dost:áva,j\1 znánne áJr.le. 
VeliD! zlú situáciu ,ma1ú organ!S'til, hOOi v umelec'kýdh školádh nám v}'lľasta•jú výbmnt 
- ,prasvda, 1'Ch k'OnceMmé UJp'la.tnen!e je m1m!má.Jne, kedže j e málo [vlastne Ian diva) 
.kOIIlcertmých org8111.0V a zatial sa nám ne.podar!lo .z1skat kostoly na koncer.tm.é účely. 
Komonná hudba, resp. lkomorm.é sllbory sú slabou str(mllrou dvadsilat!'Oh srokav sloven
ského lkonc~rtlllého umenia. Po vm!!lru Bratislavského k'\larteta z81Ili•lclo Slovanské 
tk'V!III'teto, a 1lalk mánne opät Ian jedno. Slovenské brio, r esp. 'Drio SlavelllSkej filharmónde 
sa I ·0'4{JadloO, a tak teraz ~!adnaho t.r!a niet . Je tu Sl<Cl'Venský lk·amOľlllý ()l'ICihastar. Mánne 
tlri dydh<Cl'Vé kvlilllltetá, ale oo o nich IV!eme? Kedy sme ich pOČIĽI! v Brat!sJ.arve? fu.ečo 
sa mlac:ti vartllljú komor:nej hudbe? sauácia dirlgento'l/ začtna byt lkr"itic'ká. Nie z ne
dostoatlru, ale z preb}"tkru. N~a:rdJo sa rvyl!lvorit symfonické orchestire a tie, čo máime, 
sú obsadené. A novt, mlad! dl.r!gen.ti [a ll'lie bez .talentu) vydbáidzajú ka<Maroane 
z wmeiOOkýdh škOL 

Ked si t•oto V'Šet'ko ~tmme a dáime ,do súvisu ~o sl0'11enským1 momtosťami, VYIIlálra 
sa otMlka, alim daJ.ej? Sú rrôzme názory na l'iešenie situácie. Jedni r!Yovor!a, že sa na 
111ec treba porerBJt reálne, ooi>ezpOO!t k<a.ždému soltdne zamestnamie, hoci aj na 'Vt
diedkyoh hudobných školách a JronceTittné mOŽill!ostl vi·ac-.manej .Spre'Vodllilvo deBť pre 
IVŠetkýoh. Domniev8JII1 sa, že táto cesta by nfk{!y neviedla lk špičlrovým zjavom 
a lkeby sa aj ob<favil!, čo s -ntm1 pl1i takomto systéme rovnostáirstva? 

lrrté .náoory z.ase Iorsŕnu.jú trr1eden!e, ale meohaiJJ.:oké: stléllršt - stredillt - mladt -
!11'!1/jiiľladšt alebo členO'V'ia - klll!ldidáti - čakatel~a . . 
Väčšim.a z.ast-áiVa stBJnOVisko: tniedlt a .v}"t!Várať podmienky, úlidhy Z'vet'OV.ať podfa 

k'v<8111ty a predrpakJatd'Ov xastu. Sprá'V'lle. Aae .kto a na základe akých l<Tr!térit toto 
triedell'lie rvy1koná a k!to a alko bude za ro wdpovedať? v kap!tali2.ime je to jeda:J!o
duobé. Všetko Je vec 111á.body, šťastia, priebojnosti, dlploo:nac'ie. R<nlhod111je agent a 
pl!lllii.BJZe - ,pr1padlll.e !l'j iné illodm4oty. Obstoja tll'kéto :klritér!á v socialistl!okej spoloc
G'lost!? Ist&že Jll!e. Nuž teda !Ilko? Hodnotenie jed/llQI'800Vých výkonov bodovadm 
systémom vo forone sú~t aJ.ebo lronilrurtrov je nedostaču)tloe. O tom som presvedčená. 
Doklaidom toho ,je naJprfk.l.ard ihodlllotan!e ový.kOilJU liuc1e p,oppovej na prelhrávlke v Plrlllhe, 
rkde ju komlsi'a oouznala za ,sc'h.oprW zúčas~t sa na 1D00alrtovskej sútaži vo Vied/Ili, 
mak'Oflro neovJáda moz'B!l11:ovský štýl. KBiľa}.an bol celkom opačnej mieruky a sa'l.zbuirská 
kr!Jtl.ka tl!ež. L enže má si mladý umelec .tllikýu:nto drastickým spôsobom averiť svoju 
wneleckú pravdu? Must ,pre ňu IObetovat vlast a domov? Ako teda postupo'llať? 
Otázku ponec·hävam otvorenú s ,tým, že ,konoel"'lné umenie IIl.a Slovensku z.a IJU>l}'illulýoh 
20 rdkov n81PI'iek lliie n:Bijideáilnejštm ,pod!mieruk'am dosiahlo velmi slušné výsledtky 
v Jw8J!lti<te, a-k<o <8(j v ik'voal!t e. O .tom svedč'ia 1 zahNIIlliiĎilé lhod!noten!a našl•c1h uanelcov, 
ak1o a•j !oh úôast .n.a. s1ovenS'ký:Cih a ceLoštátnyob prebl!adkaCih k'oncertJného ume.n!a. 
Odohovano1 Vysokej školy rmúzic·kých =en! preu·kwali a preUJkaz.u.jú svoje ikv.ality 
·nielen na kOIIlcertodh školy a záverečnom diplc:xnovom koncerte, .ale i na dalš1oo 
'Vystúpeniach a. na prebatadke mladýdh lroncertlnýoh umelcov v TlľanOtanskydh TepU
ctaoh. Na na~ic'h uanelecký.oh §koláoh m áme prec:bpdklady dosabovať dalšie dobré 
výsdedJky v.o vý-ooave m1.a.dýoo Ironcertných ,umelcov, treba Ian dostatočne premyslle( 
•podmienky pre !Cih dalšt vý'V·oj. 

Alma KoválovA 
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J( reprodukcii 
Janáčkových 

diel 

sa to stalo ešte _pri nedávnom konečnom 
vydaní predohry 2árlivost. 

Otázka retuší všetkého druhu aj v iných 
Janáčkových dielach - najmä operác~ -
je ovefa závažnej!:ia a zo~p_ovedne]šla, 
ak ide o vytlačenie ich par tltur y - ako 
n apr. t eraz u opery Z mrtvého domu, kto
rú už pri brnenskej prem~ére \us~utočne
nej až po Janáčkovej smrti) uv1edh v I?re
nikavom spracovaní, pri ktorom rež~~ér 
Oto Zitek zrejme prepracoval režl]né 
predpisy i spevné hlasy, a to textove 

JAROSLAV VOGEL 

Tridsaťosem rokov už uplynulo odo dňa, 
ked smrť vytrhla Leošovi Janáčkovi pero 
:r; ruky, a predsa nemožno doteraz pove
dať, že by boli hoci len základné :epro
dukčné problémy jeho diel [s výmmkou 
sborov) aspoň zásadne vyriešené. A Stál_e 
rastúci svetový úspech majstrov sposob_ll 
tba to že intepretl, resp. upravovatelia 
sa už ' nedtia v takej miere povinní na
pomáhať jeho dielam ni_elen inštrumen
tačnými, ale aj kompoz1čn~mi zásahmi,. 
akými bola najmä úprava Ltšky Bystro~
šky p ri je j predvedení v Národnom di
vadle r. 1937 - nehovoriac už o velmi 
valnej úprave textu, ktorú vo svojo~? pre
klade urobil Max Brod. [Napokon a) v J~
náčkovom Brne hrali túto operu pred VOJ
nou v takom drastickom pre'inštrumer~:to
vaní že napr. zo sólového motívu vuol, 
ktorÝm sa začína III. dejst~o, bol každý 
tón pridelený inému nástroju! l 

Lenže v tom či onom ohlade a s väčšín;! 
alebo menším šťastím neboli "revidované 
len Janáčkove opery [treba tu ešte spo
menúť Káťu Kabanovú, Z mrtvého dom~ 
a Osud - Janáčkom schválenú , Kovai'ov1~ 
covu úpravu Pastorkyne neráta ju ~ ), ale _aJ 
jeho symfonické diela. Príznačnu rytmic
k ú úpravu má napr . J anáčkova or~hes~ 
trálna Suita, op. 3, ktorá po bravurne] 
c dur stupnici končí britkým tónickým 
trojzvukom celkom presvedčivo n~ druh~ 
dobu. Jeden z naš'ich právo m naJznámeJ
ších dirigentov - zrejme ešte neprivyk
nutý na Janáčkove svojrázne lahkodobé 
závery - posunul t ento akord predlženim 
onej stupnice až do bezpečného prístavu 
najbližše j ťažkej doby, n~p_odtiac, ako 
tým splošťuje Janáčkov or1gmál. No po
vážlivejšie je, ak si niekto také lubovor
né zmeny dovoli i vo vydaní tlačou, ako 
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i hudobne, Bi'etislav Bakala dopln'il i~
štrumentáciu a O. Chlubna dokon_ca_ pri.: 
komponoval deväťtaktový ,.optimistický 
záver. Tento záver som pri novom naštu
dovaní diela v Národnom divadle r. 1958 
vyradil ako prvý a nahradil som ho ne
úprosným pôvodným záverom. Najbližši 
krok v tomto smere urobil potom skoro 
nato Rafael KubeHk pri svojom koncert
nom predvedení diela v Mníchove, po
kúšajúc sa obnoviť aj pôvodnú ~nštrume1_1· 
táciu. Pretože však potrebné fotokópie 
prišli z Brna oneskorene, mohol tento 
pokus uskutočniť iba vo velmi skromnej 
miere o volačo úplnejšie sa mu to po
daril~ pri opakovani diela vo Viedni. Viac 
než pred rokom nasledoval jeho príklad 
B. Gregor pr i ďalšom obnov~n1 . diela 
v Prahe. Ale obe tieto predvedema melen
že nechali bezo zmeny spracovanie spev
ných hlasov, a le nemohli sa celkom vy
hnúť ani inštrumentačným retušiam, a 
to najmä na troch miestach, kde aj podl a 
mojej mienky bola inštrumentácia J.anáč
kom zatial len naznačená, a to pn for
tiss'ime na kvartsextakorde Es dur v ko
médii väzňov ( 8 taktov pred 28 l , ktoré 
J anáček na spôsob klavírneho výťahu na
črtol len pre dva klarinety a tri fagoty, 
dalej v treťom dejstve po ~išk~vovýc~ 
slovách "A já na ni býkovec Sl pi'lpravil 
a v pôvodnom závere. 

za t akého stavu veci je však velmi ťaž
ké brať do úvahy pri novom vydani iba 
originál, čo by bolo ideálne. Na šťastie 
Bakalove r etuše sú takmer výhradne \ba 
doplnkami. Najlepšie východisko. by som 
teda videl v tom, aby sa velkým1 notový
mi typmi tlačil len Janáčkov origin?l a 
menšími typmi Bakalove doplnky, prmaJ
menšom slohove nezávadné. Dirigenti by 
sa potom podla akustiky svojho d~vadla, 
hlasového fondu svojich spevákov a -:
času, ktorý ma jú k dispozicii na expe~l
mentovanie, mohli rozhQdnúť pre väčšiU 
a lebo menšiu mieru retuši. 

Lež, aj keby sa všade pridfžali len a 
len Janáčkovho originálu, ostane problé
mov viac než dosť. Sotva sa už však vy~ 
skytne, aby dir'igent v Tarasov! Bulbov1 

- ako to urobil jeden slávny zahraničný 
umelec - chápal tie dva vždy za sebou 
rýchlo nasledujúce údery činelov v I. 
časti (v motíve titulného hrdinu) v dô
sledku ich nezvyčajnej notácie všade ako 
jediný úder dvoch činelov, alebo, aby 
v II. časti pri st riedani 3fa t aktu s 2Ja tak
tom v divokej mazurke Poliakov dával 
rovnako dlhé takty namiesto rovnakých 
osmín. Stále však nie je jednotný názor 
na to, či v III. časti toho istého diela u č. 
26 - tam, kde 3A takt prechádza do 2f4 
- majú ostať rovnaké štvrte [čo je podla 
môjho názoru jedine správne a čo tiež 
zodpovedá - rovnako ako nasledujúca 
mohutná argumentácia Tarasovho motívu 
- motivickej súvislosti), či sa má 2f4 takt 
brať (podla záhadnej brnenskej tradície) 
dvakrát r ýchlejšie - dokonca za cenu 
toho, že sa potom musi v sláčikoch vy
čiarknuť každá druhá štvrť! Jedným 
z najtvrdších or'ieškov pri vysvetlovan1 
Janáčkových diel - či už v podobe in
terpretácie a lebo analýzy - je vzťah jed
notlivých časti jeho programových diel 
k danej lite rárnej predlohe - vzťah ne
jasný najmä v Sumai'ovom diH!ti a v Ba
lade blaníckej. Mno h[ hudobnici si tu po
máhajú stanoviskom, že tento vzťah ich 
nezaujima, a le len hudba. Stanovisko -iste 
velkorysé, ale nejanáčkovské, lebo nie je 
hodné n ielen jeho výslovne programové
ho založenia, ale an'i ideovosti, ktorou sa 
vyznačuje takmer každé jeho dielo. 
A operný dirigent (samozrejme ani režisér) 
by s nim už vôbec nikam nedospeli Ze 
tento vzťah má priamo rozhodujúci vplyv 
a j na hudobnú interpretáciu, uči každo
denná skúsenost. 

Absolútne hudobné stanovisko, čo nie
ktorí zaujimajú k Janáčkovej tvorbe, pre
javuje sa aj v tom, že pre podanie jeho 
dramatických postáv vytyčujú trochu jed
nostranné heslo bel canta oproťi požia
davke charakterizácie - a to u majstra, 
ktorý pri každej priležitostí zdôrazňoval 
životnú pravdu opnoti abstraktnej kráse 
("Což mi po prívlastku »krásný«, »ne
krásný«," zvolal raz.) Isteže mnohé u Ja
náčka nemožno ani dosť krásne vyspievať. 
Dokonca aj bodrý revírnik v Liške Bys
trouške musi svoj nádherný epllóg pre
dovšetkým spievať, a práve preto, že aj 
text (tu opúšťajúc! náreč'ie!) to vyžaduje. 
Tak isto vera miest v jeho par te [už len 
to jeho nerozlučné "setsakrapes!") by bez 
patričnej charakteristickej "intonácie" vy
zneli papierovo. (Spomínam si, ako sa pr 
vé pražské predvedenie Líšky Bystroušky 
celkom minu lo účinkom práve preto, že 
sólisti svoje úlohy síce "krásne sp'ievali ", 
a le n ikto ich neviedol k náležit ej charak-

teristike.) Práve tak nemôže vystačiť s bel 
cantom napr. advokát Kolenatý vo Vl!ci 
Makropulos (ba ani Emilia Marty, ako 
opäť ukázalo prvé predvedenie tejto opery 
v Brne, kde túto úlohu vytvorila speváčka 
vzácneho hlasu, a le príliš lyr'ického za
loženia); musi vedieť rovnako uplatniť 

svoju domnelú počiatočnú prevahu voči 
Marty, ako neskoršie bezdyché vzrušenie 
pri svojom "Našli sme, našli!" na konci 
prvého dejstva, alebo nasledujúcu komic
kú kapituláciu pr'i záverečných slovách 
"Pretože - že - že ... ", pri ktorých má 
zrejme klesnúť "zdolaný" do najbližšieho· 
kresla! 

Jedným z ďalšieh dôsledkov odklonu od 
r ealist ického základu (ktorý je však "len"· 
ich základom!) Janáčkových diel je aj to, 
že nielen mnoh! zahraničn!, ale i poda-· 
ktorí česk[ režiséri najnovšie upúšťajú od 
kroja aj v opere tak spätej s folklórom: 
ako Jej pastorkyňa. Isteže nemá byť Pas
torkyňa samoúčelnou prehl~adkou ludo
vých krojov. Ale už preto, že text je p[
saný v náreči a hudba rovnako napojená 
géniom loci, dostáva sa s n imi taká in
scenácia do prikreho slohového rozporu, 
nehladiac na kultúrno-historickú, národno~ 
manifestačnú a psychologickú stránku ve
ci. Lebo aj mentalita vidieckeho človeka 
bola v honosných, hrdých krojoch ~ná než 
v triezvom, nivelizujúcom civile. 

Nepovažujem tiež za správne, ak réžia 
vracia dejové momenty, v ktorých sa 
opera zámerne odchyluje od svojej lite
r árnej predlohy, do času, ktorý mali tam. 
Tak napr. ak v Mftvom dome "prazdn!k" 
a divadelnú hru väzňov prenáša režisér 
z osviežujúceho prírodného a jarného pro
stredia - do ktorého ho prem~estnil Ja
náček - s ovefa viac velkonočným než 
vianočným rázom hudby, do uzavretého 
priestoru a zimného obdobia, v akom sa 
to odohráva u Dostojevského. Opera a ro
mán sú dve rôzne veci - a réžia Janáč
kovho Mftveho domu predsa inscenuje 
predovšetkým Janáčka! 

Príliš štylizovaná interpretácia Janáčka 
- a nielen Janáčka - často vedie zas 
k dejovej nejasnosti, ktorú sa niektor! 
režisér'i snažia vyrovnať tým vtieravejšim 
ideovým exhibicionizmom pomocou fab
kých paralel s nedávnou minuLosťou ap. 
Vrhá nás to naopak späť práve do suro
vého stavu, ktorý mala štylizácia odstrá
niť! Inscenujme preto každé dielo jasne 
a podla možnosti tak, ako bolo napisané 
(pravda, i s tým, čo je medzi r iadka 
mi ... l: potom vyjde idea i prípadná pa
ralela s dneškom - bez mentorského 
podceňovan'ia poslucháča - sama sebou! 

Jaroslav Vogel 
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Igor Vajda l Janáček a slovenská opera 
Ak v prvej polovici tohto storočia reprezentovalo doma l v zahranič! československú 

hudobnú kultúru najmä hudobnodramatické d~elo Leoša Janáčka, tak jeho druhá polo
vica sa zatial vyznačuje (popri operách B. Martinll) vrel~m prljatim opier E. Suchoňa 
a J- Cikkera - taktiež nielen v našej vlasti, ale l v cudzine. Preto azda nebude od 
veci pokúsit sa konfrontovať Janáčkovu javiskovú tvorbu s operam1 t~chto najv~znam
nejšlch slovensk~ch skladaterov v opernom žánri, pričom vopred upozorňujem, že ide 
o porovnanie vo velmi hrub~ch kontúrach a určite nie vyčerpávajúce. 
Janáček sa obyčajne označuje za hudobného objavltera Moravy. A Suchoň a Cikker 

sa zase právom označujú za hudobn~ch objavlterov Slovenska. Už mnoh! v~znamni 
folklorlsticki bádatelia - napr. Bartók - zdôrazňoval1 pribuznost základn~ch typov 
nejednej ludovej kultúry, nuž treba hneď úvodom upozorniť na pribuznost folklórneho 
materiálu , ktor~ sa stal v~chodiskom pre Janáčka na jednej a Suchoňa a Cikkera nn 
druhej strane - o pribuznosti naturelu v~chodn~ch Moravanov a Slovákov už ani 
nehovoriac. Janáčkov rodn~ kraj prevahou modálnych tónin a rázovit~m temperamen· 
tom Inklinuje k Slovensku. Preto dozaista nejedna ďalšia pribuznost t~chto skladatelov 
prameni zo spoločného ohn~ska. 

Janáček je dramatikom v celom svojom diele - nielen v opere. Zo spominan~ch 
slovensk~ch skladaterov je roden~m dramatikom Suchoň. K~m však pre Janáčka tradi
cla predstavovala putá, ktoré bolo treba roztrhnúť, aby sa mohla uplatniť jeho origi
nalita, zatial Suchoň je ln~m typom: proti revolucionárovi Janáčkov_i st~ji syntetlk 
klas'.ckej stavebnosti s romantickou inšpiráciou, zahrňujúci v svojom d_1ele 1 polyfónnu 
prácu typu J. s. Bacha na jednej a impresionizmu a postlmpresiomzmu na druhej 
strane, aby Ich s prvkami stB.!I'ších slovensk~ch ludov~ch p~esní pretavil n~ svojskú hudob
nú reč. Suchoň sa vôbec v mnohom podobá Smetanovi svojim tvonv~m nautrelom. 
Dospel k opere po postupnom - i keď majstrovskom zvládnuti žánrov komorn~ch, 
sborov~ch, symfonlck~ch a vokálno-symfonick~ch. Nie ná hodou majú jeho opery pô
dorys absolútnych foriem - Krútňava sonáty a Svätopluk dvoJitej fúgy (rozumie sa, 
v chápani e l fresco ). Suchoň potrebuje toto klaslcizujúce pozadie, aby t~m viac 
vynikli rapsodické v~chylky z tejto "pevnej normy"; t~mto rapsodlzmom - "prúdom 
žeravej lávy v kamennom riečišti", aby som použll Rollandov prímer -. sa však 
Suchoň od Smetanu líši a blíži sa Janáčkovi. Nepochybujem, že tento rapsod~zmus má 
spoločn~ - povedal by som: rodov~ - základ. Ešte temperamentnejši a rapsodickejši 
je Cikker, budujúc! na tradicii novoromantlzmu - menovite R. Straussa, V. Nováka ,a 
J. Suka. Prvé tri Cikkerove opery majú podobu suity - v takom chápani, ako pbe 
o Janáčkov~ch operách Jaroslav Vo ge l; až Vzkriesenie má konciznejší tvar velkej 
trojdielnosť; troch dejstiev, členiacich sa na 2 obrazy s Intermezzom uprostred. Je 
určlt~m paradoxom, že tento rodeo~ symfonlk až vo Vzkriesení vytvoril pevn~ archi
tektonick~ tvar - jeho temperament je tak~ prudk~! Symfonizmus sa v Cikkerov~ch 
operách prejavuje už od Jánošika v tom, že sú to vlastne symfonické básne s pridan~m 
spevom, neraz veden~m inštrumentálne - teda niečo podobné ako u Wagnera. s_trhu
júce tance z jánošíka, Bega Bajazlda l Vzkrlesen'ia su názorn~m dôkazom, že Cikker 
má v krvi tradiciu slovens~ch ludov~ch muzik. Suchoň zas vychádza viac z plesni 
svojho národa ( 1 keď u oboch v~nimky potvrdzujú pravidlo!) , a preto je b!ižši Janáč
kovi: rudsk~ hlas v jeho dielach stojí hierarchicky na prvom mieste, orchester pod
malúva, dokresluje, dopovedá - naplno sa rozozvuči zväčša len tam, kde sa hlas 
odml či. I témy sú u Suchoňa zväčša vokálneho pôvodu - tak napriklad celá Krútňava 
vyrastá z Ondrejovho v~kťiku v 5. obraze "To nie ja" (vzostupná čistá kvarta a zo
stupná malá t ercia). A keď som už pri Krútňave: svojim dôsledn~m monotematlzmom 
sa bliži neskoršim Janáčkov~m operám, fabulou zas polytematlckej Pastorkyni. K~m 
však Janáčkovo chef d'oeuvre je rudimentárne jšie, tvrdšie, tragickejšie, je Krútňava 
poetickejšia, svetlejšia (pripomínam aspoň svadobné veselie v tretom a pútové v šies
tom obraze - hoci nad prv~m z nich vlsi kliatba nedávno spáchaného zločinu l vy
hrážka Stelinu, predsa je markatn~ rozdiel medzi t9mto vese!Im a jeniHinou svadbou 
v Pastorkyni!). Napokon: Suchoň cel~m svojim založenim t'iahne vždy k oslave a mo
numentalite; Svätopluk je toho najiepšim dôkazom. Nie náhodou nemá toto dielo 
u janáčka pendant - odporovalo by to jeho tvrdému, zemitému realizmu. 
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Janáčkova odvaha odvrhnúť v svojej dobe velmi prlfažllv~ vzor Wagnerov~ch lelt
motivov - aspoň _čo sa t~ka Ich mechanického traktovania - pôsobila Inšpirujúco 
~ravdepo~obne. najmä na Suchoňa. V Krútňave variác'iou spominaného motivlckéh:> 
jadra vzmká _mekolko ?ostupov (zostupné velké tercie, sled nerozveden~ch septakor
dov ), ktor~ Sl zasluhuju označenie "náladové, citové, r esp. situačné motivy": viažu sa 
k rovnakej, resp. podobnej situácii, majú rovnakú alebo pribuznú citovú ná lň 
'!o Svätoplukovi m~žno nájsť mnoho základn~ch hudobn9ch myšlienok - jedna os~b~ 
je neraz _chara~ter1zovaná v'iacer~ml, pričom každá z nich má jednoznačn~ citov 
psycholog1ck9 -~' náladov9 korelát. Ľutomira a Svätopluk ml. - osoby statického ch!~ 
~kteru - maju zas len po jednej hudobnej myšlienke, čím sa ich charakteristika bllži 
~gne~o~9~ le1 tmoti~om. Ale to je len v9nlmka v komplexe tejto opery. Zato v~slovnt! 

le1tmottv1sttc~á t~c~.ka je použ'itá v Clkkerovom Mr. Scroogeovl. o to mnohotvárnejši 
a neschematlckejši je charakterlzačn~ spôsob Jánošíka a Bega Bajazlda - je v nich 
obrov,ské _množstvo motivov, no l prlvera llustratívnosti - k~m Vzkriesenie je· akousi 
komb.nácwu oboch t9chto spôsobov: je ho ústredn~mi nervami sú motivy Kaťuše a 
Nechludov_a ( zo~tupné tercie, r esp. vzostupn9 chromatlck9 sled). obklopené lný'mi 
hudobn9mt myšltenkaml - mám na mysli napr. motiv osudu, odvoden9 zo zvukomalby 
chodu vlaku, kankánov~ rytmus - priznak morálnej laxnosti - ktoré majú symbollck~ 
charakter. Vzkriesenie je vôbec jedn~m velk~m symbolom vÍery v človeka napriek 
všetkému zlu okolo neho l v ňom samom, s ktor~m musi zápasiť. Podobne je to. aj 
v Sucho~ov9ch operách, ktoré až h~ťla symbolmi. V Krútňave - ako príklad pars pro 
toto .- Je ludová pleseň synonymom krásy a pravdy - Ondrej sa pod jej vplyvom 
láme. rozhodne sa udať; hora - stále pozadie, scenéria tejto balady _ symbollzu·e 
pevnosť a stat~čnosť dedinského kolektivu. Suchoň 1 Cikker sa svojim symbollzmo~ 
blíž~a Janáčkovi, u ktorého niet o symboly núdze ("orol, cár lesov" - symbol slobod 
v Mrtvom dome, mlynské koleso - symbol osudu v Pastorkyni atď.) . y 

Ak mal Janáček predchodcov najmä v Smetanovl a Dvoi'ákovi v opernej apoteóze 
národa a stal sa ospevovaterom slobody Indivídua, Suchoň a Cikker museli túto tradí
ciu budovať sami. Základn~ kameň slovenskej národnej opery Krútňava predstavoval 
v dobe jej vzniku obraz súčasnej slovenskej dediny, Svätopluk je zas prv~m komplex
n9m umeleck~m ~lel_om _o najstaršej kultúrnej tradícii oboch naš'ich národov. Juro 
Jánošík a !le!? Ba_1aZ1d su štyllzovan~mi v9javml najmarkantnejšich dôb z dávnejšej 
nera~ostnej h1stóne slovenského národa: Preto nie div, že okrem Svätopluka sa všetky 
ko~č~~ hymnicky - Svätoplu~ zas elegicky. Ale už Scrooge a Vzkriesenie, ba do znač
ne) m~ery aJ Svätopluk a Krutňava sa bližla Janáčkovej analytickosti psychologického 
zázemia ludsktch člnov. Cikker v Scroogeovl obnažuje chorobne narušené psychlčno 
vo fa~tast1c_kom orámovani - a nim, ako aj pátraním po zmysle a náplni života, 
nevdoJak prt~omína Vl!c Makropulos. Vo Vzkrlesenl za<>e s iaha k transformácii Tolsté
h? _románoveJ predlohy, aby vyslovil svoje najvnútornejš'ie ludské a umelecké krédo: 
s~c tt s človekom a vieru v neho. Osud Kaťuše je prlesečnfkom spoločensk~ch a lndi
vtduálnych síl svojej doby, ale všeludsk~m v9znamom a dosahom nadobúda platnost 
nadčasov_ého_ posolstva. Vzkriesenie postavenim Kaťuše na prv~ plán prlpomina Káťu 
Kabanovu, mektoré v~javy zase Mftvy dom. Obe tieto opery sa končia typicky slovan
skou katarziou,_ ktorej bol tak~m majstrom Janáček; jej korene vychádzajú najmä 
z ruského kulturneho etnika; že je to tak aj v Krútňave, je vzhladom na Suchoňov 
na~u.rel samozrejmé. Je vôbec priznačné, že Janáček, Suchoň 'i Cikker vytvárajú najsil
neJŠie stránky svojich hudobnodramatlck~ch diel tam, kde vyslovujú súcit s človekom; 
táto slovanská povahová črta zabezpečuje Ich dielam aktuálnosť v každej dobe. 

Napokon krátka charakteristika Suchoňovej a Cikkerovej hudobnej reči v konfron
tácii s Janáčkov9m hudobn9m jazykom. Opäť zdôrazňujem, že mi Ide o charakteristiku 
len v hlavn~ch kontúrach - veď je to téma na rozsiahle štúdie. Ak už Janáček rozru
šil tradičnú klasicko-romantlckú tonalltu použfvanfm modálnych tónin a Ich ha'ľmo
n~ck~ch dô~ledkov, no v zásade predsa len ešte zachoval funkčnosť, išli Suchoň a 
C1kk~r ďaleJ: Suchoň na základe tvorivého zužitkovania stB.!I'šich typov slovenskej ru
doveJ pie~ne.- tzv. plesol tetr~achorálnych a kvlntakordálnych, naz~van~ch tak pod fa 
Ich orgamzujúclc~ "kostrov~ch tónov - si vytvoril svojsk~, klaslcko-romantickou nä
ukou o harmóml nevysvetllteJn~ systém, systém diatonlck~, vyjadriteJn~ v za. 
kla?nom tvare tónov9m sledom c-d-es-fls-g-a-b-c. Tento sled ním sam~m naz~van9 dia
tO~lck~m. tot~lom, obsahuje ~opri prvkoch dur a mol aj charakteristické znaky 19dic
kej, fryg tckej a mlxol~dlcke] tonality. Z neho je vysvetlitelná väčšin& Suchoňov~ch 
skladieb od op. 3 po Metamorfózy; on dal Suchoňovi možnosť rovnocenného uplatnen'ia 
melódie a harmónie, čim sa jeho systém bližl dodekafónii. Rozdiel popri uveden~cb 
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znakoch je však najmä v tom, že Suchoň je pr imárne harmonicky cltlaclm tvorcom -
61 aj melodiku svojich skladieb dekľinuje tak, aby sledovala, resp. obklopovala nim 
ob!ubované rôzne modifikácie septakordov, nonakordov, undeclmových a tercdeclmo
vých super pozicil, no najmä jeho zvukový Ideál : akord z dvoch zväčených kvárt vo 
vzdialenosti ve lkej sekundy (v Krútňave je to napr. a kord f-g-h-cls). Odtia! prameni aj väč
šia miera štylizovanosti suchoňovskej vokálnej metodiky než Janáčkovej nápevkovej mel o· 
d iky - 6Jkokolv/3k som st vedomý, že i Janáček štylizoval. Stači napokon porovnať 
dikciu postáv Pastorkyne a Krútňavy a rozdiel plynie nad slnko jasnejšie. (Pre za
ujimavosť uvádzam, že Suchoňove skice boli Janáčkovmu rudlmentarlzmu omnoho 
bližš'ie, ako o tom svedči Ich porovnanie s výsledným tvarom, ktoré urobila v kandidát
skej práci dr. Vier6J DonovaJová.) Deklamačný spád však Suchoň neomylne zachováva; 
vôbec Suchoňov cit pre deklamáciu slovenskej reči je pr iam obdivuhodný. To napo
kon potvrdzuje aj Svätopluk, k torý má omnoho viac r ec ltaUvov. V ňom Suchoň oboha
til svoju paletu viacerými chromatizmami a zvukovým Ideálom sa mu čoraz v'lac stáva 
aJkord s malosekundovou vzdialenosťou dvoch zväčšených kvárt. Suchoň tak logicky 
dospieva k využitiu celého bohatstva dvanásťtónovej stupnice, no harmonická priorita, 
tonálna organizáci6J (i keď nekonvenčná: neraz je centrom tri tón) a prlmárnosť vnú
tornej zvukovej predstavivosti ju vždy budú odlišovať od dodekafónle. 

Janáček a Suchoň majú spoločnú snahu o tonálnu jednotu; Suchoň je však neraz 
ešte dôslednejši : všetky reprizovanla dôležitých tematických miest uvádza v základnej, 
expozičnej podobe - jav, ktorý je v hudobnodramatickej literatúre dosť ojedinelý. 

Ešte ďalej než Suchoň zašiel v harmonickej predstavivosť! Cikker ; vzhladom nw jeho 
rýchly vývoj na tomto poll bude však možné jeho výdobytky presnejšie charakter izo
vať až po dôkladnom štúdiu. Už v prvých jeho dvoch operách sú celé polyakordlcké 
1 polytonálne pásma. Po diatonickom Jánošikovl nastupuje v B8Jjazldovl chromatlzácla 
hudobného prúdu, najmä v charakter'istlke t ureckého sveta. V Scroogeovl a Vzkr ieseni 
dosiahol Cikker ďalši vývojový stupeň: spojil svoje predchádzajúce výdobytky s po
St\lpmi II. viedens kej školy (menovite Albana Berga) a dospel k značne tonálne uvol
nenej, preds& však svojskej, maximálne expresivnej hudobnej reči. Vedenie vokálnych 
pa[tov nezaprie skladate!ov Inštrumentálny tvor ivý typ - neraz sú vedené vyložene 
nástrojovo; 1 v tom je pribuznosť Cikkera s II. viedenskou školou. 

Ak Janáček celým svojim skladobným krédom odmietol zlož'itejšiu polyfonlckú prácu, 
tak Suchoň je jej velkým majstrom a uplatňuje ju všade, kde je pre ňu priestor (na
priklad v sborových čislach Svätoplukw); je to polyfónia prevažne lmltačného typu. 
Cikker zas oblubuje najmä akýsi sprievodný podgolos, tvoriaci bohatého myšlienkové
ho sputnika melódie, resp. tematického komplexu. U Cikkera totiž často an'i nemožno 
hovoriť o melódii v tradičnom zmysle: niekolko melodických pásiem sa navzájom 
preplleta m strieda čo do priority. Spoločné všetkým trom sú zas osťinata, scelujúce 
celé plochy. 

Zaujimavé paralely by sa našli v mnohotvárnej rytmike všetkých troch skladatelov, 
v oblube synkopických dôrazov i prudkých interjekcii, ktoré rozčerujú hudobnú hladi
nu na najneočakávanejšich miestach. Sotva však možno z toho vyvodzovať nejakú 
nadväznosť či závislosť: ide o prejav prudkého, vášnivého temperamentu. Zároveň sú 
tu aj rozd'iely: Suchoň je z nich najschopnejši držať na uzde svoje city a vášne; popri 
tónoch lúbostnej lyriky nájdeme v jeho dielach hodne meditatrvneho, filozofického ly
rizmu. Cikker je žeravým erotickým záklll!dom svojich diel bližši Janáčkovi; spoločné 
s nim má aj chápanie tejto vášnivosti v zmysle passio - utrpen'ia. 
Suchoňov 1 Cikkerov orchester kombinuje techniku miešaných farieb s komornou, 

resp. sólistlckou inštrumentáciou; zvlášť u Cikkera zjavne prevláda druhý spôsob. Tým 
sa bližia Janáčkov'i. Pritom Suchoň - podobne ako Janáček - v podstate použivBI 
Johengrinovský orchester trojitého obsadenia drevených dychových nástrojov. Pre Cik
kera bol východiskom orchester Richarda Straussa, lež Inak využi v an ý (Cikker je 
vôbec majstrom lnštrumentwčnej fantázie) a obohacovaný menej obvyklými nástrojmi 
~ napr. v Scroogeovl saxofónom). 

Mohol by som pokračovať poukazom na rozmanité chápanie formového dynam~zmu 
'll spominaných skladatelov, porovnávať ich libretlstickú činnosť - všetci traja sú 
,hlwnýml libretistami svojich opier, 1 ked si neraz pozývali spolupracovnikov - mys
Um však, že už bude načase skončiť. A ak záverom poviem, že Janáček mal pre slo
venskú opernú tvorbu hlavne význam inšpirátora vlastnej, svojskej cesty jej naj
významnejšich predstavltelov, nebude to žiadne nóvum, Iba logické resumé \ch 
vzájomného porovnávanl& IGOR VAJDA 
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IDEOLOGIA 
A 
UMENIE 

s vedúcim odboru umenia 
, ~ 

UV KSS Ladislavom Soltýsom 

Vyšli by sme azda od n. sjazdu slovenských skladatel ov. Ako hodnotlte uplynulé 
o bdobie, ako sa podarilo realizovať sjazdové uznesenia a uskutočniť atmosféru ll. 
sjazdu, čo podfa Váiho názoru ešte chýba slovenskému hudobnému životu v porovniUil 
so situáciou v ostatných umeleckých sväzoch? 

Podla môjho názoru myšlienky a záver y Il. sjazdu mali pre vývoj slovenskej hu
dobnej kultúry poziUvny význam. Predovšetkým preto, že rozširili priestor pre všetky 
formy alebo všetky skladatelské štýly a likvidovali tie metódy, ktoré zabraňoval! 
tvorcom tvoriť takým spôsobom, aký sa do vtedajšieho rámca tzv. metódy socialistic
kého realizmu nevtesnal. Preto sl mysHm, že Il. sjazd Sväzu slovenských skladatelov 
p r iniesol poziUvny moment. Rozširil a dal možnosti využivať kompozičné metódy a 
postupy bez ohladu na to, či sú z hladiska izmov také alebo onaké. Dnes sa vytvorili 
p redpoklady, aby sa hodnota hudobného diela posudzovala z toho hladiska, aké pozi
tiva prináša a čim prispieva do klenotnice našej hudobnej kultúry. 

No treba povedať, že po Il. sjazde vlnou všetkých okolnosU, ktoré sprevádzali toto 
obdobie, nastala aj taká situácia, že sa slovenská hudobná tvorba nehodnotila vždy 
.dos ť otvorene a najmä nie dosť kriticky. Mám na mysli skutočnosť, že časť hudobnej 
kritiky, ktorá na Slovensku existuje, sa nevyjadruje otvorene a kriticky. MysHm, že 
vzhladom na terajšiu kultúrnopolitickú situáciu by mala byť prirodzená otvorená 
výmena názorov na hodnotenie kvalit jednotlivých diel. Domnievam sa, že taká 
:situácia zatial nenastala, že hudobná kritika na Slovensku má ešte dosť benevolentné 
kritériá. Vieme všetci, že tu sú diela, na adresu ktorých by kritika mohla predniesť 
svoje výhrady. Kritika má postihovať diela na jednu 1 na druhú stranu. Ak hovorim 
o jednej i druhej strane, mám na mysli diela, ktoré z hladiska umeleckých požiada
vlek nedosahujú ani elementárne požiadavky technickej zručnosti, a na druhej 
s trane zasa diela, ktoré pod rúškom tzv. umeleckého experimentu prekračujú rámec 
umenia a zachádzajú za hranice experimentu. 

Ked hodnotim obdobie po II. sjazde pozitivne, chcem upozorniť na to, že sú tu aj 
negativa. Prejavujú sa v tom, že sme teóriu tzv. bezbrehovostl umeleckého realizmu 
zjednodušili a dnes sa v rámci socialistickej hudobnej kultúry pripúšťa prakticky 
Yšetko. Mám na mysli diela, ktoré nedosahujú hodnoty socialistickej hudobnej tvorby. 

MysUm, že hlavný problém naiiej kultúrnej politiky je daný dvoma dimenziami. 
Možno to vyčftať i z téz k XIII. sjazdu s trany. Na jednej strane boj proti liberalizmu 
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a na druhej strane postoj proklamujúci pokrok. Keď tézy v istých miestach prizvu
kujú, že socialistické umenie má vznikať na základe mnohotvarých estetických kon
cepcii a využfvať množstvo podne tov, na druhej strane súčasne hovoria, že strana 
nebude trpieť hlásanie nepriatelskej buržoáznej ideológie a buržoáznych vplyvov 
v naš om umeni. Tu je jadro problému - keď už hovorime a kritike - pre kddého 
kritika a myslfm, že aj pre každého umelca. Teraz by ma konkrétne zaujíma lo, akým 
i>pôsobom sú dané medze, kde je~ limit tých možnosti, ktoré sú ešte v rámci socia
listického umenia tolerovatefné a' ktoré už nie sú. Obávam sa, že práve skutočnosť, 
f e tento limit nie je možné presne určiť a že vždy bude závisieť od fudf, ktorf ho 
budú určovať, komplikuje pozfcie skladatelov a kritikov, lebo čo dnes niekto s najlep
š fm úmyslom proklamuje ako vývinovú požiadavku socialistického umenia, môže raz 
byť označené za vnášanie buržoáznej ideológie do nášho umenia alebo, prirodzene, 
naopak, tento postoj nás môf e priviesť na cestu nového konzervativizmu. 

Ide nám teda o hranice pre tú "bezbrehovosť", o limit rozdielnosti medzi liberaliz
mom a antiliberalizmom. Kde sa teda konči oprávnená kritika dogmatizmu a kde to 
už začína byť "malomeštiacky radikalizmus"? 

Treba povedať, že XII. sjazd uložil celému kultúrnemu frontu koncipovať a formulo
vať pozltlvny program socialistického umenia. Som toho názoru, a to treba otvorene 
povedaf, že sa nám to zatial nepodarilo. Nepodarilo sa to z viacerých prfčin. Predo
všetkým preto, že sme prež!vali nad očakávanie zložité obdobie, ktoré sa muselo 
vysporiadať predovšetkým s problémami minulosti, a preto nebolo dost času akt!vne 
formulovať pozltivny program socialistického umenia. Hoci túto úlohu stanovil už XII. 
sjazd, stojfme a budeme pred ňou stáf aj po XIII. sjazde. 

Teraz, samozrejme - a to sl1visf s Vašou otázkou - akým spôsobom tento program 
formulovať? Uvedomujem si, že každý program je určitým spôsobom jednostranný. 
Obsahuje obmedzovanie a vylučovanie niečoho, čo sa do tohto programu nevtesná. 
Okrem toho si ale uvedomujem aj to, že p rekonávame následky dogmatizmu, čiže 
musime predisf tomu, aby sme zas neupadli do nejakého nového dogmatizmu. Myslfm, 
že nastal čas, keď umelecké sväzy budl1 muslef - pod terminom umeleckých sväzov 
rozumiem kolektlvny súhrn poznatkov najlepšieh tvorcov, teore tikov, kritikov aj 
praktlkov nášho umenia - jasne povedať, čo pod ter minom socialistické umenie 
chápat. Ciže Inými slovami: bude potrebné prejsť ku konkrétnejšiemu tr iedeniu hod
nôt v našom umeni. K t r iedeniu v tom zmysle, že nie tam, kde je to najdiskutabll
nejšie, nie tam, kde je to najrozpornejšle, a le tam, kde už z hladiska dnešných 
poznatkov a kritér!I máme jasno, že ide o diela, ktoré z hladiska spodnej alebo 
vrchnej h ranice nesplňajú kritér iá socialistického umenia. V týchto pr!padoch bu
deme musief jednoznačne povedaf, že to a to do socialistického umenia nepatrf. 
jasnejšie a presnejšie formulované hradiská bude potom v praxi realizovať kultl1rna 
politika. Je preto samozrejmé, že toto stanovenie kritérii bude muslef byt koncipované 
v spolupráci s kultl1rnyml politikmi. Pre tvorivú spoluprácu medzi týmito kategóriami 
pracovnikov sa vytvorili pr iaznivé podmienky už aj tým, že kultúrna politika reš
pektuje osobitosti umeleckej tvorby, vytvára podmienky l atmosféru pre spoločenské 
uplatnenie najlepšieh diel. 

Chcem dodaf, že aj keď Ide o program, ktorý bude prirodzeným spôsobom vylučo
vať Istú čast p rodukcie, bude narábať s krité riami rpr užnýml, ktoré budú schopné 
tvorivo vstrebávať tie výdobytky, čo socialistická kultúra vstrebávať musi. Program 
socialistického umenia nebude admlnistratlvnym hodnotenfm, nebude zasahova r a 
prenasledovať tvorbu. Bude programom, ktorý mobilizačne, pozitlvne a inlciatlvne 
napomôže zrod takých diel, ktoré budú napomáhať formovanie estetického ideálu 

Beg B aj azid v DJGT Banská Bystrica 
Jej pastorkyňa v SND Bratislava (na nasl strane) 
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s ocialistického človeka. Som presvedčen~. že hlavn~ prúd tohto umenia môže brat 
na vedomie stav a najmä progresivne hladiskä t~ch, pre ktor~ch je v našej spoloč
nosti umenie určené, zäujmy nielen lndlvlduälne, a le aj celospoločenské a že musi 
rešpektovať demokratick~ a realistick~, pritom prlebojn~ charakter našich umelec
k~ch trad!cil. 

Bolo by práve potrebné vymedziť niektoré pojmy, s ktorými sa dnes často narába 
bez toho, že by sme poznali ich presný obsah. Napr. pojem realizmu oproti socialis
tickému realizmu, pojem stranlckosti, angažovanosti, experimentu a pod. Ale i napriek 
tomu mám taký dojem, že sa tu predsa len dospelo o krôčik dalej oproti pred
chádzajúcim obdobiam, ani strana, ani umelecké sväzy nechcú deklaratívne vytyčovať 
program, ale dali za tie 3-4 posledné roky možnosť vytvoriť rozmanité množstvo 
diel, o ktorých by sa dnes malo na patričnej úrovni diskutovať. Kritika a program 
lly nikdy nemali prisť pred vznikom konkrétnych diel, ale až po ich vzniku, ai 
potom by sa malo k nim zaujať stanovisko. Mám však dojem, že nám sa ešte nepoda
rilo vyrovnať sa ani s postojom k minulosti našej tvorby, a to je základný problém 
pre možnosť vyrovnať sa s tými najsúčasnejš{mi otázkami. 

MysHm si, že každé obdobie je poznačené okrem iného aj t~m. ako ho tvorca vie 
v svojom umeleckom diele vyjadriť , zobrazit a uskutočniť. Môj dojem je tak~, že 
i napriek rôznym problémom päťdesiatych rokov predsa len velmi záležalo aj na 
tom, ako bola tli-ktorá umelecká osobnosť schopná realizovať svoj zámer, a to l 
napriek alebo proti dobovým kultúrnym koncepciám. Domnievam sa, že tam, kde 
existoval skutočn~ talent, kde existovali statočné umelecké zámery, kde existovalo 
poz!Uvne umelecké angažovanie sa za človeka, tam l napriek rôznym vplyvom vznikli 
hodnotné umelecké diela. Ak sa zbavime tendencl{ po všeobecnom hodnoteni obdobia 
kultu, zistime, že 1 v tej etape tam, kde boli predpoklady na skutočnú tvorbu, vznikli 
hodnoty, ktoré prerástli toto obdobie. Zatial tieto diela ťažko zhodnotiť, lebo sme 
viacej nadchnutr stavať sa k tomuto obdobiu pr!liš kriticky alebo nadmerne nekri
ticky. Napr iek tomu marxistická estetika v názoroch na základné otázky umenia a 
kultúry postúpila mHov~ml krokmi dopredu. Napr!klad aj v tak~ch otázkach, ako je 
programovosť, stranickosť, ludovosť alebo demokratičnost. Dnes už vld!me, že diela, 
ktoré len akceptovali a plnili nejaké heslá či krátkodobé programy - hoci aj stra
ny - mohli Ich splňať z hladiska vizle. Z hladiska umeleck~ch požiadaviek sa tieto 
diela stali Iba okrajov~! záležitosťami vo v~vine národnej kultúry. A naopak. Diela, 
ktoré tvorivo pristupovali k riešeniu hoci l politick~ch hesiel, kde ich tvorca prežival, 
odhalil ich podstatu a zauj!mavo umelecky zobrazil, zostali ako trvalé hodnoty. Pravda, 
sú poznačené tou dobou, v ktorej vznikali. MysHm, že XII. sjazd odpovedal dosť jed
noznačne: tam, kde umelec tba parafrázoval alebo mechanicky prenášal politické tézy 
do umeleckej oblasti, tam došlo k omylu a k chybnému v~kladu či aplikovaniu ume
leckej tvorby. Ale tam, kde sa umelec usiloval vyjadriť velk~, hoci aj politick~ 
konflikt svojej doby, tam vznikli hodnotné diela. Nepomôže nám teda žiadne všeobecné 
teoretizovanie o minulosti. Jediná vec, ktorá môže priniesť do tejto problematiky 
jasno, je konkrétne zhodnotenie každého diela a každého skladatela. Aj pri tomto 
konkrétnom historickom hodnoteni a v tvorivej konfrontácii problémov umeleckej 
tvorby s jej šir šou spoločenskou osožnosfou nachádzame odpoved aj na r iešenie 
tak~ch problémov, ak~mi sú programovost, stranickosť, ludovost či realizmus nášho 
umenia. 

Dotkli by sme sa teraz problémov riadenia kultúry. Vieme, že do XII. sjazdu boU 
umelecké sväzy prevodovým! pákami politických orgánov, ktoré čosi povolovali 
alebo nepovolovali. Je tiež prirodzené, že ktosi mus[ vytvárať organizačno-ekonomické 

predpoklady pre existenciu kultúry. Akými formami však strana riadi vznik samého 
umeleckého diela? 

Domnievam sa, že pozitrvnou črtou kultúrnej politiky strany po XII. sjazde je 1 to, 
že sl ešte viacej uvedomila potrebu realizovať svoj program predovšetk~m prostred-
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níctvom ludf, ktorf bezprostredne v tejto oblasti pracujú. To znamená, že od rokov 
1962-63 sa kultúrna politika strany uskutočňuje akUvne prostrednfctvom ludf, ktort 
pracujú priamo v kultúrnej oblasti. Dnes je temer vylúčená možnost, že by niekto 
zvrchu alebo z mocensk9ch pozfcl[ nadlktoval nejaké subjektivistické zásady, ale 
naopak, hlavné zásady aj politiky tejto oblasti sa formulujú prostrednictvom umelcov 
- členov strany, a nielen členov strany, ktorf sa na tvorbe kultúry nášho národa 
aktfvne podlelajú. Nazdávam sa, že v tejto oblasti našej politiky sa vytvorili osobné 
kontakty medzi riadiacimi zložkami a rladen9ml až do takej miery, že velmi často 
úplne neoficiálne dochádza k vzájomnému •pozitfvnemu ovplyvňovaniu. Z hladiska ria
diacich orgánov môžem povedať, že okrem t9chto osobn9ch kontaktov v pracovnom, 
ale aj nepracovnom ovzduši, kde sa k ladie dôraz nielen na Informovanie, ale hlavne 
na vydiskutovanie názorov o klúčov9ch otázkach tvorby a života, základnou súčasťou 
t9chto osobn9ch a kolektivnych stretani je hodnotenie diel. Aj ked politik rešpektuje 
špecifičnosť umeleckého diela pri tomto hodnoteni, musi akceptovať svetonázorové 
čl spoločenské hladlská, ktoré často lepšie postihne ako spoločensky málo angažova
n9 kritik či umelec. Samozrejme, plne sl uvedomujem, že umelecké dielo môže plnlt 
svoje spoločenské poslanie Iba za predpokladu, ked plni funkciu estetickú, vlastne 
Iba prostrednfctvom nej. Preto aj posudzovanie t9chto kvaHt umeleckého diela pre
konalo kvalitatrvny v9voj. A v zmysle t9chto hladisk na umenie naša komunistická 
strana vytvára podmienky pre tvorbu a čo najširšie spoločenské uplatnenie takého 
umenia, ktoré sl zaslúži prfvlastok - socialistické. 

To je teda v9znamn9 fakt, ktor9 sme v kultúrnej politike zaznamenali. Hlavné prtl
denle kultúrnej politiky strany sa neuskutočňuje a nedeje bez aktrvnej účasti umelec
k9ch sv!!zov, pripadne Ideologickej komisie. Väčšia zodpovednost sa presunula do 
umeleck9ch sv!!zov. To považujem za vážny prinos posledn9ch rokov. 

Prv nelf uzavrieme nál rozhovor, mobil by sme sa dotkndť takého pálčivého problé
mu, akým je problém s vetovosti a národnosti v našej hudbe. Svetová hudba sa 
Yyvíja istým smerom, nastoluje svoj status quo bez ohladu na naše želania a näií 
názor na tieto problémy. Tu, myslfm, kalfdý zodpovedný skladater stoji pred vážnym 
problémom, či opustiť istd nacionálnu základňu v záujme udržania kroku so svetovým 
vfvojom hudby alebo zotrvať na doterajlfch poziciách. 

Poklal Ide o problémy svetovosti, národnosti, modernizmu atd., možno, 
že to bude znlet trápne, ale ja mám také poznatky, že aj ked sa h~r 
vorilo o svetovej kultúre, predsa sa vyvíjalo paralelne niekolko kultúr. Ked sme 
hovorili "svetová kultúra", mali sme vždy na mysli v9voj niekolk9ch národn9ch kul
túr, ktoré potom dávali pečať celkovej svetovej kultúre. To je jeden faktor. Druh9 
predstavuje skutočnost, že je možné velmi rychle alebo v priebehu niekofk9ch rokov 
prekonať rozdiel medzi jednolliv9ml národmi v oblasti v9roby, polnohospodárstva 
čl priemys lu, ale zotrieť špecifikum kultúrneho myslenia a estetického vkusu medzi 
jednotllv9ml národmi je omnoho zloži-tejšie. 

V terajšom obdobi l v obdobiach, pred ktor9ml s tojfme, budú národné kultúry pri
nášať do celkového rozvoja svetovej kultúry svoje vklady. Ak by sme to premietli na 
hudobnú kultúru, z hladiska nášho v9voja by nebolo rozumné, keby sme chceli 
napriklad nasilu forsfrovať diela prHiš sa podobajúce ln9m hudobn9m národn9m 
mentalitám, pritom odporujO.ce aj základn9m predstavám najprogresfvnejšfch milov
nikov tohto žánru. Celkov9 v9voj kultúry slovansk9ch národov v priebehu nlekolk9ch 
storoči sa predsa len formoval prostrednictvom určlt9ch zákonitosti. Tie sa ne
menia tak prevratne a r9chlo ako v9robné prostriedky. Z hladiska svetovej kultúry 
by sme sl mali neustále stavať tú jednoduchO. a možno prlmitivnu otázku: ak9 je náš 
prínos, náš vklad do v9voja svetovej hudobnej kultúry. Dnes by mala dominovať 
predovšetk9m otázka, ak9m spôsobom, čo osobité práve my - z hladiska vlastného 
národného v9voja a z hladiska vlastnej národnej kultúry - prinesieme do svetovej 
kultúry. Domnievam sa teda, že naša cesta k svetovosti vedie cez také majstrovské 
diela, ktoré umelecky strhujO.co a čo možno najplnokrvnejšie vyjadria naše národné 
pocity, našu hudobnú mentalitu. 
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Niekolko 
poznámok 
o slovenskej 
hudobnej kritike
a nielen o nej 

Diskusia o úlohe a problémoch našej hu
dobnej kritiky sa v našom časopise rozvinula 
nad očakávanie. V posledn9ch troch číslach 
vyslovila svoje názory väčšina slovensk9ch 
i česk9ch kritikov. Pravda, stálymi príspev
kami do diskusie s ú najm!! kritické state na 
stránkach našej peľ'lodlckej tlače. V posled- IGOR VAJDA 
nom čase mňa osobne zaujali dve z nich: 
článok Ľ; Cižka "A čo slovenská hudobná kultúra?" uverejnený v Pravde 24 1 t r 
a_~vázl uv~ha J. Pohronca (vlastn9m menom ]. Szel~pcsénylho) "Na hudobno~ ·fr~nt~ 
01 nového v prvom tohoročnom čfsle Slovenských pohladov 

Najprv nlekolko slov k Cižkovmu článku! Cižek sa v ňo~ pozastavuje nad nedô
stojne slab9m zastúpenim slovenskej hudobnej tvorby 1 slovensk9ch lnterpretačn9ch 
telies na tohoročnej Pražskej Jari. S článkom možno vrele súhlasU pokial hovori 
? prft_omnostl. (Poznámky o m~nuloročných podieloch slovenskej huďby na Pražskej· 
jari su velmi sporné.) Lenže ... 

Lenže vzáp!!U mi prišlo na um, že Ľ. Cižek má v bratislavskom rozhlase poprednú 
funkciu: je zástupcom hlav. hudob. redaktora a teda má asi nema19 vplyv na za
stúpenie s~časnej slovenskej umeleckej hudby vo vysielani. No dnes je skutočnosť 
neodškrlep1tel~e taká, že jej podiel sústavne klesá. Tak napr. už pred niekolk9m'i 
ro~ml_ sa zrušili dva predpoludňajšle nedelné koncerty, vysielanie cel9ch opier ne
exl~tuje • (tzv. ~-rlerezy skutočn9 hudobnfk či milovnfk hudby nemôže počúvať pre 
svojvoJnu _necitlivosť, s akou sa v nich s hudbou narába) atd., atd. Pri poslednej re
form~ pr1šlo k ďalšej redukcii zastúpenia umeleckej hudby všeobecne, a teda aj t~or
by su_časn9ch slovensk~ch skladatelov. Zastieraci manéver anonymného, tzv. užšieho 
kolég1a Cs. rozhlasu (jeho stanovisko sme uverejn ili v minulom čfsle) nevyšiel _ 
práve naopak: preukázal úplnú absenciu akejkolvek perspektrvnej koncepcie. 
Načo to všetko spomínam? Aby som mohol položiť otázku: má kťitlk ktor9 zastáva 

na SVOJOn;t pracovisku také v9znamné postavenie, zodpovedá za perc~nto zastúpenia 
slove':sk~J hud~y (a teda aj našich Interpretov) vo vysielani, morálne právo horliť za 
dôstoJneJši pOdiel s lovenskej hudobnej kultúry na Inom fóre? Nemal by sl radšej 
~ametaf pred vlastn9m prahom a zamyslieť sa, do akej miery _ pretože je zároveň 
.Jenom SSS - je d lžnikom sv!!zovej Hnli? Veru neviem ako by takáto previerka" 
vypálila! Nem~žem s'i pomôcf, ale spomfnaný článok mi p~lpadá ako aliblstÍ~ké Učenie 
na poplach ~ učelom odviest pozornosť od vlastnej zodpovednosti!!! 

Omnoho v1ac pozornosti treba však venovať článku J. szelepcsénylho (pod rodo
lubsk9m pseud~nymom Juraj Pohronec l. Ide totiž o frontálny útok na celý slovensk9 
hudobný "fron~ (schválne používam Szelepcsénylho termin). Kedže sotva všetci čita
telia Slovenskej hudby poznajú Szelepcsényiho článok - a ak aj, nuž odvtedy uplynulo 
už zopár mesiacov - budem musieť dosť často z neho citovať s úmyslom neporušlf 
pôvodn9 zmysel uvádzaného úseku ; nechcem bojovať so Szelepcsényim jeho vlastným1 
zbraňami, medzi ktor9m1 má popredné miesto svojvoln9 v9klad názorov in9cb. 

Mottom Szelepcsénylho článku je tvrdenie, že v našom hudobnom živote zavládla 
let~rgla. Szelepcsényi okrem Iného pfše: " ... Náš hudobn9 život akoby po všetk9ch 
peripetiách svojho bohatého a rušného (po každej stránke ... l života hfadal záchytn

9 bod, Istotu. _Is totu_ osobnú, morálnu, hmotnú aj esteťickú. unaven9 hladá každ
9 

prfležl
t~sť ku kodifikácii daného stavu. Chytá sa prvej Istoty, ktorá je poruke. Lenže poruke 
su vi~Y ove:ené hodnoty, vychodené cesty, zvyk. Za skutočnými hodnotami je treba 
sa v Y nač1ahnut. Ale k tomu akoby sa nedostávalo sil Nie osobných umeleck h 
ale psychologických. Situácia to nevyžaduje, nenúti, nepr~vokuje· situácia us á 9c .: 
(kedže je to citát, nemôžem túto krásnu slovenanu opravovať).' P va·· · 
OdN~ž Mhde gustlbus non est dlsputandum. Teda v slovenskej hudbe vládne letargia! 

ru o sjazdu SSS v roku 1963 skomponoval napr. Suchoň Kontemplácle a Rap-
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sodickú suitu, Cikker Meditácie ne Schiitzovu t ému, Interlúdium vo forme variácii na 
tému G. Verd iho a Orchestrálne štúdie, Zeljenka Struktúry, Hudbu pre sbor a orche'>
te r a Hudbu pre klavír a orchester, Berger Transformácie, M. Bázlik operu Peter a 
Lucia, Holoubek operu Profesor Mamlock a III. sl áčikové kva rte to, Kolman Panegyri
kos, Monumento per 6 000 000, Parik Hudba pre troch a Citácie; mimoriadne bohatá 
je Kupkovičova tvorba. Mohol by som pokračovať a vyplni ť zoznamom tvorivej úrody 
niekolko odstavcov. Veď každý skladatef sa môže pochváliť niekofkými "čerstvými'" 
dielami. Is teže nie sú všetky vynikajúce. Ale to vždy bolo a bude. Lenže možno 
z tohto v~etkého dedukovať, že v tvorbe vládne letargia? A potom: čo vzn~k a činnosť 
Hudby dneška? Alebo oficiálne zastúpenie slovenskej hudby na zahraničných festiva
loch s kladbami Zeljenku a Kolmana? A čo nahrávanie skladieb mladých bratislavským 
rozhlasovým orchestrom? A vôbec samotná možnosť diskutovať - a nielen chváliť ~ 
s lovenskú tvorbu v SH? Bolo by toto všetko možné pred Il. sjazdom SSS?I? 

Rovnako to nemožno povedať ani o interpretácii. Isteže sú v organ'izácii koncertného 
života mnohé nedostatky - na nejeden z nich poukázali prispievatelia Slovenskej 
hudby najmä v minulom roku. Ale vývody fundovaných článkov V. Cižika (č. 5/651 a 
A. Kovái'ove j (v tomto čisle l protirečia Szelepcsényiho totálne čiernej diagnóze. 

V posledných rokoch sa môže 1 slovenská hudobná veda pochváliť niekofkýml zá
vAžn ymi prácami. Náhodne si spomínam na Filipove Vý~nové tendencie klasickeJ 
harmónie, Kresánkove, Elschekove, Donovalovej i Faltinove štúdie, atď. O menšich 
a rozpracovanýc'h p rácach radšej pomlč!m. To všetko nestojí za reč? 

Isteže v našom hudobnom živote nie je ešte všetko ideálne (kedy bolo?). Ale nemožno 
ne~dieť, že atmosféra posledných troch rokov je pre tvorbu v najširšom zmysle (t. j . 
l pre interpre táciu, teóriu a kritiku l najpriaznivejšla za posledných 15 rokov vôbec. 
Každý skutočný tvorca ju aj využiva na tvorivé činy. Szelepcsényimu je asi mllšie 
kverulantstvo pre kverulantstvo, umelé vyvolávanie napäte j atmosféry, plnej škriepok 
a nedorozumenf. Tak to bolo pred Il. sjazdom SSS, lenže vtedy mal tento pohyb 
kladné jadro a bol nevyhnutný: keby urč'IU fudia neboli bývali v predchádzajúcom 
obdobi tvrdohlavo netoierantnf, nemuselo k tomu dôjsť. Vtedy bolo prelomenie Ich 
monopolu a estetickej záštity - žda novovského dogmatizmu - nevyhnutné. Keď sa 
tento monopol zlomil, objavllo sa vo verejnosti vera tvorivých činov - ich čiastočný 
prehlad som práve uviedol. MysHm sl, že svedči o všetkom inom, len nie o letargľi. 
Szelepcsényi to však nechce vidieť. Prečo? 

Asi preto, že nie je predsa nič jednoduchš ie a fahšie, ako prehlladnuť prácu Iných, 
jednoducho ju nebrať na vedomie, spolieha júc sa na krátku pamäť - a ak už n~e na 
ňu, tak aspoň na nechuť polemizovať o veciach všeobecne známych s nádejou využiť 
príslovie "Kto mlč!, svedči!" v svoj prospech. účel ? Vyhlásiť sám seba za jediného 
QOvolaného spasitela a zákonodarcu slovenského hudobné ho života, za jeho dávno 
očakávaného záchrancu. 

Szelepcsényi môže namietnuť, že v svojom článku nič takého výslovne nenapisal. 
Výslovne síce nie - , ale ako inak chápať vetu: " .. . bolo by nesprávne nechať vy
znieť pomýlené tendencie až do forťissima"? Zrejme on je tým povolaným ... zachra
ňovatefom. Nie je v tom prvý - a asi ani nie posledný_ Bolo by však dobre, keby si 
všimol osudy ešte žijúcich samozvaných korifejov - a poučil sa, kým je ešte čas; 
alebo - povedané jeho vlastnými slovami - aby našiel "istotu osobnú, morálnu, 
hmotnú a estetickú". 

Na tomto m'ieste sl dovoHm opýtať sa Szelepcsényiho: akým právom sa stavia do 
tejto mesianistlckej pózy? Co ho oprávňuje robiť sudcu nad všetkými - skladatefmi, 
interpre tmi, teoretikmi l kritikmi? Azda jeho činnosť pred Il. sjazdom SSS? Ale vtedy 
tarchu celého boja za normalizáciu pomerov vo Sväze - na stránkach m~mosväzovej 
tlače - niesli najmä dvaja fudia: P. Faltln a L. Mokrý. T1 aj teoreticky sformulovali 
tézy zdravého vývoja slovenského hudobného života, ktoré sa napokon stali súčasťou 
s jazdových uzneseni. Szelepcsényi tieto zásady v svojom článku len zhrňuje - prav· 
daže tvrdiac, že sa vôbec neuskutočňujú. Ale neuvádza - aká to skromnosti - ani 
Jediný priklad vlastnej činnosti, čo je len pocho~tefné. 

Szelepcsényi volá po novom zhodnotení doterajšej tvorby, po prejdeni od impresii, 
dojmov a nálad ku konkrétnemu kompozičnému faktu, k jeho hodnoteniu, zatriedeniu. 
Nechce vidief skutočnosť, že v tomto smere sa urobil už nemalý kus práce - okrem 
Iného v súvislosti s pr!pravou slovenskej časti Dejín československej hudby 20. stor. 
Pravdaže, nemožno za 4-5 rokov dobehnúť všetko, čo sa n'ie vinou slovenskej hudob· 
nej vedy v predchádzajúcom cbdobf zameškalo. Szelepcsényi, samozrejme, nemôže 
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obísť vlaňajšiu diskusiu o 20 rokoch slovenskej hudobnej tvorby od oslobodenia 
skrátený záznam ktorej sme uverejňovali na pokračovanie v 5 číslach minulého roč~ 
nika SH. r-:o Szelepcsényi ju nazýva iba pokusom. Doslova píše: "I keď mnohé postulá· 
ty, ktoré učastníci besedy vyslovovali, snažili sa o priebojnosť, nové hodnotiace aspek
ty, chýbala im konkrétnosť a vecnosť, osobná a adresná zaangažovanosť. Všeobecné 
vety o chybách ostal~ rovnako neúčinné ako kedysi všeobecné vety o úspechoch a 
kladoch. V matematickom prirovnaní by sme hovorlll iba o zmene znamienka pred 
rovnakým základom." 

Ponechávam súdnosti čitatefov, či sa v spominanej diskusii všetko z minulosti nihi
listicky hádzalo cez palubu ; n echcem rob if ani advokáta časopisu, ktorého som 
redaktorom - ver ím, že ?it atelia pozorne sledovali celú diskusiu a majú o nej svoj 
názor. Chcem len ~pozormf, že práve ona vyvolala vlani najväčši ohlas - a sotva by 
ho bolo možné dosiahnuť, keby bolo išlo len o pokus. Ešte zaujímavejšie je že Szelep
csényi jasnovidecky zhodnotil d iskusiu skôr, než bola kompletne zverejne'ná. Dôkaz? 
Cisl? Slovenských pohladov, v ktorom vyšiel Szelepcsény'iho článok, bolo zadané do 
tlačiarne 19. novembra. Zato posledná časť diskusie vyšla až v 9. čisle SH, ktoré bolo 
exped?~ané na prelome novembra a decembra. A to s i dovofuje Szelepcsényi žiadať 
od krit iky " .. . ukázať nový et ic k ý profil, odčiniť zavádzanie verejnosti aj tvorcov 
z r okov päťdesiatych ... " Vari sa to doSiahne veštením podla Szelepcsényi ho vzoru?!? 

Velmi samorastlý je Szelepcsényiho názor, že kritika nesprávne robi uzáver y z po
čutia. Je v_ari hudba primárne na počťívanie, a lebo na č1tanie? Azda na to prvé, nie?!? 
Isteže je Ideálne sledovať predvedenie skladieb s partitúrou v ruke - ale možnostf 
na to le vefm'i málo. To, čo zo slovenskej tvorby vyšlo tlačou, je len mizivé percento· 
celkoveho počtu - a aJ to vychádza spravidla niekolko rokov po premiére - a tak 
je k_ri_tlk odkáz~ný zväčša na opakované počúvanie, pripadne požičiavanie si rko. 
partltury - ak Je volná. 

Zdá sa mi však, že Szelepcsényi nerozoznáva kritiku a rozbor. O krit'ickej činnosti 
písal podrobne J. Volek v l. čísle tohoročnej SH, o dvoch typoch kritiky zas N. Hrčko· 
vá v 2. čísle . Nemá zmysel opakovať ich vývody. Nemôžem si však odpustiť poznámku, 
že Szelepcsénylho požiadavka "demonštrovať novú metodiku analýzy diela a syntézy 
svojich uzáverov" je niečo podobné, ako keď slepý hovori o farbách, pretože: 

l. Szelepcsén y'i asi nepozná (alebo skôr neuznáva l činnosť sl.ovenských hudobných 
teoretikov. Analyticko-syntetické práce Kresánka, Burlasa, Hrušovského, Faltina a i. 
podla neho buď neexistujú, alebo sú zastarané. 

2. Szelepcsényi sotva vie, aká je analyticko-syntetická činnosť náročná - veď sám 
žiadnu prácu tohto druhu nepublikoval! Nehovorím, že by to nevedel. Odporúčam mu 
však, aby sa raz o niečo podobné pokúsil. Potom uvidí, kofko času zaber'ie, kofko 
vedomost[ sl to vyžaduje. Pod la môjho presvedčenia je antheiovským spojením so ži
vým organizmom hudby, ktoré uči kritika skromnosti. 

<? p~s~se, v ktoro_m ?ovorí ? Zlmmerovi ako o obetnom baránkovi s lovenskej hudob
neJ kritiky, sa nenťiemm rozširovať - čitatelia Slovenskej hudby majťí predsa v ruke 
7. č!slo minulého ročníka a sami posúdia, kofk.o pravdy je na Szelepcsénylho obvine
n!, že "k novému zhodnoteniu tvorby jednotlivých skladatelov nemali jednotlivci od
vahu, a preto sa spojili do diskusného teamu, ktorý mal nájsť zlatťí strednú cestu 
velkých slov a malých činov. A aby táto nechuť k ťizlku sa zastrela, otvorené kritické 
slovo (ale ako fundované?!? l sa vznieslo práve proti skladatefovi, ktorý nezastáva 
vo sväzovom aparáte ni jakú funkciu, navyše, nemá nijaké mocenské postaven ie ktoré 
by mohl? _?ieko~o odstrašovať ... ". Ss. Očenáš a Kardoš toto "odstrašujťíce mo'censké 
pos~aveme maju, a _pre~sa l voči Ich t vorbe padla nejedna ostrá výčitka. A obvinenie 
kť.tiky z nedocenen_Ia Zimmerovho Concerta grossa je úplným ignorantstvom. Mohol 
by som citovať z kritik, ktoré privítali znovuuvedenie tohto diela v marci 1964 - ale 
vzdám sa toho, lebo tak by sa rozsah tohto diskusného príspevku ešte viac rozš!rll. 

Najzauj(mavejšl je však obrat, k torý predviedol Szelepcsényi v závere svojho 
článku. Nepr iamo obviňuje slovenskú hudobnú kťitiku za jej malé zastúpenie na 
stránkach dennej a periodickej tlače (nezáleží to náhodou na vzťahu redakcii k hudbe 
a nesúvis! to s celkový~ postavením hudby v našej spoločnosti?), krátkym spojením 
vyvodzuJe z toho nezáujem poslucháčov rozhlasu a telev!zie o slovenskú hudobnú 
tvor~u - a celkom neza~trene lichotí skladatefom a Interpretom: " ... dnes je v r e
dakciách Situácia, že naJmä v denníkoch sa nájde viac miesta pre akúkofvek Inú 
otázku, a ko pre článok o hudbe. A táto poloha na periférii záujmu publicistov dozaista 
slovenskej hudbe nesvedčl a je neprimeraná výsledkom a práci jej tvorcov". s prvou 
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vetou - berúc ju Izolovane - by bolo možné len súhlasiť, druhá protlrečl skutočnosti 
- 1 celému predchádzajúcemu Szelepcs~nyiho článku: l. Nie je totiZ pravda, Ze by 
problémy slovenskej hudobnej tvorby a Interpretácie boli na periférii záujmu sloven
skej hudobnej kťitiky; skôr sú na periférii záujmov Judl, od ktorsrch závisia jej publi· 
kačné možnosti. 2. Co chce vlastne Szelepcsényi od kritiky, ked má pre súčasnsr stav 
slovenskej hudby - a~o sám na začiatku svojho článku plše - letargiu?!? Zrazu 
zabúda na vlastnú diagnózu slovenského hudobného života a snaží sa nahovorit verej
nosti, no najmä skladatelom a Interpretom, že za všetky nedostatky, za to, že nie sú 
náležite docenenf, má vlnu neschopná kritika. PravdepodobnS' účel: vytvoťiť nevražlvú 
psychózu v,očl hfs tke slovens kSTch hudobnS'ch kritikov s podobnS'm úmyslom, ako vtedy, 
ked sa v päťdesiatych rokoch bilo do slovenskej hudobnej vedy (pozri článok dr. ). 
Kresánka Očista pred vlastn STm prahom v 2. čfsle SH t. r.! ). 

Pravdaže, nemožno nevidieť, že slovenská hudobná kritika netvor[ homogénny celok. 
je ludsky, vzdelanostne l morálne velmi nesúrodým konglomerátom (tá Istá charakte
ristika však plat! aj o skladateloch a reprodukčnS'ch umelcoch). Ale v zásade - cum 
grano salis - možno kritikov rozdeliť do dvoch táborov: U, ktorl sa snažia robiť svoju 
prácu statočne, nepokladajúc sa za neomylnSTch, ale hladajúc'ich, nadfžajú ozajstnsrm 
tvorivým člnom a neboja sa nazvať pravsrm termfnom vsrtvory, resp. vsrkony sporné 
l nevydarené. Isteže, jeden kritik je skOsene jším a vtipnejším š tyli zátorom, Iný sa 
vyjadruje kostrbatejšie, jeden je temperamentnejšl, !nS' menej -, ale jedno majú 
spoločné: úprimnosť, osobnú zaangažovanosť. TatarkovskS'm termlnom by som Ich 
nazval občianskymi kritlkm~. DruhS' tábor .,drži tep na pulze dňa" - ako sa okrldlene 
hovorí - tak silno, že jeho prlslušnlcl menia svoje stanoviská .,pružne" ako veternsr 
kohút na vrchole kostolnej veže. Sústavne mentorujú a stavajú sa do pózy zákono
darcov. Nevidia alebo nechcú vidief, že Ich nik neberie vážne. Vlastne nik na ich 
vsrptody ani nereaguje, a práve táto lahostajnosf je najadekvátnejšlm vysvedčenlm for
málnosti ich či nnosti, hoci si stále privlastňujú právo hovoťiť v mene najvyššieh Ideá
lov a spoločnosti. Mená netreba uvádzaf. Kto sleduje čl ánky o hudbe, sám sa vie orien
tovať. Za pomôcku mu môže slúžiť prehlad kritik v l. člsl e SH t. r. Je však potešitelné, 
že druhS' tábor je v cltelnej menšine. 

Pravda, existuje ešte pár .,referentov", ktorsrm nejde o n~č. len o zaplnenie prlsluš· 
ného priestoru v tlači. Lenže tS'ch vôbec nemožno pokladať za kritikov. 

Toto všetko sice nie je v slovenskom hudobnom živote novotou, no dalej už 
nemožno mlčaf. Som sl vedomsr, že tieto riadky vyvolajú pravdepodobne vera zákulis
nsrch reči a klebiet; nebudú chSTbať ani škodoradostné poznámky o klbčenf kritikov, 
o tom, že Ich polem~ky sú eo Ipso dôkazom nlzkej úrovne hudobnokrltickej obce vôbec. 
Ale treba už konečne prestať s nadradovanlm stavovskej kolegiality nad pravdu. A to 
znamená dištancovať sa od Judf, ktor! svojou činnosťou slovenskú hudobnú kritiku lbd 
diskreditujú. Verlm, že tento hlas do diskusie - a prosim čitaterov, aby ho tak chá
pali - nezostane osamotensr. IGOR VAJDA 

..., " 
Další príspevok Cs. rozhlasu 
k propagácii slovenskej hudby 

Diiiemu kolégiu Cs. rozhlasu v Bratislave sa v rámci .,vylepšovania" štrukUiry 
vysielania podarilo prejaviť svoju starostlivosť o rozvoj hudobného vysielania tým, 
te v posledných marcových dňoch tohto roku zrušilo Redakciu zahraničnej hudbv 
(o ktorej pfsala v 2. čísle SH Ľ. Pavlovičová-Raková) a to i napriek očividne úspeš
ným výsledkom tejto redakcie v oblasti zahraničnej propagácie slovenskej hudby. 
Upozorňujeme preto našich čitatelov, že v čase, kedy v našom časopise čitall o nesporne 
:~:áslufnej práci tejto redakcie, táto už neexistovala. 

REDAKCIA 
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List, ktorý uverejňujeme 

v plnom 
, 

znen• 

Vážená reda'kcla, 

dovolte ml, aby som niekolkS'ml poznám
kami zareagoval na článok Eugena Sl
múnka .,Umelecká hodnota a umeleckS' 
smer ",uverejnensr v Tribúne l. čista Slo
venskej hudby. 

1. Myslfm, že by stálo za to zistiť per
centuálne, kolkokrát s. Simúnek použlva 
vo svojom článku slovo .,hodnota" ; jeho 
vS'skyt je hojnS'. A z citátov, ktorými sl 
poslúžil, sa dozvieme, kto všetko má akS' 
názor na umeleckú hodnotu; no napriek 
hojnému vS'skytu tohto s lova sa nedozvie
me, v čom je táto hodnota podla názoru 
autora článku! Skoda, že v tak prlncl
plálnej veci si nenašiel čas na s ice ne
vdačntl, ale tS'm dôležitejšiu demonštrá
ciu svojich vsrvodov na konkrétnych sklad
bách, a ko mu redakcia navrhla! Takto sl
ce hovor[, ale vlastne nič nepovie! 

2. S. Simúnek ve lmi vehementne ope
ruje konštatovaním, že naša kritika hodno
ti podla smeru a Implikuje hodnoty tam, 
kde n ie s ú. 2ial, napriek svojej zálube 
v citá toch tu práve na citát zabudol, tak
že sa čltatel nedozvie, kto z našich kri
tikov a v čom to robil Neadresné jere
mlády s ú sice efek tnS'm .,burcujúclm hla
som" proti .,nesprávnej praxi", žial prl
pomlnajú skôr boj proti veternsrm mlynom 
(od čias dona Quijotta u niektorS'ch lu di 
velmi oblúbenú športovú dlscipllnu) . 

3. V závere s. Simúnek varuje pred 
,.gS'čml " mladej slovenskej generácie. Po
klal viem, gS'č možno definovať a ko pre
hnane páčlvS' prejav, využlvajúcl ume lec
ké vS'dobytky rozdrobené do banálnosti, 
vyhovujúci podpriemernému vkusu neprl
liš sktlsenS'ch konzumentov. (Po prlpade 
navrhujem, nech si s. Simúnek vyhladá 
heslo ,.gS'č" v náučnom slovnfku, asi tam 
nájde podobnú definlciu.) Ťažko by asi s. 
Simúnek dokazoval, že niektorá skladba 
mladS'ch slovenskS'ch skladatelov sa práve 
tomuto okruhu publika páči! V malej slo
venskej hudbe zatial vzniká všetko iné, 

len nie gS'če: tie môžu vznlkn11ť len na 
pôde pohodlného holdovanla už zakorene
nej tradlail (ktortl mladá slovenská hud
ba zatial nemá) ako mnohé skladby v mi
nulosti, ktoré k tomuto stupňu prejavu 
nemali daleko, no napriek tomu boli velmi 
vyzd vlhované. 

4. Iróniou však je, že s. Simúnkovl sa
mému sa tu podaril teoreticko-kr itlckS' gS'č. 
Nie je t,otlž Ináč možné nazvať také stava
nie veci, pri ktorom automaticky musi 
vyjsť quasi pravdivé a nepopieratelné kon
štatovanie ako demonštrácia pomeru hod· 
nôt. Pozrime sa na citované dvojice skla
datelov: každS' vie, a teda nikto nemOže 
popierať, že mladi skladatelia netvoria na 
úrovni národnS'ch umelcov (niet azda na 
svete tej šťastnej kultúry, ktorá by toto 
mohla preukázať!). Co tS'm však chce s. 
Simúnek dokazovať okrem toho, čo som 
z toho vyvodil? Je to ve lmi lacné a nese
riózne: ved zmenou citovanS'ch dvojlc sa 
dá práve tak evidentne, no nezáväzne 
.,dokázať" prevaha hodnôt v mladej ge
nerácii. Pri tom voli práve tS'ch mladS'ch 
skladatelov, ktor( nijako nie slí na vsrslnl 
tej podla s. Simúnka nekritickej kritiky 
(tS'ffi si vlastne odporuje v jedinej veci, 
ktorlí sa tu aspoň snaž! konkrétne 
uviesť!). Neviem o tom, že by mne alebo 
niektorému z ostatnS'ch citovanS'ch skla
datelov bola niekedy kritika prlplsala ne
jaké nezaslúžené hodnoty. Alebo sa s . Si
mlínkovl zdajú byť práve menovanl mladi 
skladatelia najmenej nebezpečn[, a preto 
ich mená použil namiesto inS'ch, od kto
r S'ch už zažil ostré odpovede na svoje 
vsrvody pred II. sjazdom SSS? 

Je pekné, že Slovenská hudba uverej
ňuje najrozmanitejšie l protichodné ná
zor y; obávam sa však, že tu išlo o stratu 
drahocenného miesta , lebo tu sa neuverej
nil nljak9 názor. Citátové omračovanie 
učenosťou a nekonkrétny akademizmus ne
nahradia vlastn9 podložen9 názor! 

Juraj Pospllil 
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ZAMYSLENIE 

PRED 

XIII. SJAZDOM KSČ 

V dnešnej 1ívahe o vývoji našej hudobnej tvorby od posledného sjazdu nám, pri
rodzene, nejde ešte o komple:w:nú analýzu, ale skôr o pokus formulovať niektoré 
vývinové tendencie. Isteže pritom budeme vychádzať z našich konkrétnych podmienok 
i daností a pouvažujeme o osobitostiach vývinu slovenskej hudobnej tvorby v posjaz
dovom období. Nebude zbytočné, ak tento vývinový úsek začleníme do širšieh sú
vislosť vývoja našej tvorby, tým viac, že najmä pokial ide o hodnotenie predchádza
júcej etapy, prekonali sme v poslednom čase aj zreteľný názorový vývin. Zdá sa, že 
dnes, keď veci začíname vidieť triezvejšie a bez afektu - ešte pred časom pochopi
telného - stále zretelnejšie vystupujú do popredia tie stránky, ktoré na vývoji v ro
koch 1945-60 resp. 1948- 1960 sú dominantné a majú charakter trvalej tendencie, 
a oproti nim tie momenty, ktoré boli dobove determinované a ohraničené. Napriek 
všetkej vnútornej protirečivosti vývinu slovenskej hudobnej tvorby totiž plati, že i po 
oslobodení v nových spoločenských podmienkach pokračoval, resp. sa podstatne zin
tenzívnil proces konštituovania slovenskej národnej hudby na úrovni moderného 
vývinu. Tento proces pokračoval aj po Februári z tých východiskových pozícif, 
z ktorých vyšla generácia, čo tento proces začala a rozvíjala. Preto klúčové diela 
z obdobia 1949-57, teda z obdobia najviac poznačeného deformáciami estetického 
ideálu socialistického umenia, neznamenajú krok späť, ale naopak, logické a ciela
vedomé rozvinutie tej linie, ktorá vytvorila základy slovenskej modernej hudby. 
Toto konštatovanie nie je, prirodzene, pokusom zakryť skutočnosť, že v obdobi nad
vlády dogmatických estetických názorov i vývin slovenskej hudby sa značne skompli
koval. Ide nám skôr o vytriedenie veci podstatných od o!<rajových a pomljajúcich. 

Za dôležité rozhranie vývinu našej tvorby možno považovať začiatok druhej polovice 
päťdesiatych rokov, ako to dokumentujú skladby predvedené v roku 1956 a najmä 
1957. V čom je podstata tohto zlomu? Slovenská tvorba, ktorú i naďalej reprezentuje 
najmä dovtedajšie skladatelské pokolenie, sa začína stále zretelnejšie orientovať na 
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konfrontáciu a zmocnenie sa nových, predtým málo alebo vôbec nevyužívaných ~od
netov svetovej hudby. Spolu s tým sa viacer( nali najpoprednejif s~ladatelia nsJlujd 

0 
nové, resp. dôslednejšie sformulovanie základných prvkov svojeJ hudobnej reči. 

'Základnou tendenciou ostáva snaha nájsť primeraný výraz myšlienkove a citove 
blbiiemu osobnostnejšiemu a bezprostrednejšiemu prejavu. Charakteristické je sdčas
ne postu~né oslabovanie závislosti na folkl6rne ladenom, resp. z folkl6rneho výcho
diska vyrastajúcom hudobnom myslenf. Problematika národnej hudby dostáva sa do 
liirliiclt súvislostí a pomerne značne stráca folklorizujúce zafarbenie. To však nezna
mená, že považujeme problém folkl6ru vo vzťahu k našej sdčasnej tvorbe za ra~ 
navždy uzavretý. Je možné, ba pravdepodobné, že sa s touto otázkou budeme l naďaleJ 
a v nových súvislostiach vyrovnávať. Isté je jedno, že vzťah k folkl6ru prestal byť 
dominantnou črtou našej súčasnej tvorby. 

Začiatkom 60-tych rokov, teda vlastne už v obdobi okolo posledného sjazdu náliho 
sväzu, nadobudla vývinová problematika našej tvorby opäť novd podo~u. Je j najcha
rakteristickejšíml črtami je nástup novej skladatelskej generácie ~ spočiatku prevaž~~ 
s ňou súvisiaca intenzivna konfrontáCia s tvorivou problematikou, ktorú nastohh 
tendencie vychádzajúce z 2. viedenskej školy. Bolo by naivné zastierať si, že tento 
aspekt nášho súčasného vývinu je pre nás vietkých nesporný a jednoznačný. Nik, 
prirodzene, už neupiera opráynenosť a použltelnosť lubovolnej kompozičnej technik~ 
ti skladatelskej orientácie, no stále väčšmi nás zaujímajú hodnoty, _ _ ktoré pomohh 
vytvoriť nové netradičné kompozičRé techniky. Dnes sa však situáCia kryitalizuj~ 
jednak tým, že je už celkom jasné, že nemožno stotožňovať mladile skladatelske 
pokolenie s tzv. Novou hudbou, jednak tým, že problematika Novej hudby, resp: 
niektoré jej kladné črty zaujali i skladatelov, ktori k nej prišli ~ozvíjaním vlastneJ 
budobnej reči, resp. istou revfziou svojho doterajšieho kompozlčneho prejavu. 

Pravda, je prirodzené, že problém umeleckej hodnoty a závažn~sti umeleckej 
výpovede nie je len problémom tých skladieb, čo sa viac či menej pruadujd k ten
denciám Novej hudby. Viac ne! kedykolvek predtým stoji tento problém pred sloven
skou hudbou ako celkom. Oproti nie tak dávnej minulosti, kedy sme mali. úprimnú 
radosť z každej novej partiUíry, z každého nového mena skladatela, stah sme sa 
dnes, ked už máme pod nohami pôdu zrelého, osobitého slovenského kompozičného 
umenia ovela náročnejliiml. Náročnejšia je, prirodzene, aj naia verejnosť, pre ktorO. 
samotnf fakt existencie slovenskej hudobnej tvorby už prestal byť čímsi výnimočným 
a sviatočným. v tom sa naia ·situácia pribUžila k pomerom v sdčas_nej českej tvorbe, 
aj ked, prirodzene, nemôžme tvrdiť, že sme za jednu generáciu dosiahli to, čo v čes-
l<ej tvorbe budovali generácie počnúc Smetanom. 

A teraz by sme sa chceli dotkndť otázky slovenskej tanečnej plesne s vedomím, že 
to bude z hladiska obmedzeného rozsahu tejto úvahy skutočne len dotyk. 

v obdobi pred 11. sjazdom SCSS nachádzajú na Slovensku významné tvorivé uplat
uenle v tomto žánri domáce tradičné tendencie najmä v čase rozkvetu velkého slá
čikového orchestra bratislavského rozhlasu. Na istý čas prevažnú väčšinu domácej 
tvorby ovládala !lkladatelská orientácia na toto reprezentačné teleso. Táto priniesla 
so sebou aj Isté požiadavky na kompozičný výzor hudby, ktorá bola pre tento 
orchester určená. Bez znižovania pozitfvneho prínosu tejto doby vlak treba konšta
tovať, že zanedbaním iných možností 58 slovenská tvorba ocitla v nežiadúcej jedno-

strannej orientácii. 
Tento nedostatok sa výrazne prejavil predovšetkým v čase nástupu nových tvorivých 
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sU v českých zemiach. V tanečnej piesni, ktorá zaznela najmä z javísk niektorých 
malých pražských divadelných scén, dostáva domáca tvorba novO. mocnú posilu v boji 
o domáceho poslucháča. Slovenská tvorba tento nástup nezachytila. Orientácia na 
tradičný vývojový smer bola vcelku jednotným programom mnohých dôležitých inšti
túcii, medzi nimi rozhlasu a vtedajšej tzv. medziinlititučnej komisie. Neschopnosť 

vyrovnať sa s týmto stavom dosť zavčasu spôsobila postupné prehlbovanie rozporu 
medzi domácou tvorbou a jej poslucháčom, a tak čas, ktorý nasledoval, poznačený 
stagnáciou zaznamenal "totálny ústup z pozícii" v boji · o spoločenské uplatnenie 
slovenskej tanečnej piesne. S novovzniknutou situáciou sme sa na pôde SSS nanovo 
zaoberali začiatkom minulého roku. Predovšetkým šlo o to, vytvoriť opäť pracovné 
podmienky autorom. Tieto podmienky sa aj vytvorili a prvé výsledky sa už v priebehu 
roka aj ukázali. Kvantitatfvne sa zväčšila tvorba a viaceré slovenské tanečné piesne 
obstáli aj pred západným~ šlágrami. Za úspech možno označiť i výsledky skladatelskej 
súťaže o pesničku roku 1966 vypísanú Sväzom čs. skladatelov k Medzinárodnému 
festivalu tanečnej piesne. Sdťaž oboslali slovenskí autori v počte dosial nevidanom, 
pričom tie najlepi ie po hudobnej stránke nezaostávajú za českými piesňami. Velkou 
slabinou slovenskej tanečnej piesne zostáva textová zložka. Dnes už sice máme na 
Slovensku textárov, ktori sa dokážu pozrieť na dnešný svet a život v ňom novým 
spôsobom, máme i takých, ktori dokážu "prepašovať" do svojej textárskej tvorby 
i onú - dnes už povestnú "trošku poézie", i takých, ktor( vedia písať spievatelné 
texty. Zdá sa však, že elite nemáme textársku osobnosť. Hlasy verejnosti sa vcelku 
zhodujú v požiadavke po rozmnoženi kádre spevákov. Táto požiadavka je správna. 

Ukazuje sa, že slovenskej tanečnej piesni chýba živý, bezprostredný kontakt s po
slucháčom. Rozhlas, televízia i gramof6n sú cenni sprostredkovatelia, no ani jeden 
nemôže nahradiť priamy kontakt so živým poslucháčom. Vieme velmi dobre, čo zna
mená pre českú tanečnú pieseň Semafor, Rokoko, Apolo či iné malé scény. Na Slo
vensku velmi postrádame také javisko, z ktorého by naplno zaznela pôvodná tanečná 
pieseň rôznych druhov a štýlov, aby sa tu mohla zoči-voči svojmu divákovi podla 
svojich najlepšieh sn popasovať o jeho priazeň. Medzinárodný festival tanečnej 

piesne, o ktorom by sme sl želali, aby dostal "svoje domovské právo" trvale do 
Bratislavy, ako už doterajšie výsledky ukazujú, môže další vývoj v tejto oblasti na 
Sloyensku velmi radikálne ovplyvniť. 

Ak teda posudzujeme situáciu v slovenskej hudobnej tvorbe v obdobi po našom 
-sjazde, môžeme vyjsť z týchto zisteni: výrazne sa rozšíril skladatelský front - neza
búdame, prirodzene, ani na bolestné straty, ktoré naia hudba v posledných rokoch 
utrpela odchodom viacerých našich talentovaných kolegov. 

Na formovaní profilu súčasnej slovenskej hudby podielajú sa svojou tvorivou prá
-con príslušníci niekolkých skladatelských pokolenf. Paralelne s tým sa stále výraz
nejšie prejavuje názorová diferenciácia v otázkach štýlu. kompozičnej techniky, výrazu 
myšlienkového zlizemia atd. Druhým príznačným rysom popri už spomenutom zovndtor
není, odklone od vonkajškového pátosu k vnútorne prežitej a ludsky i umelecky čo 
najúprimnejšej výpovedi, je rastdcl sklon k hladanlu nových vyjadrovacích prostried
kov, k experimentátorstvu a k novej tvorivej odvahe v celom organizme súčasnej 

slovenskej hudobnej tvorby, najmä v tých jeho zložkách, ktoré sd umelecky naj
progresívnejšie a najdynamickejšie. Tento vnútorný pohyb podmieňujúci spomínanú 
~iferenciáciu našej novej tvorby odohráva 58 v niekolkých slohových vrstvách, nie 
Je teda vonkoncom charakteristický len pre niektorú skupinu či štýlovú orientáciu. 
Tento pre dalšie osudy slovenskej hudby velmi závažný proces je na jednej strane 
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prejavom nového chápania socialistického hudobného umenia, no súčasne práve on 
si nástup tohto nového myslenia v oblasti te6rie a estetiky našej hudby priamo vynu
cuje. Umelecká prax je tým korektívom, čo tvorbou nových hodnôt a koncepcii uka
zuje priestor, ktorý naša súčasná hudba dobýva. Neodvážili by sme sa, pravda, tvrdiť, 

že sme všetci jednej mienky, pokial ide o hranice a h lavný prúd tohto procesu. 
Treba však oceniť to, že sme vo sväze i na tých f6rach v poslednom čase začali otvo
rený vecný dial6g a že sme si - zachovajúc si každý svoje umelecké presvedčenie -
zaumienili posudzovať umelecké fakty nepredpojate. Nemožno však poprieť, že v čase, 

keď od nás samých sa čaká vyslovenie kompetentného názoru na najvlastnejšie otázky 
našej tvorby, spomínaný dial6g uskutočňujeme len zriedka, len z prípadu na prípad. 
To, pravda, súvisi s celkovou tendenciou a vedie k istému izolaciolizmu a k ne
dostatočnému záujmu o veci celku. Obávame sa, že keď sami z vlastnej vôle čoskoro 

nepochopíme nutnosť starať sa o tieto veci, prinúti nás na to tlak vonkajš ích okol
nosti. Stále jasnejšie sa totiž ukazuje, že postavenie našej novej tvorby v našej národ
nej kultúry nie je automaticky zabezpečené a raz navždy dané. Tendencie, ktoré sa 
v poslednom čase stále zretelnejšie presadzujú, svedčia o tom, že individuálne úsilie 
o čo 11.ajosobitnejšie prejavy a boj o najtalentovanejšie hodnoty, ktoré charakterizuj6 
- dovolujeme si to tvrdiť - prácu našich skladaterov, nepostačí. Budeme sa musieť 

spoločne overa intenzívnejšie zamýšlať nad svojou prácou i z hladiska jej spoločen

ského poslania. To predpokladá, aby sme si samotnú otázku sociálnej funkcie našej 
hudby kládli naozaj fundovane, nezjednodušovali veci ani na jednu stranu. Pokiar ide 
o zjednodušovanie práve týchto otázok, máme ešte v živej pamäti omyly a chyby 
nedávnych rokov. 

Nebude vari na škodu, keď v tejto súvislosti spomenieme i to, že dnes si už vefmi 
zretefne uvedomujeme, do akej miery závisi spoločenské uplatnenie našej tvorby 
nielen od jej vn6torných hodnôt, ale aj od širšieh podmienok v našej kultúre. Ešte 
pred niekolkými rokmi sme boli v te jto veci velmi optimistickf. Dnes sa liečime 

z ilúzii, no nie dosť intenzívne sa zapájame do roboty, ktorú za nás a pre nás nikto 
automaticky robiť nebude. Nebudeme sa o týchto otázkach osobitne šíriť, no aspoň 
takto chceme pripomenúť, že problém spoločenského dosahu našej tvorby už nemôžme 
vidieť izolovane ako záležitosť tvorby samotnej. Náš sväz v posjazdovom obdobf 
začal práve v tomto smere vyvíjať nemalú aktivitu, aj keď, pochopitefne, ešte nemožno 
hovoriť o prevratných výsledkoch. Mnohé okolnosti - za všetky spomenieme aspoň 
to, ako naprosto nedostatočne znie naša nová tvorba v Ccchách a naopak - pritom 
svedčia o tom, že aktivita sväzu je len slabou protiváhou silného prúdu, namiereného 
dnes proti uplatneniu ozajstných umeleckých hodnôt v živote našich rudi. Nemôžeme 
teda sedieť so založenými rukami ani vtedy, keď ide o profil našej hudby, ani keď ide 
o jej spoločenskú existenciu. 
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Referát pripravili tvoriví tajomníci skladatefskej 
a hudobnej sekcie SSS 

ZDENKO MIKULA, 

JAN SIV ACEK, 

LADISLAV MOKRt 

a predseda sklad. sekcie SSS DEZIDER KARDOŠ 

Gyorgy Ligeti 

Apparitions 
Poznámky k mojej orchestr álnej skladbe 

Trvanie: 9 min6t 
Dokončené: jún 1959 
Premiéra: Festival SIMC 1960 

V ranom detstve sa mi raz sn!valo, žé 
sa ml nepodarilo dostat sa k mojej det
s kej postielke (vybavenej mrežami a po
važovanej za bezpečné útočište ) , pretože 
celá ~zba bola naplnená pradlvom sice 
z velmi tenkých vlákien, no ve l mi hus
tým a nanajvýš zamotaným - ako sekrét 
húsenfc hodvábnika, k toré vypriadajú pr i 
zakukleni celé vnút11o š ka tule, kde ich 
pestujú. Okrem mňa sa v tejto obrovskej 
sieťovine zachytili aj iné bytosti a pred
mety - nočné motýle a chrobáky všet
kých druhov, usilujúc sa dostat do sve
telného okruhu niekolko skromne svie
tlac'ich sviečok, velké, vl hko-špinavé van 
kúše, ktorých hni júca výplň vyčnievala 
z roztrhaného povlaku. Každý pohyb u
viaznutých živočfchov prejavoval sa chve
nfm, ktoré sa prenášalo na celý systém, 
takže ťažké vankúše sa ustavične hojdali 
z boka na bok, čim zase spôsobili vlnenie 
celku. Chvflaml vzájomne na seba pôso
biace pohyby tak zosilneli, že sa siet kde
tu natrhla, čim n iekolko chrobákov ne
nazdajky zfska lo vol nost, aby vzápätf 
s priduseným bzučanfm opäť zablúd~lo vo 
vlniacom sa pletive. Tie to nečakané mo
menty pozvolna menili štruktúru pradiva 
tak, že bolo čoraz zamotanejšie: na mno
hých miestach vznikali nerozmotatelné 
uzly, Inde zase kaverny, v ktorých ako 
pavučiny babského leta poletúvalo nlekol
ko zdrapov z pôvodne súvislého pletiva. 
Premeny systému boli nevyvrátHelné: Stav, 
ktorý sa pominul, nebolo možno znova 
nastoliť. V tomto procese sa zračilo niečo 
?e-:ýslovne smutného, beznádejnosť pomf
Jajuceho času a nenapravitelnej minulosti. 

Spomienka na tento dávny sen mala 
lstý vplyv na hudbu, ktorú som na pfsal 
v posledných rokoch. Udalosti v zapra-

denej izbe zmenili sa na zvukové fantázie 
ktoré tvorili základný mateňál kompozi~ 
cit Mimovolná premena optických a tak
tflnych pocitov na pocity akustické je 
u mňa častým zjavom. Temer vždy mám 
-zvukové asociácie pri farbe, forme a kon
zistencii, a opačne: ku každej akustickej 
senzácii nachádzam formu, farbu a ma
teňálne zloženie. Dokonca abstraktné po
jmy, ako kvantity, vztahy, súvislosti a 
diania zdajú sa mi byt znázornenýml a 
majú svoje miesto v Imaginárnom pries
t ore. Napr iklad pojem ,.času" je pre mňa 
h mlovito biely, plynie pomaly a neza
držatelne zlava do prava, pričom vytvára 
velmi tichý zvuk v podobe hhhhhh. ,.Ľa
vá strana" je v tomto prlpade fialové mies
to plechovej akosti a rovnakého zvuku 
Oproti tomu ,.vpravo" má oranžovú farbu, 
blanitý povrch a dutý tón. 

Ak spomínam opisaný sen ako základnú 
vrstvu pre n iektoré moje kompozície, ne
znamená to, že slúžil mojej hudbe za 
.,obsah". Nemám vonkoncom v úmysle vy
tvárať !lustr atfvne alebo dokonca progra
mové umenie. Obsah sna sa nlekolkokrát 
pozmenil, prekrývali ho Iné predstavy a 
kompozičné pochody a napokon sa mani
festoval už Iba v niekolkých formových 
a. kompozičnotechn'ických aspektoch, ako 
aJ vo všeobecnom habite príslušných diel. 

N_aprfk~ad v orchestrálnej skladbe "Ap
pantlons (Zjavenia) znejúce štruktúry 
pripomfnajú sieťové pradivo z môjho sna 
a pr iebeh súhrnnej formy korešponduje 
tiež s procesom zmien, ktorému sieťovina 
podlieha. V tejto s kladbe sa nachádzajú 
dva základné typy hudobného materiálu. 
Jeden , odvodený z ,.tónových strapcov" 
stoji medzi zvukom a šumom a pozostáv~ 
z n'iekolkých , v poltónových odstupoch 
nad sebou navrstvených alebo vzájomne 
sa prelínajúclch hlasov, k toré sa takto 
vzdávajú svojej Individuality a celkom 
rozplývajú vo vznikajúcom nadradenom 
proc_ese. Tieto jemné, znejúce ,.textúry" 
maju rozličnú kvalitu, a to podla ich 
tónovej výšky, spôsobu a hustoty pletiva, 
ako aj povahy jednotlivých konštitujúclch 
hlasov. Tak sláčikové hlasy vytvárajú 
zvlášť tenkovlákenné a senzibilné textúry, 
flauty a klaňnety hustejšie a mäkšie, hla
sy žestov napokon textúry ešte hrubšie 
a celkom nepriehladné. Rôzne druhy po
hyblivosti zapríčiňujú dalšie diferencova
nie komplexov: Niektoré sú celkom ne
hybné, Iné, vo svojej celistvosti sice ne
hybné, vykazujú vnútorné kmitanie alebo 
prúdenie, vznikajúce ustavične sa men'ia
cim spôsobom spriadania, Iné zasa sa 
pohybujú ako celok. Okrem toho jestvujú 
komplexy, ktoré sa počas svojho znenia 
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vybudujú, alebo odbúrajú. Nlekolko kom
plexov s rôznou šírkou a rôznou dobou 
trvania dostáva sa do nasledovných vzá
jomných reláclf: vzájomne sa vymieňajú, 
prevrstvujú alebo stekajú až do úplného 
splynutia. 

Druhý typ hudobného materiálu predsta
vujú pevnejšie zvukové skupiny, ktoré 
akoby oživovan šumový labyrint vznik· 
nutý z prvého typu. Niektoré z týchto 
skupin sa skladajú zo zvukových skupin, 
ktoré sa zachytávajú medzi vláknami 
mäkšfch materiálov, Iné sa vytvárajú iba 
z nlekolkých zvukov alebo šumov, ba do
konca z jediného zvukového odštepu, 
ktorý preplchuje znejúcu sletovlnu. Všet
ky skupiny a jednotlivé zvuky sa objavujú 
náhle ako znejúce zjavenia a zvyčajne 
aj zrazu zmiznú. No zanechávajú stopy 
v mäkkých šumových textúrach: tieto 
pozmeňujú svoju povahu po každom "ata
ku" zvukových skupin a odštepov, a to 
tak, že velkosf zmeny zodpovedá pťibliž
ne sile ataku. 

Pre objasnenie tohto pochodu opišem 
začiatok prvej časti "Apparltlons". Táto 
časf sa začína nehybným, velmi tichým, 
velmi hlbokým a dlhým zvukom, poza
stávajúcim Iba z dvoch, kontrabasmi hra
ných tónov. No ani tento stacionárny 
zvuk nie je celkom nehybný: kedže Inter
valom dvoch držaných tónov je malá se
kunda, ich ~nterferencla zapríčiňuje kmi
tania, ktoré trochu zakalujú plošne sa 
šíriaci zvuk. Toto kmitanie už pôsobi ako 
- hoci velmi slabý - útok na nezmenl
telnosf zvukovej roviny, vystavenej po ča
se náhlej mutácii: transformuje sa vo 
vyšši, komplexný a šumivejší zvuk, skla
dajúci sa z Osmich tesne navrstvených 
čelových hlasov. Tento zvuk je práve tak 
stacionárny ako prvý, no je ešte tichší a 
má krat~e trvanie. Skrátenie trvania a 
Intenzity sa odôvodňuje tým, že nový 
zvuk sa skladá z viacerých tónov, a preto 
má aj väčšiu "štrku" ako prvý. A kedže 
zvonka ešte nenastal Impulz, ktorý by 
znamenal istý druh prllevu energie, treba 
vyrovnať prírastok na šlrke a hustote 
stratou intenzity a trvania. Až čoskoro 
nastupujúca harfa prináša prllev energie: 
jej drnknutý tón znamená skutočný atak 
na ustálenosť doteraz ticho a plochovlte 
sa rozvíjajúcej štruktúry. Teda práve na
stávajúca zmena musl byt väčšia. Sku
točne ako dôsledok impulzovitého pôso
ben'ia harfového zvuku nastáva porucha 
pôvodnej zvukovej roviny: zmen[ sa akoby 
vo vibrujúcu masu. V podstate je tento 
nový, vibrujúc! zvuk úzko prfbuzný s pr
vými dvoma takmer nehybnými zvukmi. 
Skladá sa totiž tiež z kontrabasových a 
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čelových hlasov. Je len značne "nabltejšl~. 
a to nielen kvôli vibrovanlu, ale aj pre 
prlrastok na štrke a hustote: skladá sa 
už zo štrnástich konštitujúclch hlasov. 

Oalšla konštrukcia časti sa stanovuje 
podla podobných prlnclpov. Chcem preto 
uviesť už Iba dve typické miesta, ktoré 
môžu slúžiť za doplnenie a potvrdenie 
mojich vývodov. Po prvé, miesto, kde na
stupuje velmi krátke a tvrdé, akoby od
štepové pizzicato sláčikov. Zatlal čo do
teraz - napriek všetkým zmenám dyna
miky - maximálnou zvukovou silou bolo 
mezzoplano, zrazu sa vynára fortlssimo. 
Toto nepredvldané objavenie sa neočaká
vanej zvukovej sily musl vyvolať - podla 
doterajšej logiky udalosti - hlbšie zasa
hujúcu zmenu ako všetky predchádzajúce 
Impulzy. A naozaj je to tak. Na tomto 
mieste súvislá sieťovina prvý raz je vy
stavená šoku, ktorý vyčerpá jej silu 
odolnosti. Nastane trhlina v znejúcej 
štruktúre, vzniká prvá dlhšia, tok hudob
nej formy prerušujúca pauza. Od tohto 
miesta sa sieťovina nenávratne menf: 
stacionárne zvuky, predtým zakalené len 
slabými Internými vibráciami, sa teraz 
rozstrapana. Tremolá a trilky oživujú 
znejúce masy a neprerušované, nepravi
delné výkyvy dynamiky zabraňujú znovu
nastoliť akúkolvek rovnováhu. 

Druhé miesto, o ktorom by som sa 
chcel zmieniť, pozostáva z ovefa neoča
kávanejšleho, ešte tvrdšieho Impulzu, vy
tvára akoby dynamický vrchol časti. Teri'
to Impulz sa neodlišuje od všetkého do
teraz nastoleného iba svojou mohutnejšou 
zvukovou silou, ale aj farbou zvuku a po
lohou tónov, ktoré stoja v najprfkrejšom 
kontraste ku všetkým doteraz sa vysky
tujúcim. Obzvlášť ostrý, vysoký, všetkou 
silou ud~erajúcl impulz uskutočňuje sa 
nasledovnými nástrojmi: troma malými 
flautami staccatlsslmo, xylofónom, zvon
kovou hrou, bičom, velmi vysoko ladeným 
malým bubnom, čelestou, harfou, čemba
lom, klavírom - na posledných štyroch 
z menovaných nástrojov odznejú zvuko
vé strapce vo velmi vysokých polohách 
- konečne sláčikmi, z ktorých vyludzujú 
intenzívne znejúce špeciálne pizzicato, a 
to tak, že sa s truna pritlačf nechtom na 
hmatník. Súladne s použ'itými kompozič
nými prlnclpml takto vzniknutá "kovová 
explózia" ako najsilnejší atak časti musf 
vyvolať najdalekosiahlejšie následky. Celá 
forma akoby sa na tomto mieste zrútila. 
Tento účinok sa dosahuje náhlou zmenou 
registrov: Doteraz dominovali hlboké 
zvukové polohy - vysoké sa vyskytovali 
len ojedinele, pťlčom sa strácali vo vše
obecne vládnúcom temne. Odteraz pre-

V'RIZMAI 
Najdôležltejšf objav našej doby na poli 

hudby pravdepodobne nie je objavenie do
dekafonickej, seriálnej alebo &lektronlc
kej hudby, ale znovuobjavenie hudby stre
doveku a renesancie, nie ako objavenie 
látky pre súčasné vyjadrovanie, ale jel 
objavenie ako osobitnej hodnoty. Treba 
fsf len o nlekolko krokov dalej, aby sme 
objavil'! oblasť orientálnej hudby. Práca, 
čo by sme mohli vykonať a ktorá by moh
la byť najdôležitejším prfspevkom k dneš
nej hudbe, by spočfvala na znovuocenenf 
hudobných hodnôt, ako aj na nepredpoja
tom a dôkladnom preštudovanf hudobnej 
psychológie, psychofyziologlckých reakci[ 
na určité zvukové útvary, v oboznámeni 
sa s hudobnou sémantlkou, s duchovným. 
citovým a estetickým obsahom jednotli
vých hudobných jazykov. Len po takomto 
štúdiu môžeme prirovnať nám núkajúce sa 
možnosti, fixovať ich esteftcké a Iné ciele 
a konečne Ich hodnotové miery vzájomne 
porovnávať. 

A. Oaniélou, Musica 

Svet hudobných dojmov a skúsenosti 
poslucháča okolo r. 1800 sa podobal pre
hladnej krajine, na obzore ktorej sa vy
výšeniny jasne vynfmall; svet skúsenosti 
dnešného poslucháča sa podobá skôr na 
rozvrásnené vápencové pohorie nesúvisia
cich, vedla seba sa týčiaclch útvarov, kde 
nám obzor neumožňuje, aby sme pomocou 
neho odčftali výšku jednotnvých štltov. 
Dielo majstl'ov už nie je konečným cielom 

vláda vysoký register a z hlbokého ostá
vajú Iba kde-tu sa vynárajúce stopy. Táto 
zmena registra je najnápadnejšou preme
nou v súhrnnom priebehu časti, ktorej 
celá architektúra sa vyjasňuje týmto 
náhlym vzplanutfm. 

Hudobná forma stavaná podla tu opf
saných predstáv a prlnclpov vyviera 
z ustavičného vzájomného pôsobenia sta
vov a príhod. Stavy sa prerušujú náhle 
sa vynárajúclmi udalosťami a pod ich 
vplyvom sa menia. A opačne: Zmenené 
pomery do určitej m~ery vplývajú na 
druh udalosti, ktoré sa musia javiť vždy 
novým spôsobom, aby mohli dalej pozme-

cesty, po ktorej sa ho poslucháč pomo
cou podobných štýlových kategóri[ men
šfch a menej náročných diel môže zmoc
niť. Erózia umeleckého výberu vymyla 
spojivá a prehlbila priepasť medzi jed
notlivými vrcholmi, a preto sa môžu ka
tegórie poslucháčov pohybovať len v úcty
hodných výškach majstrovských diel, aby 
Ich okúsili a zmocnil i sa Ich. 

P. Giilke, Neue Zeitschrift fiir Musik 

Ked musfme alebo môžeme každú notu 
skladby podla nejakého systému vysvetliť, 
potom výsledok nie je hudba. Kompono
vanie podla určitého systému je prizna
nim Impotencie. 

Niečo také ako umelecká avantgarda 
nejestvuje. Táto myšlienka je výmyslom 
pohodlného obecenstva a kritikov. Umelec
patri vždy svojej dobe, lebo sám je na 
tvorbe svojej doby zúčastnený. Je to obe
censtvo, ktoré pokrivkáva a tvorf derniére
grande. Velkf hrd~novla obecenstva sú ti, 
čo udržujú minulosť pri živote a vedú ho 
skôr dozadu ako dopredu. Ako napr. Tos
caninl - v Istom ohlade velký dirigent, 
ale človek, ktorý žije vlastnej hudobnej 
minulosti. Vždy boli skladatelia, ktorf 
boli pred vkusom svojej doby. V mojej 
mladosti nazývali Cérasa Francka avant
gardlstom, Brahms bol vtedy hrd~nom. A 
teraz s odporom zisťujem, že ten Istý vý
raz sa vzťahuje na mňa a na mnohých 
Iných. 

Jestvuje len dobrá alebo zlá hudba všet
kých čias. Zlá hudba 18. stor. nie je nič 
1né ako hluk - presne tak ako zlá hudba 
dneška. 

E. Vadse 
(podla E. Heim, Melos] 

ňovať zmenené danosti. Takto sa usku
točňuje neprestajná premena: Stavy a 
udalosti, ktoré sa už raz vyskytovali, vzá
jomne vylučujú svoje znovunastolenie, sú 
teda nenávratné. 

Pretože stupeň zmien stavu je približne 
proporclonálny vo vzťahu k sile Impulzu 
udalosti, nastáva dojem kauzálneho pome
ru medzi udalosťami a zmenami stavu. 
Tento kauzálny pomer je, pravda, \ba 
zdanlivý: Je elementom Iba flngovanef 
hudobnej syntaxe. 

GYORGY LIGETI, 
prelolila V. Neumannová 
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Bajazidov návrat 

l 
Ján Cikker: Beg Bajazid 
Dirigent: Anton Buranovský 
Režisér: Koloman Cillik 
Výtvarnik: Pavol Herchl 
DJGT Banská Bystrica 

Zhodou okolnosti sa dvadsiata clkkerov
ská operná premiéra uskutočnila v Ban

·skej Bystrici - skladaterovom rodnom 
meste. Oalšou zhodou okolnosti sa stalo, 

·že práve pred ňou odovzdal poverenik 
školstva a kultúry dr. Matej Lúčan skla
datefov'l z poverenia prezidenta republi
ky titul národného umelca. 

Pravdaže, ked Bystričania pripravovali 
premiéru Bega Bajazlda s podtitulom Tur
čin Poničan, nemohli tušiť, že premiérový 
večer bude mat také slávnostné ovzdušie. 
Slúži Im ku cti, že svojim'! výkonmi túto 
rozhodne nie každodennú náladu ešte 
umocnili. 

Predovšetkým prekvapili úrovňou hu
dobného naštudovania. Beg Bajazid zna
mená dosial najťažšiu úlohu, pred akú 
bola spevohra DJGT postavená. A neskla
mala. Naopak: vytvorila jeden z medzni
kov histórie svojej činnosť!. Je zaujima
vé, že tento náš najmenš[ operný súbor 
ich zaznamená zakaždým pri dielach vel
mi náročných: r. 1960 Foerstrovou Evou, 
r . 1963 Suchoňovou Krútňavou a teraz -
opäť s odstupom troch rokov - Begom 
Bajazldorn. 

Pravdaže, orchestrálny part bolo po
trebné vopred upraviť tak, aby ho mohol 
zahrať malý symfonický orchester. Upra
vovatelovi dirigentovi Buranovskému slúži 
ku cti, že zachoval harmonické bohatstvo 
Cikkerovej hudobnej reči. Pravda, bolo 
by sa žiadalo viac sláčikov a čistejšie la
denie driev, miestami aj rýchlejšie tem
pá - ale počet hráčov v orchestri nezá· 
vis[ od neho; ostatné nedostatky treba 
odstrániť dodatočne. Velkú prácu vykonal 

Dantonova smrt v Janáčkovej opere v Brne 
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aj sbormajster Karol Béla najmä naštudo
vanim náročného dvojsboru v závere za 
účasti výpomoc[. - Skoda, že alty nie 
sú prleraznejšle a že na prvej premiére 
prišlo k malým, no predsa len počutelným 
zakollsaniam. Na druhej premiére bol vý
kon sboru omnoho vyrovnanejšL To plati 
napokon o všetkých účinkujúcich 
množstvo oficiálnych hosti, vrátane celej 
plejády kritikov, bolo pre nich koncen
trovaným útokom na nervy. Bolo by dob· 
re, keby najmä kritici venovali bansko
bystrickej spevohre v'lac pozornosti -
osožilo by to práve tak banskobystrickým 
umelcom, ako aj Informovanosti verej
nosti. 

Výtvarnik navrhol riešenie, ktoré vy
tvorilo Ilúziu značnej hlbky: od portálu 
k orchestrlšfu natiahol jemný biely tyl, 
na ktorý premietal rôzne dlapozitlvy, do
kreslujúce 'inštrumentálne predohry -
l vlastný scénický obraz. Ten mal pôdo
rys odvážne šikmej plochy so stálym ho
rizontom, varlovaným len náznakovými 
doplnkami. [Stráž v prológu, náznak de
dinskej drevenice v 1., závesy v II. dej
stve, stromy v epilógu.) Kostýmy sa vý
tvarnikovl tiež vydarili - s výnimkou 
"županu", v ktorom sa Bajazld objav[ 
v epilógu. [Okrem toho pou~tle ludových 
prvkov v ňom nie je namieste ani z hla
diska fabuly.) 

Režisér dokonale využil priestor zväčša 
statickým, reliéfne organizovaným zosku
penim; aj v osvetleni prevládali tlmené 
tóny, čo taktiež prisplevalo k dosiahnutiu 
Uúzle hlbky. O to viac vynikli dramatic
ké akcie: vpád Turkov v l. dejstve, dušev
n ý boj Bajazlda v 2. dejstve vyzneli velmi 
účinne. Tam sl režisér dokonca dovolil 
dosť odvážny škrt: Bajazldova matka sa 
neobjavuje; 2. dejstvo sa konči "otvorene" 
- Bajazidovým zamdlenim. Tento škrt 
zvýraznil jednu nedopracovanosť libreta 
[je Ich hodne), rozhodne však je prifažll
vejši než objavenie sa matky na spôsob 
deus ex machina. 

A ked som už pri škrtoch: zopár by 
1ch - podla mojej skromnej mienky ·
dielu len prospelo. Hovorieva sa: flnls 
coronat opus. Ale v Bajazidovl skôr kon
covky "zabijajú" predchádzajúce. Tak 
sforzatový akord na konci skvelého pro
lógu ako keby hovoril: "Tlieskajte!" Zvu
komalba horiacej dediny úplne zotrie 
otrasný zážitok z rozlúčkového sboru za
jatcov. A veselica na spôsob vystúpenia 



ludových umeleckých kolektivov v zá
vere epilógu po slávnostnom choráli pô
sobí cudzorodo. - je to ozaj škoda, 
ved Bajaz'id geniálnou kompozičnou prá
cou doslova hýri. 

Ale, aby som neodbočoval: nesmiem za
budnúť na sólistov - nie zo zdvorilosti, 
a le. z povinnost! vyzdvihnúť dobrO. a vzác
ne vyrovnanú úroveň takmer všetkých. 
Milan Kopačka zvýraznil na prvej pre
miére titulnú postavu velmi dobrým 
speváckym výkonom; herecky akcentoval 
lyrické struny, jemu najbližšie. jeho al
ternant jozef Konder je hlasovým natu
relom ( hrd'inský tenor) bližšl autorovej 
predstave - i ponlmaním celej postavy 
inklinuje k heroizácii; zatial je však dosf 
rozpačitý v lyrických partiách. Otília Ha
garová je vyložený typ Katky; čistý, nosný 
hlas a precítená hra by ju boli mali pred
určit do prvého obsadenia - no nestalo 
sa tak : na prvej premiére sp,evala M. 
Urbanová v citelnej distonácii a herecky 
iba r utinovane. Charakterovú štúdiu Anny 
vytvorila Drahomlra Drobková (krásna 
artikulácia, nádherná farba) - jej alter
nantka Darina Hanuliaková bola iba tie
ňom tejto kreácie. Menšie, ale vôbec n'ie 
nenáročné postavy st elesnil!: F. Maceška 
(Beg Hasan, !mam istambulský), F. Caban 
(Abdul), S. Babjak (richtár), L. Longauer 
(bača) a ]. Sanitra [mladý turecký vojak, 
prvý beg). IGOR VAJDA 

Znovuobjavený 
Puccini 

l 
G. Puccini: Turandot 
Réžia: B. Kriška 
Dirigent: T. Frešo 
Scéna: L. Vychodil 
SND Bratislava 

Inscenácia Turandot je udalosťou sezó
ny. Ozval sa hlas, polemizujúci s tenden
ciami O.plne bagatelizovať Pucciniho zá
stoj v opere - s chytlavou chorobou, kto
rej ložisko dnes už ťažko určit, s neplsa
ným zákonom, ktorého životnost neraz 
podporili nevhodné dramaturgické výbe
ry, nepochopené inscenačné postupy. 
Predstavuje sa posledná, ale azda najtrvá
cejšia farba portrétu velkého divadelnlka: 
zosumovan'ie tvorivej cesty a zároveň 
i náčrt nového dejstva. 

Turandot však prerušila aj dlhodobú 
absenciu velkého divadelného zážitku na 
našom opernom javisku. Okrem výnimiek 
vo väčšine prípadov dominovali najmä 
čiastkové O.spechy, pO.tali jednotlivosti 

[výtvarné riešenia, rež'ijný "únik", hu
dobná Interpretácia čl Individuálne výko
ny) . V Kriškovej Inscenácii sa mnohovrst
vovosf gozztovsko-schillerovsko-pucclnlov
skej rozprávky stmeluje v jediný obraz, 
spoločným menovatelom všetkých zlož'iek 
stáva sa priam ideálna harmónia s hud
bou, profesionálnosf v tom najlepšom 
zmysle slova. Velké masové scény, ma
lebné tablá, pôsobivé aranžmán - bez 
kfčovej velkoopernosti sa spájajú s ak
ceptovanlm života postáv - bez vnucova
nia sa drobnokresbou, popisnosťou. 

Tempovú. istotu, farebné zvládnutie par
titúry rušila zo začiatku prllišná zvuko
vá kompaktnost (možno l presunutím ja
viskovo funkčných ~nštrumentálnych sú
borov do orchestriska), postupne sa však 
orchester cizeluje, podobne ako sbor 
v množstve velkých príležitostí získava 
čoraz vyhranenejšie kontúry. 

Sólistický súbor je interpretačne vyrov
naný. Velké momenty patria hosťujúcej 
Hane Svobodovej, hlasom, zjavom priam 
predestinovanej na titulnú postavu. Ideál
ny javiskový typ, cíti a dokonale stvár
ňuje výrazové bohatstvo, ktoré do tejto 
mimoriadne náročnej úlohy vtesnali au
toťi - pomstu, vášeň, krutosť chladnej 
krásy l rozplynutie sa v láske. 

Bratislavská Turandot sa stáva nielen 
umeleckou udalosťou po dlhšom pôste, 
ale sO.časne aj naznačuje, ako by mohol 
súbor reprezentovať svoje kvality v opti
máln ych podmienkach. 

ZUZANA MARCZELLOVA 

Málo dôvodov 
k spokojnosti 

l 
Otto Nlcolai: Veselé paničky z Windsoru 
Dirigent: JO.lius Karaba 
Režisér: Miroslav Fischer 
Scéna: Stefan Hudák 
VSMU Bratislava 

Ak sme z tohoročného absolventského 
predstavenia operného štúdia VŠMU od · 
chádzali menej spokojní než po Iné roky, 
má to viacero prlčin. Už sám výber Nl
colaiho opery Veselé paničky z Windsoru 
u kázal sa nie práve najvhodnejšl. Buffóz
ny charakter tejto ešte stále sviežej ope
ry žiadal by si pre účinné rozohratie ozaj 
vftpných scén jednak omnoho väčší javis
kový priestor, než akým disponuje operné 
štúdio VSMU, jednak väčšie a skúsenejšie 
hlasy. 

Slabšie a miestami až neuspokojivé spe-
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väcke zvládnutie Nlcolalho postáv je jed
nou z hlavn9ch pr!čln tohto menej vyda
Teného predstavenia. Nemožno tvrdiť, že 
by tohoročn! absolventi disponoval~ Iba 
skromn9ml hlasov9m1 danosťami; skôr 
prekvapila určitá technická nepriprave
nosť, nedostatočná hlasová kultúra, hla
sové manierizmy a pod. Tieto nedostatky 
sa zvlášť clterne prejavovali u mužskej 
časti účinkujúcich, kde bude v budúcnosti 
potrebné venovať absolventom, ako l po
slucháčom nlžš!ch ročn!kov, zv9šenú pe
dagogickú pozornosť. Omnoho lepšie sa 
darno predstavltelkám žensk9ch úloh, spo
medzi ktor9ch upozornila na seba Anna 
K r l .ž a n s k á v úlohe Anny Pageovej. 
Svieži zjav, krásny a pr!jemn9 hlas, na 
ktorom vidief školenie, ~stotu, dobrú pri
pravenost. Jej v9kon bol jeden z mála 
pr!jemn9ch prekvapen! večera. Nesklama
la ani Tatjana K re s á k o v á ako pani 
Fordová, ktorej snaživý a temperamentn9 
v9kon bol podopret9 aj sol!dnou muzlka-
11tou .. Co vôbec neuspokojil<>- u všetk9ch 
účinkujúcich, bola žalostná úroveň hovo
Teného slova. Prirovnanie lc vyspelejš!m 
I()Chotn!kom v tomto smere bolo by uráž
'kou t9c.h druh9ch ... Chronické nedostat
ky vo v9chove opern9ch spevákov k slov
nému prejavu ukázali sa opäť raz vo ver
ml vypuklej podobe! 

Neoslnila an~ réžia Miroslava Fischera, 
tradičného režiséra t9chto predstaven!. 
'Cen!me sl sústavnosť, s akou sa Fischer 
venuje mlad9m adeptom operného spevu 
už niekolko rokov, no nazdávame sa, že 
jeho pohostinné réžie nesplňajú na žela
ternej úrovni pedagogický účel, ktorý by 
mal byť prvorad9. Pripadá nám to tak, 
ako keby Fischerove každoročné réžie na 
VŠMU boli motivované skOr akousi fami
Uárnou solidárnosťou s mlad9mi než sku
točn9ml potrebami mlad9ch, zač!najúclch 
umelcov aj niečomu naučiť. Vo Flschero-

v9ch réžiách na VšMU ch9ba zodpoved
nejš! a serlóznejš! pr!stup k veci, potreb
ná dávka vážnosti, premyslenejšia koncep
cla, ako aj detailnejšie prepracovanie cel
ku l časU. Vždy je všetko urobené velm'l 
nar9chlo, nahodené len tak ravou rukou. 
Jeho predstavenia (menovite komlck9ch 
opier) prlpom!najú často študentskú re
cesiu, kde pri uvornenej disclpUne a 
nezáväznom aranžmán sa najlepšie bavia 
sami ·účinkujúci na javisku. Plat! to aj 
o jeho réžľl Vese19ch panlčlek z Windso
ru, ktoré vďaka režijnej pohodlnosti, ne
dbalosti a malých nárokov na hereckú 
disclpl!nu stratili vera zo svojho šarmu. 
Na javisku bolo s!ce dosť komiky, humoru 
i roztopašnosti, no ch9bala pevnejšia or
ganizácia, duchaplnejšie l konkrétnej§Ie 
poin'tovanle jednotllv9ch situáci! podla 
duchu predlohy. Predstavenie mu miesta
mi uviazlo až v rovine kabaretnej frašky, 
kde sa k slovu dostával aj nevkus. Nevku
s u bolo v tomto predstaven! vôbec prlve
ra, poč!najctc hlasov9m1 a rečov9m1 ne
dostatkam~ cez pohybovú ťažkopádnosť 
až k scéne, maskám a stup!dnym kost9-
mom. 

Absolvujúc! dirigent Július K ar a b a 
urobil s pozliepan9m orchestrom za danej 
situácie všetko, čo sa urobiť dalo. Len 
akosi pozabudol, že diriguje opern9 or
chester. Karaba málo rešpektoval javis
ko, jeho zvuková predstava diela bola 
značne predimenzovaná, orchester mu 
znel zväčša prlhlučne, prekr9vajúc tak 
spevákov v nectnosnej miere. 

S tohoročn9m absolventsk9m predstave
nim na VŠMU sa mohlo ešte ~ekolko 
t9ždňov počkať. V9sledok by bol Iste lep
š!. Takto, žlaf musime konštatovať, že 
z absolventsk9ch predstavenl, ktoré sme 
na VŠMU za posledné roky videli, teraj
šie Veselé paničky z Wlndsoru mali azda 
najslabšlu úroveň. AG 

Blýska sa na časy? 
• Siovenskd 
• filharmónia 

3. a 4. februďra 1966. Orchester SF. Dirigent: Claudio Abbado. Program: Piotr Ilfič 
·Cafkovskif: Romeo a Jtílla - fantďzia-ouverttíra, Sergef Prokofiev: Suita z baletu 
"Romeo a Jtília", Felix Mendelssohn-Bartholdy: IV. symfónia "Talianska". 

Februárov9 cyklus koncertov Slovenskej miesto XIII. symfónie Dmitrija šostakoviča 
'filharmónie v pôvodnom pláne sluboval Suchoň ov Zalm zeme Podkarpatske j) 
na každom podujat! nejakú prffažllvú l zmenu interpretov (okrem v9meny Slo
skladbu, no choroba v troch prípadoch váka Rajterom namiesto Svobodovej a 
zapr!člnila zmenu programu (Nono na- Baricovej v Mahlerovl ťtčlnkovali nakoniec 
miesto na prvom odznel na poslednom š túrovová a Czihalová) a Dobrodlnského 
februárovom koncerte, pre ochorenie La- harfový koncert "zásluhou" ochoren'Ia 
dislava Slováka ďirigoval posledn9 kon- Kož!kovej vypadol z programu celkom. 
<:ert dr. Rajter a bol núten9 zaradiť na- Popri koncerte madrlgallstov Spevácky 
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sbor SF vystúpil v tomto cykle s!ce dva spôsobom. Ho.~=! Cajkovsklj nahradi) vlast
razy - v troch skladbách, ale popri re- ne v programe Nona a nacvičoval sa 
prfzovanom Suchoňovl a Nonovl (naštu- vlastne v hodine dvanástej, vďaka tomu, 
dované na "export" l stačll tentoraz vzor- že orchester má dielo v repertoári, ako 
ne pripravit čo do sborového partu po- aj zásluhou dirigenta, vyznel strhujúco, 
merne málo rozsiahleho Mahlera, takže dramaticky neobyčajne účinne s pomerne 
napravil svoje fiasko v Bachovej omši prec!zne zvládnutými detailami. 
h mol z januára. Preťaženosť tohto telesa Prokofievovu suUu sme sl tentoraz vy
sa najmarkantnejšie odzrkadlila na vý- 'POčuli v novej Abbadovej verzii. Dirigent 
kone súboru madrlgal~stov. I tak však ju zostavil jednak z pôvodných dvoch 
v podstate zostala na každom podujat! sult a čiastočne z č!sel a obrazov baletu, 
nejaká pr!tažllvá skladba alebo lnterpre- ktoré skladater ani do jednej zo sult 
tácla. Za najkrajš! umeleck9 zážitok me- nezaradil. Zaujlmavé a velmi pôsobivé bo
slaca pokladáme Abbadovu Interpretáciu le včlenenie šiestich mandollnistov do 
Prokoflevovej suity a Rajtrovu koncepciu zvuku orchestra. Celkove suita dostala 
Suchoňovho žalmu; za dramaturgický v tejto podobe výborný spád a opakovan'ie 
prlnos Nonovo Canto sospeso, Mahlerovu niektorých tém na začiatku a na konci 
II. symfóniu a Vivaldiho štvoro ročných s uity vyvoláva dojem reprfzy. Podanie ma
obdobi, takže s úrovňou l dramaturgiou lo vynikajúcu úroveň. Abbado využil ver
februárového cyklu môžeme byt spokojn!. ké dynamické možnosti nášho orchestra 

Abbado svojim bra~slavským vystúpe- a svoj jedinečný rytmus a temperament 
n!m dokázal, že je napriek pomerne mia- na majstrovsky virtuózny výkon, na kto
dému veku silnou umeleckou osobnosťou. rý budeme ešte dlho spom!nat. 
Je to umelec, ktorý zaujme poslucháča či I ked, ak_o všetky ostatné skladby, 
už postaven!m jednotlivých detailov v cel- l Mendelssohnovu symfóniu dirigoval Ab
ku, ich vybrúsen!m, plasticitou alebo cel- bado spamäti, nepodarilo sa mu do~ah
kovým napätlm. Namiesto pOvodne ohlá- nut taký jedinečný kontakt s hráčmi ako 
seného Nona odznela v susedstve Proko- v prvej polovici programu. Príčinu toho 
fievovej suity ouvertúra-dramatická fan- treba hladat predovšetk9m v malej tech
tázla Romeo a Júlia od Cajkovského. Obe- nickej pripravenosti orchestra, ktorý ne
censtvo malo teda zriedkavú pr!ležltost bol schopný zdolať lahký""a vzdušný men
porovnať, ako sa ktorý skladater vyrovnal delssohnovský štýl (najmä v skupine dre
s touto shakespearovskou tematikou, l ked ven9ch nástrojov]. Pomerne najmenej sa 
každý autor spracoval tento námet in9m vydarilo záverečné saltarello v Preste. 

10. a 11. februďra: Orchester a Spevďcky sbor SF. Dirigent: Karel Sefna {Praha}. 
Sólisti: Alexander Jenner { Raktísko} - klavfr, Ružena Stúrovď { soprďn}, Yvetta Cz/ha
lov.~ {alt} . Program: Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pre klavtr a orchester d mol 
{ Kochel 466}, Gustav Mahler: II. symfónia c mol. 

Alexandra Jennera pozná bratislavské 
obecenstvo predovšetk9m ako výborne 
technicky fundovaného pianistu ( Stravin
ského Petruška), ako majstra roman~ckej 
lyriky a virtuozity (Schumannov koncert). 
Pristupovali sme preto s očakávanlm 
k jeho interpretácii Mozartovho št9lu. 
Umelec nás zaujal predovšetk9m v l yric
k9ch partiách (II. čast, spevné myšlienky 
v okrajov9ch partiách). Pochmúrny dra
matizmus tejto skladby zdôrazňoval Jen
ner miestami až prillš bravúrne. Jeho 
prstovej technike nemožno sice uprieť lesk, 
a le pritom nám v nej chýbala širšia dyna
mická paleta, najmä smerom nadol. 
Okrem toho orchester synkopované mies
ta I. času hral dosť neisto. 

Interpretovať Mahlera je úloha na 
ktorú sa podujima SF pomerne sviatoč
ne. Šejnova interpretácia miestami pôso
bivo a účinne vynášala fllozoficko-mysl'i
telsk9 obsah diela, no napr. III. čast sa 
nevyhla zdlhavostl a rozvláčnosti. 

V Mahlerovi sme opäť počuli kultivo
vaný, pekný, dôkladne vybrúsen9 a vrúc
ny výkon Speváckeho sboru SF. Zo sólis
tiek zaujala najmä Yveta Czihalová, v kto
rej nám vyrástla vyn,kajúca koncertná 
speváčka. Jej hlasové a technické mož
nosti a výborné školenie už začfnajú pťi
nášať bohaté ovocie. Na zaradenie Ruženy 
Štúrovej ako sólistky sa treba pozerať 
priam ako na bielu vranu. Aby sa poslu
cháčke konzervatória dostala možnosť 
vystúpiť na profesionálnom koncerte a 
hned so SF v jej abonentnom cykle, je 
v porovnani s minulosťou ojedinelý pri
pad a svedči o vynikajúcom talente a 
o ešte väčšom konglomeráte šťastných a 
priazniv9ch okolnosti. Speváčkin hlas má 
krásne zamatové zafarbenie a techn'icky 
je už tiež značne vyspe19. V nlektor9ch 
polohách znie skutočne reprezentačne, no 
ešte nemôžeme od nej očakávať vyrovna
ný, zrelý výkon. Predovšetkým sa štúrovej 
ešte treba venovať dôkladnejšiemu vyrov-
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nanlu registrov a ziskať čo najviac skúse- tivne dosť vynikol čo do kultivovanosti, 
nosU vo verejnom vystupovanL Jej nada- vrúcnosti a technickej ~stoty, no nemož
nle je cennou devizou neďalekej budúc- no povedať, že podal najlepši výkon v rám
nosti, najmä na opernej scéne. ci svojich možnost[. Tie sú dnes, chvala-

Orchester tentoraz v Mahlerovl rela- bohu, podstatne vyššie! 

17. a 18. februdra. Madrigalisti pri Slovenskej filharmónii, dirigent: LadtslQlJ Holdsek, 
Slovenský komorný orchester: sólista a umelecký vedúci Bohdan Warchal. Program: 
Hans Leo Hassler: Za tebou, ldska, mriem, Jak mdm sa s Tebou lúčU, Giovanni P. 
da Palestrina: Krdsna ukrutnica, Claudia Monteverdi: Ach, z tolkej ldsky zhyniem, 
Počujte, milé vtdča, John Farmer: Svdrny Phylis, Gesualdo dl Venosa: Mlčtm a na· 
riekam, Ziar očí vie zvdbif, Pierre Certon: Klebietka z jarmoku, Orlando dl Lass~: 
Vzdaj sa rojčen ia, Mlyndr, mer, Clement Jannequin: Spev vtdkov. Antonio Vlvaldr: 
Stvoro ročných obdobt, op. 8. 

vera sme sl siubovall od koncertu, kto- ru SF; všetci jeho speváci sú členmi sú
rého dve polovice rozdelili medzi sebou boru madrigalistov. Podstatne prlaznlvejš[ 
Madrlgalistl pri SF a SKO. Nemôžeme a umelecky presvedčivejši dojem zane
však, žlai, konštatovať, že by nás ~ch vý- chall u obecenstva posledné štyri plesne. 
kon bol býval nejako · zvlášť nadchol. Počinajúc Certonovou Klebletkou z jar
Technická úroveň Interpretácie, umelecká moku, akoby bol Ich prejav dostal po· 
presvedčivosť v obidvoch prtpadoch neboli vzbudzujúci prostriedok v podobe potles
na očakávanej úrovni. Výkon madrlgalls- ku obecenstva, ktoré si po Jannequlnovl 
tov akoby bol býval poznačený chvatnou vynútilo ešte dva pridavky. 
prtpravou. I keď vlani vystúpili v rámci Vivald~ho Stvoro ročných obdobi v po· 
komorného cyklu s podobným progra- dan[ SKO pokladáme predovšetkým za 
mom, nebol na februárovom koncerte ba- dramaturgický prtnos. Je to doteraz naj
dateiný nejaký podstatný rast tohto en- rozsiahlejšie dielo, ktoré tento súbor na
semblu, ba skôr naopak. Chýbala nám študoval. Podujal sa tak na úlohu, ktorú 
jedinečná a dokonalá preclznosť a jed- pri svojich možnostiach na nácvik nesta
notnosť, výborné a perfektné vybrúsenie čil zvládnuť do dôsledkov. Prejavilo sa 
najjemnejšich detaHov. Tentoraz najmä to v mnohých intonačných kazoch pri só
v prvých dvoch tretinách akoby sa spe- love koncertujúclch husliach ( B. War
váci sústreďovali najmä na zdolávanie cha!), ale l v č'istote a vyrovnanosti cel
technických a textových problémov (sp ie- kového zvuku súboru. V množstve časU, 
vali v origináloch), takže umelecká tvo- ktoré táto skladba prináša, skôr zaujali 
rivá činnost bola viac-menej odsunutá na pomalšie, kde sa mohla uplatniť vrúc
vediajšlu koiaj, čoho prlčlnu treba vidiet nosť a plastickosť podania, taká typická 
v prlllšnej preťaženosti Speváckeho sbo· pre tento súbor. 

24. a 25. februdra 1966. Orchester a Spevdcky sbor SF. Dirigent: Ľudovtt Rajter. 
Sbormajster: Jdn Mdria Dobrodinský. Sólisti: Darina Markovičovd (soprdn), Anna Por 
gesovd (alt), Ľudovlt Buchta (tenor) a dr. Gustdv Papp {tenor). Program: Luigl Nano: 
Il canto sospeso, pre soprdn, alt, tenor, miešaný sbor a orchester, Franz Schubert: 
VIli. symfónia h mol {Nedokončend), Eugen Suchotf: Zalm zeme Podkarpatskef, kantdta 
pre tenorov~ sólo, miešaný sbor a verký orchester. 

Nonova skladba mala pôvodne odznieť 
na prvom februárovom koncerte, no pre 
ochorenie Siloša Pohanku muselo sa jej 
uvedenie presunúť na tento termin. Je to 
dielo koncipované v prisne seriálnej tech
nike, ktorá klaďie na priemerného diváka 
nesmierne nároky. I úroveň Interpretácie 
vnucovala dojem, že nezvyklé Intervaly 
vyžadovali najmä od spevákov (sólistov 
i od sboru), ale aj od orchestra, nadmer
nú námahu, takže ťažisko Ich úsilia sa 
opieralo na zdolávanie lntonačno-technlc
kých problémov, a tak sa tvoťivá ume
lecká činnost obmedzovala na minimum, 
čim sa celkový dojem z diela dosť ochu
dobňoval. 
Suchoňov Zatm sme už dosť dávno ne-
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počuli a tentoraz bolo zaujimavé to, že 
po Slovákovej koncepcii, známej l z gra
mofónovej nahrávky, sme po úspechu 
v Budapešti na začiatku tejto sezóny vy
počuli aj Rajtrovu Interpretáciu. Pod jeho 
vedenim orchester l sbor výrazne pod
čiarkol dramatlzmus kantáty, vášn~vé vy
pätie plôch l jemnú lyriku. úroveň poda
nia bola na skutočne reprezentačnej úrov
ni. I sbor spieval Isto, s nadšentm, pocho
pentm a dynamickú formu mal pekne a 
účinne vybudovanú. Po dr. Blahovi pre
vzal tenorové sólo dr. Papp. Jeho muzi
kálny prejav a sýte zafarbenie hlasu do
minovalo nad plénom sboru a orchestra. 

VLADO CIZIK 

Pestrá mozaika 
programov i výkonov 

SOBR 

• 
9. janudra 1966. Program: Manuel de Fa ll a: Il. suita z baletu Tro jrohý klobúk (spev 
Anna Porgesovd); Joseph Haydn: Koncert pre organ a orchester C dur, č. 2 (sólista 
Ferdinand Klinda); Alexander Moyzes: IV. symfónia Es dur, dielo 38 Dirigent: Ladislav 
Slov{L'c. 

Prvý priamy prenos koncertu spôsobil 
oneskorený začiatok, zle vykúrená sála 
neprijemné ovzdušie a malý počet publika 
nový otáznik nad návštevnosťou. Program 
nebol práve pr1tažlivý - ale to neplat[ 
len o tomto koncerte. 

Fallova Il. suita z Trojrohého klobúka 
patri k často hrávaným skladbám na rôz
nych éterových vlnách, je nahraná vyni
kajúcim spôsobom na platne - a tak 
bolo utrpenim počúvať jej "reprodukciu" : 
dominovala šedivosť spôsobená nedosta
točným zvýraznentm farebných a dyna
mických odtieňov. Dirigent sa všemožne 
snažil uviesť orchester "do varu", ale 
to sa mu podarilo až v poslednej časti. 
Velké hlasové vlbráto Anny Porgesovej a 
jej nie najvhodnejšie umiestnenie ( spie
vala cez otvorené dvere z pr!Iahlej miest
nosti) ešte zvýšili rozpačitý dojem. 

Haydnov organový koncert bol svetlým 
bodom večera - najmä vďaka Klindovej 
asketickej, no pôsobivej registrácii, jeho 

·dobrému kontaktu s dirigentom (zaobsta
ran ie prenosného organového pultu sa 

rentuje) a sústredenému výkonu komor
ného orchestra. Je obdivuhodné, ako sl 
Klinda popri svojich pedagogických a le
kárskych povinnostiach vie nájsť čas na 
štúdium organového repertoáru všetkých 
slohových oodobfl 

Moyzesova IV. symfónia zaznela v dru
hej verzi!, ktorá usporiadala trištvrteho
dlnový kolos do prehiadnejšej trojčasťovej 
formy, obrúsila však hrany niektorých 
harmonických smelosU. V jej reprodukcii 
sa opäť objavil základný nedostatok Sym
fonického orchestra Cs. rozhlasu v Bra
tislave: disponuje sice ve lmi dobrými 
hráčmi pri prvých pultoch, ale celok zrej
me sa ešte potrebuje zdokonalovať. Tak 
sa stalo, že (podobne ako vo Fallovi) 
adekvátne vyzneli úseky komorne inštru
mentované, zato inde bol zvuk neprepra
covaný, neraz prfliš drsný - a predsa 
nemal potrebnú zvukovú razantnosť. La
dislav Slovák patr[ k najlepšieh moyze
sovským interpretom, ale prekonať tento 
handicap nebolo v jeho moci. 

Igor Vajda 

6. februdra 1966. Program: J. S. Bach - D. Mitropoulos: Fantdzia a fúga g mol. 
A. Nesseritis: Prelúdium k Ddvldovým žalmom. P. Htndemtth: Styri temperamenty pre 
klQlJlr a sldčikový orchester. L. van Beethoven: VII. symfónia A dur. Dirigent: Theodor 
Vavayannis {Gr~cko). Sólistka: Kldra Havllkovd. 

Koncert svojim celkovým vyznenrm ver
mi zaostal za výkonmi, ktoré sme mali pri
ležitost počuť najmä pod taktovkou hos
ťujúcich dirigentov v minulých sezónach. 
Značný podiel na tom má zrejme grécky 
dirigent, ktorý nie vždy vedel dostatočne 
.strhnúť orchester. Jeho gesto bolo málo 
pregnantné, miestami výslovne dezorien
tujúce, hoci na pohiad velmi efektné. 
Účinok dirigentského pristupu sa, pravda, 
prejavil pri každej z uvedených skladieb 
.odlišne. 

Najsuverénnejšie bola podaná t rans
kripcia Bacha v efektnom spracovani D. 
Mitropoula; bola výborne orchestrálne po
sadená, dávala možnosť dobrého uplatne
nia všetkých zložiek. No o štýlovosti by 
bolo možné vera diskutovať: bola to pek
ne znejúca hudba, ale k Bachovi mala, 
ako ostatne všetky doteraz známe or
chestrálne transkripcie Bachových orga
nových skladieb, ďaleko. Vo Fantázii in
štrumentácia pôsobila dojmom Bachovi 
cudzej fragmentácie, fúga mala slušne 
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kompozične l interpretačne zvládnutú gra
dáciu. 

Škoda, že programový bulletin nás ne
informoval o osobnost! skladatela A. Nes
seritlsa, ktorého skladba zastupovala v 
tomto programe súčasnú grécku hudbu. 
Prelúdium je vcelku dobre zvládnutá kom
pozrela, nepredstavuje však žiadny strhu
júci prejav osobnosti, skôr sa drži dosť 
známych a osvedčených postupov. Je dob
re, že sme mali priležitosť zoznámiť sa 
s ňou; viac na jej margo povedať ne
možno. 

Hlndemitbove "Temperamenty" zrejme 
zakotvujú v našich programoch; to treba 
uvrtat. Zdá sa však, že dosť rozsiahla a 
skôr racionálne zameraná kompozlcia kla
die na Interpretov nároky, ktoré tu ne
boli ani v prlpade sólistky Kláry HavU
kove], tým menej zo strany orchestra a 
dirigenta dosť ujasnené, a teda ani reali
zované. Výkon Kláry Havllkovej zaujal 
najmä pekne vypracovanými detailami, no 
ako celok dal skôr vyniknúť istej roz
vláčnosti skladby. Charakterové kontrasty 
jednotlivých var!áci[ bude zrejme potrebné 
ešte dôslednejšie domyslieť. Na malej 
kontrastnosti sa ostatne podielal l dirl-

gent a orchester, v ktorom zrejme pre
vládala určitá opatrnosť na málo známom 
teréne. 

Možno, že v prlpade interpretácie Bee
thovenovej VI I. symfónie išlo o originálnu 
koncepciu, k realizácii ktorej sa dirigento
vi nie vždy podarilo strhnúť orchester; 
pre obecenstvo bol však výsledný dojem 
najslabš1m podanrm Beethovena, aké sme 
v po~ednom čase mali možnost počut. 
Najmä v prvej časti sa objavili závažné 
lntonačné a rytmické kazy, ktoré boli u 
rozhlasového orchestra neprljemným pre
kvapenlm (ladenie dychov, najmä v Intro
dukcii, rozhádzaný nástup sláčikov, ne
nastúpený hoboj v hlavnej téme - aby 
sme uviedli tie najzávažnejšie J. Stredné 
čast! boli sice usadenejšie, ale ešte stále 
odzneli pod dojmom nervozity z prvej čas
ti. Až temperamentne podané, i ked nie 
vždy celkom zretelne artikulované finále 
dalo tušiť, čim by bola mohla skladba byt. 

Ze koncert vyznel pred slabo obsadenou 
sálou, čo predstavuje nie práve inšpiru
júce prostredie, je, žial, už tradičnou sku
točnosťou. 

Juraj Pospliil 

6. marca 1966. Symfontck!} orchester Cs. rozhlasu v Bratislave. Dirigent: dr. Ľudovft 

Rajter. Sólista: Hermann Schwertmann l Rak(Lsko), klavír. Program: Dezider Kardo~: 

Hrdinská balada pre sláčikov!} orchester, Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pre klavtr 
a orchester A dur {Klichel 488), Sergej Prokofiev: III. symfónia c mol, op. 44. 

Ak porovnávame výkon rozhlasového 
orchestra na tomto podujat! s predchádza
júc'lml, môžeme s radosťou konštatovať, 
že sa v tomto kalendárnom roku vyplo 
zatial k najvydarenejšiemu koncertu. Hrá
či sa vedeli povzniesť nad jednoduché 
technické zdolávanie problémov jednotli
vých skladieb a k interpretácii pristu
povali akoby predcbnutl novou vlnou mu
zikantskébo nadšenia, Istoty a vrúcnosť!. 
Tak Kardoš umožnil sláčikovej skupine 
orchestra ukázať technickú vyspelosť, 
pestrú dynamickú paletu a muzikalitu. 

Pianista Schwertmann ukázal svoj vzťah 
k Mozartovmu štýlu, ktorého však Inter
pretuje pomerne akademicky, technicky 
dosť suverénne, ale zvukovo-farebne po
merne chudobne. Orchester bral muzikál
ne, technicky solldne, pohotove okrem 
n~ektorých menšlch rozglejení sprievodu 
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so sólistom. 
Dramaturgickým prlnosom večera bola 

záverečná Prokoftevova symfónia, v ktorej 
sa Rajtrovi neobyčajne účinne podarilo 
vystavať velké zvukové plochy, zdôrazniť 
drsnosť bar mónif, dramatickosť prejavu 
l typickú prokofievovskú lyriku. 

škoda, že vystúpenie rozhlasového or
chestra časove kolidovalo s vystúpenlm 
Novákovbo kvarteta, ktoré uvádzalo pro
gram výlučne zo slovenských skladieb, 
a tak sa záujem obecenstva tr'ieštil na 
dve časti a v koncertnej sieni SF nedosa
hoval jeho počet ani celú stovku. 

Po dlhšom čase sme dostali do rúk pro
gram s komentárom k uvádzaným sklad
bám. Dozvedeli sme sa z neho, že Proko
fiev sa narodil r. 1921 a štúdiá dokončil 
v r. 1941! 

Vlado Cifik 

Koncert Novákovho kvarteta 
Večer súčasnej komornej hudby, uspo

riadaný Západoslovenskou odbočkou Svä
zu slovenských skladatelov 6. 3. 1966 
v Koncertnej sieni Cs. rozhlasu v Bratl
stave, priniesol v svojom programe diela 
slovenských skladatelov v podaní Nová
kovho kvarteta z Prahy. Bolo pre nás ne
sporne radostnou prBež'ltosťou privrtaf 
v Bratislave tento súbor, ktorý si vzal 
za svoju hlavnú úlohu Interpretáciu naj
mä súčasnej hudby a propagáciu českej 
1 slovenskej tvorby. Nie nadarmo sa táto 
skutočnosť stáva inšpiratlvnym momen
tom, ktorý podnecuje tvorbu výslovne pre 
toto kvarteto. 

Preto bolo neprljemným prekvapenlm, 
ked predseda Západoslovenskej odbočky 
SSS oznámll zmenu programu, ktorá z pô
vodného programu piatich kvartet sklada
telov M. Vlleca, J. Kowalského, P. šimaia, 
I. Zeljenku a L. Kupkoviča vypustila prá
ve Kupkovičovu skladbu ( plsanú na pod
net tohto kvarteta) s odôvodnenlm, že 
skladba je zaradená do Bratislavských 
hudobných slávnosti. Opäť sa tak uplatni
la špecifická bratislavská prax koncert
ných usporiadatelov, ktorá nepripúšťa, 
aby. jedna skladba súčasného domáceho 
autora bola uvedená viackrát v blízkom 
časovom odstupe, najm!!. ak je to mladý 
autor. Bojime sa azda, že skladba bude 
obecenstvo odrádzať? Ak sa budeme tak
to báť, potom nerobime propagáciu skla
dieb, ktorú je im Sväz skladatelov práve 
na svojich koncertoch povinný robiť. 

Po zmene programu sa dramaturgická 
llnla koncertu stala do značnej miery 
otáznou. Je pravda, že do prvej polovice 
sa dostali čs. premiéry ( Kowalskl, Šima! l 
a do druhej diela overené (Zeljenka, Vi
lee), tým viac sa však ukázalo, že pôvod
né, tlačeným proltramom slúbené poradie 
(citované vyššie J by bolo najšťastnejšlm 
rlešenim. V druhej polovic! sa objav'ill 
vedla seba diela, zhodne pôsobiace naj
kompaktnejšim dojmom (kvarteto L Zel
jenku a M. Vil ec a). radšej však mali pro
gram rámcovať. Vllecova skladba je re
meselne výborne zvládnuté rozsiahle die· 
lo, proporclami 1 výrazom pevne spoči
vajúce v tradícii neskororomantickej hud
by, z ktorej Vilecova generác'ia vyrastala. 
Zato nie je však ešte vhodná na vyvrcho· 
lente koncertu súčasnej tvorby, nehladiac 
ani na skutočnosť, že finálová časť málo 
presvedčivo dokresluje rozsiahly oblúk 
široko rozklenutej formy. Po výbojoch 
všetkých predchádzajúcich skladieb totiž 
napriek svojej štýlovej jednote prináša 

ovela menej vzruchu na väčšieh časových< 
plochách, než všetko predošlé, takže akO> 
posledné čislo takého programu musela
Vllecova skladba nevyhnutne vyznieť má
Io pútavo. Rozhodne nebolo potrebné pu
bliku, ktoré sa na tento koncert zglo-~ 
robiť ústupky umiernenejšim výrazom na 
záver, skôr naopak. Týmto umiestnením
sa Vllecovej skladbe Iba uškodilo. 

Ak sme konštatoval!, že Zeljenkova
kvarteto pôsobllo zhodne s Vilecovým 
najkompaktnejšlm dojmom, potom je to
leb jediný spoločný ciel. Zeljenkova 
skladba je jedným z najúspešnejšich diel 
mladej slovenskej hudby, prináša sviežu 
lnvenc'iu a vysoké estetické hodnoty. Ne
malú zásluhu na sviežosti postupov tu 
má originálne využivanie radových tech
ník (ovládanie zvolenej techniky a najmä 
jej originálne traktovanie je napokon con
dltto sine qua non každej umeleckej: 
tvorby). Dielo pulzuje plným životom, po
užité výrazové prostťiedky sú vo vzácnej 
rovnováhe. 

Novinkami boli Sláčikové kvarteto č. 3 
J. Kowalskébo a Šimaicwa Meditácia pre 
alt a sláčikové kvarteto. Kowalski sa
v okrajových častiach svojho kvarteta 
zretelne usiluje o pribllženie k mysleniu 
Novej hudby, o jej formotvorné postupy~ 
No nie vždy je táto snaha v rovnováhe· 
s použ'ltými prostriedkami, ktoré svojou 
provenienciou často siahajú k českeJ. 
predvojnovej moderne, z ktorej Kowalski 
vychádza. Tieto prostriedky, pravda, ne
raz navodzujú iný formotvorný smer, než 
akým sa potom proces skladby realizuje,. 
čo narúša štýlovú čistotu. Ovela sústrede
nejšie vychádzajú stredné časti, v kto
rých uvedená snaha ustupuje do pozadia: 
sú valnejšie a štýlovejšie. 

Slmalova Meditác,a nám predstavila 
svojho autora opäf z Inej stránky a uká
zala, že jeho osobnosť sa rozvija dosť 
mnohostranne. Skladba je na Unii blada
nla nových zvukových možnosti, podobne 
ako orchestrálne Viťazstvo, tentoraz 
v jemnom komornom rúchu. Rozvljal sa
tu pred nami koncizny a neefektný hu
dobný prúd diferencovanej vzrucbovef 
úrovne, viazaný na os textu, prednášané
bo sólovým altom. Formotvorným činíte
rom teda bol hlavne obsažný text básnic
ky pôsobivej reflexie Renáty Pandulovej. 

Novákovo kvarteto (A. Novák, D. Pan
dula, J. Podjukl a J. Chovanec) sa nám 
v tomto programe predstavilo ako súbor
velkých umeleckých kvalit, vyrastajúcich 
z mnohostrannej koncertnej č'innosti. Má 
svoj vyhranený interpretačný štýl (najm!!. 
v podan[ českej hudby) so širokou šká
lou fantázie práve v tejto oblasti. Rozvi-
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ja velkú mnohotvárnosť výrazu a priam 
Ideálnu individualizáciu ovzdušia hraných 
skladieb pri zachovan! Istej zdravej ro· 
bustnosti a dramatického spádu, čo je 
vlastnosťou súčasného kompotičného mys
lenia a čo členovia tohto kvarteta nena
podobltelným spôsobom zdôrazňujú. Do 
svojho štýlového ovzdušia vedeli vtiahnuť 
i spoluúčlnkujúcu prof. J. Salabovú, kto
rá predniesla vokálny part Simalovej Me
ditácie. Zvláštnu farbu svojho hlasu ve
dela vo všetkých registroch dobre spájať 
a miešať so sláčikovým zvukom. Jej civil
né podanie bez vonkajšfch efektov umož
nilo dobré vyznenie zmyslu básnického 
slova, technické nároky spevácky Iste 
nezvyklej Hnle Simaiovho vokálneho mys
lenia zvládla bez viditernej námahy. 

JURAJ POSPISIL 

)uliette Greco 
v Bratislave 

Zač'iatkom februára otvorila dvoma kon
certmi vo velkej hale bratislavského PKO 
svoje prvé turné po Ceskoslovensku le
gendárna hviezda francúzskeho šansónu 
Juliette Greco. Napriek tomu, že obluba 
šansónu je u nás overa menšia ako na
priklad v susednom Nemecku, prilákali 
jej vystúpenia početné publikum, ktoré 
bolo s úrovňou oboch večerov podistým 
viac než spokojné. 

Piesne jej repertoáru patria do oblasti 
šansónu tzv. literárneho typu. Ich melo
dika, rovnako ako rytm~cké l formálne 
usporiadanie, sa podriaďuje textovej pred
lohe (nedrž! sa teda pravidelnej periodi
city atď.) . Tým nápadnejšle vystupuje 
preto do popredia úloha Interpreta. Mož
no sa totiž oprávnene nazdávať, že mno· 
hé z piesn!, ktorými Greco takmer 20 ro
kov okúzluje poslucháčov celého sveta, 
by v podan! menej dobrých speváčok za
padli bez najmenšieho povšlmnufia. Vo 
vzorne pripravenom programe (žiar, len 
v nemeckej reči) je tento druh šansónu 
výstižne charakterizovaný slovami "báseň 
pre všetkých", a preto tiež označovaný za 
určitý druh hereckého umenia. Preto tre
ba v referáte o jej koncerte upustiť od 
bežného hudobnokritického recenzovania 
a všimnúť m širšie súvislosti, ktoré sa 
neoddelitelne dotýkajú jej prejavu. 

V osobnosti Julietty Greco sa Ideálne 
spájajú všetky nevyhnutné predpoklady 
na úspešné zvládnutie plesni tohto dru-
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hu. Tvoria ich dokonalý súlad prlrodzenej 
muzlkálnosti a schopnosti najrôznejšej 
hlasovej modulácie so širokou pohybovou 
škálou. Navyše, v jej prfpade nemáme do 
či nenia len s výbornou speváčkou a he
rečkou. Dôlež'itou a sťažka zanedbatelnou 
stránkou jej prejavu je vlastné myšlien
kové zázemie umelkyne. Každá báseň, 
ktorú spieva (či už je autorom Prévert, 
Sartre alebo Ferré ), musf preto v určitom 
chlade rezonovať s jej myšlienkovým sve
tom alebo vlastnými zážitkami. Osou jej 
filozofie je preferovanie jedinečnosti prf
tomného času. V Béjartovom šansóne Il 
n'y a plus ďapres spieva: "Pre nás platf 
len teraz, a žiadne neskôr, v St. Germa'Jn 
des Prés. . . lebo sa m·3nlme od okamihu 
k okamihu". Teda slová akoby bola 
prehovorila Sartrova Ivlš - hrdinka ro
mánu Cesty k slobode, ktorej svet je 
v tomto chlade taký blfzky Juliette Greco, 
že bola neraz označovaná ako "stelesnená 
inkarnácia sartrovskej filozofie". Záro
veň však sú to slová, ktoré možno povežo· 
vať priamo za k lúč na rozlúštenie alebo 
aspoň na pochopenie jej nenapodoblter
ného umen~a. Lebo vo chvili, keď spieva, 
prestáva pre ňu existovať okolie reálneho 
sveta , stotožňuje sa s hrdinmi prfoehov, 
ktoré rozpráva, a prežfva Ich osudy. V ta
kých momentoch ustupuje pôvodná me
lódia vzrušujúcej výpovedi a spev sa me
nf na dramatické parlando, ktorého emo
cionálna sila strháva l francúzsky ne
rozumejúclch poslucháčov. Do tohto okru-

~ rm ~~ ~ 
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MÁ SLOVO 

Tentoraz po dlhšom čase. Zimná kon
certná sezóna bola v Brne pomerne boha
tá a tak ml neostáva nič Iné, ako ju 
stručne zrekapitulovať. Už vopred sa 
vzdávam nároku na úplnosť prehladu; 
žiar, nemôžem tu spomenúť vera udalosti, 
ktoré by m zaslúžili, aby sa o nich ho
vorilo. 

Koncerty Státnej filharmónie mali v tej
to sezóne do určitej miery nevyrovnanú 
úr?veň. Pred talianskym novembrovým 
záJazdom sl filharmonici vyskúšali v Brne 
Händlovho Mesiáša ( 4., 5. 11.; dirigent dr. 
Xaver Meyer, spievali A. Hiickel, P. sa
mar, R. Behan, E. Dom, g, A. Bridges, H. 
Ron ge, Wiener Akademle Kammerchor) 
z ďalšieh vystúpeni nevyberajúc, konšta: 
tujem slabšiu úroveň koncertu dirigova
ného V. Wangenhelmom (16., 17. 12.), 
Plnkasov Interpretačne znamenitý 7. abo
nentný koncert (žlal, oslabený programo
ve l a perfektne pred vedený efektný pro
gram 10. abonentného koncertu (dirigent 
O. Trh !fk), ťažiskom ktorého bol Rave
lov Klavfrny koncert G dur v absolútnej 
interpretácii Ivana Moravca. Na 8. abo
nentnom koncerte ( 10., ll. 2.) sme počuli 
Bergov Husfový koncert. Jozef Doležal bo 
hral znamenHe; zmysel pre modernú hud
bu sl vypestoval ešte v časoch, keď sú
stavné zameranie na túto oblasť nebolo 
pre nášho hudobnfka bez rizika. Doležalo-

hu patrili napr. šansóny Luc Poreta 
L'ombre (na text F. Maurlaca) baladický 
L'arbre mort ( Colette Mansa~d na text 
Pierra Lou ki ho) alebo nezabudnutelné po
danie básne Jacqua Touraya C'étalt peut
~tre (hudba A. Lutereau ). Nostalgia až 
skepsa týchto piesni je, naopak, vyváže
ná satirou a ironlckosťou takých šansó
nov, ako sú napr. Sl tu t 'imaglnes (slová 
Queneau l alebo La four mi (text Des nos), 
oba na hudbu Josepha Kosmu, ktoré Gre
co Interpretuje s dievčenskou šantivos
ťou a okúzlujúcou grotesknou mimikou. 

Pozoruhodnou stránkou francúzskych 
šansónov je ich obdivuhodná štýlová čls-

va hra stoji predovšetkým na pevnom 
formovom prepočte, výrazová striedmosf 
tento intelektuálny pristup prehlbuje emo
ciálne. Orchestrálny part však, žlaf, ne
vyhovoval. Juhoslovanský dirigent viedol 
filharmonikov s malým chladom na sólo
vý zvuk husH, pevné kontúry diela sa 
miestami rozplynuli v chaofickej nevyrov
nanostl, miestami v neprirodzene jedn~r 
strannom - až "lmpresionizujúcom" -
zdôraznen{ farieb. Beethovenovu Pastorál
ou symfóniu koncipoval s badatefnými 
štýlovými prehrešeniaml. 

To všetko však stoji v rtenl dvoch ver
kolepých činov, ktoré sú nesporne vrchol
mi jubilejnej desiatej filharmonlckej se
zóny; uvedenie Honeggrovho oratória Jana 
z Arcu ( 13., 14. l. ) a Eposu o Gilgame
šovl od B. Martin ti ( 24., 25. 2.). Už texty 
oboch diel patria k najlepšiemu, čo bolo 
zhudobnené. Orchester hral v oboch prf
padoch skvele. Sbor brnenskej Besedy 
spieval na hranici svoj'ich možnosti. Za
tial treba iba lutovat, že teleso takých 
kv aUt (zdá sa ml, že vôbec nie sú dosf 
využité), ako je Státna filharmónia ne
d_isponuje vlastným - aspoň poloprofe
stonálnym - sborom. Bratislava v tomto 
smere ukázala cestu. Vedenie Státnej fil
harmónie by malo túto skutočnost uvážiť. 
Som toho názoru, že pr'i pružnosti kon
cepcie by taký sbor priniesol nielen hod
noty umelecké, ale že by sa aj vyplatil. 

V Honeggrovom oratóriu (dirigent J. 
Waldhans) dominoval výkon Vlasty Fia
lovej, pri všetkej úcte k hereckej javis
kovej tvorbe sa nazdávam, že Jana z Arcu 
je jednou z jej životných úloh. Fialová 
preukázala nielen kultúru prednesu, ale 
l v pravom zmysle slova hudobnú. Rov
nako ostatné recitačné party (jedna z po
sledných kreácH R. Waltera; recitátori R. 
Krátký, L. Lakomý, H. Trýbová) i spevác-

tota. Ak ich porovnáme s obdobne konci
povanými piesňami z repertoáru našich 
šansoniérok L. Hermanovej alebo Hany 
Hegerovej, vldfme, že sl uchovali svoju 
špecifičnosť a prakticky Ich vôbec nep~r 
zn~člll vplyvy str'iedajúclch sa módnych 
pr udov z oblasti populárnej hudby. V tom
to chlade môže byt vystúpenie J. Greco 
zauj!mavou lekciou pre našich skladate
rov, v tvorbe ktorých sa šansóny rámcove 
objavujú. Pre široké publikum bolo ešte 
nanajvýš zaujfmavé to, že sa s francúz
skym šansónom mohlo zoznámlt v takom 
dokona lom podan!, ako je reprezentované 
práve Juliettou Greco. am 
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Dantcmova smrt v Janáčkovej opere 

ke (E. Gebauer ová, Vl. Llnhartová, J. Sev
čiková, J. Zabradniček, R. Novák) boli na 
prvotriednej úrovni. 

Epos o Gilgamešovi (sólisti J. Pokorná, 
Vl. Krej čik, R. Tuček, R. Novák, r ecitátor 
O. Vykyp/ll, dirigent J. Pinkas) pôsobil 
naozaj ohromujúc'im dojmom. B. Martini\ 
sa vede l aj literárne zmocniť prastarej 
látky t ak, že zmysel diela je jedným 
z vrcholov filozofie človeka (rozhodne 
prekonáva všetku súčasnú "vedeckú" pro
d ukciu na túto tému). Hudobný masiv 
vyklenul J. Pinkas velkolepo, ale pritom 
citlivo ku každému detailu zložite j štruk
túry. 

z mnohých komorných koncertov tre
ba spomenúť aspoň vystúpen ie Ceských 
komorných sólistov (19. 1.). Je zauj!mavé, 
že komorný súbor dosiahol dokonalosť 
"nekomornou" lnterpretác'.ou Smútočnej 
hudby W. Lutoslawského ( monolitná mo
hutnosť zvuku bola až neuveritelná) a 
v Janáčkovej Suite pre sláčiky; starš ia 
časf programu ( F. Durante; Boccherlniho 
Violončelový koncert, sólista V. Lukáš) 
bola naproti tomu technicky i štýlove la
bilnejšia. 

Medzi recitalmi vynikl , vystúpenia kla -
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rinetistu A. Hrušku a basklarinetistu J. 
Horáka. 

Antonin Hruš ka je fanatik tónu a štý
lu: clelavedome pestuje hru bez vlbráta, 
jeho interpretácia je maximálne striedma, 
bez akýchkolvek inštrumentalistických 
efektov. Vrcholom náročného programu 
( klavír B. Cuberka) bolo fascinujúce 
predveden~e Styroch kusov pre klav!r, 
op. 5 Albana Berga; dielo zaznelo vo 
všetkej čistote l!nl[, vytvárajúcich vnútor
né, naozaj komorné napätie. Zmysel pre 
štýl ukázal Hruška v novoklasickej Mil
haudovej Son a t!ne pre klarinet a klavír. 
Schollumova Sonat!na a Schipot Armina 
Kaufmanna sú písané so zretelom na vý
razné uplatnenie inštrumentu. Zatial čo 
Schollumova hudobná reč rastie poväčšine 
z hindemlthovského základu, Kaufmann 
zaujímavo a tvonvo štylizuje prvky sed
mohradského fo lklóru a povyšuje ich na 
zvukový s vet až Impresionisticky farebný. 

J. Horák hral program zostavený z mo
dernej a Novej hudby (S. V orlov á, J. Blat
ný, A. Hába, M. StMroň, B. Rl:lvebstrunck, 
K. Fukushlma, R. Rťižička, J. Bárta, A. 
Logothetls) . Horákovo inštrumentallstické 
umenie (klavír E. Kovámová) navyše pre-

rastalo úroveň predvádzaných skladieb a 
za muzikantský pôvab večera možno da
kovať len interpretovej fantázi~. ktorá má 
až Improvizátorský sklon predvádzať čo
kofvek do zvukového sveta Novej hudby. 

Moravské kvarteto ( Sťastný, Borýsek, 
Beneš, Havl!k), vita z jesennej súťaže 
Kvarteta !taliana v Benátkach, vystúpilo 
s úspechom na 2. hudobnej strede (II. slá
čikové kvarteto F. Suchého, III. kvarteto B. 
MartinO) a na samostatnom večere v Morav
skej galérii ( 2. III. ; pokus o uplatnenie 
hudby na výtvarnom prostred!, ktoré ten
toraz vytvá rali hudbou Inšpirované obrazy 
V. Lacinu). 

Zo súčasnej tvorby bol najzaujfmavejš! 
orchestrálny koncert Skupiny A. V spo
lahlivom pred vedeni (komorný orchester 
diťigoval F. J!lek) sme počuli tri premié
ry: Piňosov Koncert pre orchester a mag
netofónový pás, Noneto pre dve harfy, 
klav!r, čembalo a biele od J. Berga a 
štúdia pre komorný orchester M. Ištvána. 
Piňosov Koncert milo prekvapil. Dielo pô
sobi predovšetkým dôsledne pr!snou stav
bou. Magnetofónové pásmo zostavené 
z materiálu orchestrálneho zvuku sa naj
prv organicky začl eňuje do partitúry, pre
b!ja sa ku koncertantnému postaveniu; 
celok dosahuje vtipnú pointu vo finále. 
l'iňos tu teda uplatn'il svoju známu kom · 
pozičnú dôslednosť, táto práca však zreJ
me zač!na celkom nové obdobie jeho tvo
rivej cesty: nové postupy už nemajú ani 
v najmenšom demonštrat!vny charakter, 
skladatel s toji pevne nad nimi, narába 
s nimi s lobodne a s výsledkom nielen za
ujimavým, a le priam elementárne hudob
ne pôsobivým. lštvánova práca nezname
ná vcelku nič nového v zameran! s klada
tela; je napisaná s Istotou, farebne až 
príliš bohato. Bergovo s taršie noneto Je 
príznačné pre štád ium, ktoré u nás pred
chádzalo nástup novohudobných technik. 

Ceskoslovenská prem~éra Einemovej 
Dan tonovej smrti ( 28. l.) bola doteraz 
najlepšim vystúpenim súboru Janáčkovej 
opery v novom divadle. J!l kove hudobné 
naštudovanie bolo spolahlivé, výtvarné 
riešenie J. A. Sálka sugest!vne a Vl!žni
kova réžia ukázala v druhej časti neoby
čajne vynachádzavé riešenie masových 
scén a záveru. Nazdávam sa, že celok 
diela sa v podstatnej miere opiera 
o BOchnerov text, ktorý na šťastie celkom 
nepodlahol zhudobnenlu diela. Vynára sa 
otázka ( priznačná pre celú novodobú kri
zu operného divadla), prečo bol tento 
1Jren',kavo dramatický text zhudobnený; 
podfa môjho názoru sa Einemovi nepo
darilo umocniť ho. Nemám nič proti El
nemove j partitúre! Je napisaná v rámci 

moderného symfonizmu, z prameňa zväč
ša hindemithovské ho, trošku prekrstené
ho Prokoflevom (s tradičným sklonom 
k priliehavej hudobnej charakteristike a 
s pohotovým využitim hudobnej symboli
ky). Môžeme tu nájsť miesta dramaticky 
silné (poväčšine v druhej časti; expre
sivna záverečná scéna katov hudobne po
ukazuje dokonca na Bergal) i miesta 
slabšie (opernej faktúre vôbec nevyhovuje 
väčšina prvej časti, z konverzácie ktorej 
nastáva v dráme expozicia ). Ak máme 
v tomto d~ele pred sebou jeden z naj
výraznejších povojnových operných výtvo
rov, neostáva nám nič iné než konšta
tovať, že základné ťažkosti súčasnej ope
ry väzia v tom, že nie je schopná vstre
bať a svojsky prekonať - práve divadlo. 
A preto - pri všetkej úcte k podare
nosti Einemovej opernej hudby - Danto
nova smrť ostáva i naďalej dielom BOch
nerovým. Jaroslav Sti'itecký 

Musikalische Zeitfragen 

Vl. Walter Wiora, Komponist und Mit
welt, 84 str. XII. Ernst Ki'enek, Kompo
nist und Hiirer, 22 str. Bärenreiter 
Verlag - Kassel 1964 

Dva nové zväzky z publikácii o aktuál
nych otázkach hudobného života sa tý
kajú pálčivého problému: situácie sk:a
datela a jeho diela v zložitej sociálnP. j 
štruktúre 20. storočia. 

W. Wiora vidí hlavný predpoklad v 
tom, že i dnešnú situáciu treba chápnf 
his toricky, t. j. s pochopenim jej špeci
fickích vlastnosti vzhladom na minulé 
epochy. Preto pristupuje k analýze da
ného problému na základe rozboru vývo
jových etáp hudby od stredoveku a re
konštruuje obraz vzťahov medzi tvorivým 
umelcom a tými, ktorým boli jeho di )la 
určené. Konštatuje , že až do Mozartový •. n 
čias nedošlo k takým zmenám v posta
veni umelca, ktoré by zásadne ovplyvnilo 
jeho spoločenské zaradenie. Až v nasle
dujúcich obdobiach, ktoré vymedzuje od 
Beethovena po R. Straussa a nástupom 
A. Schonbe rga, prevládol indlvidualistir.
ký génius nezávislého tvorcu, ktorý "d 
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vymanil z doter ajšej spoločenskej pod
riadenosti. Predsa však od začiatku 20. 
storočia sa skladateľom vcelku podarilo 
udržať sl so spoločnosťou plodný kon
takt. Až u Schänberga prevláda tenden
cia neúpr osného nekonformizmu, ktorý 
viedol k priamemu náporu proti obecen
stvu, považovanému za element novému 
umeniu nepriatelský. Voľakedajší súlad 
sa zmenil na otvorený boj [škandály i>O 
premiérach), neskôr (v dnešných časoch] 
na ľahostajnosť. Skladateľa n ezaujíma, 
ako jeho tvorbu prijímajú poslucháči, a 
tí sa stavajú k novej hudbe nezúčastnene 
a nechávajú ju nepovšlmnutú. 

Svoje názory opiera Wiora o n epr iame 
pramene - dobové svedectvá, zápisy, pa
mäti, citáty z kritik a korešpondencie. 
Proti tejto objekt!vnej tendencii, založe
nej na konfrontácii a kritike protichod
ných s tanovísk, objasnených svojou h is
torickou podmienenosťou, prevláda v 
otlačku Ki'enkovej prednášky vyhrane'lé 
osobné stanovisko skladateľa, ktorý sa . 
zamýšľa nad rovnakým problémom na 
základe skúsenost! s vlastným dielom: 
Nárek proroka jeremiáša (Lamentation 
jeremiae Prophetae]. Ki'enek ho začal pi
sať uprost r ed druhej svetove j vojny, keď 
n ebolo nádeje na predvedenie - a Ki'e
nek s nim ani nepočHal - lebo sa nazdá
val, že ide o pr íliš komplikovanú sklad
bu, ktorá by v štyridsiatych rokoch ne
mohla nájsť ani interpretov ani poslu
cháčov. Bola predvedená len pred nieko ľ
kými rokmi v Kasseli na "Hudobných 
dňoch" a podla skladatelovho ocenenia 
vzorne. (Zatial bola nahraná a j na platne 
Musicaphon a získala cenu nemeckej kri
tiky. ] Ukázalo sa , že povojnový vývoj 
hudby vytvoril všestranne priaznivé pod
mienky aj pre takú komplikovanú sklad
bu a pripravil na ňu spevákov a j obecen
stvo. Túto skúsenost Ki'enek zovšeobec
ňuje a nazdáva sa, že všetky umeleck y 
oprávnené tvorivé tendencie sa časom 
uchytia - čo plat! aj o seriálnej techni
ke - hoci sa považovali za neprekona
teľnú prekážku pre poslucháča. Na roz
diel od Wioru sa k novým hudobným 
smerom stavia pozitívne s perspektivou 
historického optimizmu. 

Wiorova štúd!a a otlačok Ki'enkovej pr ed
nášky prinášajú vera zaujímavých postre
hov a názorov a prispievajú k porozume
niu súčasného mnohotvárneho diania. Uka
zujú, že v dnešnej si tuácii treba zvážiť 
všetky aspekty, rešpektovať vývoj ume
nia vcelku i jedinečnosť každého význam
ného diela. jab 
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John H. Mueller: 

Fragen des musikalische n Geschmacks· 
Eine musiksoziologlsche Studie. Kunst' 
und Kommunikation. Band 8. Westdeut-· 
scher Verlag, Kiiln u nd Opladen 1964, s .. 
160 

Kto pracuje na muzikologickej štúdii z 
oblasti hudobnej sociológie, často sa stre-· 
táva s neprijemnou•skutočnosťou: pri zisťo
vaní správania sa poslucháčov k hudbe je· 
málo "dát", o ktoré sa môže opierať exakt
ná analýza. Nachádza sa v položení skú
mateľa, ktorý chce robiť demografiu, a pri-· 
tom nedisponuje žiadnou štatist ikou o zlo
ženi a r aste obyvateľstva. Aby 
sme mohli seriózne analyzovať konzumo
vanie hudby, na to potrebujeme spolahlivé 
údaje o hudobných záujmoch poslucháčov· 
v tom-ktorom obdobi, a to v rozsahu, ktorý
ospravedlňuje použitie štatistických metód .. 
[Vychádzame totiž z faktu, že kompozičný 
čin skladateľa [hoc! by tvoril pre svoje 

"najsubjektívnejšie ja"], je zameraný - ko
niec koncov - na súčasného, r esp. budú
ceho poslucháča hudby. Napokon je to• 
publikum, ktoré určuje vyhliadky život
nosti určitej skladby. Z toho vyplýva, že
v s tredobode týchto úvah má stáť hudobný 
vkus v širšom zmysle slova. Nemyslíme· 
teda na vkus v jeho triviá lnom a nevypo
čitateinom zmysle, ale na vkus viac-menej 
trvanlivej preferencie poslucháčov, ktorí' 
v poslednej inštan cii prijímajú alebo od-· 
mietajú hudobný r eper toár. ] 

Známemu sociológovi, vedúcemu ka
tedry na univerzite v Bloomingtone (India
na), johnovi H. Muellerovi, autorovi hudob
nosociologickej štúdie Otázky hudobného· 
vkusu, zodpoveda l na uvedené požiadavky 
repertoár amerických symfonických or
chestrov. Tieto majú v Spojených štátoch 
skutočne velkú autoritu. Nachádzajú sa vo· 
všetkých významnejšich mestách. Vedúce 
orchestre "skúšajú denne, absolvujú každý· 
týždeň viac koncertov pod jedným stálym 
dirigentom, ktorého čas a energia sú plne 
venované jednému orchestru, nedelia sa 
o dirigenta alebo svojich h udobníkov s 
niektorou opernou organizáciou, a ni ne-· 
musia brať ohiad na účely, ktoré existujú 
mimo ich vlastných koncertných radov" 
[s tr. 37]. Z neobyčajne cenných údajov 
o konzumovaní hudby rozpracúva prof. 
John H. Mueller rozsiahlu štúdiu Zivotné 
rozpätie skladatelov v symfonickom ~e-· 
pertoári, ktorá už obsahom tvorí podstatnú 
časť jeho knihy Otázky hudobného vkusu. 
(V úvodných poznám kach sa presvedčivo• 
zamýšľa nad doposia! pr evládajúcou s tar
šou romanticko-estetickou teóriou hudby-

.a spoločensko-estetickými t r adíciami.] 
v t e jto ústrednej kapitole obr acia pozor
nosť na hudbu ako sociálny fenomén, na 

.spoločenské sily a želania poslucháčov, 
·ktoré v značnej miere určovali kompo
-zičnt1 činnosť skladateľov, jednotlivé hu-
-dobné štýly a dejiny hudby vôbec. Svoje 
pozorovania intenz!vne analyzuje štatistic
ky a vysvetľuje na priklade hudobného 
vkusu poslucháčov - v tomto pripade na 
repertoári najs tarších symfonických or
chestrov v USA. [Ide o filharmonické li 

symfonické orchestr e v New Yorku, Bosto
ne, Chicagu, Philadelphii, Minneapolise, 
Cincln nati a v St. Louis ]. Muellerov po
stup vedie k novým, neobyčajne poučným 
názorom, k hlbšiemu nazretiu do súvzťaž
ného procesu medzi umelcom, dielom a 
poslucháčom. Vychádza zo správneho ná
zoru, že "v dejinách orchestrálneho r eper
toáru poskytuje t rvanie hudobnej život
nosti diel určitých skladateľov temer prá
ve taký mnohotvárny obraz ako t r vanie 
života jednotlivcov. Život hudobnéh o diela 
je, r ovnako ako človeka, určený dvoma 
faktormi: vplyvmi okolitého sveta, kto
r ým je počas jeho jestvovania vystavený, 
a pôvodnou životnou silou samého sub
jektu ." "V oboch pr ípadoch vytvárajú cha
r akter istickú biografiu dejín života. Pred
vedenie skladby, splnenie je j vlastného 
životného účelu, je na jlepším dôkazom jej 
pôvodnej životnej sily a vhodného pr ostre
dia" [str. 38] . 

Prirodzene, všetky podrobnosti ohiadne 
dejín početných skladateľov a Ich diel n ie 
je možné zachytlt v jednej štúdii. Autor 
preto k lasifikuje skladateiov skupinovite, 
P.Odľa t ypologických zna kov. Je to pr edo
všetkým: 

a] približne rovnaké trvanie života ich 
skladieb v repertoár i, 

b] rozsah r epertoáru a 
c ] histor ická štruktúra popularity. 
Pochopiteľne, estetické , hudobnovedec-

ké a iné úvahy by vyžadovali inú klasifi 
káciu. Mueller s i však týmto postupom 
svoju analýzu značne uľahčuje, a preto 
ďalšie možné úvahy ponecháva zatial stra
nou. Najsamprv zaraďuje pr ominentných 
skladateľov do 6 h lavných skupín, pričom 
klasifikáciu začina r okom 1875 keď svm
fonické orchestre celkove stáli, na zač-iat
ku expanzívneho obdobia: 

l. šesť významných skladateľov, ktorí 
boli schopní obstáť na svojich po
ziciách: Beethoven, Br ahms, Wagner , 
Cajkovski j, Mozar t a Bach. 

2. Malá skupina s vysokou tradičnou 
prestížou, používajúca síce malú, ale 
rovnako trvanlivú popularitu bez pod-

statných výkyvov: Haydn, Händel, 
Weber a Gluck. , 

3. Skladatelia vo vzostupnej fáze svoj
ho životného cyklu : 
a] na vrchole alebo temer na vrcho

le: Strauss, Sibelius, Franck, Stra
vinskij, Debussy, Rachmaninov a 
šostakovič, 

b) novší skladatelia: Mahler, Proko
fiev, Schônberg, Copland, Vaughan 
Williams, Hlndemith, Milhaud, Bar
tók a Walton. 

4. Skladatelia kedysi velmi obľúben!, ži
votné cykly k torých sa však už dlho 
nachádzajú na zostupnej fáze: Sebu
mann, Schubert, Berlioz, Llszt, Men
delssohn-Bartholdy a Rubinstein. 

5. Skladatelia, ktor! vykazujú úplný ži
votný cyklus v rozličných štádiách 
dokončenia: Dvoi'ák, Saint-Saens, Sme
tana, Grieg, Goldmark a Mac-Dowell, 
Rimskij-Korsakov, Elgar, d'Indy, Gla
zunov a Skr iabin, Respighl, Bloch, de 
Falla, Harris. 

6. Kedysi veľmi známi skladatelia, ktorí 
sú dnes úplne zabudnutí: Spohr, Raff, 
Kalliwoda, Llndpaintner, Gade a Hum
meL 

Po tejto úst rednej kapitole (v ktorej 
Mueller zhtňa materiál a obracia sa k ži
votným cyklom menovaných skladateiov, 
ku každému osobitne), v (nasledujúcej) 
kapitole Hudobný vkus a výchova a na
pokon aj v kapitole záverečnej, nazvanej 
Hudobný vkus a jeho utváranie, hovorí o 
formovaní umeleckého vkusu z viacerých 
aspektov. V súvislosti s predchádzajúcimi 
poznatkami skúma razenie vkusu širokých 
vrstiev poslucháčstva, pričom vychádza zo 
správnych názorov, že hudba má osobitné 
sociálne poslanie, že aktívne pôsobí na 
spoločnosť a spoločnosť zase spätne vplýva 
na jej zložitý vývoj. Prirodzene, orchestrál
na hudba sa dnes môže [zásluhou rádio
fónie l konzumovať a j izolovane, v súkro
mL Bolo by však veľmi naivné z toho 
uzatvárať, že individuálny vkus je výlučne 
súkromnou záležitosťou. Hudba sa kom
ponuje a prevádza vo vnútri sociáln eho 
tkan iva tej-ktorej spoločnosti, v jej rámci 
a j prežíva a nadobúda rozmanité funkcie . 
Vytvár a t eda špecifické formy urči tých 
vzťahov medzi jednotlivcami a skupinami 
a navzájom ich ovplyvňuj e. je skutočne 
pr avda, že "nijaká otázka nevedie k hor
livejším prejavom, k väčšiemu sklamaniu 
a bezvýchodiskovosti ako otázka meradtel 
pre ,dobr ú' hudbu. Pretože sa nastoľuje 
stále, nemožno ju jednoducho obchádzať. 
Ľudia usudzujú; žijú ·v spoločnosti založe
nej na súťažení, hádajú sa o meradlách 
jej existencie; uvedomujú si, čo je vo vzťa-
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hu k ich vlastn9m záujmom a myšlienko
v9m návykom ,lepšie' a čo ,horšie'; musia 
sa v komplikovanom svete rozhodovať. Pre 
vlastn9 vnútorn9 pokoj, pre rovnováhu svo
jej osobnosti a morálky musia svoje roz
hodnutia robif zrozumiteln9mi nielen sami 
sebe, ale aj svojim spoluobčanom" (str. 
1171 . Konečne viacznačnosť otázky hudob
ného vkusu ešte komplikuje skutočnosť, 
že riešenie problému je možné len v čase, 
a to pre dané epochy a kultúry osobitne. 
Všetky autor ltaUvne kritériá, s ktor9mi 
sa dnes tak často stretávame, vedú ku 
koncepcii, v zásade spoč!vajúcej v triedne 
viazan9ch zálubách. Mueller si preto ne
vš!ma hudbu i rychovu a ich vzájomn9 po
mer iba formálne, ale pozerá naň ako na 
sociálnu akciu aj z hladiska historického. 
Problematika hudobnej vzdelanosti a hu
dobná v9chova vôbec je mu navonok Inšti
tucionálnym pokračovan!m, k tor9m sa de
dičstvo "hudobnosti" prenáša z generá
cie na generáciu. Samozrejme, tento pria
my postup je ovela zložitejší, než sa jav! 
z tohto jednoduchého konštatovania. Mu:al
le r si to plne uvedomuje, a preto svojimi 
v9vodmi nestanovuje konkrétne pedago
gické recepty na hudobnú v9chovu, ale 
skôr chce vypátrať predpoklady akt!vnej
šteho hudobného života v modernej s po
ločnosti. I keď jeho názory - vzhladom 
na odlišné pomer y u nás - sú miestami 
rázu polemického, predsa celkom zretelne 
poznávame zákonitosť v trende repertoáru 
symfonlck9ch orchestrov. Preto odporúča
me Muellerovu štúdiu, ktorá môže priniesť 
podnetné myšlienky pri sociologickom skú
man! a poznávani hudobného vkusu našich 
poslucháčov a Ich záujmov o umelecké 
hodnoty svetovej kultúry. 

František Braniš 

Sándor Frigyes a kolektiv: Zenei nevelés 
Magyarországon Zenemiikiad6 vállalat, Bu
dapest - 1964, str. 128. 

Hudobná v9chova v Maďarskej Iudovej 
republike zaznamenala v pos)edn9ch 20 
rokoch neobvykl9 rozmach. Nesporne je 
to zásluhou hudobného skladatela a pe
dagóga Zoltána Kodálya, ktor9 v šlapajlich 
Bélu Bartóka nielen vyt9čil cestu, akou 
sa má hudobná v9chova v Maďarsku ube
rať, ale svojimi teoretick9mi a najmä ln
štruk t!vnymi dielami dal nesmierne cenn9 
a kvalitn9 materiál do rúk nadšen9ch uči
telov hudobnej v9chovy. 

O v9sledkoch, cteioch, poslan! a meto
dlck9ch otázkach hudobnej v9chovy velmi 
názorne a presvedčivo hovor( citovaná 
práca vynikajúcich maďarsk9ch pedagó· 
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gov. Predovšetk9m štúdie: Vyučovanie in
tonácie v hudobnej v9chove ( Szônyl Er
zsébet), Hudobná v9chova v materskej 
škôlke ( Forrai Kata lin), Hudobná v9chova 
na základn9ch školách a gymnáziách (Pé
ter józsef] a Základná škola so špeciál
nym zameran!m na hudobnú v9chovu 
(Fr iss Gábor ) prinášajú presvedčujúce do
kumenty o v9sledkoch vo v9chove novej 
dorastajúcej generácie. 
Čitatel môže sledovať postup práce uči

tela Int onácie, oboznámi sa s podstatou 
relat!vnej intonácie pomocou solmlzačn9ch 
slab!k, ktorá je t. č. najviac rozširená, 
a s metodick9mi zvláštnosťami od najniž· 
šfch ročníkov základ:tej školy. 

Základnú literatúru pre intonáciu tvorí 
bohatli inštrukt!vna tvorba Z. Kodálya pre 
všetky stupne škôl (!l. Kodály vychádza 
z ludovej plesne, stavia lntonačné začiat
ky na pentatonike. Odporúča najprv rela
t!vnu intonáciu so solmizačn9ml slabikami 
a až po dokonalom zvládnuti prechádzať 
k absolútnej Intonácii. Sila tejto metódy 
sa ukazuje aj v tom, že v celom Maďarsku 
sa postupuje podla tejto metódy. Tvorivá 
práca učitelov nespočíva v neustálom hla
dan! nov9ch intonačn9ch metód, ale v ne
ustálom zdokonalovanl a prehlbovan! jed
notnej celoštátnej metódy vo vyučovacom 
procese. 

Friss Gábor, zrejme vynikajúci znalec 
pomerov na základnej škole so špeciál
nym zameran!m na hudobnú v9thovu (sú 
to školy, na ktor9ch sa hudobná v9chova 
vyučuje denne a hudobn9 nástroj od 3. 
ročn!ka), dokazuje zauj!mav9m1 faktami 
a argumentmi na základe výskumu klad
n9 vplyv hudobnej v9chovy na žiakov tak 
po stránke rozumovej, ako aj estetickej. 
Dokazuje, že žiaci, ktor! sa na t9chto ško
lách denne zaoberajú hudbou, a to na úkor 
in9ch, nehudobn9ch predmetov, dosahujú 
vo všetkých predmetoch lepšie v9sledky 
ako na školách s mal9m počtom hudob
nej v9chovy. 

Rozoberá vzťah a kladn9 vplyv hudob
nej v9chovy na -p!smo, č!tanie, poč!tanie, 
reč, sloh, esteti ku, kreslenie a pamät žia
kov. jeho argumenty a fakty sú velmi 
Interesantné a pobádajú zamyslieť sa. 

Ďalšie štúdie (Naša hudobná pedagogi
ka a Iudovli hudba - Hajdu Mihály, Sieť 
štátnych hudobnov9chovn9ch inštitúci! -
Fasang Árpád, Nové maďarské Inštrumen
tálne školy a pedagogické diela maďarsk9ch 
hudobn9ch skladatelov - Veszprémi Lill, 
Kolekt!vna hudba, komorná hudba a or
chestrálna hra na hudobných školách -
Szával Magda, V9chova umelcov a ved
cov - Szabolcsi Bence, Hudobná v9chova 
a osveta - Marótl Gyula) sú cenn9m ma-

terlálom pre poznanie súčasného stavu 
hudobnej v9chovy v Maďarsku. 

Na záver možno ozaj odporúčať každé
mu hudobnopedagogickému pracovnikov! 
u nás, preštudovať sl túto bohato Ilustro
vanú publikáciu. Pevne ver!m, že každ9 
v :~ej nájde vera nového a hodne Impulzov 
k lntenz!vnejšej hudobnov9chovnej práci 
v našej republike. 

Alexander Melicher 

Viliam Kofínek: Stúdie pre rozcvičovanie 
huslistu. Státne hudobné vydavatelstvo 
Praha-Bratislava, 1965 

Štátne hudobné vydavatelstvo Praha
Bratislava vydalo v druhom polroku 1965 
publikáciu Viliama Koi'Inka "štúdie pre 
rozcvičovanie huslistu". Touto - podla 
autora - "zbierkou technick9ch cvičen!, 
ktoré dávajú pri individuálnom v9bere 
látku pre ekonomické rozcvičova:~ie sva
lov9ch skupín činn9ch pr i hre na hus
liach, prispievajú k neustálemu zdokona
lovaniu techniky lavej l pravej ruky a 
pôsobia kladne na psychlck9 stav hráča 
zvládnutlm technickej problematiky", obo
hacuje sa huslová pedagogická literatúra 
o velmi cennú a v9znamnú metodickú po
môcku každého huslistu. 

Autor v svojom diele nevšedn9m spô
sobom pristupuje k stvárneniu denn9ch 
cvičení huslistu, rob! ich zauj!mav9mi a 
dáva im bohatú progresívnu náplň. Slo
venská hudobná a zvlášť huslistická pe
dagogická literatúra dostáva takto prvé 
súhrnné dielo tohto druhu, a tak vyplňu
je citelnú medzeru v tejto oblasti. 

Dielo je určené nielen pre žiakov vyš
šfch ročn!kov ( 2. cyklus) ĽŠU a konzer
vatórií, ale v9borne sa u platn! aj pri in
dividuálnom štúdiu poslucháčov VŠMU a 
už hotov9ch huslistov (orchestrálnych 
hráčov), ktorí sl jeho pomocou môžu nie
len udržiavať, ale aj skvalitňovať svoju 
technickú úroveň. Publikáciu by však mali 
používať predovšetk9m učitelia huslovej 
h ry na všetk9ch stupňoch umeleck9ch 
škôl a hus listi katedier hudobnej v9chovy 
pedagogick9ch fakúlt. 

Poukazujúc na poznatky, že "športovec 
pred pretekom venuje starostlivosť roz
cvičke svalového systému a uvolnenie sva
lov pokladá za podstatnú časf prípravy 
na pretek", aj prof. Koi'ínek, vychádzajúc 
z vlastnej praxe, už v úvode diela hovori, 
že "aj huslista mus! pred hrou rozcvičiť 
skupiny svalov lavej l pravej ruky a do
siahnuť ich najdokona lejšiu súhru s cen
trálnym systémom, aby boli čo najcitlivej
šie na každ9 jeho príkaz." 

Autor rozdeluje dielo na 7 hlavn9ch 
čast! a začína: 
l. nemými cvičeniami, ktoré poskytujú 
prstom kontakt so s trunami a hmatn!kom 
- je to teda prstovli gymnastika. Do tej
to časti zahrnul aj vibrato všetk9mi prsta
ml na uvolnenie svalstva. 
2. Druhá čast sú trilkové cvičenia. Tieto 
majú v9znam pre ustálenie hmatu a spev
nenie techniky. Rozdeluje ich na a l ná
cvik presne vypočítaného trilku, bl trilky 
kombinované s vibratom a cl nátrily s ťa
hom martelé cez jednu až tri struny. 
3. Stať Výmena polôh, ktorú del! na v9-
menu polôh s vlbratom a v9menu polôh 
cez jednu, dve a tri struny, preberá všet
ky v praxi huslistu sa vyskytujúce v9me
ny polôh. 
4. Ďalšia časf: Dvoj-, troj- a štvorhmatové 
cvičenia, ktorú del! po intervaloch od 
prim po sexty, ďalej troj- a štvorzvuky, 
je venovaná posilňovaniu svalov lavej i 
pravej ruky. Zahrnuje sem aj hru pizzi
cato. 
5. Dôležitou časťou diela s•1 Ťahové cvi
čenia, ktor9ch cielom je uvolniť a roz
cvičiť svaly pravej ruky pomocou sláčiko
v9ch ťahov, a to a) vo vyváženom tlaku, 
b) v hospodárnom zhybe cez struny, c) 
v uvolňovaní celého ramena, d J v drob
n9ch ťahoch a el v cvičení tónu. 
6. Do predposlednej state zaradil autor 
Súhru lavej a pravej ruky a tu v a) 
rytmick9ch stupnicov9ch cvičeniach a b l 
v nácviku r9chlej v9meny polôh sleduje 
presnú súhru obidvoch rúk, pričom tieto 
cvičenia "majú daf lavej ruke dostatočnú 
zručnosť a r9Chlosť a pravej ruke potreb
nú technickú rezervu pre zvládnutie faž
k9ch prechodov cez struny". 
7. Dielo uzatvára kap itolu Stupnice a roz
ložené akordy od každého stupňa, kde na 
jednotliv9ch a j dvojhmatov9ch stupniciach 
a rozložen9ch akordoch pomocou štvora
kého prstokladu zväčšuje rozsah ruky a 
vycvičuje plynulosť stupnlcov9ch spojov. 

Dielo je okrem vlastného nácvlkového 
obsahu opatrené praktick9mi ukážkami 
huslistickej rozcvičky, vysvetlivkami a 
pripomienkami. 

Publikácia prof. Viliama Koi'Inka "štú
die pre rozcvičovani e huslistu" je v9sled
kom dlhoročn9ch pedagoglck9ch skúse
nost! a podopretá bohatou praxou a skú
senosťou akt!vneho hráča v skupine L 
husi! Slovenskej filharmónie. Podáva celú 
problematiku potrebnej dennej prípravy 
huslistu a jej vydanie, ktoré treba pokla
dať za cenný pr!nos do slovenskej hu
dobnej pedagogiky, dozaista s vďakou prij
mú všetci huslisti, ktorí sa usilujú o svoj 
technick9 rozvoj. Albert Bránsky 
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M!iN«< O C A DL l K a kolek.tfv: Sv6t or
chestru. Prlivodce orchestlr. tvorbou. 6. 
vydanie. Praha, Panton 1965. 488 strán. 
Cena Kčs 48,-. 

Ilub'ILkácie tohto dr>ulhu -patT·La medzi 
diela, .k ~oré sa .r ~<: h.to .rozoberú. a vyžla 
dajú. sl čookoro dalšie 'Vydamla. PJ~B.vda , 
v tomto k onjukturallzme 'Väz[ aj nebez
pe.č.le, že autor vydáva šablónovite vyda
nie za vy<ianim, bez toho, že by podSlf:at
nejš1e doplňal svoju prácu. Tento osud 
stiJl()!, žlal, aj Svl!t arc.h-est>ru. i)a}š!e vy
dania sa (l.lberal1 stBiľ~ml cestami bez 
snahy o zlepšenie a .rozširenle práce. Ne
prijemne sa }a'vila naprilklad di'Sproporcla 
u jednotlivých skladatefsk~dh zjavov, .kto
r~m ven<>'Val autor neťilmerrne vera miesta 
( Bruokmer, Mendelsso'hn, ,Biralhms l, kýim 
mnohé mená a 11áJrodné kultúry t1pllme 
vynechali. Nové ovydarnle sa snaž[ vyplmlť 
t ieto medzery, 1k1:oré vznhld! počas po
sledn~cih desaťr<>č!, zaradenln:n dalších ·hu
dobrn~clll sk·ladaterov (ruSk9'Ch, ~kamdl
návskych, firanct1zskych a l. l· V tamto 
smere je nové vydanie zlepšené, ~ íked 
stéllľá časť je takmer medotfklnutá, čo sa 
pocit.uje pri jednotliv~ch skLadateloch 
inajmä v oblasti "LiteNIJtt1ra". Táto čast je 
najslabším článkom celého sp.rievodC'\1 a 
v mnah~ch p.rfpad.oc.h uvádza l tteratG.ru z 
čias štO.dia aut.ora, .resp. zo štyrld.sLatyoh 
r.oklov nášho storočia, obchá.dzajO.c všellky 
najnovšie a dokumentá.rine majol>sLalhlejšle 
mon.ogratle, ed!cie a l>ibliografle Deutscha, 
Bauera, Weimanna (Mozart) , Scllč>newdlfa 
(Beethoven), Hol>okena, Land ona ( Haydrn), 
Deutsc'ha (Hii'lldell, Deu.tsoha, Vettera 
( Schul>e.rt], mehovo.rlac o deslallka.c.h daJ
šfch prác a sl>onn[lkov men§Ieho .roz
sahu. 

Hudobný život východného Slovenska v 
obdobi budovania socializmu. III. zväzok. 
ZredigGvala Mária Potemrová, Koiice, 
Konzervatômum 1965. 250 strán. Rozmno
žen é cyklomylmn. Bez udania ceny. 

Problemati.ke hudobnej výchovy a škol
stva l>olo venovan~ch už 'Vela článkov a 
dislrusU, .kde sa všeobecne konštatovalo, 
že hudobná výchova u ná.s nie je 111a že
latelll1ej fir.ovni. Kole'kti111 autorov kwic
kého konzervatória si predsavzal v sbor
nllru "zac'hytiť vývoj všetkých zá.klad
n~oh hudobrných škôl v~chodrného Slo
vernska v rokoc·h 1945-1963". Autor i v 
struooej forme podali historický v~voj 
dvadsiat i ch hudobných škôl, vznLk jed-
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notl ll\l~ch ústavov, k'ľábke ži'Votopisy arga_ 
nizátarov a .hud. pedagógov, štatistické 
tabu fky o stave žiactva, verejné hudob
né 'J)Odujatia a .napokon tažikost>i, s kto
rý'Jil1 sa hudobná výchova stretá. Pôsobi 
smurt:ným dojmom, .ked čita.me - •hooi 
ojedinele, - že napr. v ~ožňavskej bu
dove, !kde je Jmd. odbor CSU umiestený 
"prl.pomina start1 ošt1chémiÚ !krčmu z ml
nu'lé.ho storočia... a vo dvore školy je 
kol!káreň s menšim 'Výčapom" (str. 1331. 
Sborrnllk - J tked l!lesie stopy iľ~ChJo spr.a_ 
covanej práce - vyplňa .clte lm.O. medzeru, 
ktorá jestlV'Uje v oblasti histórie •hudobrné
ho školstva a výohovy tna Slovensku. P.ri
ohod[ Jen rutovaf, že sa Jtenašiel dostar 
nikto, kto by sp:racov8il dejiny hudobné
ho školstva na Slovernslru. Kedže nemA
me rta.'laíto podr.olmO. prácu, vydarný sbor
nlk je čestnou splátkou ma vel.kú d l žobu. 

Zdenko N O V A C E K : 45 il'Okov kon
zervatória v Br atislave. Bratislava, Kon
zervatômum 1965. 77 strán. Bez udania 

ceny. 

Netrel>a hádam zvlášť prlpomi'llat, že 
bN!tlslavské konzervatórium patri medzi 
maj?JTlá.mejšle učilištia ma Sl<>'Vensku. Vy
pl~a to zo samej oko1;nostl, že Brati 
slava sa .r. 1919 s tala hlBIVillýim meSlf:Dm 
Slovenska. Tým bdl dan~ zá.kladrn~ pred
polclad ,pre vz.ni.k a ·v~voj ~ltto výzlllam
ného .hudobného O.stavu. Ťažl.ké bol1 za
čiatky a rowoj tohto ústavu, ktorý od 
začiatku zá.pasll s flrnamčnýml, pr.testoro
v~ml a IIIl~ problémam!. l l>a htstke 
nadšencov a obetavých pedagógO'V momo 
da.kovat, že G.roveň ústalV\.1 sa zlepšovala 
a počet absOl'Verntov z lľOka tna rok stO.pal. 
Publllkáola podáva struĎilý thlstorioký ·vý
voj kornee.rvató.l'la [ predt~m Hud. a drram. 
akadémie l od V7mllku [október 1919) až 
d·o pritomnostl. Autor zoznamuje čitatera 
v z.hustenej forme so všet.k9'ffii probléma
mi a otázkami, s ktor~rni O.stav zápasil v 
priebehu svojej eXistencie a 111ap0ókon v 
skrattke charakterizuje o!rnnosť a pôsobe
nie 'Vý7lilamnejšfch osobnost!, .ktoré sa za_ 
slO.žlll o rozvoj tohto ústavu. Na .kon
cl pamätl!l.i ce je z.07ID.aJIIl členov pedago
gického shoru k l. I V. 1965, prehlad v~-
7li!amrn&jš!c.h koncertn~oh podujati rk orn 
zervató.l'ia v školskom roku 1964/65 a .zo
znam žiakov v školskom lľalru 1964/65. 

Publikácia splňa svoju inforrnaônú 
~urníkclu a možno len lutova f, že 111 nej 
nie je zastú,pená Uustračná časť a re
gister mien. (J. P.) 



Arthur Rubinstein dostal cenu kultlír
neho fondu Amerika-Izrael, ktorá sa kaž
doročne udeluje za podporovanie hudob
nej kultúry. 

Drážďanská opera zaradila do svojho 
plénu na sezónu 1966/87 opery Malf lord 
od H. W. Henzeho a Tichf Don od šosta
koviča. 

Yehudi Menuhin dostal od anglickej krá
rovnej Alfbety rád britského impéria 
,.Knight Commander" (Cestnf rytier). 
Serge Lifar bol vyznamenanf čestnfm od
znakom švédského rádu Wasa. 

Tohoročný 41. Bachovský festival sa 
bude konať v Lipsku od 28. méja do 3. 
júna. Na programe festivalu sú popri die
lach Bacha aj skladby jeho súčasníkov a 
skladatelov, v ktorfch tvorbe sa prejavuje 
zvléšf silný vplyv Bachovej hudby. Zanji
mavosfou festivalu bnd1í "preteky" v hre 
na organe (ak to tak možno nazvať) me-

- dzi organistami Robertom KBblerom a 
Johannesom Ernstom KBhlerom. KBhler 
ul niekolkokrát koncertoval aj v Brati
slave a je známy ako vynikaf6ci impro
vizétor v starom ltfle. Napriek 6s1Uu nU
ho Hudobnoiuformai!ného strediska a zé
ujmu zo strany nsporiadaterov festivalu 
nepodarilo sa zaradiť do programu festi
valu vynikajúci film slovenskej produkcie 
Organ, v ktorom je Bachova hudba fed
nou z najhodootnejlich umeleckých zlo
liek. 

Tzv. Lambašská symfónia, objavená ro
ku 1923, ktorá sa pripisuje W. A. Mozar
tori, pravdepodobne nie je jeho dielom. 
Opisovater akiste zamenil tituly dvoch 
symfónii; Muzartovou skladbou je však 
podla všetkého iná, pripisovaná doteraz 
jeho otcovi. Túto symfóniu bude po prvý 
raz dirigovať Wolfgang Sawalllsh v sep
tembri t. r. 

60-ročnf klavirista Vladimir Horowltz 
sa po dvanäsťročnom odmlčaní vrátil na 
koncertné pódium. Umelec však oznámil, 
le svoje verejné vystťípenia chce obmedziť 
na najmenšiu mier u. 

V rámci tohoročného holandského lesti· 
valu v Amsterdame uvedú v júni t. r. 
premiéru Labyrintu. Autorom diela, v kto· 
rom sa uplatnia orchester, sbor, vokálni 
a inltrumentálni s6listl, herci, tanečnici, 
film a elektronická hudba, je Peter Schat. 
Libreto napisal Lodewijk de Boer. Dirigent: 
Bruno Maderna. Produkcia: Peter Oost
hoek: Film: Albert Seelen. Choreografia: 
Koert Stuyf. Scéna: Aldo van Eyck. . . 

Die Bassariden, opera Hansa Wernera 
Henzeho, bude mať v auguste t.r. premiém 
na salzburskom festivale. Libreto na námet 
Enripidových Bacchantlek spracovali W. 
H. Anden a Chester Kallman. Hudobné 
naltudovanie prevzal Christoph von Doh
nányi, réliu Gustav RudoU Sellner. V sep
tembri t. r. uvedie spomínané dielo aJ 
Nemecká opera v Berline. - Na toho
ročnom bayreutskom festivale sa v zo
zname účinkujúcich dirigentov nachádzajlí 
aj menä: Pierre Boulez a Carl Melletz. 
Prvý má dirigovať Parsifala, druhf Tann
hliusera. 

Za spolupráce televízie a severonemec
kého rozhlasu uvedie liibeckf symfonický 
orchester v máji t. r. nové dielo Milka 
Kelemena Slová, ktoré napísal iniípirova
nf rovnomennou predlohou Jean-Paul Sart
ra. Dirigent: Gerd Albrecht, sólistka: Hel· 
ga Pllarczyková. 

Karlheinz Stockhausen dirigoval svoje 
Momenty pre s6lo soprán, ltyri sborové 
skupiny a trinásť iniítrnmentalistov pre 
filmový záznam francúzskej televízie. V Pa
rili nakr1ítlll aj film o jeho Mikrophonle 
I. Autor bol na koncertnom turné v Cam
bridgi, Oiforde, Glasgowe, Londfne, Mar· 
seille, Lyone a Parf.li, kde uvádzal vlast· 
né skladby. Na pozvanie japonského roz
hlasu NHK bude od januára do mája 
bfvať v Tokiu a v tamojšom štúdiu pre 
elektronickú hudbu pisať nov6 skladbu, 
premiéra ktorej sa má uskutočniť z prf· 
lelitosti 25. výročia vzniku vysielača NHK. 
Okrem toho bude mať skladater v Tokiu 
a Osake 7 predoálok a bude dirigovať na 
niekolkých koncertoch vlastné diela. . . . 

7. konferencia Medzinárodnej hudobno
výchovnej spoločnosti (ISME) sa tohto 
roku uskutoční v dňoch 18. až 28. augus
ta v Interlochen, Michigan (USA). 

Edinburský festival sa uskutoční v pr
vfch troch j1ílových týždňoch. V pro
grame festivalu sú početné operné pred· 
stavenia, symfonické i komorné koncerty. 
Jedným z vrcholných umeleckých podujat( 
má byf predvedenie Mozartovho Rekviem. 



SLOVENSKÝ HUDOBNÝ FOND 
vydal tieto slovenské inštruktívno-prednesové skladby 

Juraj Pospllil: MAL2 CAPRICCIO pre husle a klavír 

Skladba v trojdielnej forme je - ako napokon prezrádza u~ názov - vtipná, 
hravá, žartovná. Huslory i klavlrny part sťi pomerne nenáročné, čo z nej tvori 
vďačné člslo repertoáru adepta huslovej hry. 

Milan Dubovskf: TRI TANCE pre husle a klavlr 

Dielko mladého slovenského skladatela sa vyznačuje vyhranen9m modálnym 
cltenlm. Poznať v nich aj vplyvy svetovej, no najmä domácej klasiky 20. sto
ročia - to je však vzhladom na autorovu mladosť pochopttelné. Treba vy
zdvihnúť slohovťi jednotu všetk9ch troch tancov, nasledujúcich podla zákona 
kontrastn9ch temp. 

!imon Jurovskf: ROZTÚŽENIE pre husle a klavlr 

Tá to skladba je naplsaná podobn9m štýlom ako autorova známa romanca. 
Huslistu zaujme najmä svojim stredn9m dielom, bohat9m na dvojhmaty. 

Kornel Schimpl: USPAVANKA pre husle a klavír 

Krátky, primárne melodick9 v9tvor zaujme vybočenlm do tóniny zmenšenej 
kvinty v strednom diele. 

Frantiiek Priiil: DIVERTIMENTO per due violoncelli 

Skladá sa zo štyroch častt. Prvá časť je bachovsky stavané kvázi prelúdium, 
druhá smutná meditácia, tretia ~ivé, temperamentné scherzo, k9m štvrtá sa 
vracia k náladovej sfére dr uhej času. 

FrantlJek Alvin: PIESEfj BEZ SLOV pre vtolonňelo a klavtr 

Jednoduchá skladbička pre domáce muzlclrovanle so salónnym nádychom. 

SLOVENSKÁ HUDBA, losopis Sväzu slovenských skladoterov 
Čfslo 4, rolnik X. Cena K& 3,-



Cena i!eskoslovenskej hudobnej kritiky 
za rok 1965 pripadla Partite pre sólové 
husle Klimenta Slavického, ktorá pri ko
nečnom hlasovani ztskala 11 hlasov. Kol
manova Monumentu per 6 000 000 dostalo 
iba o hlas menej - čim sa zopakovala vla
ňajlia história ceny, ked' Zeljenkov 
Osvienčim mal iba o jeden hlas menej 
než Kabeláčova odmenená skladba. 

Skladbu Ladislava Kupkoviča "ozveny .. , 
ktorá mala vo verzii pre komorný orches
ter premiéru 12. decembra 1965 na kon
certe Hudby dne!ika a ktorú ten istý sú
bor nahral začiatkom marca na gramofó
nové platne (spolu s d'alšlmi skladbami 
mladých slovenských skladatelov) autor 
prepracoval; nová verzia predpokladá 
predvedenie, realizované symfonickým or
chestrom. 

16. marca sa v Bratislave uskutočnil 
koncert z tvorby brnenských skladatelov. 
Na programe boli skladby Pavla Blatného 
(Suita ä 12) . Jana Nováka (loci vernales], 
Václava R.eháka (Sonety pre basklarinet a 
klavfr], Aloisa Piňosa (Prišiel som žiť], 
}aromfra Podešvu (Parížske sekundy, Tri 
sonátové !itúdie pre flautu a klavír ) a 
Gustáva Kfivinku (Rozprávka o brnen
skom krokodilovi] . Účinkovali Karel Jan
dera, Emma Kovárenová, Cyril Klimel (kla· 
vír], Richard Novák, Zdenek Kroupa 
(spev], Josef Horák (basklarinet) a Ol
drich Slavíček (flauta). 

Aténsky filharmonický orchester na!itu
doval a 10. 1. t. r . aj predviedol pod tak
tovkou dr. O. TrhUka dielo A. Oi!enUa Ru
ralia slovacca. - Dal!ila slovenská skladba 
Meditá cie na tému H. Schiitza od J. Cikke
r a mala nemeckú premiéru 11. 3. 66 v 
Gere (NDR]. Dirigoval opäť dr. O. TrhHk. 
Meditácie predviedol aj osnabriický sym
fonický orchester v naštudovaní dirigenta 
Heinza Fingera. 

Federácia československého jazzového 
klubu udelila ceny za rok 1965 dr. Lu
bomfrovi Dorúžkovi za publicistickú čin
nosť v odbore jazzovej hudby, orchestru 
Gustáva Broma za vynikajúcu interpre
táciu jazzovej hudby najmä na II. me
dzinárodnom jazzovom festivale v Prahe 
a gramofónovým platniam Supraphonu 
Gustav Brom - jazz a Ceskoslovenský 
jazz 1920-1960. 

Dňa 9. marca dirigoval pofský dirigent 
Andrzej Markowski s rozhlasovým or
chestrom Norddeutscher Rundfunk v Ham
burgu skladbu Struktúry od Ilju Zeljenku. 
Predvedenie skladby sa uskutočnilo pro
strednfctvom Alkor-Edition z Kasselu, 
ktorá zastupuje slovenskú hudobnú a dra
matickú tvorbu na Západe. 

Začiatkom aprila už po tretí raz odme
nili pôvodné hudobné kompozície pre te
levíziu a film. V kategórii televíznych in
scenácii odmenili hudbu Luboša Fischera 
k dramatizá cii Modlitby za Katarlnu Ho
rowitzovú a hudbu Ivana Vyhnálka k hre 
Ziadam odpoveď. V kategórií celovečer
ných hraných filmov neudelili žiadnu ce
nu, iba čestné uznanie - získal ho Zde
nek Li!ika za hudbu k filmu Obchod na 
korze. V oblasti vedecko-populárnych a 
dokumentárnych filmov získali ceny Ilja 
Zeljenka a Ladislav Kupkovič - Zeljenka 
za film Koloman Sokol (vid' SH č. 3/861 ), 
Kupkovič za film Ocel; Kupkovič okrem 
toho dostal za hudbu k filmu Ocer zvlášt
ne uznanie za vydarenú syntézu obrazu s 
hudbou. V kategórii animovaného filmu 
ziska! cenu Zdenek Liška za hudbu k filmu 
Strážca snov. 

Petra Diamanda, dlhoročného riaditera 
Holland festivalu, ktorý je od tohto roka 
riadltefom edinburského festivalu, vyzna
menali na návrh Sväzu čs. skladaterov 
medailou Za zásluhy o rozvoj priatelstva 
a spolupráce s CSSR. 

BerUnsky rozhlas Radio DDR II. zaradil 
do svojho programu popri sérii prednál ok 
o slovenskej hudbe v rámci cyklu Die 
Musik des 20. Jahrhunderts aj reláciu o 
otázkach hudby J. S. Bacha a bachovskýcb 
výskumov na základe monografie o hudbe 
J. S. Bacha od dr. Ernesta Zavarského. 

Pri prfležltosti udelenia Herderovej ce
ny v slávnostnej sieni viedenskej univerzity 
dňa 13. mája zaznela Sonatina pre klavfr, 
op. 12 Jána Cikkera, ktorý dostal cenu za 
hudobnú tvorbu. 

Na návrh dvoch popredných japonskfcb 
kritikov M. Ohkl a N. Momma bola toho
ročná cena Art Festival 1966 udelená na
hrávke Janáčkovej Glagolskej omle na 
platniach Supraphonu. Táto cena sa ude
ruje najlepiifm nahrávkam diel, ktoré sa 
na japonskom trhu považujtí za klasické. 



JAN SIVAČEK 

PRED 
ŠTARTOM 

NOVÉHO 
FESTIVALU 

V dňoch 23.-26. júna t. r. sa stane Bratislava dejiskom I. medzinárod
ného festivalu tanečnej piesne - podujatia, ktoré svojím významom 
i rozsahom nemá v doterajšej histórii československej tanečnej hudby 
obdoby. Jeho usporiadatelia: Sväz československých skladateľov, Cesko
slovenská televízia, Ceskoslovenský rozhlas a Pragokoncert pod zášt it ou 
Povereníctva SNR pre školstvo a kultúru sa podujali na realizovanie ne
ľahkej úlohy: pripraviť s najvyššou umeleckou náročnosťou podujatie . 
v najrozšíre,nejšom hudobnom žánri u nás. 

Spontánna podpora, s ktorou sa myšlienka festivalu stretla tak v širo
kej verejnosti, ako i v odborných kruhoch a v jednote s nimi i v prísluš
ných straníckych a štátnych orgánoch, nech je nám teraz, pred jeho 

193 



otvorením, pohnútkou k u krátkej úvahe aspoň o niektorých očakávaniach 
a cieľoch, ku k torým by mal azda festival našu tanečnú hudbu priblížiť. 

J e to predovšetkým úloha 

účinne podnietiť českých a slovenských skladateľov a textárov ta
nečných piesní v snahe o tvorbu umelecky náročnú, pritom však 
neopúšťajúcu zreteľ možností čo najširšieho spoločenského prijatia. 

Pr i príležitosti festivalu vypísal Sväz československých skladateľov ce
loštátnu súťaž tanečných piesní. J ej výsledky ukázali jednoznačne, že 
myšlienka festivalu dokázala vyvolať v radoch tvorcov nev ídanú aktivitu 
keď počet zaslaných príspevkov (osemsto piesní) ďaleko prevýšil i naj~ 
smelšie očakávania. z nich, podľa výberu umelecke j poroty ses, dvadsať
štyri najlepších uvedú naši najprednejší interpreti premiérove v rámci 
otváracieho festivalového koncertu. Osobitnú príchuť dodá zaiste tomuto 
večeru uvedenie niekoľkých slovenských tanečných piesní v podaní naj

elitnejších českých vokálnych sólistov. 
Táto mimoriadna stimulácia tvorivých síl azda stojí za zvláštnu pozor

nosť zo špecifického hľadiska súčasného stavu slovenskej tanečnej piesne. 
Výrazný ú stup z pozícií boja o svojho poslucháča ako dôsledok jednostran
n ej orientácie slovenskej tanečnej piesne v minulosti (pochopiteľne, i po
pri iných dôvodoch) sa spätne prejavil i na tvorbe samotnej. Nie sú ešte 
tak vzdialené časy, keď tvorivá akt ivita tvorcov tejto hudby bola hlboko 
pod normou tzv. normálnych p racovných podmienok. Výsledok - 150 
slovenských príspevkov zaslaných do súťaže a dobrá úroveň najmä hu
dobnej zložky "finálnych" pesničiek konštatované porotou je dôkazom , 
že vo festivale sa nám dostáva do rúk nástroj , ktorý je schopný radikálne 
ovplyvniť vývojové cesty sloven skej tanečnej piesne. Zdá sa, že niet nija
kých vážnych prekážok, aby sa v budúcnosti práve toto fórum nestalo 
každoročnou žatvou toho najlepšieho, čo u nás v oblasti tanečnej piesne 
vznikne. Takou žatvou, ktorej výsledky by sa zďaleka neuspokojili iba 
s na plnením rá~ca jedného z koncertov festivalu . .. 

Druhou významnou úlohou festivalu je 
konfrontovať našu tvorbu a interpretov so zahraničnou tvorbou 
tohto žánru a so zahraničnými interpretmi špičkovej medzinárodnej 

úrovne. 

Dnes sme hádam až pričasto svedkami diametrálne sa rozchádzajúcich 
názorov na úroveň n ašej tanečnej piesne. Pri masovej obľube tohto žánru 
je logické, že azda vždy bude veľa tých, ktorí cítia potrebu vyslovovať 
sa k nej. Stáva sa, že viaceré, nie dosť uvážené názory dostanú pomocou 
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tlače značnú publicitu a ďaleko presiahnu rámec quasi nezáväzného de
batovania, chtiac-necht iac spolupôsobia na vytváranie tzv. verejnej mien
ky. Ukázalo sa, že táto skutočnosť u ž neraz pôsobila dezorientujúco, a tak 
možnosť priamej k onfrontácie ako hádam najspoľahlivejšieho triediča 

hodnôt znamen á pre ďalší úspešný rozvoj slovenskej tanečnej piesne oveľa 
viac ako nejakú číru zaujímavosť teoretického dosahu. 

Co sa týka reprodukčného umenia, resp. požiadavky väčšej informova
nosti o zahraničných špičkových zjavoch zo strany nášho diváka, vybaví 
sa nám situácia reálne vtedy, ak sa pokúsime premietnuť si v duchu na
príklad umelecký profil nášho importu zahraničných spevákov tanečných 
piesní za posledné roky. Treba dúfať, že tak , ako sa naklonili váhy sme
rom k hodnote napríklad v jazzo~ej hudbe zásluhou pražského festivalu, 
podarí sa postupne zlikvidovať manko v oblasti tanečnej hudby festivalu 

bratislavsk ému. 

Napokon sa v súvislosti s festivalom núka 

využiť internacionálnosť tohto fóra na popularizovanie našej tvorby 
a našich interpretov do zahraničia. 

Účasť na festivale prisľúbili zástupcovia viacerých zahraničných televíz
nych, rozhlasových a gramafónových spoločností, hudobných nakladateľ
stiev, skladateľských sväzov, partnerských festivalov, dennej i odbornej 
tlače, agentúr a pod. Pre nich sú určené interné prehrávky televíznych 
filmových pesničiek, gramafónových platní a magnetofónových programov 
z našej tvorby spolu s vyhraden ým časom a príležitosťami pre nadviazanie 
potrebných kontaktov, prípadne aj p rípravu komerčných dohôd. Dôležitou 
zložkou pri plnení tohto zámeru budú, pochopiteľne, i jednotlivé festiva
lové koncerty. Všetky bude priamym prenosom vysielať Cs. rozhlas. Pria
me televízne prenosy sa uskutočnia z otváracieho koncertu a zo súťaže 
o Zlatý kľúč Intervízie, ktor)' je na programe t retieho dňa festivalu . Pro
stredníctvom prenosu cez sieť Eu rovízie a Intervízie ho uvidí prakticky 

celá Európa. 

Zostáva iba zaželať, aby zvučka I. medzinárodného festivalu tanečných 

piesní, ktorá zaznie 23. júna t. r. o 20,000 hod. v estrádnej hale bratislav
ského PKO a prostredníctvom televíznych a rozhlasových prijímačov 

i v desaťtisícoch domácností milovníkov tanečnej piesne, stala sa signálom 
k štyrom večerom, kde sa stretneme s dobrými pesničkami aj výbornými 
výkonmi interpretov. 

JAN SlVACEK 
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Otázka historických vzťahov a vzájomného ovplyvňovani~ eur~pskeJ 
koncertnej hudby jazzom a naopak b~ y si. ':zJ:ľ~dom ~a .. SVOJU o?strnosť 
i závažnosť iste zaslúžila samostatnú kmznu studm. NaJma preto, ze prak
~icky všetky doterajšie state na túto tému vznikli viac-menej z inform_?č~o
popularizačných (napr. Martin W~lliams) Aalebo. ~e~lat;mo-propagacny:_h 
(Gunther Schuller) dôvodov a maju tak skor eseJlStl_cky charakter . Zloz1~ 
tosť tejto problematiky si však práve naopak zasl~uJe vedecky f~nd?v~~~ 
m uzikologický výklad, ktorý doteraz čaká na ;vo_Jho autora. Tat? studia 
nemá za úlohu vyplniť spomenutú medzeru (co Je napokon da?e o}:>me
dzeným rozsahom), ale len užšie (a teda i jednostranne) P?dchyttť pr~tom
nosť niektgrých prvkov a čiastkových postupov európskeJ hudby v Jazze. 
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No ani tu si nekladie 
za cieľ úplnosť, ale 
obmedzuje sa len na 
javy, ktoré už v mi
nulosti mali alebo 
v prítomnosti majú 
základnú či aspoň 
dôležitejšiu vývojovú 
líniu. 

Treba ešte pozna
menať, že tieto prvky 
(až na malé výnim
ky) neprehrali jazzo
ví hudobníci na zá
klade racionálne teo
retického prístupu; 
boli skôr výslednicou 
ich vlastných postu
pov alebo najčastej
šie - zužitkovanými 
časťami ich pasívnej
šieho posluchového 
poľa. 1) 

II. DUKE ELLINGTON- OTEC JAZZOVEJ AVANTGARDY 

Prvým prelomom do hudobno-technického primitivizmu raných jazzo
vých slohov bola tvorba Duka Ellingtona. Od svojho vstupu na jazzovú 
scénu v polovici dvadsiatych rokov patrí k najvýznan;mejším novátorom 
jazzovej histórie. J ej dôležit)•m medzníkom bola Ellingtonom prerušená 
t rojminútová časová norma trvania jazzových skladieb (zodpovedajúca 
dlžke jednej strany š tandardnej gramofónovej platne). Táto na pohľad 
vonkajšia skutočnosť bola podradená Ellingtonovým kompozičným záme
rom v oblast i rozširovania formálneho pôdorysu jeho skladieb. Proti jed
noduchým dvanásťtaktovým (bluesovým) alebo tridsaťdvataktovým (pies
ňovým) schémam používal už od r. 1926 (EaSit St. Louis Toodle-Oo) zložitej
šiu formovú výstavbu, k torá umožňovala dôslednejšiu tematicko-motivickú 
prácu. Neskôr s úspechom transformoval do jazzu niektoré variačné formy 
európskej hudby, ako napr. ciacconu a r ondo. Zaujímavú kapitolu tvorí 
Ellingtonov harmonický systém, ktorý možno s istou dávkou toleran tnosti 
prirovnať k Debussymu (nonové päťzvuky) a Ravelovi (chromatické para
lelizmy, mixturová akordická skladba). Tieto harmonické postupy sa od
zrkadlili v inštrumentačnej špecifičnosti Ellingtonových skladieb, pre k to
rú ho označujú za impresionistu jazzovej hudby. No podiel priameho 
vplyvu európskeho hudobného impresionizmu na Ellingtona doteraz ne
možno s určitosťou potvrdiť. 

Ešte pozoruhodnejšie je zistenie, že aj sólisti jeho prvého veľkého or-

1) Skladateľ P . Blatný označuje tento proces ako "odlesk slyšených tónu z dru
hého brehu . .. ". P. Blatný : Co muže dát jazz novým kompozičním technikám, Hu
dební rozhledy 18/ 1964. 
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chestra mali na svoju dobu prekvapivo progresívne melodické myslenie, 
čo príkladne dokumentujú qva nasledujúce takty trúbkového sóla v sklad
be Awful Sad z r. 1928 (transponované doC, originál znejúci B dur): 

~. 

c J 

Ak budeme posudzovať tento úryvok v kontexte vtedajšieho jazzu (v čase, 
keď väčšina sól mala charakter rozložených kvintakordov a neakordické 
tóny hudobníci nepoznali alebo aspoň nepoužívali), nápadne sa ukáže jeho 
pokrokovosť tak po stránke tónového zloženia, ako aj po stránke použitia 
neobvyklých intervalových skokov (zmenšené kvarty a zväčšené kvinty). 

Súhrnne možno teda povedať, že Ellingtonova hudba obsahuje počiatky 
melodických, harmonických, rytmických (r. 1936 prvý raz použil v jazze 
rytmy kubánskeho folklóru), inštrumentačných i formových výbojov mo
derného jazzu. Skutočnosť. že sa k jeho odkazu hlásia aj praví nositelia 
avantgardných tendencií - od Charlie Parkera až po Archie Sheppa -
nie je vôbec náhoda. 

III. VZNIK MODERNÉHO JAZZU 

Na rozhraní tridsiatych a štyridsiatych rokov sa jazz dostal do situácie, 
v akej sa ocitla nielen hudba, ale aj maliarstvo, literatúra a poézia na 
konci 19. a začiatku 20. storočia. Ďalší vývoj nebolo možné uskutočniť 
priamou evolučnou ·cestou z predchádzajúcich slohov a smerov, ale práve 
naopak roztržkou s ich tradíciami, z ktorých mnohé dostali charakter 
konvenčného a umelecky rozmazaného klišé. K týmto rýdzo umeleckým 
dôvodom sa navyše 'pridružili okolnosti spojené s nervozitou vojnových 
rokov a so subjektívnymi komplexmi mladej generácie černošských hu
dobníkov. Výsledkom ich spontánneho experimentovania bol tzv. bebop
prvý moderný jazzový sloh. Jeho hlavnými znakmi bola vzrastajúca chro
matizácia jazzovej melodiky súčasne so vzrastajúcou dôležitosťou altero
vaných akordov. Harmónia jazzovej hudby sa dostala približne na rovnakú 
bázu s harmonickými objavmi pozdného romantizmu. Nie je nezaujímavé, 
že najobľúbenejšími skladateľmi vedúceho experimentátora bopu Charlie 
Parkera boli Brahms a Schänberg (až po nich menoval Ellingtona, za 
ktorým nasledoval Hindemith a Stravinskij).2) Teda práve ten Brahms, 
ktorého uvádzal Webern vo svojich prednáškach3) ako príklad začiatku 
"chromatickej cesty" modernej hudby, a Schänberg, ktorý ju dovŕšil 
zrovnoprávnením všetkých tónov chromatickej stupnice. Harmónie Par
kerových skladieb najlepšie dokumentujú túto revolučnú zmenu v jazzo
vej hudbe štyridsiatych rokov. Pre zaujímavosť porovnajme prostú har
monickú schému klasického blues s akordickou sadzbou Parkerovho 
Dum-Dum (transponovaného do C, originál A dur): 

2) E. Berendt: Das neue Jazzbuch, Frankfurt n . M., 1959, str. 69. 
3) A. Webern: Cestou ke skladbe s 12-ti tóny (1932), česky v sborníku Nové cesty 

hudby, Praha 1964, str. 77-78. 
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V harmonickom a navyše inštrumentačnom hľadaní pokračovali v dru
hej polovici štyridsiatych rokov skladatelia zoskupením okolo orchestra 
Stan Kentona, v :ktorom sa prvý raz stretávame s väčšou skupinou sláči
kových (9 huslí,_ 3 violy, 3 violončelá) a drevených nástrojov (3 saxofóny + flauta, hoboJ a fagot). V mnohých skladbách napísaných pre tento 
o_rc~ester nájdeme osobitné ohlasy diel Debussyho (Pete Rugolo: Impre
swmzmu~), Honeggra (Bob Graettinger: City of Glaas) i mladších prác 
(z obdobta kvartového systému) Schänberga (Johnny Richarda: Cuban 
Fire Suite). 

IV. CESTA JAZZU K DVANASŤTÚNOVÝM RADOM 

Väčšinu ideí, ktoré bop a Kentonov progressive jazz iba naznačili roz
vi!i. v ďalšo:n d;sa!ročí_ exponenti -~ool~ a ~alifornského slohu. Tak 'napr. 
t~1ton, kto~y pnvrzen~1 bopu pouz1vah skor ako príkrasu, bol v harmo
m_ckom poJatl hudobmkov Tristanovej školy (Lee Konitz, Warne Marsh, 
Billy_ Bauer _a pred?v~etkým s~otný Lennie Tristano) zrovnoprávnený 
s -~eznou kvmtou tomky. Navyse sa u Tristana stretávame aj s prvým 
vazn_ym_ pokusom_ o _prelomen~e tonálnej základne jazzovej hudby. Har
~o~ucku koncepciu Jeho nahravky vlastnej skladby Intuition, kt orej ver
tlk~lna z~ožka je náhodno~ výslednicou horizontálne vedených hlasov, 
m~zno pnrovnať k harmomckému princípu (či skôr jeho absencii) seriál
neJ hudby. West Coast alebo kalifornský jazz bol v tom to ohľade skôr 
spiatočným krokom. Na druhej strane však priniesol ďalšie kombi
nác~e v • nástroj~vom zložení súborov (Hamiltonovo kvinteto s flautou 
a vwlonc~lom, rozne typy flaut zároveň s hobojom, klarinet om, fagotom 
a event. celestou u Giuffreho alebo lesný roh s tubou v orchestri Sh. 
Rogersa) a zdôraznenie prísnejšej tematicko-motivickej práce (napr. Coo
p~rova skladba Jatt Theme and Four Variations, ktorej štyri variácie 
su odvodené z motivického materiálu hlavnej témy). Na úseku rytmu 
expe:imentovali najmä Brubeck (vzorom však bol skôr východoázijský 
folklor) a. naj odvážnejšie Jimmy Giuffre, ktorý podľa vzoru európskej 
koncertneJ hudby razil koncepciu jazzu s vnútorne zovretým r ytmom 
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(bicie používal len príležitostne, a to výhradne v zmysle melodickom, 
napr . Three Side Pippers). Z hľadiska inštrumentačného postúpil naj
ďalej Gil Evans, ovplyvnený ruskými romantikmi, španielskou vetvou 
impresionizmu, Ernst Blochom a vôbec celou oblasťou synagogálnej hud
by. Princíp barokovej polyfónie súčasne s vonkajšími ohlasmi fúgovej 
formy vniesol do jazzu John Lewis. Vyslovením jeho mena sa zároveň 
dostávame do okruhu skladateľov tzv. tretieho prúdu. V ňom boli prak
t icky zužitkované najrôznejšie kompozičné techniky Novej hudby. Prob
lémom tretieho prúdu ostáva spojenie konštruktívne zbudovaných skla
dobných plôch s voľnými improvizovanými partiami. Tonálne myslenie 
jazzových hudobníkov zapríčiňuje vznik rušivej disproporcie medzi im
provizovanými a seriálne organizovanými časťami (najmarkantnejšie poci
ťujeme tieto nedostatky v Schullerovej slávnej Conversation, ktorej hlavnú 
ideu - rozhovor sláčikového a jazzového kvarteta sa nepodarilo u sku
točniť práve pre horeuvedené príčiny a žiadne splynutie nenastalo) . 

Zaujímavé výsledky dosiahli niektorí zo stúpencov súčasných experi
mentálnych snáh, označovaných termínom New thing (Nová vec). Z nášho 
hľadiska patria k najpozoruhodnejším osobnostiam dnešnej jazzovej avant
gardy trúbkári Don Cherry a Don Ellis . Cherryho súčasné úsilie je zame
rané na syntézu najrôznejších hudobných kultúr, vrátane niektorých 
postupov Novej hudby . Jeho prístup k tejto oblasti je však vyslovene 
emocionálneho charakteru (jeho záľuba vo Webernovi, ktorého nahrávky 
si prehráva zvýšenou rýchlosťou obrátok gramofónovej platne, iste vzbu
dzuje úsmev, ale na druhej strane je ukážkou špecifického vzťahu jazz
manov k vážnej hudbe). Kvalitatívne najvýznamnejším výsledkom jeho 
snaženia je zatiaľ skladba Music Nu From L'Apland to Africa (v autoro
vom prevedení sme ju počuli na II. MJF v Prahe lanského roku), ktorej 
priebeh a konečná dlžka závisia od momentálnej dispozície a nálady 
hudobnikov. Na tomto poli aleatórne tvoreného jazzu uskutočnil zaují
mavý pokus aj náš Jaromír Hnilička skladbou Graf č. l. Pomocou račích 
aj inverzných prevratov graficky znázornených modelov dosiahol v istom 
zmysle i tematickú kompaktnosť skladby (vr. 1964 ju realizoval orchester 
G. Broma v Cs. rozhlase v Brne). Podobne aj niektoré Ellisove skladby 
sa zakladajú na kolektívnej improvizícii. Jej priebeh je určený nehudob
ným scenárom (napr. jedinou konkrétnejšie formulovanou inštrukciou na 
realizáciu jeho skladby Despair and Hope je pohybovať sa v rozpätí emo
cionálnych stavov od zúfalstva k nádeji). Skladby tohto typu uplatňujú 
obyčajne aj zložítejšiu rytmickú štruktúru použitím náhlych tempových 
zvratov a metrických zmien. V tomto prípade však ide - rovnako ako 
u Messiaena - o inšpiráciu indickým folklórom (odtiaľ aj názov jednej 
z Ellisových koncertných skupín- Hindoustani Jazz Sextet). Iné naopak 
vychádzajú z dvanásťtónových r adov, ktoré sa dokonca ojedinele objavujú 
aj v jeho improvizovaných chórusoch (Improvisation Suite, No. 1). V Elli
sovej hudbe tak bola prakticky dovŕšená cesta jazzu k atonalite. 

V súvislosti s Ellisom bude zaujímavé citovať predpoved západonemec
k ého skladateľa Wolfganga Fortnera (vyslovenú pred rokmi pri počutí Tris
tanovej Intuition), že " jazzoví hudobníci budú jedného dňa schopní im
provizovať v dvanásťtónových radoch Schänbergovho systému".4) Napriek 

4) J. E. Berendt: cit. dielo, str. 105. 
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ú~te k Fortnerovi tr_eba vi~ieť, že pri improvizácii v radoch je zrejme 
mimo ok~~hu ľuds!rych mozností zachovávať a dodržíavať sús tavu prís
~y~h Schonbergovych pokynov k pravidlám radu a spôsobu jeho rozví
Jam~ _(na~kon to pot~dz~jú práve Ellisove rady). A aj keby sme pri
pus_tih moz!losť uskutocnema tohto absurdného predpokladu dostala b 
sa .J~zzová ~mJ?ro~~~cia do štádia, v ktorom by poprela svoj~ najbytosf
neJŠIU a naJkrasneJSIU podstatu - slobodné, spontánne m uzicírovanie. 

V. GEORGE RUSSELA SPOSOB NOVEJ TONALNEJ ORGANlZACIE 

P_roblémo:n za:hovani~ in~uitívnej , bezprostrednej povah y jazzového 
preJavu a zaroven rozvoJom Jeho melodiky smerom k chromatike sa vyše 
15 ro~ov zaoberá ~kladateľ a klavirista George Russel. Vo svojej koncepcii 
vychad~a z folkl?rneho pôvodu jazzu, pričom tonálny základ ľudovej 
hudby Je op~rou Je~o presvedčenia, že jazz si musí zachovať tonálny cha
r~t~r. Keďze sa vs~ b~pom a. Tr istanovou školou dostala jazzová har
moma do s_tavu ko_lí~aveJ tonality pozdného romantizmu, bolo potrebné 
hľadať !:?ve cesty _JeJ . rozv?ja. Túto potrebu naznačovali aj stále kompli
~ovane~sie. ~~momcke s~hemy nových· skladieb, ktoré sťažovali orientáciu 
unprovi~UJuc.Ich h~dobmkov. Transformáciou tonálneho m yslenia vznikli 
v oblast! europskeJ hudb:y XX. sto~očia rôzne modálne systémy, s ktorými 
~a stretame napr. u Messiaena a Hmdemith a. P odobným spôsobom vznikol 
n_a po~klade tonálnych zhlukov a kombinovaných stupníc Russelov tzv 
lyd1cky k on cep t tonál?ej org_anizácie. Jeho zásady formuloval Russei 
v rovnom:nn~m teore~Ickom diele The Lydian Chromatic Concept of To
n~ O~gams~twn, ktore možno v určitom ohľade označiť za jazzový proti
pol Hmdenn~~:wvho Unterweisung im Tonsatz (pracoval na nej v rokoch 
1950-53, ~Izne _bola vydan á až r. 1961). 

Ak u~avnem tuto stať krátkou exkurziou do Russelovho systému robím 
~~ z m~koľkých dô_v~dov sú~a:>ne. Predovšetkým : Russelov k oncept umož
nuJe pna~:y roz:roJ Jazzo;reJ unp~~~izácie (väčšina postupov, o ktorých 
sme hovonh, do~yka sa ~kor vonkaJSich znakov jazzu). 
~usselov sys.tem vzmkol rozvedením horizontálneho poňatia improvi

záci;, za~ede?eho do jazzu Lester Youngom. Slo prakticky 0 nájdenie 
tak:y:h tonoVJch rado~, I:toré ~y zodpovedali väčším skladobným úsekom 
a sucas?e respektovah povodnu akordickú sadzbu. Improvizátor sa v ta
kom pnpa?e. ~o~ol opierať o širší výber tónov. Tento postup s obľubou 
uplatnovahv sohsti wes~co?tovej éry, ako napr. Garry Mullingan. v lýdickom 
koncep te vsak ust1;1puJ; uJoh_a jednotlivých akordov do pozadia tzv. tonál
nym zhluko~. Su vysledniCou špeciálnych pracovných stupníc ktoré 
Russe~ odv~dilv~o str~d~ve~ej lýdickej, diatonickej durovej a chro~atickej 
st~pmc~. ~ol~z1tosť lyd1ckeho modu, ktorý Russel označuje za .,kmeňový" 
odovodnu_3e Jeho t~n.álnou je~n?značn~sťou. Preto sa tiež ~o všetkých 
Russelovych stupm_ciach (s vymmkou osmej, k torá je identická s tradič
~o~vvdur:ovou stupmcou) uplatňuje aj hlavný znak lýdického modu _ 
zvacse~a kvarta .. Id~ zrej :ne o súvislosť so sústavou indických modov, 
z kt~rych vyvodil mek tore zásady pre svoj modálny systém napr a · 0 
J\l!essiaen (zá~Jadná indická škála that kalyän je totiž totožná práv~ sJ lý~ 
dki~kou stupmcou, pričom l ýdická kvarta sa nachádza aj v ďalších indic-

ych modoch marvä, purvi a todí). 
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Pri uplatnení Russelových postupov slúži za melodický základ impro
vizácia chromatickej stupnice, kým ostatných osem stupnic má byť posta
čujúcim materiálom na horizontálnu projekciu tradičných akordových 
typov. Medzi najlepších realizátorov zásad Russelovej náuky patrí popri 
hudobníkoch jeho vlastných súborov klavirista Bill Evans. Z niektorých 
stránok svojho systému odvodzuje Russel aj zaujímavé kompozično
inštrumentačné postupy, cieľol'll; ktorých je prehodnotenie štandardnej 
(a teda a j konvenčnej) melodíky jazzových tém. Klasickými príkladmi ich 
uplatnenia môžu byť vlastné Russelove skladby z albumu Jazz in the 
Space Age alebo známa All About Rosie (na tému kolovej rečňovanky 
černošských deti z Alabamy), ktorá bola skomponovaná pre umelecký 
festival Brandeis University (1957). 

Nemožno s určitosťou tvrdiť, že Russelom uplatňovaný modálny systém 
akceptujú v budúcich rokoch všetci jazzoví hudobníci. Pre úplnosť treba 
tiež poznamenať, že obdobnou problematikou sa v praxi už veľa rokov 
zaoberá známy sólista Miles Davis. Okrem rámcovo používanej dórickej 
a frýgickej stupnice sa v jeho hudbe často stretávame s celotónovou stup
nicou a špeciálnymi stupnicami odvodenými z ľudových hudobných kul
túr (popri prevažujúcom vplyve španielskeho folklóru aj s čiastočným 
využitím tradičných arménskych gusanov, s ktorými sa podľa vlastného 
svedectva zoznamoval prostredníctvom Chačaturianových diel).5) 

Isté však je, že rovnako ako v európskej koncertnej hudbe 20. storočia 
i v jazze budú naďalej existovať zmesi rôznych slohov a individuálnych 
štýlov. No ak si jazzová hudba v budúcnosti má uchovať svoj tvorivý 
charakter, je bezpodmienečne nutné, aby sa hudobníci sami vyvarovali 
umelecky neodôvodniteľného eklektického preberania niektorých vonkaj
ších znakov dnešnej Novej hudby. Je známou skutočnosťou, že prevažná 
časť jazzových hudobnikov s nedôverou prijíma diela klasicky orientova
ných skladateľov, v ktorých sú viac či menej šťastne uplatňované jazzové 
prvky. Paradoxné je však to, že rovnako mnohí z nich pristupujú k vý
sledkom niekoľkoročnej práce svojich kolegov z druhého brehu. Príkladne 
to dokumentoval nedávno známy černošský multiinštrumentalista Roland 
Kirk. Z jeho posledného albumu počuť totiž čudnú kombináciu tonálnych 
bluesových dvanástiek s nejapným zvukovým chaosom, ktorý zodpovedá 
tým najnaivnejším predstavám o elektronickej hudbe. Ak si nevšimneme 
problémy vlastnej realizácie jeho skladieb, nemožno takú koncepciu ozna
čiť za nič iné ako za katastrofálny estetický omyl a negáciu najvlastnej
ších hodnôt jazzu. Russelova metóda naproti tomu umožňuje ďalekosiahle 
vývojové perspektívy bez toho, že by sa jazzoví hudobníci museli vzdať 
prirodzených vlastností a najkrásnejších tradícií svojej hudby. V tomto 
ohľade možno teda súhlasiť so slovami Johna Lewisa, že "Russelova mo
dálna koncepcia je najvýznamnejším teoreticky formulovaným príspev
kom vneseným do jazzovej hudby". 

ANTON MATZNER 

5) U. Nentoff: An Afternoon with Miles Davis, v sborn íku Jazz panorama, New 
York 1962, str. 167. 
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IGOR 

WASSERBERGER 

Tanečná 

hudba 
• a)azz 

Vývoi názorov 

na ich vzaiomný vzfah 

I keď problémom vzájomného vztahu 
tanečnej hudby a jazzu sa v Ceskosloven
sku venovala väčšia pozornosť, ako je 
všeobecne zvykom, budeme sa musieť po
maly zmieriť s faktom, že základné rozli
šovanie týchto dvoch žánrov nepreniklo 
do širšej verejnosti. Pritom nemám na 
mysli len vyslovene dlletantskll časf obe
censtva, lebo nedostatočne sť1 orientovan! 

často aj učitelia hudobnej výchovy alebo 
pracovnfci kultllrnych a osvetových zaria
deni (terminologický zmätok na plaglítoch 
a pod.). Dokonca l niektor! promlnentni 
hudobn! vedci z oblasti vážnej hudby do
pllšfajú sa v týchto otázkach mylných u
záverov. Uveďme aspoň dva typické pri
klady: "Je potreba si uvMomit, že jazz 
od{:ov!dá soudobé predstavil rekreace a 
modernúnu mllstskému pojmu zábavy." 
(Antonin Sychra, Tanečnl hudba a jazz 
1961, str. 6). "Mládež je v dobil nejvlltš! 
vnímavosti a dosp!váni nemllosrdnll pane
chána vlastnimu libovolnému rozvoju hu
debnosti , který se projevuje nemírnyml 
sklony k jazzu i k nevkusným a škodli
vým šlágrum." (Bohumir StMroň, G-66, 
č. 3, str. 1). 

Našou lllohou v tomto článku však nie 
je vymedziť rozdiel medzi tanečnou hud
bou a jazzom. V Ich vzťahoch je množ
stvo problémov i pri akceptovani základ
ného vymedzenia. Všimnime s i najprv v zá
kladných črtách vývoj doterajšfci:i názorov. 

Dodnes najrozšírenejšie je prvotné poja
tie jazzu (v maximálne širokom slova 
zmysle). Väčšina Jud! i v sllčasnostl be· 
rle problematiku asi tak ako r. 1928 E. 
F. Burian v knihe Jazz (Aventinum, Pra
ha). Samozrejme to, že pod jazz zahrnoval 
všetko od dobových módnych tancov po 
Rhapsody In Blue, bolo v {:Inej zhode s vte
dajším nazeraním; navyše jeho entuziaz
mus mal velmi pozit!vny vplyv. Buria110Vi 
a Jaroslavovi Ježkovi sa podarilo pre "jazz .. 
z fs kat pokrokovú umeleckú avantgardu a 
zároveň zabezpečiť tejto novej hudbe ši· 
rokú popularitu. (Názory E. F. Buriana 
opisuje J. Horec v článku E. F. Burian 
o jazzu, Taneční hudba a jazz 1962) . 

Ako reakcia na prvé pojatie bola čln· 
nosf niektor ých teoretikov v tridsiatych 
rokoch, ktor! dodatočne vyeliminovall čis· 
tý "hot jaz", v protiklade k jeho komerč
ným derivátom. Táto ďalšia tendencia je 
spojená s obdobfm revivalizácle neworleán
ského jazzu (jej najznámejši {: redstaviter 
bol francúzsky kritik Hugunes Panassié) . 
Do Ceskoslovenska vnikla v druhej časti 
t ridsiatych rokov najmä vďaka činnosti 
Emanuela Uggeho. Puristické tendencie u 
nás nemali ši rš! dosah (na Slovensku Sil 

svojho času vôbec neujali). no pomohli 
vytvorit niektoré užšie zamerané telesá a 
utvorif vrstvu špecializovaných jazzofllov 
(pozri štlldiu I. Poledňáka: Bod krystali · 
zace, Tanečnf hudba a jazz 1963). I keď 
činnosť puristov bola v mnohom prospeš· 
ná. charakter izoval ju silný sklon k zjed
nodušujúcim s údom. Nekritickv obdivovali 
všetky prejavy čistého jazzu, a na druhej 
strane paušálne odsudzovali celú oblasť 
tanečnej (komerčnej) hudby, hoci práve 
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Georg Gruntz 

v tom obdobi zo strany tanečnej hudby 
prichádzalo dosť progresivnych podnetov 
pre jazz. Tvor ba skladaterov por ulárnej 
hudby z r okov 1910-1930 (najmä l. Ber
lin, J. Kern, G. Gershwin, R. Rodgers, C. 
Porter ) znamená základný podkladový ma
teriál pre jazzovú improvizáciu (dodnes 
melodicko-harmonická stavba evergreenov 
je na tento účel najvyhovujúcejšia) . Tiež 
pôsobenie prominentných jazzmanov v or
chestroch typu Paula Whitemana často :;a 
pr iaznivo odrazilo na ich technickej úrov
ni. A ak sme už pri orchestri P. Whitema
na, tak nám môže práve on poslúžiť za 
najmar kantnejši priklad krajnosti oboch 
stanovisk: kým pre E. F. Buriana znamenal 
esenciu všetkého jazzového, rur isti mali 
preň Jen slová opovrhnutia. Dnes je jas
né, že Wlliteman nemal jazzový orchester, 
no v rámci populárnej hudby prezentoval 
vkusnú, profesionálne dokonalú a náročnú 
produkciu. Tieto prednosti však nemohli 
akceptova ť ludia, ktor! romantickou lás
kou lipli k ubiedeným černochom a v 
svätom zápale zatracovali tých, ktor! im 
"ukradli ich piesne". Puristi boli vo svojej 
prisnej izolácii tak dôslední, že väčšina 
z nich nevystupovala len voči komerčnej 
hudbe, ale s takým istým záralom brojila 

proti nastupu júcemu modernému jazzu. 
Po dvoch k rajných názoroch sa od polo-
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vice t ridsiatych rokov medzi hudobnfkmi 
a pr!vr žencami u jalo i r eálne jšie nazera
nie. Pre predstavitelov tejto generácie bo
lo dôležité, aby hudba mala "swing". Do 
okruhu ich záu jmu spadala hudba swin
gových orchestrov a skupin v celom roz
sahu a , ako vieme, jazz a nim ovplyvnená 
tanečná hudba boli si v tomto obdobi také 
blízke ako nikdy predtým a potom. Neskôr 
pr i hodnoteni toh to obdobia velká časf 
kritikov pr istúpila k nemu dosť negatív
ne. Poukazovalo sa najmä na skomercia 
lizovaný charakter swingového obdobia . 
I tento názor je však dosť jednostra nný; 
vznik moderného jazzu nie je mysliteiný 
bez zvýšen ia technickej prir ravenosti jaz
zových hudobníkov, ktorú navodili práve 
požiadavky vo swingových big bandoch ; 
najlepšie swingové telesá a j výrazove do
siahli úroveň, ktorá slúži za východiskový 
bod pre väčšinu súčasných big banrlov. 
Pre tanečnú h udbu je swingové obdobie 
ešte významnejšie, vtedy sa vykryštali
zoval na dlhé roky dominujúci spôsob in
ter pretácie tanečnej piesne. Pre poswin
gové smer y v tanečnej hudbe je pr!značné 
postupné upúšťanie od muzikantskej ná
ročnosti tohto obdobia. 

Názory na vzťah jazzu a tanečnej hud
by dodnes vychádzajú z troch predvojno 
vých tendencii. Ako sme u ž sromenul!. 
maximálne široké ponimanie jazzu (alebo 
zamieňanie pojmov tanečná hudba - jazz] 
je r ozš!rené prevažne v neodbornej časti 
verejnosti. 

Niektoré zásady pur istického po-
ňatia opäť oživli najmä v obdobi dogma
tizmu, ked sa jazzoflli museli brániť voči 
argumentom o škodlivom, imperialistickom 
charaktere jazzu (obsiahnuté sú napriklad 
v knihe Gorodinského: Hudba duševnej bie
dy] myšlienkami o jeho černošskom fol
klór nom pôvode. Samozr ejme, vítaným pro
tiargumentom bola i skutočnosť, že vlastne 
situácia v Amerike nebola pre jazz priazni
vá a prinútila hudobníkov ku komercial i
zácii; ti ktorí ostali verní r:ravému jazzu, 
žili, prípadne i zomreli v biede. Táto kon
ceocia bola v päťdesiatych rokoch jedine 
možná a správna; po legalizácii jazzu, kon
com päťdesiatych r okov, však zákonite za
nikla. V publicistike sa objavovala vari Jen 
u l. c ;khar ta (texty k platniam Zp~vy čer
ného lidu, Supraphon DV 15015-16 a naj
mä Hudba černého lidu, Suoraphon DV 
15134.15138). Vo všeobecnosti dnes už r eál
ne nazeranie na vzťah tradície a súčasnosti 
rrevažuje aj u Iudí, ktor! sa špecializuj11 
na oblasť tradičného jazzu. 

Najsilnejšf je v prítomnosti možno pove
dať oficiálny názor, k tor ý vychádza z tole
rantnosti obdobia swingu. Toto punimn
nie sa najmä vďaka činnosti dr . Doruž~u 

začalo prejavovať už na stránkach mesač
nika Jazz v rokoch 1947-1948 (pr inášal 
články i o tanečnej hudbe]. Na tato 11niu 
propagovania celej h udby jazzovej oblasti 
sa nadviazalo najmä od začiatku šesťde
siatych rokov. Vtedy sa spojili a rgumenty 
o masovom dosahu tanečnej hudby a ume
leckej úrovni jazzu, a tak sa podarilo prí
slušné inštit11cie presvedči ť, že zaoberať sa 
touto oblasťou je jednou z ich prvoradý~h 
povinnosti. Typickým a najvýznamnejším 
r redstavitelom tejto koncepcie maximálne
ho zopätia, pri uznaní špecifičnosti jed
notlivých žánrov, je opäť dr. Lubomír Do
ružka, ktorý sa vo svojej činnosti zameral 
rovnomerne na jazz a tanečnú hudbu. To
muto univerzálnemu poňatiu zodpovedá i 
situácia v odbornej tlači. Kým v zahraničí 
sa serióznejšie časopisy spravidla špecia
lizujú, u nás tak mesačnfk Melodie, ako i 
ročenka Taneční hudba a jazz sa venujú 
obidvom žánrom ( to isté plat! i o r ubri
kách venovaných tejto oblasti v niektorých 
iných časopisoch) . 

U nás panujúci názor je velmi široký a 
zovšeobecňujúci; každý si v ňom nájde svo
ju pravdu. Od swingového obdobia sa však 
vývoj tanečnej hudby a jazzu uberá rôz
nymi cestami. Zjednodušene možno pove
dať, že výraz jazzu nadobúda stále väčšiu 
umeleckú nosnosť l náročnosť a tanečná 
hudba zasa naorak upúšťa od už vydoby
tých výsledkov smerom k čo najjednodu
chejšiemu, často až primit!vnemu amatér
skemu muzikantstvu. 

Tomuto stavu však nezodpovedá súčasn-í 
pomer záujmu odbornej tlače. Tu prevažttj~ 
tendencia venovať sa najmä otázkam ta
nečnej hudby (pre tento stav vzniká za 
velmi ťažkých podmienok špecializovaný 
dvojmesačnfk Jazz Bulletin, ktor ý dúfajme 
splni očakávanie). U popularizačného časo
pisu typu Melodie je to pochopitelné; sku
točnosť, že mesačnik uvádza zväčša člán -

Ray Charles 

ky o tanečnej a beatovej hudbe, je v plnom 
sulade so záujmami prevažnej časti jeilo 
čitatelov. No neproporčne mnoho mate
riálov o tanečnej hudbe je napríklad v do
terajšieh štyroch zväzkoch ročenky Taneč 
n! hudba a jazz. Táto ročenka je predsa 
len určená užšiemu okruhu čitatelov a je 
jediným fórom pre širšie koncipované prá
ce, pokia! možno vedeckého charakteru. 

Táto situácia vyplynula najmä z tézy o 
neobyčajnom spoločenskom dosahu taueč
nej hudby. Ti, ktor! majú do veci čo ho
voriť z poz!cie svojho oficiálneho postave
nia, si z nej vydedukovali , že riešiť pro
blémy tanečnej hudby je najdôležitejšou 
úlohou teoretikov v oblasti malých foriem 
a narroti tomu ludia, ktor! sa zaoberajú 
otázkami moderného jazzu, sú nevyliečitel
ni amatér i. Toto poňatie, v iných odvet
viach dávno už prekonané, akceptuje sa 
najmä na Slovensku. Tu v zhode s ním ma
jú skladatelia tanečnvch piesni kiúčové 
postavenie vo všetkých pr!slušných inšti
túciách, a tak i otázky týkajúce sa jazzu 
spadajú do ich kompetencie. 

Ziada sa preto pohiad na pomer teór ie 
tanečnej a jazzovej hudby. Ak si všimneme 
zahraničné bibliografie, zistime, že tanečná 
hudba nemá vlastne svoju samostatnú teó
r iu. Existuje len niekolko prác o jej his
tórii (je ich nepomerne menej ako obdobne 
zameraných jazzových publikácií), dalej 
niekolko praktických pr!ručlek o aranžo
vani a interpretácii, ktoré sú väčšinou zjed
nodušenou a denným potrebám amatér
skych hudobníkov prispôsobenou apliká
ciou jazzových prác. Tiež technický ro~lior 
jednotlivých smerov tanečnej hudby nie je 
nijako obťažný (na jmä v porovnaní s jaz· 
zom) a má zasa len prakticistický význam, 
ako pomôcka pre začinajúcich hudobn!kov. 
Ďalej , kým v jazzovej hudbe dôkladný 
rozbor hry najvýznamnejšfch interpretov 
je jednou z najdôležitejších úloh, v ob
lasti populárnej hudby vystačia profily, v 
ktorých najväčšiu váhu majú mimohudob
né okolnosti. Táto skutočnost je zapríčine
ná tým, že predstavitelia populárnej hud
by spravidla nie sú v plnom slov<~ zmy::>· 
le umeleck ými osobnosťami. Samozrejmť, 
je tu niekolko vzácnych výnimiek, no 
sú to predovšetkým postavy spojené so 
swingovým obdobím (Sinatra, G. Miller. 
Fitzgeraldová a i.), alebo ich činnosť je 
medzijavom medzi jazzom a tanečnou 
hudbou (Ray Charles a i.). Ak chceme 
však postaviť typickú paralelu, musíme 
konštatovať, že najvýznamnejšť predsta 
vitelia jazzu si udržujú svoje postaveni0 
viac rokov a skutočne vynikajúce zjavy 
nie sú tu závislé od str iedania smerov. 
\t porulárnej hudbe vo všeobecnosti pla· 
tí prav9 opak - z množstva interpretov 
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OT radicional clube a nielen o ňom 

Začali by sme od Adama ... 

My sme však začali až v roku 61. Už predtým sme hrávali štyria spolu asi 1:ok. Bol~ 
to začiatkom šesťdesiatych rokov, bola dost velká mód_a dixielandových sk~;~pm a b~l~ 
dobré podmie nky pre jazz. Jazzová hudba nebola aru natoiko z~azovan~, ale _sk_?I 
sa prakticky vôbec nehrala. A_ tak s~e to skúsili my. Hrali sme ZlVelne; 1ba pnlezi
tostne Po roku takéhoto hrama sa nam to rozpadlo. 

Potom sme zohnali nahrávky pôvodných sk~pín a ro:Z~~dli s~e sa hrať systema
ticky. Hrávali sme až pätkrá t do týždňa. Trikrat sme cvrčrh a vzdy v sobotu a v ne-
delu sme hrávali. 

Prečo práce dixieland, a nie niektorý novší a módnejší smer • · · 

... lebo ten tradičný jazz je vždy at~ak~ív':lejší ako moderný. jazz. Nám sa ve_r~ 
zapáčil Premietal sa u nás práve amencky frlm Synkopy, ktory ovply~~>Val na]ma 
takú ~ládež akou sme boli my. Vtedy velmi vera ludí začal? hrávať dr:c1eland~ leb~ 
rozhlas nevy'sielal nijaký poriadny jazz a film Synkopy bola J~Oa z p~vy_cl_l mozn~sti 
počuť a hlavne vidief skutočný jazz. Dixieland vyhovoval naše] mentalite , )e vesely a 

zábavný. 

približne rovnakej úrovne sa v krátkych 
časov9ch intervaloch striedajú osobnosti, 
ktoré najviac zodpovedajú momentálnemu 
vkusu a ktor9m menažérl a gramofónové 
spoločnosti dokázali urobiť najlepšiu re
klamu. 

Pndobné sQvislostl sú markantnl! i v sys
téme špecializovanej v9uky. V o~lasti 
nášho záujmu na serióznej báze exrstu)e 
Jen jazzové školstvo (a jazzová P~?ag~
gická literatúra). Tu sa vychováva ju za
roveň kádre pre populárnu hudbu -- ved 
aplikácia (t. j. zjednodušenie) srravidla 
nerob! problémy. Tak isto l z našej pra
xe poznáme mnoho pripadov, že jazzov9 
hudobnik hnan9 väčšinou existenčnými 

, t k problémami, uplatnil sa bez ťažkost, n o 
špičkov9 hráč tanečnej hudby; opačný 
postup je však ťažko možný. . 

Samozrejme, k populárne-j hudbe Je z 
mnohých as(:ektov potrebný špecifick9 
pristup. Sú to však aspekty socio~ogické, 
psychologické, historické, ekonomrcké 
čiže mimohudobné. Tanečnej hudbe by na
miesto zbytočného meditovania o ume· 
leckosti skôr prospelo reálne uvedome
nie si týchto špecifik. Ak sa napriklad 
pozrieme na československý export oblasti 
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malých foriem, zisUme, že jazz ~; red
stihuje tanečnú hudbu. Pritom však mož
no povedať, že naša tanečná hudba (sa
mozrejme, v tejto súvislosti myslim~ 
hlavne na českú produkciu) dosahuje pľl· 
najmenej tak ako Jazz sQčasnú aurór
sku úroveň. No táto otázka s úrovňou 
produkcie sQvisi len čiastočne. Ide hlav
ne o to že sme zatial nenašli adekvátne 
cesty p~edaja šlágrov. A to nielen sme
rom na Západ ale ani do krajin, kde by 
naša tanečná hudba mohla splňať funkciu 
vzorového modelu (Madarsko, Rumunsko. 
Bulharsko a L). Naproti tomu k expor
tovaniu jazzu stači zaujimavá produkcia, 
ktorá si často i pri minimálnej reklame 
nájde cestu k špecializovanému obecen
stvu. 

v problémoch by sme ešte mohli po
kračovať, vo vzťahu tanečnej hudby a jaz
zu je dosť nevyjasnených otázok~ Ich 
postupné riešenie má velký význam pre 
rozvoj oboch žánrov. Snažme sa k týmto 
otázkam ~;ristupovať objektivne, no zá· 
roveň bez zjednodušujúceho a nereálne
ho rovnostárstva. 

Igor VVasserberger 

Aký bol vekový priemer vašej skupiny, kecf vznikla? 

Keď sme v roku 1961 vznikli, mal najmladší, myslím, 17 rokov a najstarší 19 rokov. 

Ako sa vám podarilo - práve vám, hoci ste hovorili o tom, že v tom období živelne 
vznikalo niekolko takýchto skupín - sta( sa dnes prvým súborom tohto typu na Slo
vensku a jedným z prominentných československých ansámblov? Ako si vysvetli( váš 
vývoj od amatérskeho združenia pre vlastné potešenie až po reprezentatívny súbor? 

Velmi nám k tomu pomohlo, že sme boli pätkrát do týždňa spolu, čo vtedy nerobila 
žiadna skupina - ak cvičievali dvakrát alebo raz, prípadne vôbec necvičili. Okrem toho 
od začiatku hrali s nami štyria konzervatoristi. Mali sme v tom oproti ostatným 
určitú výhodu. Na konci prvej sezóny sme hrali v Prahe, začali sme vystupovať v roz
hlase, v televízii, a to nás potom tiež nútilo stavať sa k práci zodpovednejšie. Boli sme 
tlačení aj konkurenciou, lebo v tom čase začala big-beatová vlna. 

Pokiaľ vieme, podarilo sa vám preniknú( aj do zahraničia, nahrali ste nejaké 
platne, ktoré nedá.Yno vyšli. Akým spôsobom sa organizovali predovšetkým vaše 
zahraničné cesty? 

Ako sa vám spolupracuje s našimi inštitúciami - rozhlas, televízia, Koncertná a di
Yadelná kancelária? 

Co sa týka KDK, m y sme so spoluprácou spokojní. Pražské skupiny nemajú toiko 
možností účinkovať ako my. Co sa týka zahraničných zájazdov, stavajú sa k nim 
dosf pasívne. Mohli by byf aktívnejší a viacej toho ponúkat 

S rozhlasom sme tiež spokojní, nahrávame dost často. Máme už vyše 50 nahrávok 
a nahrávame v zásade vtedy, keď chceme. 

Ešte k televízii. Tam nie je o dixieland velký záujem. Pokiaľ sa javil napríklad na 
Silvestra, boli sme nútení hraf tanečné pesničky, ale možnost nejakého jazzového 
vystúpenia je tažko uskutočnitelná. 

Tak to ste v lepšej situácii nielen oproti pražským vašim kolegom, a le aj oproti 
interpretom vážnejšej hudby, ktorí by n a ta kúto otázku odpovedali asi ináč, a tak 
môžeme by( len príjemne prekvapení, že aspoň niekto je tu spokojný s možnosťou 
svojho uplat nenia v rozhlase, v televízii a v KDK. 

Ako sa cítite v konkuren cii slovenskej tanečnej hudby? 

Najprv radšej k slovenskej jazzovej hudbe. Tých jazzových skupín je na naše 
podmienky strašne málo a prakticky u nás nemajú žiadn e možnosti. Naša skupina 
.ie akýsi zázrak. Každá skupina musí mat dost možností hrania a aj nejakého finanč
ného efektu , lebo to je nakoniec podmienka a na tom krachujú ostatné skupiny, preto
že môžu mat hocijaký záujem, ale ak vidia, že trávia čas a nič z toho nemajú, tak raz 
budú nútení robiť niečo iné. 

A čo slovenská tanečná hudba? 

Keď to porovnávam s českou, tak sme velmi pozadu. Sú to zlé texty. Síce v posled
nom čase badaf určité zlepšenie, ale ten priemer je stále velmi slabý. 

Co sa týka hudobnej úrovne, je to o niečo lepšie. Hlavným problémom však je, 
ze nahrávky, čo sa robia u nás, majú slabú aranžérsku úroveň. V rozhlase sa dosť 
uplatňuje veľký orchester, ktorý je na sprievod tanečnej hudby dnes už pomerne 
zastaralý. V Prahe to robia rozumnejšie; oni majú big band, potom majú velké slá
čiky a používajú i ostatné nástroje. Na určitý štýl hudby majú svojho aranžéra, teda 
jeden aranžér robí westerny, jeden robí beatovú hudbu atď., takže sa môžu zdoko
nalovať a špecializovať vo svojom odbore. Casto mám dojem, že z tých, čo u nás 
komponujú či aranžujú westerny, nikto poriadny originálny western nepočul. Podla 
mňa chýba rozhlasovému orchestru skupina dobrých aranžérov. 

Odpovedal I gor Celko 
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P R E C O nie elektronika? 
Mnohí, ktorí prvý raz počujú elektronickú hudbu, myslia, že je 

veľmi zvláštna, až čudná, ba niekedy i trapná. Iritácia z dôvodov ne
pochopenia vyúsfuje v zlosf nad zvukmi, ktoré sú nazývané nemuzi
kálnymi a neprirodzenými. Väčšina sa cíti pravdepodobne tak, ako 
poslucháč na prednáške, kde prednášajúci !hovorí jazykom, z ktorého 
nerozumie ani jediné s lovo. 

Teda jazyk, ktorý je cudzí. Ale zvuky nie sú to isté čo reč; sú len 
jej prejavom. To isté platí pre hudbu. 

Nachádzame sa vlastne vo zvláštnej situácii. Zijeme muzikálne vo 
svete 19. storočia. Vzniká spor medzi publikom a hudbou. Ale publi
kum by nemuselo byf zaostalé. To je však vec publika, jeho výchovy, 
a nie vec v:)·voja umenia. 

Ani v predošlých epochách to nebolo ináč. Moderná hudba nie je 
náročnejšia ako v starších časoch, je len iná. J e to hudba našej doby, 
tvorená osobnosfami, cítiacimi a mysliacimi v súčasnosti. Tým nie je 
povedané, že by sme museli zavrhnúC doterajšie umenie, práve naopak. 
Prirodzený kontakt so súčasnou hudbou nám môže poskytnút nové 
pohľady i na hudbu predchádzajúcich období, môže ju oživovaf istým 
spôsobom. Nie je predsa zvláštnosťou stretnúC i rudi, ktorí odvážne 
tvrdia, že pre nich hudba nič neznamená a stavajú sa s odporom 
aj k tzv. klasickej či melodicl{ej hudbe. Ak človek vyrástol bez dosta
točných kontaktov s hudbou doma a v škole, bude jeho prvé stretnutie 
s akoukoľvek staršou hudbou nepríjemnou sprchou. A tí, čo vyrástli 
v tzv. hudobnom prostredí, prípadne sa sami naučili hraf na klavíri 
a začali chodit na koncerty, sa tak nasýtili tradičnou hudbou, že tá, 
ktorá sa píše v ich súčasnosti, ostala pre nich nepochopiteľná, zle zne
júca a vo všeobecnosti nepríjemná. 

"Elektronický" je samo osebe zvučné slovo. Hudobníci povstali ako 
jeden chlap a vyhlásili, že to znamená začiatok konca hudby. Laici 
všetkých druhov a stupňov hovorili o "technokratickej diktatúre" a 
o dehumanizácii. Obe stanoviská sú príznakom n edorozumenia. 

Elektronická aparatúra nie je na to, aby nahradila hudobnikov. 
Umožnila krok, ktorý skladateľ nemohol uskutočnif. Je preto elektro
nická hudba "neprirodzená"? Akým spôsobom neprirodzená? Elektro
nickým spôsobom produkované zvuky sa okrem zdroja kmitania pod
statne neodlišujú od zvukov vokálnych alebo inštrumentálnych. Je 
celkom nesprávne deli' toto tvorenie zvukov na prirodzené (teda in
štrumentálna a vokálna hudba) a umelé (elektronická hudba). Oba 
spôsoby sú umelé. Príroda pozná len výnimočne "prirodzené" muzi
kálne zvuky. Ona pozná však aj "šum"! 

K. Stockhausen, ktorý je jedným z pionierov tejto oblasti, hovori, že 
pri prvom demonštrovaní elektronickej hudby pred zainteresovanými 
divákmi v štúdiu Westdeutsche Rundfunk sa všetky rozhovory a dis

kusie skončili u otázok ako: "prečo to nemá žiadny rytmus?", "prečo to nemá meló
diu?" "prečo sa používajú tieto nepekné a nemuzikálne zvuky?". Ukázalo sa, že poslu
cháč nie je schopný pochopif odlišný princíp tejt~ hudby. Keď napr. nenašli tradične 
pochopiteľnú formu, označili potom elektronickú hudbu za "aforemnú". 

Nesmieme zabúdaf, že pre Japonca alebo Cíňana, ktorý yyrástol v inej hudobnej 
kultúre a nikdy predtým nepočul európsku hudbu, sa i symfónia javí chaotická a hluč
ná, rytmus bezvýrazný a melodika nezaujímavá. Z ich hladiska najcharakteristic-

Bratislavský Traditional Club 
Dexter Gordon- dánsky jazzový tenorsaxofonistq, (obr. na nasl. strane) 
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kejším pre našu hudbu - vybudovanú na tonálnej harmónii a súhre viacerých od seba 
závislých, ale predsa individuáln~ poňatých hlasov - je, že jej chýba spontánny cit. 
Niekedy sa nám môže zdaf modálny kontrapunkt s harmóniou stredoveku a renesancie 
cudzí. Pri pohľade naspäC, ua hudbu vrcholnej kultúry f)alekého východu, zistíme, že 
má dlhšiu tradíciu, ako je naša vlastná, a že sa i napriek tomu považuje za nepriro
dzenú a nemuzikálnu. 

Ale prečo obviňujeme len elektronickú hudbu? Stockhausen zistil pri svojom de
monštrovaní v kolínskom štúdiu, že by bolo najlepšie začínaf s elektronickou hudbou 
bez modernej inštrumentálnej a vokálnej hudby, ale treba urobif jasnejšiu prípravu 
pre pochopenie nových foriem, ktoré sa viac-menej uplatňujú v celej oblasti modernej 
hudby. Až potom treba pristúpi€ k výkladu elektronických zvukov. 

Zjednodušene by sa dalo poveda!, že elektronická aparatúra je len jedným z mno
hých nástrojov, ktorý k sebe potrebuje nielen technicky, ale aj mu z i k á lne vyspelú 
osobnost. Napr. elektronická hudba a moderná klavírna hudba sa k sebe správajú 
približne tak ako klasická hudba pre orchester k skladbe pre klavír. Mozartova 
symfónia a sonáta pre klavír je celkom jasná hudba v rovnakom štýle, so štylistic
kými normami z konca 18. storočia. Každá z nich má tiež svoje charakteristické pro
striedky vyjadrovania. Mozartova symfónia sa nedá brat na klavíri. Tak isto sa nedá 
prerobiC Ligetiho orchestrálne dielo na dielo elektronickej hudby. 

Nachádza sa v elektronickej hudbe určitá zvuková zvláštnosf? Celkom určite. Mož
nosti voľného manipulovania s vlastnými zvukmi nadobudli aj tektonické a estetické 
dôsledky. Zatiaľ čo vnikáme do nich a do tvorenia elektronickej hudby, niekoľko slov 
o jej vývine. 

Keď sa v päCdesiatych rokoch všetky prvky kompozície začali dôsledne riadit iba 
seriálnymi aspektmi, bola hudba, možno povedal, celkom paralyzovaná. Len čo sa 
stanovili série, neostali už nijaké výberové možnosti pre skladateľov, ktorí sa stávali 
len dozorcami nad automatickou procedúrou; forma sa stala totálne predetermino
vaná. Toto viedlo ku kríze a jej riešenie priamo súvisí s vývojom elektronickej hudby. 

Už pred vlastnou elektronickou hudbou sa začala na Columbia University v New 
Yorku a v experimentálnom štúdiu Parížskeho rozhlasu komponovaf tzv. "musique 
concrete", ktorá používala prírodné zvuky, od pískania vlaku po detský krik i tóny 
bežných hudobných nástrojov. Elektronická zvuková produkcia vychádza zo sínuso
vých tónov, ktoré sa získavajú pomocou tónového generát.ora. Z v u k sa skladá, ako 
je známe, zo základného tónu a z určitého počtu čiastkových tónov, ktoré dávajú 
základnému tónu farbu. Ak sú čiastkové tóny harmonické, vzniká tón. Ak prevládajú 
neharmonické čiastkové tóny, je výsledok viac alebo menej podobný šumu, s ktorým 
pracuje práve elektronická hudba. Možno tiež namiesto jediného tónu vychádzaC 
zo všetkých existujúcich tónov, zo známeho spektra šumov, a neželaterné zvuky 
odfiltrovaf. To pripomína anekdotu, keď sa Debussyho pýtala istá vedychtivá dáma, 
ako vlastne komponoval: "1\ladame, predstavím si celú existujúcu hudbu a odstránim 
to, čo sa mi nehodí!" 

Pomocou aparatúry, tónových a šumových generátorov, filtra, magnet.ofónového 
pásu a nahrávacích zariadeni je teda možné komponovaC samotné zvuky a určit 
štruktúru každého jednotlivého zvuku s matematickou presnosťou. Doteraz nemohol 
človek vniknúC s bežným hudobným nástrojom do tohto mikrosveta hudobného ma
teriálu. Teraz padla i táto prekážka. 

Zelanie môct neobmedzene disponovaf rôznym zafarbením zvukov bolo najväčšou 
pohonnou silou pri vývine elektronických kompozičných metód. Bolo však ešte potreb
né vyrovna( sa s otázkou totálnej kontrolovateľnosti. 

K opusteniu totálne seriálnej hudby prispel argument, že totálne determinovaný 
proces bol porovnávaný s procesom totálne nedeterminovaným, úplne amorfným 
a beztvarým. Konečné riešenie tejto dilemy sa nedosiahlo. Hudba, ako aj ostatné 
umenia, je hra medzi slobodou a nutnosCou, medzi formovými zákonmi, ktoré platia 
určitý čas a potom sa menia - v samotnom diele sa stále menia - a individuálnym 
rozhodnutím. 

Taktiež sa menia technické prostriedky a spôsob ich použitia. Prístroje zanikajú 
alebo vznikajú, tak isto ako nové metódy použitia starého inštrumentu. To je priro
dzený proces. Prečo sa prejav a prostriedky prejavu menia za stáleho vzájomného 
pôsobenia, o tom nevieme mnoho. To však nie je dôvod na to, aby sme odsúdili čosi, 
čo sa samo nachádza v neukončenom a nedefinitívnom tvare. 

OVE NORDWALL 
Preložila: M. SKALNA 
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Sugestívna 
Pastorkyňa 

l 
L. Janáček: Je j Pastorkyňa 
Dirigent: La dislav Holoubek 
Réžia: Branislav Kriška 
Scéna: Pavol M. Gá bor 
SND Bratislava 

Kostolníčka sa priebehom času stala 
priam žulov9m pomníkom tvrdosti, krutos
ti, uzavretosti, chladu - od prvého ob
javenia sa na scéne až po záverečné 
pr iznanie. Tak sa zväčša, podla rovnakého 
metra, trochu konvenčne, neraz l jedno
tvárne zvykne táto postava ~;onimat, 
hraf. Tu však pomník ožíva: v človeka s 
kladmi l zápormi, v mnohovrstevnatú tra 
gickú postavu. A práve t9mto zludštenim 
rastie jej formát. Do tak9chto polôh je 
transponovaná nová bratislavská lnscená-

cia Pastorkyne. V porovnani s väčšinou 
doteraz viden9ch čl počutých naštudovani 
tejto oper y prevláda tu, pre Janáčkovo 
dielo sice eminentná, v tieni "realistické
ho" - drobnokresbovo popísaného tra
dil:ného tlmočenia však nie vždy dosta
točne akcentovaná ludskosť, humanistický 
podtext. Slovom: zemitá dedinská dráma, 
l ~;ri presnom lokalizovan[ dejovej situácie, 
1 pri rešpektovani svojrázneho koloritu 
prerastá v to všeludské, všeobecne plat
né. Základn9 tón nasadili Inscenátori mäk
šie. "Tlmenejšia vášnivosť" na javisku l v 
orchestri neznamená však zmenšené napä
tie, naopak, ešte v9raznejšle sa vylúpnu 
strhujúce dramatické konflikty, ešte očist
nejšie a povznášajúcejšle vyznieva hlboko 
fudské finále. 

Predstavenie Pastorkyne dobre profesio
nálne zvládnuté, muzikálne, s pozoruhod
nou pohybovou kultúrou predstavlteiov 
stáva sa v takejto koncepcii aj emociálne 
účinnejšie a pri rozširovani janáčkovského 
tábora je rozhodne ~;ôsoblvou zbraňou. Pre
tože doterajši náš záujem o tohto sklada
tela nemožno pri najlepšej vôli nazvať u
spokojlv9m. Divák, ktor9 akosi už a kcep
tuje, nemôže ani Ináč, mladú slovenskú 
operu - nevelml spontánne prijíma vel
kého tvorcu, staršieho, tak bytostne s 
našou hudbou spätého. Preto je potrebný 
každ9 umeleck9 nepremárnený pokus o u
pevnenie kontaktu - tak, ako to ur obili 
v Bratislave. 

ZM 

Na ceste k súčasnej hudbe • SF 
v marcovom abonentnom cykle s v9nlm- troch boli, ako s hrdosťou môžeme kon-

kou posledného podu jatia dosiahla drama- štatovať, príslušníkmi mladšej generácie 
turgla koncertov SF pekné úspechy. Na slovensk9ch hudobných Inter pretov (Bau-
druhej strane však začiname čim dalej e r , Palovič). Posledný marcový koncert 
t9m viac pociťovať klesajúcu krivku náv- zaznamenal peknú návštevnost, no táto 
števnostl. v tomto mesiaci sa vydarili tiež bola málo vyvážená umeleckou 11rovňou 
vše tky výkony sólistov. Z toho dvaja z programu (Smetanovej Mojej vlasti) . 

3. a 4. marca. Dirigent: János Ferencsik (Maďarsko), sólistka Djurdjevka Cakarevič 
- mezzosoprán (Juhoslávia). Program: Joseph Haydn: Symfónia Es dur č. lO - "s ví
rením kotlov", Richard Wagner: Pät piesní pre ženský hlas (Wesendonck - Liede-r ), 
Siegfriedova ídyla, Claude Debussy: More. 

Ferencslk je v Bratislave dobre známy 
a u pravldeln9ch návštevnikov koncertov, 
najmä strednej generácie, l velmi obl11-
bený. Výstavba jeho skladieb sa vyznačuje 
plastickosťou, vr11cnosťou - "dýcha". Fe
rencslk má zmysel pre mieru a ušlach
tilost. Neforsíruje zbytočne orchestrálny 
zvuk a jeho gesto je Isté, rytmus pevn9, 
pričom jeho ~; rednes je daleko od suchého 
akademlzmu. 
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T9mlto znakmi sa vyznačovalo najmä 
jeho ~;odanie Haydna, kde sa orchester 
vyznamenal pomerne soHdnym a kulti
vovaným v9konom. Jedine finále by bolo 
znieslo ešte viac precíznosti, čl už v sú
hre alebo v nástupoch. Zmysel pre ryt
mický pátos a dramatizmus demonštroval 
zas vo Wagnerovl a umenie vyvolať pô
sobivú náladu a vykresliť atmosféru zas 
v Debussym. 

Juhoslovanská sopranistka Cakarevlč z 
belehradskej opery nezostala nič dlžná 
ch9ru, ktor9 predchádzal jej vystúpenie. 
Krásna farba hlasu, velká istota intonácie, 
techniky, pestré výrazové odtienky a na
jmä velmi muzikálny a inteligentný pre-

jav sa nadlho zapísali do stdc nášho hud
bymilovného obecenstva. Stálo by, mysHm, 
za to pozvať túto umelkyňu l v budúcnosti 
do nášho mesta inteq:retovat nejakú ora
toriálnu skladbu. 

lO. a ll. marca. Dirigent: Ľudovít Rajter. Sólista: Milan Bauer - husle. Program: 
.4.nton Webe-rn: 6 kusov pre orchester, op. 6, Igor Stravinskij: Koncert pre husle a or
chester D dur, Max Reger: Variácie a fúga na tému W. A. Mozarta. 

V9kony dr. Rajtra majú v poslednom 
čase velmi peknú úroveň. Orchester býva 
pekne vypracovaný čo do zvuku l technic
kého zvládnutia. Koncepcia skladieb pod 
Rajtrov9m vedením bez ohladu na št91 
b9va účinná, vrúcna a strhujúca. Doku
mentom citlivej práce dirigenta s or
chestrom bolo l pôsobivé a účinné vybu
dovanie jednotllv9ch Webernov9ch kusov. 
Na pomerne mal9ch plochách sme obdi
vovali vyspelú kult11ru nástrojov, pôsobivé 
navodenie najrozličnejšich ná lad, ktoré sa 
stalo zároveň l dôkazom neustále sa roz
širuj11ceho štýlovo-v9razového registra 
nášho orchestra. 

Pomerne rozsiahle Regerove variácie tak 
isto prekvapili znamenitou lnterrretáclou, 
pútavou v9stavbou a v9born9m protipo
stavenim kontrastných nálad, Celok mal 
r9chlejši spád, ako by sme azda mohli 
očakávať, čim sa dirigentovi podarilo vy· 
hnúť ťažkopádnosti a zdlhavostl. Zvlášť 
treba vyzdvihnúť majstrovsky vybudovanú 

fúgu, ktorá tvorila dôstojný záver tohto 
pekného koncertu. 

Dlho očakávan9 Bauerov Stravinskij sa 
opäť stal v9konom, na ktorý budeme radi 
spominaf. Huslistov zmysel pr e graclóz
nu eleganciu, lahodnú a prijemn11 kantilé
nu, pre filozofickú hlbku, suverénne tech
nické zvládnutie všetkých krkolomnosti 
koncertu (l ked bo hral z nOt) sa s~;ojlll 
v pekn9, ucelený v9kon. V tejto sfére sa 
Bauer stáva v radoch našich huslistov 
(ktoré medzičasom dosť prerledli) poma
ly neporazitelným. V budúcnosti by sa 
jeho 11sille malo zamerať na doslahn..ltie 
dravšleho a zvučnejšieho tónu, lebo Ináč 
- a v ln9ch skladbách to bude viac 
škodiť - sa mu lahko môže stať to, čo· 
mu sa nevyhol ani v Stravinskom, kde ho 
orchester, dirigentom málo tlmený, mies
tami prekr9val. 

Skoda, že tento dramaturgicky zaujíma
vý a umelecky vyspel9 koncert bol tak 
velmi slabo navštivený. 

17. a 18. marca. Dirigent: Ladislll!V Slovák. Sólista: Ivan Palovič - klavír . Program: 
Béla Bartók: 2. koncert pre klavír a orcheste-r, Ján Cikker : Meditácia na tému moteta 
H. Schiitza "SeeUg sind die Toten", Johannes Brahms: III. symfónia F dur, op. 90. 

Bartókov koncert našiel v naturele Iva
na Paloviča Ideálneho Interpreta. Velké 
technické možnosti, brilantná, ani v naj
rýchlejších tempách nezlyhávajúca <hra 
oktáv, akordov, energický temperament, 
velké gradačné schopnosti, skvelý rytmus 
mladého pianistu sa v Interpretácii Bar
tóka zaskveli v tom najlepšom svetle. 
Klavirista up11tal však aj v hlbokom, muž
sky ~;rostom Adagiu, takže toto prvé vy
stúpenie so SF potvrdilo velké kvality 
mladého umelca a zároveň l oprávnenosť 
štipendia do Rakúska, ktoré ziskal da
rom od nár. umelca Jána Cikkera. Jedl
n9m nedostatkom klavírneho koncertu bo
Ja miestami trochu rozháraná s11hra sólistu 
s orchestrom, ktorý nestačil pphotovo 
sprevádzať strhuj11co temperamentný a 
vitálny prejav mladého pianistu. 

Clkkerova Meditácia sa dostala na pro
gram mimo pôvodného plánu ako prejav 
uznania skladatelovl, ktorý práve rred 
niekolk9mi dňami dostal zaslúžený titul 
národného umelca. Autor tu v novom 
zvukovom rúchu vydarene spája brilantné 
technické majstrovstvo s prlznačnou ob
sahovou závažnosťou a citovou hlbkou. 
Tieto momenty sú zárukou úspešného pr i
jatia skladby najmä u te j časti obecen· 
stva, ktorá oblubuje fllozoilcky medltaUv
nu hudbu. 

Zo všetkých Brahmsov9ch orchestrál
nych skladieb sa v SF azda najmenej hrá
va III. symfónia. Heroické a patetické 
črty tejto skladby sú bHzke umeleckému 
naturelu dirigenta koncertu, ktorý ju po· 
dal muzikálne a presvedčivo. 

24. a 25. marca. Dirigent: Ladislav Slovák. Program: Bedi'ich Smetana: Má vlast, 
cyklus symfonických básní: Vyšehrad, Vltava, Sárka, Z českých luhú a háju, Tábor, 
Blaník. 
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Na tomto podujat! zaznamenala SF v po
rovnani s ostatnými koncertmi tohto abo
nentného cyklu rekordnú návštevnost. Ked
že sme vedeli, že s týmto programom má 
otvorU SF Pražskú jar, očakávali sme 
reprezentačný výkon. Dirigent, ako sa zdá, 
sa na to dobre pripravil. Vo všetkých sku
~_;inách sedeli najkvalitnejší hráči. I na
priek tomu sme sa však dožili sklamania. 

Už nástup hárf vo Vyšehrade bol ne
istý čo do súhry a intonácie. Celkove 
výkon orchestra vnucoval dojem, že sa 
počíta s početnými reprízami na vidieku, 
počas ktorých sa úroveň dotiahne. Vo 
Vltave súhra fláut mala byť aspoň o je
den stupeň dokonalejšia, kultivovanosť a 
dynamická vypracovanosť jednotlivých ná
stro jov jednotnejšia a celkové podanie 

jednotlivých úsekov presvedčivejšie. Napr. 
polka mala byť menej strojová a zniesla 
by aj zdržanlivejšie tempo, ktoré vyvo
láva väčšie narlitie a českejší ráz. 

Vitálnejšia Sárka bola okrem menšej 
kultúry a málo jednotnej súhry (najmä po
malšich úsekov) presvedčivejšia a strhu
júcejšia. 

V 2. polovici programu dalšie 3 sym
fonické básne mali už lepšiu úroveň. Do
konca i pomerne ťažké fugátové nástupy 
v 4. symfonickej básni vyšli uspokojivo. 
Posledné dve časti Tábor a Blaník svo
jou velebnou slávnosťou a väčším zrete
lom dirigenta na celok zaujali, takže prí
padné nedotiahnutosti sa v účinnom tvo
rivom zanietení strácali. 

Vlado Ci!lk 

Komorné koncerty-
potešiteľné výsledky 

Druhý cyklus komorných koncertov, 
ktoré usporiada i v tejto sezóne Kruh pria
telov komornej hudby a Koncertná a di
vadelná kancelária v Bratislave, bol za
tial zo všetkých cyklov komorných kon
certov v poslednom čase najvydarenej~f. 
z ~_;latlch plánovaných koncertov sa usku
točnili štyri. Odpadol posledný - vystú-

penie Ceského noneta, ktoré sa ani v ná
hradnom termíne v aprUI pre ochorenie 
jedného člena na Infarkt nepodarilo rea
lizovať. 

Stále belavou zostáva návštevnosť jed
notlivých podujati, ktorá sa nad nízky 
priemer pozdvihla iba na speváckom kon
certe Czihalová - Papp. 

16. januára 1966. Koncertná sieň Cs. rozhl,asu. Koncert štvorručných klavírnych 
skladieb. účinkovali: Pavel Stépán a Ilja Hurník. Program: Prelúdium a fúga D dur 
pre organ od J . S. Bacha v úprave Ilju Hurníka, Schubert: Fantázia f . mo~, Johann~s 
Brahms: 3 uhorské tance, Ilja Hurník: Domáca hudba, Debussy: Mala sutta, Francts 
Poulenc: Sonáta. Prídavky: Antonio Vivaldi: Concerto a mol, I . čast, Johannes Brahms: 
Uhorský tanec. 

Vystúpením Hurníka a Stépána - od
chovancov Kurzovej klavírnej školy -
do~_:lnill sme sl v Bratislave galériu čes
kých hudobníkov o dve dalšie umelecké 
osobnosti, ktoré sa už viac ako 20 rokov 
venujú akt!vnej sólistickej činnosti. Zo
stáva nám Iba verlf, že toto ich na Slo
vensku, žial, prvé hosťovanie nebude po
sledným a že pianistov privítame čoskoro 
1 ako stlisto'' a s tvorbou Ilju Hurnika
skladetefa sn budem~ mať príležnosf zo·· 
známit • ne symfonických koncertoch. 

4-ručná klavírna hra vymizla, počínajúc 
dvadsiatymi rokmi nášho storočia, temer 
nadobro z koncertných sieni a s postup
ným rozširovaním rozhlasu, gramofónu i 
magnetofónu i z hudbymilovných domác-
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nosti. Tento fakt viedol i skladatelov k 
tomu, že tento žáner - s výnimkou nie
kofkých inštrukt!vnych skladbičiek - ú
plne zanedbávali. Dvojica Hurnik-Stépán 
sledovala oživením tejto prerušenej tradí
cie pred piatimi (a nie, ako sa omylom v 
~_:rograme uvádza, štyrmi) rokmi na sku
točnej, profesionálnej, dokonalej úrovni 
vzbudiť l obnoviť najmä u mládeže túžbu 
po radosti z aktívneho, i keď amatérskeho 
muzlclrovania , čo sa im aj , ako dúfam, 
dari. Na svoj recltal zaradili tito umelci 
zväčša pôvodné štvorručné skladby. Vý
nimku tvorila Hurnikova úprava Bachovej 
organovej skladby, o oprávnenosti čoho 
by sa dalo diskutovať; l keď monumenta
lita diela dostala v novej verzii odlišný, 

pomerne presvedčivý tvar, nemohli sme sa 
zbaviť dojmu, že je s ňou ako s krásnou 
reprodukciou, ktorá však nemôže nahradiť 
nenapodobitefnú krásu originálu. 

Sila zážitku, ktorú svojim umením pia
nisti vyvolali, spočívala popri jedinečnej 
súhre, zriedkavých dynamických možnos
tiach, vzácne pestrej .J:alete farieb a od
tienkov najmä vo vzácnej jednote názorov 
na interpretáciu, na štýl jednotlivých skla
dieb v temer rovnakej farbe tónu a v ujed
notení si prístupu k agogike. Klaviristi 
ukázali jedinečný zmysel pre účinné stava
nie rozsiahlych plôch, na čo plne využívali 
nikdy nezlyhávajúcu techniku a najmä 
kontrastnosť neobyčajne rozsiahleho dyna
mického registra. Po dlhšom čase sme 
zas počuli sýte, krásne fortlsslmo, ktoré 
malo v šírke celej klaviatúry priam or
chestrálny lesk. 

V Bachovi a Schubertovi sa umelci za-

merali na vytvorenie účinného kontrastu 
velkých plôch. Dalšie skladby - Brahms, 
Hurnik i Debussy - zaiskrili švihom, tem
peramentom, intelektuálskym vtipom a na
jmä vzácnou kultúrou úderov, ktorú by 
sotva bolo možné prekonat. Takto potom 
ich hra orlývala nesmiernym bohatstvom 
umeleckej fantázie a pôvabu. Poulencova 
sonáta zaujala popri všetkej svojej kla
divkovej údernosti, ba drsnosti najmä kul
tivovanou brilantnosťou a švihom, ktorý je 
pre francúzsku hudbu conditio sine qua 
non. 

Nadšený potlesk obecenstva a dva prí
davky vystriedala v závere koncertu bese
da obecenstva s umelcami. Pianisti odpo
vedali na viac otázok v súvislosti s reper
toárovými možnosťami, so zameraním svo
jej práce v tomto žánri, hovorili o per
spektívach a problematike štvorručnej 
klavírnej hry. 

30. januára. Koncert Slovenského kvarteta.: ALadár Móži, Alojz Nemec, Milan T elec
ký, František Tannenberger. Spoluúčinkoval: Dr. Gii.nther Radhuber (klavír), Rakúsko. 
Program: Ladislav Holoubek: III. sláčikové kvarteto, Johannes Brahms: KLavírne 
kvinteto f mol, op. 34, Béla Bartók: IV. sláčikové kvarteto. Prídavok: Maurice Ravel: 
Sláčikové kvarteto II. čast. 

Po 9-mesačnej prestávke sme opäť ~_:o
čuli krásny a ešte lepši výkon ako vlani 
od hráčov tohto ensemblu, ktor! vystúpili 
so zaujímavým programom, znamenite zo
staveným. Súdiac z porovnania s vlaňaj
ším vystúpením, musíme priznať, že en
semble zásluhou zahraničných úspechov 
nadobudol ešte väčšiu Istotu, umeleckú vý
raznosť a priebojnosť. Ovodný Holoubek je 
koncipovaný sčasti v dodekafonickom 
systéme; zaujal pomerne vtipnou inven
ciou a schopnosťou sústredeným, J=Omerne 
stručných plôch udržať poslucháčovu po
zornosť vo vnímavom postrehu. Za naj
úspešnejšiu a najpôsoblvejšiu pokladám 
strednú, pomalú, hlbavú časť, zrejme bliz
ku lyrickému naturelu skladateľa. 

V známom rozsiahlom, vďačnom 1 pô
sobivom Brahmsovi spoluúčinkoval s kvar
tetom v Bratislave dobre známy rakúsky 

pianista Dr. Radhuber, ktorý sa pri repro
dukcii náročného, zvukovo 1 technicky 
značne ex~_;onovaného klavírneho partu 
vďaka svojmu sýtemu klavlrnemu zvuku 
a strhujúcemu temperamentu zameral 
predovšetkým na účinné budovanie rozsiah
lych plôch. Sem-tam mu nejaká nota "vy
klzla", m iestami hráčov svojim nadšením 
"prehnal", a tak zapričlnil i menšiu roz
viklanosť, no nemožno mu uprieť, že za
ujal a presvedčil a že má zmysel pre ko
mornú hudbu. 

Z celého programu najvyššie kladieme 
záverečného Bartóka, pretože sa v ňom 
umelcom podarilo povzniesť do sféry vý
lučne umeleckého tvorivého zanietenia a 
servírovať poslucháčom toto nezabudnu
tefné d ielo v ~_;Inom lesku bohatstva fan
tázie. 

13. februára. Koncert Beogradského kLavírneho tria. Andrea Preger- klavír. Alek
sander Pavlovič - husle a Viktor Jakovčič- čelo. Program: Wolfgang Amadeus Mo
zart: Klavírne trio B dur (Kächel 502), Ludwig van Beethoven: Klavírne trio (tzv. 
Geiste1· trio) D dur, op. 70, Serenáda od Dragutina Gostu.škina, Dmitrij Sostakovič: 
Klavírne trio e mol, op. 67. 

Tento mladý súbor, hoci pracuje Iba vyše 
dvoch rokov, dosiahol už velmi vysokú 
interpretačnú úroveň. 

Zaslúžil sa o to predovšetkým Andrej 
(Andrea) Preger, pianista vynikajúcich kva
lit. V ideálnej rovnováhe sa uňho spájali vel 
ké technické možnosti ako dôsledok Ideál
nej klaviristickej ruky, znamenité vyškole-

nie, vzácna kultivovanosť dynamických výra 
zových prostriedkov s neobyčajne pestrou 
paletou najrozličnejších farebných odtien
kov, ktoré najmä v pianissime pôsobili 
priam fascinujúce. Okrem toho sa jeho 
výkon opieral - a to je to podstatné -
o vysokú inteligenciu a o citový, zdravo cí
tiaci muzikantský prejav. Zlal, málokedy 
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sa stretávame na (:ódiu s pianistom tejto li ospravedlniť iba spočiatkú vinou prípad-
triedy ako s komorným hráčom. Preger nej rozdielne j te(:loty v koncertnej sieni. 
svojou perfektnou hrou a muzikantským Skromný Viktor Jakovčič - čelista sú-
zanietením, neobyčajným zmyslom pre boru - sa ukázal ako znamenitý komorný 
štýl, akoby bol vnucoval dojem, že je ve- hráč. Spočiatku sa mohlo zdať (najmä v 
dúcou umeleckou osobnosťou súboru. Sko- porovnani s huslistom), že je v celkovom 
da, že na umelecký pôžitok z jeho hry zvuku súboru až priliš v úzadí, no v prie-
pôsóbil rušivo miestami dosť hlasito vŕz- beh.1 programu dokázal, že ani dramatic-
gajúci pedál. ky sýty, nosný tón nie je mu cudzí, práve 
Zároveň sme sa na tomto koncerte stali naopak, v prípade potreby vie ho s plným 

svedkami ďalšieho organizačného zmätku účinkom nasadiť. 
zo strany Pragokoncertu, ktorý ako jediná Tito muzikant! Interpretovali celý pro-
oprávnená organizácia sprostredkuje vý- gram s velkým nadšením a s výrazným 
menu zahraničných umelcov a tentoraz ne- štýlovým odlíšením. Jednočasťová Serená-
správnym nahlásenim termínu bratislav- da pre klavírne trio od Gostuškina (:ripo-
ského vystúpenia zavlnil, že juhoslovanskí minala svojou rečou francúzsky postimpre-
umelci museli !hneď po prlcestovani (do- sionizmus a zaujala vtipným začiatkom. 
konca ich z Komárna muselo od vlaku od Autorov! sa však od druhej polovice diela 
viezť auto, aby sa ziskalo aspoň niekolko (pomerne stručného] nepodarilo ,.vydržať 
minút] s polhodinovým oneskorením (:O· s dychom" a dielo stavebne i invenčne vel-
staviť pred obecenstvo. Tieto momenty mi stratilo na pútavosti. 
treba brať azda do úvahy pri hodnoteni Záverečné Sostakovičovo trio umožnilo 
výkonu Aleksandra Pavloviča, ktorému, juhoslovanským umelcom plne využit v~et-
zdá sa, tieto nie celkom regulárne pod- ku svoju bohatú fantáziu - od elegickej, 
mienky najviac prekážali pri umeleckej zvláštne zafarbenej prvej časti (flažolety 
kvalite výkonu. Pre komornú hru bol tón ·violončelá, nižšie, akoby violové polohy 
jeho huslí prHiš prierazný a svietivý a v husH] cez vtipnú, sarkastickú druhú časť, 
pomere k ostatným hráčom mu najviac majestátnu tragiku passacaglie tretej čas-
pokrivkávala Intonácia, čo sme však moh- ti až 1=0 akýsi "danse macabre" vo finále. 

/ 27. februára 1966. Spevácky Jc.oncert sólistov opery SND v Bratislave Yvetty Cziha
(_ love; (alt) a dr. Gustáva Pa.ppa. (tenor). Pri klavíri: Ľudovít Marcinger a Eva Pappová. 

Program- Czihalová: Domenico Scarlatti: Fialka, Christapf Wilibald Gluck: O del mio 
dolce ardor, Benedetto MarcelLo: Quella fiamma., Robert Schumann: Orech, Johannes 
Brahms: Májová noc, Hugo Wolf: Cigánka, Skrýša, Hudobník, On, Arnold Schan
berg: Piesne z ap. 14 - Nesmiem ďakujúc, V tento zimný deň, Modest Petrovič Mu
sorgskij: Uspávanka z cyklu Piesne tance a smrti. Papp - Franz Schubert: Skladba 
Je; obraz zo zb. Labutia pieseň, zb. Zimná cesta- pieseň Pošta, Král duchov, Richard 
Strauss: Piesne ap. 10 - Dušičky, Ráno, Príjemné vyzvanie, z ap. 27, Ľúbim ta, z ap. 
37, Vítezslav Novák: Melancholické piesne o láske, ap. 38. 

Obidvaja speváci vystupovali na tomto 
koncerte samostatne - ako sólisti. Ani v 
jednom čísle, ako sa snáď mohlo očaká
vať, sa nes(:ojili v dueto. Príčinu tohto 
treba vidieť predovšetkým v ich rozličnom 
charaktere prístupu k reprodukci!, dalej i 
v odlišnom timbre a intenzite ich hlasov, 
čo nedávalo pre podobný pokus práve naj
príťažlivejšie predpoklady. 

Czihalová je svojimi vlohami priam pred
určená na interpretáciu piesni. Popri svo
jom sympatickom a mladom zjave, popri 
krásnej a tvárnej farbe výborne výškole
ného hlasu má l neobyčajný cit pre kul
tivovaný, vysoko emociálny a vkusný pre
jav. Jej hlas nesmeruje natolko k drama
tickej sýtosti a mohutnosti, a le v rámci 
prírodou a školenim rozvinutých danosti 
dokáže táto speváčka so suverénnou fab
kosťou, velkou citovou hlbkou, so vzorne 
vybrúsenými detailmi vniknúť, pochopiť a 
účinne tlmočiť obsah diela. Ťažko konš ta-
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tovať, čo z jej výkonu najviac zaujalo. Blíz
ky je jej 1 svet romantických piesni i tvor
ba A. Schtinberga, ktorého dve plesne z 
O(:: 14 zaspievala s velkým pochopením 
a citlivým stvárnením. Azda najviac zapô
sobila na poslucháčov v jej podani Uspá
vanka od Musorgského, ktorá uzatvorila 
prvú polovicu tohto podujatia. 

Dr. Papp je timbrom i intenzitou svojho 
hlasu predurčený skôr na stvárňovan!e 
dramatického piesňového reper toáru. Jeho 
prejav je skôr koncertný, divadelný ako 
komorný. Vie jedinečne odlíšiť charakter, 
obsah a náladu jednotlivých skladieb. 
Svoju všeobecne známu hudobnú inteli
genciu, vrúcne a hlboké prežitie textu. 
velký dynamický rozsah hlasu a sýte za
farbenie všetkých polôh vedel Papp skve
le zapojiť a využiť 1 pri prednese piesní. 
Spevák je typom tvorivého a hlbavého 
umelca, ktorého prednes, vysoká technic
ká zdatnosť a vkus vyvolávajú u poslu-

cháča neobyčajne sugestívny a presvedči
vý zážitok. Je príznačné, že tieto vlastnosti 
sa zaskveli v Schubertovej Pošte a Krála
vi duchov. Obaja interpreti tlmočili texty 
plesni v origináloch (nemeckom, talian-. 
skom] okrem Novákovho cyklu, ktorého 4 
piesne zaspieval Pa(: p v slovenčine. 

O velmi peknú úroveň podujatia sa za
slúžili i pianisti - Marcinger, ktorý kul
tivovane a citlivo sprevádzal Czihalovú, a 
prof. Pappová, ktorá s muzikalitou a vku
som stvárnila klavírne party piesní svojho 
manžela. 

2. apríl.a. Zrkadlová sieň stare; Radnice. Slávnostný vokálny koncert francúzskeho 
ženského sboru La maitrise Gabriel Fauré (Marseille), dirigent: pani Therése Farr~
Fizió. Program: Duchovné piesne: Gregor Aichinger: Regina coeli, Claudio Monteverdt: 
o bone Jesu Gabriel Fauré: Tantum ergo, Palestrina: Benedictus: Staré francúzske 
piesne: An~ym zo XVI. storočia: Nepôjdem viac, Anonym zo XVII. storočia: Ribon
baine: Madrigal: Claudio Monteverdi: Malý vtáčik; Canon: Wolfgang Ama~eus Mo
zart: Bona Nox· Cernošské špirituály: Georges Aubanel: Nobody knows, Jertcho: Mo
derné piesne: Maillard Verger: De quoi nourrit, César Franck: Májový úsmev, H. 
Roget: Prišla ;ar, Jacques Ibert: Polné kvety,_ Rola~ ManueZZ: Benedictiones, fr!esiac, 
Rosa, Sneh, Hviezdy; Harm. G. Aubanel: Kralovsky pochod, Cant dou Felen; upravy 
slov. lud. piesní: Bodaj by vás, Tečie voda, tečie, Harm. G. Aubanel: Coupo santo. 

Tento údajne najlepši francúzsky spevác· 
ky sbor hosťoval v Bratislave na pozvanie 
Miešaného sboru bratislavských uč!telov 
1= ri priležitostí súťaže bratislavských spe
váckych súborov o Zlatý veniec mesta 
Bratislavy v rámci osláv 21. výročia oslo
bodenia mesta Cervenou armádou. 

Vokálny prejav tohto 30-člmmého ume
lecky 1 technicky dobre pripraveného sú
boru sa opiera o znamenite vyškolené 
hlasy, ktoré tvoria prirodzený, jasnS• a 
svietivý tón bez zastierania, rezonovanla a 
prifarbovan!a. Znamenitá technika a pri
rodzenejší, spevnejši charakter francúzšti-

Zprávy z krajov 
Stredoslovenská KO SSS spolu s PKO 

usporiadala v marci IV. Hudobnf piatok 
v Banskej Bystrici - klavfrny recital 7.. 
Parákovej-Strnadovej. V Stredoslovenskom 
kraji odznelo po prvf raz Kozmické pre
lúdium N. Donátovej. Dosť početné obecen
stvo si dalej vypočulo Baladickú suitu E. 
Suchoňa a diela J. S. Bacha, W. A. Mo
zarta a C. Debussyho. Na úspelnom vyzne
ní tohto koncertu (25. 3. v Robotnlckom 
dome) mala určite svoj podiel aj dobrä 
a zaujlmavá dramaturgia programu. 

16. 3. 1966 sa v Dome umenia v Banskej 
Bystrici ziiili kandidáti a členovia KO SSS 
a Krajskej odbočky Sväzu slovenskfch spi
sovaterov na spoločnom zasadnut(. Pred
metom schôdzky bolo prerokovanie mol
ností vzájomnej spolupráce (napr. uspo
riadanie literárno-hudobnfch večerov). 
Pritomnl spisovatelia vefmi !ivo reagovali 
na diskusnf prlspevok s. Z. Parákovej-

ny umožňujú súboru dosiahnu ť fascinujú
cu lahkosť a presnosť 1 v tých najkrko
lomnejšich a najrýchlejších partiách. Ako 
vyplýva z uvedeného programu, dokázali 
francúzski hostia širokým výberom inter
pretovaného repertoáru svoje všestranné 
štýlové, dynamické 1= rednesové i technic
ké možnosti. Ak by sme im mali niečo vy
čítať, tak niektoré nie velmi vyd•trené ex
ponované vysoké polohy (napr. v Auba
nelovej úprave černošského spirituálu Je
richo, najmä v závere]. 

Vlado Cflik 

Strnadovej o hudobnej vfchove, a tak sa 
o tomto predmete rozvinula obsiahla roz
prava, v ktorej spisovatelia prejavili svoj 
s6hlas so stanoviskom hudobnikov. 

Pri prUe!itosti 21. vfročia oslobodenia 
Bratislavy v dňoch 3. a 4. aprUa konal sa 
II. ročnik slífale o Zlatf veniec mesta 
Bratislavy. V kateg6rii detskfch s6borov 
sa na prvom mieste umiestil Bratislavskf 
detskf spevácky s6bor pri MDKO na čele 
s dirigentom prof. Jánom Strelcom. II. 
miesto obsadil Pioniersky slíbor ZOS Va
zovova 4 - Plameň, ktorf vedie Jozef 
Klocháň. 

V kateg6rii dospelfch sborov získal Zla
tt veniec Mieianf sbor bratislavskfch uči 
terov na čele s dirigentom J. Potoi!árom. 
Na II. mieste bol Spevácky sbor bratislav
ských učiteliek s dirigentom B. Valaiťa
nom. III. cenu ziskal Komornf sbor pod 
vedenim profesora Kornela Schimpla. 
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SÚBORY NETRADIČ N E 
(Lúčnica a Vojenský umelecký súbor) 

Vojenský umelecký súbor a Lúčnica si 
vybudovali interpretačný profil na svoj
ských špecifických žánroch, v ktorých nie 
raz dosiahli pozoruhodné výsledky. Oveia 
menej však sledujeme ich činnost pri zvy
šovani interpretačnej úrovne klasickou 1 
súčasnou symfonickou tvorbou. V druhej 
polovici marca sme mohll sledovať úsilie 
oboch súborov, ako sa vyporiadavajú s in
terrretačnou problematikou, ktorá nie je 
ich špecifikou. Najprv Lúčnica rripravila 
program, ktorý lákal už svojou dramatur
gickou koncepciou. Po predohre Ruslan a 
Ľudmila od M. L Glinku, ktorá bola pre 
orchester Lúčnice predsa len ťažšim orieš
kom, než sa na prvý pohlad zdá, vystúpil 
mladý hornista I v an C h l a dn ý v málo 
známom Koncerte pre lesný roh a sláčiky 
Leopolda Mozarta. Ak v oboch krajných 
častiach nezvládol všetky technické pro
blémy, tak v druhej, pomalej čast! za
uial nosným a vyrovnaným kantabilným 
tónom. Prvú časť nezvvklého lúčničiarske· 
ho rrogramu uzavrela Symfónia F dur 
Wolfganga Amadea Mozarta. Dominovala 
predovšetkým sláčiková skupina a hlavne 
violv a violončelá (podobne aj v Gllnkovi). 
kým plechové a drevené dychové nástroje 
zneli pre túto hudbu trochu tvrdo a málo 
plasticky. 

Zatial čo prvej časti možno vyčítať mno· 
hé štýlové a technické problémy, ktoré, 
pravda, sú tu aj opodstatnené. v druhej 
časti sa orchester Lúčnice vypäl k prekva
pujúcemu výkonu. Najprv uviedli po pr
vý raz kompletne Tri skladby pre orches
ter Jozefa Sixtu. v ktorej sice badať silný 
vplyv učitela Alexandra Movzesa. no mladý 
autor tu pomerne zručne ovláda polyfónnu 
techniku a inštrumentálne remeslo. 

E v a C h l a d n á - B l á h o v á orem!éro
vo uviedla dve piesne A l ex an d r a M o y
z es a : O láske - Pečať mojej zeme. Obe 
piesne sú novvm dôkazom skladatelovho 
posledného intenzivneho záuimu o tento 
žáner. Ai v tomto pripade Moyzes vokálny 
part rozvija v dôkladné ]:'retlmočenie bás
nického slova, pričom orchester citlivo 
sprevádza a vytvára adekvátnu lmpresivnu 
náladu. Výkon interpretky bol technickv 
spolahlivý, ale v prednese chýbala väčšia 
vokálna žiara. A nakoniec pod dirlguj6.
cim M l r k o m S m i d o m oodal orches
ter L6.čnice svoj vrcholný -výkon v Su-
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choňovej Symfoniette rustice. Náročnú par
titúru zvládol technicky aj s velkým mu
zlkantským temperamentom. Zrejme je im 
tento typ hudby velmi bHzky a našli k 
nemu aj adekvátny výraz. 

Vojenský umelecký súbor, ktorý už 
neraz vystúpil v Bratislave i mimo Brati
slavy s programom symfonickej rrovenien
cie, nám tentoraz prirravil nové príjemné 
prekvapenie. Mladi členovial sláčlko:Vej 
skupiny vytvorili K om o r n ý o rc he s -
t e r b e z d l r 1 g e n t a. V premiérovom 
bulletine sympaticky vyjadrili svoj pro
gram: "Komorné združenie. tak ako sa 
Vám dnes predstavuje, sa zišlo k svojej 
prvej skúške 28. februára 1966. Vyvrcholili 
tak snahy po bohatšom umeleckom vy
žlU v dobe vojenskej služby a spoločný 
obdiv a nadšenie rre komorn6. hudbu". 
Ten prvý koncert sa uskutočnil mesiac po 
započatf skúšok, 30. marca t. r. úvod 
koncertu tvorila známa krásna Mannheim
skA sinfónia č. l G dur J. V. Stamlca, 
ktorú mladi sláčlkárl zahrali velmi pozoru
hodne, technicky l dynamicky so zrete
lom na mannheimské konvencie. V Mozar
tovej Symfónii D dur KV 136 som obdi
voval istotu a temperament v tretej časti. 
Menej zaujimavá bola Sinfonia moravské
ho skladatela K. Kohouta. Záver koncer tu 
aj v !ch pripade tvoril vrchol zážitku. 
Bola nim interpretácia Janáčkovej Suity 
pre sláčikový orchester, ktorá väčšinou 
hráva s dirigentom. Mladi vojaci mali 
skladbu zrejme doslova "nadret6.", ich 
hra mala predovšetkým sympatick6. črtu 
muzicirovania, chýbalo snáď troška uvol
nenia, trošku viac agogického prepracova
nia atď. To sa však veci, ktoré sú v takom 
talentovanom s6.bore iba otázkou času. Ich 
vystúpenie však signalizuje (buďme. orti
misti! J rozvoj komornej hudby na Sloven
sku. Zázemie talentov máme, o tom sa 
začiname dnes plne presvedčovať. Otázkou 
však zrejme bud6. možnosti a podmienky. 
Je preto chvályhodné, že Vojenský umelec
ký súbor umožnil mladým umelcom i po
čas vojenskej základnej služby naďalej 
rozvijať svoje schopnosti. Nebojim sa pove
dať, že pri lepšej a systematickej organi
zovanosti by mohli spestriť bratislavský i 
mimobratislavský hudobný život. 

Marián Jurík 
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MÁ SLOVO 
Pretože sezóna je v plnom J:rúde, kon

certov bolo tofko, že nie je možné všet
ky pojať a napokon ani navštivit. V januá
ri patril k zaujimavejšim interpretačn9m 

večerom koncert Pražsk9ch komorn9ch só
listov, ktorf teraz pod taktovkou Eduarda 
Fischera stabilizujú svoju novú zostavu a 
postupne aj program. Zdá sa, že súbor 
bude presvedčivo pokračovať v kvalitativ
nom stupni, ak9 mu určil Václav Neumann. 
Nová zostava sa však musí "uležať", aby 
súhra mala všetky znaky svetovej triedy. 
Tradične sa na večere zúčastnila Zuzana 
Ril.žičková, ktorú sme okrem toho mohli 
počuť l. februára s orchestrom FOK, kde 
predviedla Poulencov koncert J:re čemba
lo a orchester. Ten ist9 večer vystúpili aj 
Ladislav jásek v Mozartovom koncerte a 
najväčšia atrakcia večera - dirigentka 
Aviva Einhornová z Belgicka. Táto asis
tentka jeana Fourneta má mužské prvky 
potrebné na dirigovanie, ako aj Istú dávku 
ženskosti; lenže - predsa je to len po
hlad trochu nezvyčajn9. 

Koncert bol krásny, škoda, že sa neko
nal na MDZ. 

Keby sme mali sledovať najvyššiu akti
vitu, mohli by sme ju prisúdit tak orches
t r u Ceskej filharmónie - ktorá hrala usi
lovne hádam každ9 t9ždeň, aby sl vyslú
žila u svojich abonentov právo na dalšie 
zájazdy - ako aj orchestru FOK, ktorý 
vykročil v novom roku do života s nevšed
nou energiou. FOK vypisal cyklus Ovoi'á
kov9ch symfónii, ktoré diriguje Zd. Košler. 
je to hudobná lahôdka, ktorá, pochopi tel· 
ne, prilákala plnú Smetanovu sieň, čo dnes 
už neb9va rravldlom. Košler dáva pred
vedeniu skvelú brilantnosť, navyše jeho 
zjav má okrem najväčšich hudobn9ch ná
rokov aj kus tajomnej elegancie, ktorá 
poslucháčov pritahuje. Na prapodivne zo
stavenom koncerte FOK dňa 22. 2. t. r. 
(Weber, Mozart, Hlndemith, Diepenbrock) 
zaznela nová skladba - Hindemlthov kon
cert pre organ a orchester (z r. 1952]. 
Starostlivou interpretkou tohto diela bola 
Elena Veselá (pozrlmeže - aká to akti
vita žien!], dirigoval holandsk9 host cel
kom priemernej úrovne Hein jordans. 
Možno ma budú považovať za nezdvorilé
ho, ale Hindemlthov koncert na mňa pô-

sobil celkom matne, ako hudba pisaná bez 
náležitej vnútornej koncepcie, na nmoh9ch 
miestach očarujúca, ale rozradajúca sa v 
neprehfadn9 kaleidoskop zaujimavosti. 
Podist9m je v tejto hudbe skryté mnoho 
polyfónneho tajomstva, ktoré však vo zvu
ku mizne. Ani holandská novinka večera 
- Diepenbrockovo symfonické dielo Elek
tra - nebola svojou polostraussovskou 
širkou a rozvláčnosťou prinosom pre ten
to večer. 

Napokon ešte raz FOK s dirigentom j. 
Rohanom a záplavou spievajúcich sborov 
(od Lúčnice až po Kilhnov detsk9 s bor l 
vystúpil do popredia záujmu, a to J:red
vedenim Páleničkovej Poémy o človeku a 
Jirákovou symfóniou (Erlzóda zo života 
umelca]. Návštevnikov Smetanovej siene 
postihol 26. januára nevidan9 šok: ne
bolo možné dostať sa do sály, už pred Os
mou hodinou bola preplnená. Zdá sa, že 
propagácia (mal by sa vyhiadať ten maj
ster, ktor9 to zariadil] tu pracovala plnou 
mierou. Samo dielo obsahuje tofko rôz
norod9ch materiálov a chce riešiť toiko 
veci, že naostatok zanecháva rozpaky. Na 
mnoh9ch miestach je však napisané cud
ne a striedmo, hoci žánrove celkom rod
fabio nebezpečenstvu všehochute. Návštev
nikov koncertu mohla ešte zaraziť čudná 
disproporcia medzi v9kladom diela v pro
grame a hudbou, ktorá väčšinou prevyšo
vala to, čo program vsugerovával. Za po
zornosť stála rozhodne aj jirákova symfó
nia z r. 1945, ktorá je perfektná Istotou 
vypracovania, hoci jej hudba je značne 
poplatná minulosti. 

Prirodzene, v Prahe odznelo veta komor
n9ch koncer tov alebo večerov menšich 
ansámblov, ako napr. koncert Ars redlvivy. 
ktorá mala početné úspechy. Priromeňme 
program Bach v Sanssoucl (23. 2.) a po
tom vynikajúce predvedenie Bachovho 
Kunst der Fuge v spolupráci s cel9m ra
dom ďalšieh Inštrumentalistov. Munclln
gerova práca na realizáciách Bachovej 
tvorby dosahuje svetovú úroveň a všetky 
večery súboru sú nabité väčšinou mláde
žou. Má na tom ešte podiel aj osobnosť M. 
Munclingera, ktor9 na mnoh9ch v9chov
n9ch koncertoch a Bachovsk9ch veče
roch svojimi úvodn9ml slovami ziska! roz
siahle publikum pre záujem o hudbu. Tre
ba to privitať o to viac, že jeho úvodné 
slová sú pomerne rozsiahle a velmi ná
ročné a odborné. Vidno, že kriza návštev
nosti nie je problémom v9chovy a organi
zácie, ale aj otázkou toho. čo sa serviru
je na ročúvanie a ako sa to serviruje. 

Z koncertov Ceskej filharmónie možno 
spomenúť vera. Vyzdvihol by som z nich 
dva: Stravinského Agona (10. a ll. 2. ) 
pod taktovkou V. Neumanna - a hoci v 
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Prehliadka novej tvorby 
úVODOM 

sa, samozrejme, vyhováram. Mal som si od 
pána, ktorý na chodbe Domu umelcov pre
dával českým hudobným fondom rozmno
žené rrehliadkové skladby, požičať po 
jednom exemplári a v hoteli si to preštu
dovať a skonfrontovať s dojmom z poslu
chu. Nebol by som musel písať impresie 
namiesto odbornej recenzie. No ja som si 
nebol istý, či zapôsobím skutočne natoľko 

vierohodne, ako sa to vyžaduje od prispie
vatela Slovenskej hudby. Okrem toho som 
mal ešte v živej pamäti vtedy len pár dní 
starú skúsenosť, že sa dá udeliť i Cena 
československej hudobnej kritiky bez to
ho, žeby sa prehrávka finálových skladieb 
sledovala z partitúr. Tak sa predsa len ro
kúsim vyhovoriť. Exempla trahunt. 

CO SOM NEPOCUL 

Nemôžem si pomôcť ani jedným z týchto 
dvoch porekadiel - "Zlý začiatok, dobrý 
koniec" alebo "Koniec dobrý, všetko dob
ré". Nepočul som totiž ani prvý, ani po
sledný koncert, pretože i šesťdenné vypad
nutie z kolotoča denných povinností bolo 
dostatočným luxusom, ktorý som ale vzhla
dom na závažnosť alebo lepšie: r.redpo
kladanú závažnosť tohto podujatia vrelo 
privítal. Hoci som si partitúry dalej uve
dených skladieb prezeral, pokia! to bolo 
možné, neodvažujem sa vyriecť svoj dojem. 
Lákavá je možnosť preštylizovať niekoľko 

viet z bulletinu aspoň pre informáciu. To
mu sa ale, prirodzene, vyhnem, už z úcty 
k jeho skutočne dobrej úrovni a snahe pil 
presnej terminológii, ktorá by u nás po
mohla napríklad rrogramom Slovensker 
filharmónie. Nepočul som teda: Suitu z 
baletu Macbeth od G. Thomsena, Koncer
tantnú symfóniu od J. Boháča, III. symfó
niu VL Soukupa, Príbeh zememeriče Frant. 
Chauna, Koncert pre klarinet a orch. od 
J. F. Fischera, Symf. báseň Pena od Sv. 
Havelku a Confrontazione od J. Tausin
gera. 

úTOKY PÝCHY A HRDOSTI, CI AKTY LASKY? 

Táto otázka zo šaldu vyzerá trochu pate
ticky a zdá sa, nejde k veci. Prišla mi n~ 
um navyše nad slovami o skladbe, ktoru 

brilantnom podaní, predsa len ťažko si 
predstaviť túto hudbu bez baletnej para
lely ako ucelenú. V tejto zostave mno
hých drobných čísel jedinečného čara pri
velmi cítiť , že sú odlúčené od vlast
ného poslania, ak znejú len koncertne. 
Možno preto bol ohlas predvedenia tro
chu matný. Pravý pôžitok z hudby pri
niesol večer venovaný Mozartovi, kde vy
stúpil W. Schneiderhahn a l. Seefriedová. 
Predovšetkým sympatický, vznešený a pri
tom skromný zjav umelkyne očaril celú 
sálu, pochopiteľne, aj jej spev, ktorý _má 
pečať majstrovskej hudobnej kultúry. Ces
ká filharmónia a dirigent Ančerl si tiež 
s radosťou zakoncertovali v síce náročnej, 
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som bol nútený uviesť v predchádzajúce) 
kapitole, a ktorými túto skladbu voprec 
komentuje sám autor F. Chaun: "Po trech 

ale predsa len oblažujúcej tvorbe 18. sto
ročia. Podobnú atmosféru (úcty k minu
losti na ktorú sa niekedy rado zabúda) 
priniesol aj koncert českej filharmónie (17. 
a 18. marca), na ktorom hosťoval holand
ský dirigent R. Haitink a sólistom bol Fr. 
Rauch (Chopin). Aj nekonečné Brucknero
ve symfonické dlžky dostali v inšpirujú~ 
com podaní holandského hosťa pravú chut 
hudobníckej rozkoše; bol to jeden z dal
ších príjemných večerov. 

A potom sa už priblížila r.rehliadka no
vej tvorby pražských skladateľov, dni prá
ce, radostí a bolestí. Tým však ponecháme 
samostatné miesto. 

Jirí Pilka 

pražských skladateľov PRAHA 1966 
14.-21. 3. 

márných, vábních rozbezích rada témei' na
hodilých tónu v Andante . . . puvodní ne
vidomost, ego, pocit človeka, vrženého na 
zem. Pak presne matematicky propočtená 
diminuce k hruznemu vrcholu: osudovost, 
zarredenost, svet, procesování. Místy zazní 
všech dvanáct tónu stupnice najednou. A 
odvíjení zpet. A celou skladbou ostinato 
tympánu. Socha se behem dvanácti mi
nut otočí pred šokovaným a traumatizova· 
ným divákem - posluchačem a zazní 
" ticho" jak "tlesknutí jedné ruky". Je to 
ticho vykoupené, vytoužené." 

Všeličo sa dá z týchto slov vyčítať i vy
cítiť, i ked človek skladbu nikdy nepočuL 
Pr&dovšetkým sebalásku, ktorá sa skrýva 
za htmElnistick f) gesto. I v ni,,ktorých 
,;!dai!:lídl prehlió.dky som s'l. <;!retol s tým
to prvkom. Tam je to, pochopiteine, ťaž
šie dokázať, ale, koniec koncov, píšem svo
je dojmy. Tak sa nar·ríklad skryl Václav 
FElix za hlboké a náročné texty M. Holuba, 
ktoré v jeho hudobnom pretlmočení vy
zneli pre mi'ia ako síce húževnaté, ale 
predsa len "egetovanie, pretože nepove
dal nič navyše, čo by ho oprávňovalo vy
tvoriť túto podobu Holubovej poézie. Ot
mar Mácha vo Variáciách na tému a 
smrť Jana Rychlíka splňa viac prvú časť 
názvu skladby, kladie špekuláciu, predvá
dzanie svojej kompozičnej šikovnosti nad 
v5'roveď o úcte k pamiatke skladateľa. 
Možnosti pre klarinet, cimbal a bicie ná
stroje od Jaromila Burghausera majú po
divný, neurčitý názov. Pochopil som ho v 
tom zmysle, že skladateľ chcel ukázať 
možnosti vzťahov a štruktúr vo zvolenom 
hudobnom materiäli. No v5"sledný poslu
chov5' dojem je nejasný a dezorientujúci. 
Skladba sa javí ako zoradenie síce mož
ných, ale s nedostatočnou cieľavedomos -

ťou vybraných zvukových celkov a vzťa
hov. Aby som to vyjadril lapidárnejšie, je 
to možné, ale nemuselo to byť. Skladateľ 
neurobil selekciu, ktorá by z možného 
spravila nevyhnutné. Nevznikla výpoveď, 
ale kompozičná skica. Názov "Možnosti" 
túto situáciu vopred predvída, a präve pre
to si nemôžem odpustiť roznámku, že mož
nosti stoja na začiatku sklada telovej prá· 
ce, a nie na jej konci, ak má byť jeho die
lo činom v šaldovskom zmysle slova, t. j. 
"nejvyšším zintensivnením lidské osobnos
ti, za kterým stojí celá osobnost vší svou 
vahou". Ostatné skladby pražskej prehliad· 
ky, nech už mali akúkoľvek profesionálnu 
úroveň, nepôsobili na mňa dojmom pózy, 
i ked ešte niektoré dalšie okrem slušného, 
v jednom prípade až naivného ( J. Dvorá
ček: čtyri lyrické zpevy pro sólo a žensk5' 
sbor Nové jaro) muzicírovania nepriniesli 
závažnejšie ľudské hodnoty. Zámerne som 
si zvolil tento zorný uhol ako prvý, rre
tože je jediný, z ktorého dokážem rozli
šovať medzi úspechom a zásluhou, medzi 
rutinou či experimentom a skutočným prí
nosom, čo je pri dnešnom množstve skla
dieb a skladbičiek, myslím, potrebné. A 
preto si mimoriadne cením také skladby 
ako Lukášova HL symfónia "Dove sta amo
re" pre orchester a zmiešaný sbor, Kabe
láčovo Eufemies Mysterion pre sorrán a 
komorný orchester na grécke slová, Kope
lentov sbor Matka, Kučerovo Hic sunt ho
mines pre husle, violu, violončelo .a klavír 
alebo Kaprove Dialógy pre flautu a kla
vír. Skladby, ktoré možno označif za "ak
ty lásky" k človeku, za statočné rokusy 
o ľudský kontakt, i ked každá z nich po· 
užíva iné kompozičné prostriedky. Cítim v 
nich nielen "Ich", ale aj "mein Selbst", 
aby som to po šaldovsky aj uzavrel. 

REMESLO A INVENCIA 

Vzájomná proporcionalita týchto dvoch 
prvkov skladateľskej činnosti ma na pre
hliadke trocha sklamala. Zaujímavé je, 
že okrem malých výnimiek boli po tejto 
stránke najvyváženejšie diela, ktoré som 
uviedol v predchádzajúcom odseku. Zá
važnosť umeleckej výpovede v nich ide 
ruka v ruke so šťastnou rovnováhou in
vencie a technickej realizácie. Samozrej
me, že dnes už pod invenciou nemožno 
rozumieť iba tematickú pregnantnosť, ale 

skôr vynaliezavosť, s akou skladatei pro
blematizuje a uvádza do rrocesovosti zvo
lený materiál, ktorý často sám nenesie 
znaky invenčnosti [napr. u Kučeru alebo 
Kopelenta). Na druhej strane napríklad 
Felixovi alebo Ebenoví v Dychovom kvin
tete nepomohla ani invenčná sviežosť mo
tivického materiálu (u Ebena rozhodne 
oveia presvedčivejšia) k priaznivejšiemu 
celkovému výsledku. 

v Klarinetovom koncerte sa František 
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Kovai'iček snažil o vecnosť a nástrojovú 
vďačnosť, ale práve nedostatok !ovenč
nosti myšlienkovej a asoclatlvnej spôsobu
je, že je to dielo velmi šedivé, výrazové 
jednotvárne. v menšej miere som to isté 
pozoroval v Sonáte pre komorný sláčikový 
orchester od Emila Hlobila, v ktorej však 
formový oblúk prezrádza skúsenú ruku a 
obsahove 1 nlekolko presvedčivých miest. 
Prllišné sústredenie sa na nástroj v sklad
be josefa Mat~ja Sonáta pre pozaunu, 12 
sláčikových nástrojov a klavfr SJ;ôsobilo, 
že miestami do neobarokovej sadzby a 
faktúry prenikli lacné, na efekt vypočltané 
postupy (III. čast). Táto skladba mohla 
patriť k úspechom, keby J;resnejšie do
držiavala atmosféru decentnosti, vecnosti 
a barokového formového odvijanla. Tu som 
sl spomenul na Clkkerove slová, že spô
sob, akým sklaáatel nap!še prvý takt 
skladby, ho zaväzuje a určuje mu spôsob 
a smer ďalšej práce. V Mat~jovej skladbe 
sa napriklad J:O výbornom začiatku II. čas
ti objavujú až prekvapujúce melodické 
triviálnosti, prevzaté z najbežnejšej to
nálnej hudby. V Dvojkoncerte Jana Ha
nuša pre hoboj, harfu a orchester mi vel
mi prekážala jeho poplatnosť, povedal by 
som, "afektovej teórll" komerčnej scéni~
kej hudby. Využitie sólových nástrojov Je 
eklektické, evokuje l na jsústredenejšiemu 
poslucháčovi tolko mimohudobných pred
stáv že skladba ani nepôsobf ako sebe
stač~ý h.1dobný organizmus. Badatelný je 
aj nedostatok asoclat!vnej i nvenčnosti , čim 
mysllm spôsob nadväzovania jednotlivých 
plôch, vytvárajúcich formu. Je v_ nej vera 
až J:r!liš osvedčených, a teda ošuchaných 
vzťahov a štruktúr napriek pomer ne ori 
ginálne riešenému finále. Kaprovi sa v 
jeho Dialógoch pre harfu a flautu prihodi
lo. že sa dal pr!llš uniesť zvukovým a 
myšlienkovým svetom, ktorý priviedol k 
životu, a celok pr!llš natiahol, i keď ho 
architektonicky velmi starostlivo vyvážil. 
Istá materiálová elementárnosť a prflišná 
úspornosť by sa zasa dala vyčltať Luká
šovej III. symfónii, ktorej celok je však 
velmi silný vďaka zameraniu na znenie, 
zrieknutiu sa špekulat!vnosti a "papiero
vých efektov" l 'Výborne rieši vokálJ 
nosti . kde cltlf skúseného odbornlka a 
oraktika. Scherzo Mascaron od Vladimlra 
Hanouska ma zaujalo originálnou, l keď 

bartókovsky lnšJ; trov ano u zvukovosťou, bo
lo svieže a formove pregnantné. Ušlachtl
lé, silne hlndemlthovské dielo je IV. sláč. 
kvarteto Miloša Sokolu. Invencia je výraz
ná a je impulzom k vyváženej forme, z 
ktorej zretelne cHit, že je bystro odpozo
rovaná a vyhýba sa nepreskúšaným, ne
osvedčeným situáciám. To sa, pravda, mô
že a nemusi chápať ako nedostatok. Va
riácie Otmara Máchu, ktoré som už spo
minal, sú podla bulletinu netradične kon
cipované. Pravda, v Novej hudbe sa princfp 
varlačnostl vo všeobecnom zmysle slova 
natolko rozmohol, že ho v menšej-väčšej 
miere nájdeme uplatnený temer všade. 
Mysllm preto, že je oprávnené zachovať 
kritériá pre variácie ako samostatnú for
mu, z ktorých by som zdôraznil výraznosť 
základnej témy, pripadne väčši eho myš
lienkového materiálu a posluchovú po
strehnutelnosť jej metamorfóz. Nemám na 
mysli nejakú naivnú ornamentálnosf, ale 
logiku zmien a Ich následnosti. To ml v 
tejto skladbe chýbalo. Koniec koncov, už 
aj bulletin upozorňuje: .. . "tato struktura 
je ovšem t~žko posti'ehnutelná bez duv~r
né znalosti partitury", keď vysvetluje plo
chu vybudovanú z druhého Rychllkovho 
motlvu. Azda aj bez dôvernej znalosti par
titúry musi dielo niesť isté množstvo infor
mácie, pokial ašpiruje na verejnú publici
tu. Kučerova komorná skladba Hlc sunt 
homines je pozoruhodná tým, že preko
nala statlčnosť llmbrovej š truktúry a do
kázala že i v tomto materiáli je možné 
odllšiť a hierarchizovať skladobné úseky 
čo do funkcie na expozičné, evolučné, me
dzivetné, kódové atď. Dielo pritom pôsobí 
prehladne a nadovšetko aj dynamicky, pro
cesuálne. Možno práve toto bude niekto 
vyčftat ako nešlýlovost a kompromis. Mne 
sa Kučerovo úsilie o korekciu r acionál
nych štruktúr psychologickými kritériami 
vid! symoatlcké. Celkom mimo, samo pre 
seba, stoji prehliadkové dielo Išu Kraj_člho. 
Skladatel v ňom ostáva sám sebou, Je to 
hudba jednoduchá, vyrovnaná a vybrúse
ne podaná. no na druhej strane sú to už 
ve lmi vyšliapané chodnlčky a dá sa vypo-
70rovať l veta rutiny, až schematlčnosti. 
Zvukove je Krejčího Dvchové kvarteto vy
riešené vtipne a v duchu tohto obsadenia. 
Ebenovo dychové kvlntento je však vtl);~ 
ncjšle a kladie sl náročnejšie ciele. 

SME R Y A P R ÚDY 

Chcem sa vyhnúť nejakému deleniu skla
dieb a skladatelov na "mladých", či "sta
rých", "splatočnfckych" či "moderných". 
Vieme, aké sú tieto kritériá relatívne. Krej
čf má napríklad plné právo na svoj výraz 
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a nemožno mu prisúdiť, že je spiatočnlcky. 
No napriklad Dvoi'áček so spomlnanýml 
sbormi, zvukove výborne posadenýml, no 
po hudobnej s tránke neobyčajne anachro
nickými, podobne Felix s tradičn.e trakto· 

vanou piesňou s klavírom a jednoduchým 
tonálnym vyjadrovanim alebo Hanuš s 
Dvojkoncertom rozhodne patrili k tomu 
J:rúdu prehliadky, ktorého prlslušnlci ne
prejavili snahu vniesť do palety českej 
súčasnej hudby nový individuálny tón a na 
mnohých miestach svojich diel siahli po 
schéme, rutine, k zastaralému, prekonané
mu materiálu. Hanušova s ila je zrejme v 
javiskových hudobnodramatických for
mách, v komornej forme sa prejavila ako 
nežladúca ilustrat!vnost. 

Prevažná väčšina skladieb patri k die
lam stojacim síce na tradlcil, ale zrejme 
inšpirovaným svetovým hudobným dianlm 
posledných desa ťroč!. Tu nemožno klásť 
napríklad Burghausera alebo Kopelenta 
pred Kapra či Kabeláča alebo Lukáša. Vy
užívajú síce aleatoriku a zriekli sa or
ganizujúcej sily tonality, sú možno mód
nejšl, experimentálnejší, čo do skutočnej 
umeleckej hodnoty Im ti druhi vi:!C ako 
rovnocenne konkurujú. Patrí k anomáliám 
súčasnej svetovej hudby, že ňou vanie sna
ha po módnosti , po povrchnom, ale poho-

tovom vstrebanl každej kompozlčllf!J novin
ky a novoty. Tu treba pamätať na to, čo 
presne vyjadril už Salda - "V té pravé 
nesmrtelnostl nejde o úsp~ch, nýbrž o zá
sluhu." Napriklad Oldi'ich FI osman v svo
jej symfónii bol, myslfm, origlnálnejšl a 
presvedčivejší, i keď ju vybudoval na to
nálnych základoch, ako experimentujúc! 
Burghauser alebo Kopelent. Nemal totiž 
starosti s materiálom a vybudoval exaktný 
celok, ktorý hovori o Judskom 1 umelec
kom postoji autora jasnou rečou. Tým 
nechcem povedať, že Kopelentova alebo 
Burghauserova skladba ma nezaujala. Ide, 
pravda, o tú zásluhu, meranú nie labora
tórnymi kritériami tvorcu, ale širkou aper
clpovatefných estetick ých Informácii, te
da kritériami poslucháča. Na chválu pre· 
hliadky treba povedať, že som sa nestretol 
s vedomým a konjunkturalistlckým eklek
ticizmom, napodobovanlm svetovej "mó
dy". Každý autor, ktorý siahol po novodo
bom skladobnom materiáli čl formotvor
nom postupe, snažil sa o vlastné stanovis
ko. 

ZAV EROM 

pár poznámok k organizácii, ovzdušiu, o· 
becenstvu a podobne. Zámerne vynech6-
vam hodnotenie interpretačných výkonov. 
Musel by som Ich odbaviť skutočne len 
for málne, a to si, myslím, môžem ušetrlt. 
Bol 10om sústredený na skladby a interpre
táciu som si všimol Iba vtedv. ked bola 
vyslovene zlá. a to nebolo viac ako dva-tri
krát. Ale tvrdiť to, ako vid!te, nemôžem. 

Páčilo sa ml. že všetky prehliadkové 
skladby boli hneď na druhý deň );O kon· 
certe k dispozícii na gramafónových plat
niach. Bolo to pohotové, i keď je to z hJa
diska nestabilnosti a nevyrovnanosti In

terpretačných výkonov Istý luxus 1 ne
spravodlivosť ku skladbám, ktoré sa takto 
ocitli fixované v nedotlahnutej interpretá
cii. 

Hoci na programe prehliadky, ktorý 
platil ako pozvánka, stálo nap!sané, že 
mladí poslucháči majú pr!stup zdarma, vi
del som ich na koncertoch velmi málo. V 

J:revahe boli starší až starí Iudla, ktorých 
záujem o koncerty neochabova! ani vo 
chv!Iach, keď im niektoré modernistické 
"pr!šernosti" rozbíjali na Beethovenovl a 
Chopinovi vybudované kritériá Obdivoval 
som túto snahu porozumieť. No uvedomil 
som si aj jej malú cenu, keď dlhý po
tlesk burácal pri skladbách, ktoré s!ce 
,.nešokovali ", ale patrili k tomu najmenej 
podnetnému na celej prehliadke. V nle
kofkých pripadoch však bola odozva adek
vátna hodnote diela, a to väčšinou u 
skladieb, ktoré som na začiatku uv iedol 
ako humanistické posolstvá, hladania fud
ského kontaktu. 

Bola to, myslím, dobrá , reprezentatfvna 
prehliadka, ktorá však potvrdila niekofko 
základných súčasných J;roblémov na o
boch póloch hudby - na tvorivom l r ecep
tívnom. 

Juraj Hatrik 
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Suchoňova Rapsodická suita 
v Olomouci 

z početných abonentných koncertov Mo-
- ravskej filharmónie sa v každej sezóne 

vymkne iba niekolko večerov z obvyklého 
priemeru a dostane charakter naozaj ume
leckej udalosti. Jedným z takýchto mimo
riadnych zážitkov bol marcový koncert Ľu
dového cyklu, o ktorého prHažlivosť sa 
zaslúžilo niekolko činitelov: okrem netr
pezlivo očakávaného predvedenia Rapso
dickej suity pre klavir a orchester od Eu
gena Suchoňa bola hudobná verejnosť zve
davá na Franckovu symfóniu d mol v ~oňa
tí velmi ús~ešného mladého dirigenta 
Zdenka Mácala, ktorý sa nedávno tak vý
razne presadil v medzinárodných dirigent
ských súťažiach v Besan~;one a New Yor
ku. 

I ked o rýdze hudobných kvalitách Su
r. hoňm·ej Rapsodickej suity niet pochýb, 
predsa sa u pomerne konzervatívneho pub
lika neočakával taký výnimočný úspech, 
aký doteraz nemala v Olomouci vari ani 
jedna súčasná skladba. Hoci nemožno pod
ceňovať ani podiel osobnej prftomnosti au
tora , bolo predovšetkým zásluhou klavi
ristky Kláry HavHkovej, že dielo vyznelo 
s maximálnou umeleckou presvedčivos(ou. 
Havlíková prenikla v interpretác ii Rap
sódie k samému jadru Suchoňovho hudob
ného myslenia, v jej podani neostáva uta
jený azda žiadny odtieň náročnej a v mno
hom netradičnej kompozicie. Dirigent Zd. 
Mácal sa neus pokojil len s úlohou sprevá
dzate!a, ale viedol orches ter tak, aby vy
stihol bohato diferencovanú zvukovosť a 
š irokú témbrovú škálu bez toho, že by čo 
len na chvílku uprednos til orchestrálnu 
zložku na úkor sólového partu (Sucho
ňova "na bitá" partitúra by mohla menej 
citlivého dir igenta zviesť k podobnej chy
be). 

Aj predvedenie slávne j Fra nckovei_ sym
fónie bude patriť k vrcholným zážttkom 
tohoročnej olomouckej koncertnej sezóny. 
Mácal , prirodzene, nemohol prekročiť hra
nicu danú technickými možnosťami olo
mouckého orchestra, rredsa však dosiahol 
obdivuhodné zvukové vyváženie jednotli
vvch nástrojových skupí11 a znovu potvrdil 
svoju výraznú prednosť, ktorá mu nes porne 
dopomohla k cenným medzinárodným vav
rínom: nestráca zo zrete la dielo ako ce
lok spätý vnútornou logikoJ; nepodceňuje 
prácu s detailom, ale sústredí sa predo
všetkým na vystihnutie skladatelovho myš
lienkového posolstva. 

Miroslav Klimeš 
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V. všesväzové plénum 
vedenia Sväzu 
sovietskych 
skladateľ ov 

Ako člen československej delegácie mal 
som možnosť zúčastniť sa V. pléna vedenia 
Sväzu skladaterov SSSR v dňoch 18.-28. 
februára 1966. Toto podujatie bolo význam
né predovšetkým tým, že na ňom odzneli 
početné nové diela sovietskych skladatelov 
z rôznych končín a republik SSSR. Bola to 
diskus ia a výmena názorov ~redovšetkým 
prostredníctvom samotnej hudby. Treba 
konštatovať, že okrem istého počtu prie
merných skladieb - ktorých sa nemôže 
zbavit ani jedna takáto prehrávka čl fes
tival nielen v SSSR, ale na celom svete 
- zoznámili sme sa na prehliadkových 
koncertoch s viacerými mimoriadne zauji
mavými skladbami. Medzi ne patrí napr. 
Symfónia Ar v a Pi art a (nar. 1935), 
tzv. "polyfonická", zložená z kánonov a 
fúgy; tvorivo využíva parametrické nará
banie s hudobnými elementmi. Ide zrejme 
o ve lmi talentovaného skladatefa; budeme 
o ňom dozaista ešte vera počuť. Okrem 
istých š týlových vybočeni v pomalých par
tiách je zaujfmavá svojím disonantným 
kontrapunktom aj Sonáta pre husle a 
klavir od Mir o s l a v a S k or i k a fnar. 
1938). Uznanie zasluhuje aj ll. sláčikové 
kva rteto L. Kni~pera (nar. 1908) najml!. 
pre r ytmický pregnantný výraz s koncer t
tantnými prvkami. Snahou po novom vý
raze i tvare je cha rakteristická Klavirna 
sonáta S ergeja S lonlm s kého (nar_ 
1932), napr. lomen ie štruktúr po rôznych 
oktávových polohách a i. Je milým pre
kvapenim, že sa autor piesne Suliko vy
pracoval na seriózneho symfonického skla
datefa, dôkazom čoho je Symfónia pre 
sláčiky, klavir a tympany od R e v a z a 
Gab i čvadze ho (nar. 19131 . Koncert 
pre hus le a komorný orcheste r J a n a 
R ä ä t s a (nar. 19321 ~atril medzi da lšie 
prekvapenia tejto prehrávky. Tento mladý 
skladatef z Tallina je š týlove velmi pro
gresivny; v predvedenej skladbe využiva 
niektoré možnosti aleatoriky, res p. impro
vizácie. Je málo takých pôsobivých a tak 
.ruskv" zne júcich skladieb, ako je vokál
~y cÝklus (spieva sa attacca 40 min.! l 
Ruský zošit od V a le r l ja G a v r i l in a 
(nar. 1939 J. Je tiež jednou z mladých ná
dej i sovietskej hudby. Il. symfónia Ro -

d 1 on a S č ed ri na (nar. 1932), ktorá už 
bola predvedená v Prahe, zasluhuje s i rov
nako zmienku na tomto mieste ako dielo 
obsahove vzrušujúce a formove i farebne 
velmi originálne. Je to séria 26 prelúdH, 
ktoré sa grupujú do väčšieh celkov na 
spôsob cyklickej skladby. 

To sú iba niektoré z diel, ktoré na mňa 
mimoriadne zapôsobili. Inter~reti - to 
je s ilná stránka sovietskeho hudobného 
umenia. Organizácia bola vzorná, všetko 
výborne a načas pripravené. Skuto'čne 
vzorný postoj k súčasnej tvorbe dokumen
tovala interpretácia na najlepšej úrovni. 
Koncertné siene boli temer stále plné. 
Obecenstvo bolo vďačné a tlieskalo všet
kému, v čom bol len kus dobrého nápadu 
a výkonu. 

Bude potrebné, aby sme r eprezentatfvne 
diela z tejto novej tvorby uviedli aj u nás. 

Ladislav Burlas 

Génius pri pulte 
(K viedenskej premiére Verdiho Falstaffa) 

Do análov jednej z po~.redných sveto
vých operných scén, slávnej Viedenskej 
š tátnej opery, sa zapisal 14. marec 1966 
zlatými pismenami. Po dlhšom čase 
prinajmenšom od odchodu Herberta von 
Karajana v predminule j sezóne - sa totiž 
konalo preds tavenie, ktoré nieslo všetky 
znaky vrcholne j umeleckej udalosti. Bola 
to premiéra Verdiho oper y Falstaff ( z 
nepochopitelných pričin je toto skvostné 
dielo u nás obchádzané a prakticky ne
známe), hlavnými ~iliermi ktorej bola tro
jica slávnych umelcov: režisér Luchino 
Visconti, Dietrich Fischer-D!eskau v titul
nej úlohe a Leonard Bernste in pri diri
gentskom pulte. 

Premiéra sa očakávala s mimoriadnym 
záujmom. Stačí napr. poukázať na velké 
zástupy Viedenčanov pred vchodom umel
cov ( "Biihnentilrl" l operne j budovy po
čas predpoludňajšej generálky, kde milov
nici hudby - ktorým sa ani na skúšku 
neuš iel Hstok - hodiny vyčkávali, aby 
mohli sledovať príchod a odchod umelcov 
a vydobyť si au togramy; to t reba zažiť, 
aby s i človek uvedomil , aké zázemie má 
táto umelecká inštitúcia v širokých vrst
vách obyvatelstva. A ~remiérový rámec? 
Prominencia a honos né večerné toalety v 
hfadisku - že by snobizmus? Sotva, as
poň nie jednoznačný ! Lebo záverečné búr-

livé ovácie, trvajúce 28 minút (nie púh y 
rotleskl), desiatky opôn a ešte dlho po 
skončeni predstavenia na svojich miestach 
zotrvávajúce uchvátené obecenstvo tomu 
nenasvedčuje, naopak: bol to úprimný 
prejav vďaky znaleckého publika (davy 
fanúškov ešte ďalšiu hodinu vyčkávali na 
vychádzajúcich umelcov na nočnej ulici ). 

Pri hodnoteni večera treba prfzvukovat, 
že hlavným nos itefom umeleckého výsled
ku grandiózneho predstavenia bol hlavne 
jediný človek - hosťujúci dirigent Leo
nard Bernstein, ináč umelecký šéf newyor
s ke j filharmónie. Bernste in n epatri iba k 
absolútnej špičke svetových dirigentov, 
ale je to typ umelca, ktorý svojou uni
verzálnosťou sotva má dnes obdobu. Je 
aj popredným skladatefom, a to nielen 
"vážnej" symfonickej, opernej, bal etnej, 
kantátovej, ale aj filmovej a inej " fab
kej" hudby, a možno málokto u nás vie, 
že je to ten istý Bernstein, ktorý je au
torom jedného z najznámejšich musicalov 
dneška, slávnej West Side Story. Takáto 
kompozi čná všestrannosť v časoch, ked 
hudobné ~ovedomie a výrazové prvky jed
notlivých hudobných žánrov sa tak diver
gentne rozchádza jú, je is te obdivuhodná. 
Bernstein je však aj fenomenálnym pia
nistom a neraz vystupuje aj ako sólista 
klavfrnych koncertov, ktoré súčasne aj 
sám dir iguje. Nie menej úspeš ný je aj ako 
spisovatel - napr. jeho knižka Radosť z 
hudby sa stala v najkratšom čase bestselle
rom a bola preložená do viacerých jazy
kov. Okrem toho je aj populárnou tele
víznou hviezdou, jeho rozpravy o hudbe 
priťahujú milióny televiznych divákov, 
rovnako ús pešne si počína aj ako pedagóg 
a vychováva te ! hudobnej mládeže. A rr! 
tom všetkom ho neobklopuje aura či n im
bus nedostupnosti a nevytvára si okolo 
seba kult, naopak, je neobyčajne skrom
ným, bezprostredným, prístupným člove

kom, vyhýbajúcim sa r eklame a propagá
cii, svoju kariéru mus[ skôr brzdiť ako 
roznietiť, a to je vari najsympatickejšia 
črta tohto neobyčajného umelca. 

Ale vráťme sa k Falstaffovi! Nový štýl , 
znamenajúci úplný zvrat a ohlasujúci sa už 
v Othellovi, je s tarým (a večne mladým) 
Verdim najkonzekventnejšie aplikovaný v 
jeho poslednej opere Falstaff; predstavuje 
vrchol jeho celoživotného odkazu. Tu sa 
na jdôslednejšie odvráti od belcanta a do
siahol vrcholnú dramatickú ~ravdivosť. 
Na rozdiel od s korších diel spočfva hudob
né ťažisko predovšetkým v orchestri, kto
rým skvele vykreslil charaktery, s ituácie a 
všetky psychologické pointy; je to akýsi 
druh dramatickej komornej hudby, prene
senej na velký orchester s typicky ko
morným, subtHnym vedením inštrumentál-
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nych partov a s neobyčajnou transparen
ciou zvuku, kým spevné hlasy sú očistené 
od falošnej belcantovskej romantickej slad
kosti a ustupujú viac-menej ari6znemu 
recitatívu. Pre túto povahu štruktúry 
skladby je zástoj dirigenta najpodstatnej
šim činitefom a práve uvedené vlastnosti 
partitúry odhalil nena~odobitefným spôso
bom Bernstein. Kdesi som raz črtal, že 
výraz geniálny možno prisúdiť jedine tvo
rivému, nikdy však reprodukčnému umel
covi. Tento názor sa mi videl plauzibilný, 
kým som sa nestretol s Bernsteinovým in
terpretačným umen!m. S úmyselným ob
medzením sa na Bernsteina-dirigenta ho 
ani okamžik neváham označiť za génia. 
Z jeho dirigentského majstrovstva vyža
ruje neopisatefné fluidum, ktore fascinuje, 
podmaňuje, strháva a priam hypnotizuje 
celý aparát účinkujúcich, ba i obecenstvo. 
Už jeho pamäť je fenomenálna. Na diri
gentskom pulte našiel obrovskú kyticu 
tmavočervených ruži, ktorú rozpačite zdvi
hol, aby ju potom o~äf položil na pult. Až 
vtedy som si uvedomil , že tam partitúra 
vôbec nie je a celú operu diriguje spamä
ti, pričom i najmenšie detaily ovládal tak 
suverénne, že sa človek mlmovofne pýtal, 
či sám Verdi tak podrobne poznal každú 
bodku svojej partitúry. Bernstein je typ 
moderného, velmi pohyblivého dirigenta. 
Diriguje vlastne celým telom, od päty až 
po hlavu je uňho všetko v pohybe, celý 
sa chveje, hneď vysoko vyskakuje, hneď 
ladne tancuje, hneď ~anovačne požaduje 
mimickým gestom, vzápät! úpenlivo prosi, 
hrozivo zaklina - no nikdy nepôsobf 
teatrálne. na vonkajl!í efekt. všetko je prís
ne funkčné. Najobdivuhodnejšia je však 
dirigentská technika oboch jeho rúk. Elas
ticky, fahko pohybujúc pali čkou v pravi
ci, pregnantne a presne vytaktuje aj v 
najprudšom tempe každú šestnástinku, 
všetky nástupy v orchestri. ba i spevákom 
udáva celkom s~ofahlivo, kým druhou ru
kou plasticky vymodeluje a tvorivo od
krýva aj najsubtilnejši zámer skladatera. 
Hoci je zrejmé. že na skúškach podrobne 
a starostlivo všetko vybrúsil v maximálny 
technický perfekciona lizmus - aj oo sta
vebnej stránke boli väčšie plochy a každý 
detail dávno vypracované - jednako až 
počas preds tavenia výrazove dotváral v 
momentálnej Inšpirácii, hraničiacej s ex
tatickým stavom, to, čo nikdy nemožno do-

.John Lew is (k článku A . Matznera) 

cieliť ani tou najlepšou predchádzajúcou 
~ripravou. Každý takt bol nabitý nesmier
nym vnútorným napät!m, ohnivou ener
giou, vášnivým zanietením a výrazovou In
tenzitou. Slávny orchester - v podstate 
ide o Viedenských filharmonikov - pre
konal sám seba. Podla potreby znel oce
rovo pevne a markantne, aby sa vzápät! 
vznášal étericky fahko, vzdušne, nežne 
lyricky - v každej situácii zvukovo vy
vážene, brilantne a sústredene. 

Luchino Visconti, u nás známy ako je
den z prominentných svetovým filmových 
režisérov dneška (tým menej ako práve 
tak úspešný režisér činoherný a operný), 
nielen režíroval, ale spolu s Ferdinandom 
Scarfiottim navrhol aj scénu aj kostýmy, 
pripominajúce diela starých nizozemských 
maliarov; snaha po jasnosti, prostote. 
odfahčenosti scény, všetko bez zbytočného 
balastu, ale aj skôr konzervat!vne ako no
vé chodníčky hfadajúce prvky prevažo
vali pri javiskovom stvárnení. Réžia bola 
decentná, Visconti nikde nezneužil šťav
natú komiku a nepoužil lacné efekty, kto
rými by Iahko vyšiel v ústrety časti obe
censtva ; jednako mal dostatok roztomilého 
humoru a šarmu, ~ričom jemná štylizácia 
scénického diania pozdvihla predstavenie 
na vyššiu rovinu a umocnila hudobný úči
nok, ktorému sa režijná koncepcia citlivo 
prispôsobila a podriadila. Najvydarenejšia 
sa mi videla skvele a do všetkých podrob- · 
nosti vzrušujúco aranžovaná dramaticko
komická, " filmovo" videná masová scéna 
hfadanla v koši na bielizeň schovaného 
Falstaffa ( 4. obr.), ako aj taktiež zrejme 
z filmovej práce inš~ irovaná premena 
predposlednej scény - pred malou krč
mou - postupným strácaním a pomalým 
vynáranrm sa čoraz svetlejšieho objemné
ho windsorského parku - posledný obraz 
- technikou "prekrývania dvoch kamier" , 
aby som sa vyjadril filmovou rečou. Sa
motná posledná scéna bola však režijne 
rozpačitá, nedomyslená a končila sa sta
ticky - ako východisko z núdze, 1 keď 
svojim spôsobom originálne: celý súbor 
spieval finálnu fúgu J:ri rampe do postup
ne rozsväcujúceho hladiska. 

O desiatke spevákoch-s6listoch sa mož
no zmieniť Iba v superlat!voch, ich výkony 
boli vynikajúce. Ze Dietrich Fischer-Dies
kou je najväčš[m spevákom našej doby, 
dokázal a j v ten večer, a hoci táto úloha 

Konnie Kay- bu beník MJQ (obr. na nasL strane) 
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nie je výslovne predurčená na jeho hlaso
vý a herecký naturel, sotva by ho dnes 
niekto prekonal. Stvárnenie postavy Fal
staffa vychádza z jeho eminentnej muzi
kality a inteligencie; herecky decentne, s 
psychologickou drobnokresbou a suverén
nym nadhfadom dotvára postavu. Vefkým 
prekvapením večera bol Rolando Panerai 
(Ford), ktorý bol po každej stránke priam 
fantastickým a úrlne rovnocenným part
nerom titulnému hrdinovi. K týmto dvom 
superspevákom sa družili zo ženských ú
loh najmä skvelá a vtipná Regina Resnik 
(Quicklyová), taktiež vhodne stvárnila 

svoju úlohu výborná Ilva Ligabue (Fordo
vá ]. Prakomicky pôsobila Murray Dickie 
a Erich Kunz (sluhovia Bardolf a Plstol]. 
dobre obsadená bola Graziella Scuitti 
(Anička] a bezchybný bol aj Gerhard Stol
ze (dr. Cajus), kým Juan Oncina (Fenton] 
herecky a Hilde Rossl-Majdan (Pageová] 
speváckv celkom nedosahovali úroveň ináč 
čarovného a nádherného súboru svetových 
spevákov. Ešte treba dodať dôležitú okol
nosť, že opera bola spievaná v bezchyb
nej originálnej taliančine, čo ešte umocni
lo štýlovosť nezabudnutefného večera, kto
rý v tejto zostave mal iba päť repriz. Po
tom sa vznešený súbor rozišiel - inscená
cia sice o<;táva. ale dirige11t a speváci sa 
vystriedajú, takže vôbec nie všetci záujem
ci môžu zažiť toto superpredstavenie -
táto tienistá stránka však vyplýva z cel
kového trendu dnešného orerného podni
kania na Západe, každý prominentný ume
lec chce či mus[ byť všade. 

Pavol Polák 

To, ako človek trávi nedefu, vraj určuje 
jeho kultúrnosť, no nemerajme tým radšej 
hudobné vysielanie. Celkový obraz predsa 

hádam nie je taký skfučujúci. Aspoň ne
vyrastá z relácH, ako sú napríklad neder

ná Hudba pre všetkých alebo Slovenská 
zábavná hudba. Sú to tragicky protirečivé 

názvy. Kde sa Jen vzali všetky tie serená
dy, tarantely, intermezzá, gavoty, estrádne 

predohry a koncertantné čardáše, foxy, 

kvapfky a fantázie? Je to iba ak zábavne 
nezábavná slovenská hudba. Aj pravidelná 
ctihodná spoločnosť Suppého, Straussa. 

Linkeho, Kálmána pomaly stráca rartne

rov na taroky. Hudba pre všetkých pomaly, 
ale iste stáva sa zradenou hudbou pre nl
koho. Možno ju u poslucháčov vystriedal 
symfonický populár Grlega, Cajkovského, 

Mendelssona. Alebo viedenská Eva Mária 

Kaiser. Isté je, že takto vystrojená nedela 
predstavuje zúfalú púšť; za oázu sa tu 
vydáva obligátna fudovka, žlaf, najčastej

šie v podobe kávy z druhej usadeniny. 

Svetlejším okamžikom býva nakoniec 
len spomínaný doobedňajši symfonický po

pulár, ako sa svätokrádežne tomuto žán
ru hovor[. Dobré poroludnie, zasadené do 

zlatého rezu či do srdca nedele, je naproti 
tomu hriešne stratenou príležitosťou. Prav
da, táto relácia patr[ humoristom, no dnes, 

keď aj ideologický Súčasník má akýsi hu
dobný profil, nemožno verlf, že by literáti 
neprijali dajakú slušnejšiu koncepciu. S 

tanečnou pesničkou nepracuje zle Panorá
ma, ktorá sa novým sprievodným slovom 

Lasicu a Satinského otrepala z trápnosti. 
A hovorime stále o blokoch. Hádam za 
zmienku teda stoj! napriklad monotema

tlčnosť Dobrého poroludnia. Pristala by 
rozhodne ešte väčšmi umeleckému či lite

rárne-hudobnému bloku Stretnutie s ume
nim. Nielen ako tmel, ale ako zámienka 
isť väčšmi do hlbky a vyskúšať si špeci

fiku rozhlasovej interpretácie. Blok, ako 

vidno, ráta predsa s intelektuálnejšim 
poslucháčom - ak prijmeme takéto de
lenie. 

Pokiaf ide o nedefu, tak nakoniec iba že
lanie, aby sme sa pri je j hodnoteni nemu

seli pridávať k pesničke Hany Hegerovej 

- teda najmä k záveru tej pesničky. 

Naďa Fôldváriová 
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Werner Bachmann, Die Anfänge des 
Streichinstrumentspiels, VEB Breit
kopf Härtel Musikverlag, Leipzig 1964, 
str. 207, 97 obraz. 

Zo všetkých nástrojov to boli sláčikové, 
ktorým sa okrem organa venovala v orga
nologickom bádani najväčšia pozornosť. 
Ani sa nemožno diviť, že bádatelov zauji
malo všetko okolo nástrojov, ktoré zohra
li v takmer tlsicročnom rozvoji európskej 
hudby azda najcentrálnejšlu úlohu. O hus
liach sa v európkom kontexe skúmali o
tázky historické, typologické, technologic
ké konštrukčné, akustické, repertoárovo
štylistické 1 sociologické; vari ani jedna 
stránka ich existencie nezostala bádanim 
nedotknutá a Ich tituly idú inak v nie tak 
velmi bohatej organologickej literatúre 
bez nadsadenia temer do t isfcov. Pravda, 
prác základného významu je len hfstka. 
V tomto kontexte - ak sa dfvame na prá
cu Bachmé\!lna a n:.t jej miesto v tomto ne
prehladnom množstve literatúry o sláči· 
kových nástrojoch - treba konštatovať, 
že jej tematika je práve tá, ktorá azda 
najviac znepokojuje európskych bádatelov 
- otázka, ako vznikli, odkial pochádzajú 
sláčikové nástroje alebo lepšie povedané 
sláčiková hracia technika. Prevažná časť 
teórií - najmä o jej severoeurópskom [z 
waleskej crwth) a indickom pôvode (ra
vanastron) - boli neustále rredmetom po
lemfk; Bachmann proti týmto teóriám s 
neobyčajne dôkladnou inkonografickou 
pramennou kritikou 1 odkryUm velkého 
množstva nových dát a prameňov poukázal 
s maximálnou vierohodnosťou, že pôvod 
sláčikových nástrojov [resp. hracej techni
ky pomocou sláčika) treba hladať na 
Strednom východe [najmä v starom Chora
sane - zhruba na územf dnešných stre
doázijských sovie tskych repubHk a Afga
nistanu), a to v prvej polovici 10. stor. V 
tomto období sa dá už určite dokázať v 
celej sfére arabsko-islamskej kultúry a v 
Byzancii. Z týchto dvoch ohnisk vývinu sa 
potom v druhej polovici 10. stor. šíri slá
čik najmä cez severné Španielsko a zhruba 
okolo r. 1100 sa už udomácnil v celej zá
padnej a strednej Euróre. Dôležitým fak
tom však je, že nešlo o rozšfrenie sláčiko
vých nástrojov, ale len hracej techniky 
na strunových nástrojoch pomocou sláči
ka, ktorý sa začal použrvat v prenesenr na 
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staršie európske strunové nástroje fidulo
vité a typu lýry. Sláčik sa však širil zo 
svojej kolísky nielen na západ do Európy, 
ale l do východnej Azie. Všetkým týmto 
problémom migrácie sláčika venuje Bach
mann rozsiahlu druhú kapitolu svojej prá
ce [Najskorš ie doklady používania sláčika 
v Oriente a v Európe], ktorá nasleduje po 
velmi kritickej rrvej, podávajúc retrospek
Uvne dejiny doterajšieh bádani (Stav bá
dania). Tretia kapitola sa dotýka celého · 
rozsiahleho komplexu otázok typologic
kých, konštrukčných, technologických, 
hracej techniky, ladenia a obsahuje zauj[
mavé úvahy o problémoch inštrumentál
neho burdónu. Spoločenskou a hudobnou 
funkciou sláčikových nástrojov v stredo
veku sa zaoberá v kapitole 4. a v predpo
slednej prináša neobyčajne podnetné sys
tematické úvahy o možnosti, resp. o ne
možnosti typologického odHšenla nástrojov 
brnkacích a sláčikových, jasne oddelujúc 
hraciu techniku od vlastného nástroja, z 
ktorých každá mohla ísť vlastnou cestou 
- teda neboli navzájom determinované. 
Ttlto tézu dokladá bohatou škálou histor ic
kých, ale i etnologických faktov - od 
plektra cez treciu paličku k volnému u
revneniu trecieho "motúza" až k vlastnému 
sláčiku so žabkou. Zrejme v tejto kapitole, 
tak ako aj iní, najmä nemeckr organoló
govia, vychádza z dynamického videnia 
morfologických l technicko-fyziologických 
faktorov - ako Ich po vojne naznačil 
H. H. Dräger, ktorý okrem iného figuruje 
aj ako jeden z mála autorov o tejto špe
ciálne j téme a v svojej dizertačnej práci 
z r. 1937 sa velmi dôkladne zaoberal mor
fológiou a typológiou sláčika (v jej his
torických a etnologických aspektoch). V 
tejto kapitole prináša Bachmann znovu 
niekofko podnetných úvah o otázke funk
cie nástrojov v zmysle chápania s tredove
kého jednohlasu l viachlasu [najmä bur
dónového a organálneho). Záver práce tvo
rí desaťstranové Zhrnutie, podávajúce kon
centrovanú syntézu Bachmannových vý
skumov, ktoré niekedy v predchádzajú
cich kapitolách strácajú na rrehladnosti 
faktografickou prehustenosťou - pri tol
kých nových hypotézach i riešeniach jej 
však nikdy nemôže byť dostatok. Prácu 
napokon uzatvára dobrá výberová biblio
grafia, presná citácia i udanie prameňov 
97 technicky i obsahove excelentných fo
tografii. 

Na záver možno azda len podotknúť, 
že ide o syntetickú prácu základného vý
znamu, napísanú s vedeckou akríbiou, dô
kladnosťou a logickou presvedčivosťou zá
verov, čo sa za posledné roky stalo v or
ganologlckej lite ratúre vzácnosťou. 

Oskár Elschek 

H. Lindlar. 77 Premieren, Eln Opernjour
nal, ed. Kontrapunkte č. 8, P. J. Tonger 
Musikverlag Rodenkirchen (Rhein, 
1965, str. 249) 

Autor rublikácie je vydavatelom dvoch 
známych dokumentárnych a analyticko
kritických edícH hudby 20. stor. Jedna z 
nich, Kontrapunkte, obsahuje titulky .Ir. štý
IO\'Cj biogralii W. Fortnera, A. Weberna, K. 
H. Stockhausena od takých prominentných 
autorov ak0 sú K. H. Warner a W. Kelne
der, estetické a kultúrno-sociologické úva
hy od H. Erpfa a H. Mersmanna. Ďalšia edf
cia Musik der Zeit [Boosey Hawkes, Bonn) 
prináša zatial v množstve titulov úvahy 
o súčasnom hudobnom divadle, biografii 
i hudobnoštylistickej fyziognómii skladate
rov a národných kultúr. " Dramaturgia" 
a koncepcia oboch radov ukazuje na to, 
že ich " režisér" dobre chápe a cíti domi
nantné problémy súčasného hudobného 
vývinu tak v tvorbe, ako aj v hudobnom 
živote. 

Publikácie majú mimo svojho esteticko
kritického jadra aj význam dokumentár
nych prehladov hudby 20. stor. Tak sú 
koncipované najmä Kontrapunkty zamera
né na výlučne nemeckú problematiku. Tú
to tendenciu možno dobre sledovať najmä 
v dvoch knihách samotného Lindlara, kto
ré zahrnul do Kontrapunktov. Prvá (č. 2), 
Die Stlmme der Komponisten (Aufsätze, 
Reden, Briefe 1907-1958], prináša mani
festy, vyhlásenia, stanoviská, úvahy o rro
blémoch Novej hudby, ako Ich vidia skla
datelia nášho storočia od R. Straussa cez 
Pfitznera, Regera, Berga až po Henzeho a 
Stockhausena; vcelku ide o 23 nemeckých 
autorov. 

Oproti týmto autentickým kompozične
estetickým dokumentom stojí druhá Lind
larova kniha, v ktorej zahrňuje 77 svojich 
operných premiérových kriUk zo západo
európskych, ale najmä nemeckých scén za 
posledných 7 rokov (1958- 1964). Kniha je 
poučná najmä v dvoch smeroch. Na jed
nej strane je žurnálom západoeurópskej 
opernej dramaturgie, ukazuje štrku JeJ 
repertoáru: najmä tú jej časť, ktorá sa 
usiluje o javlskovú realizáciu diel 20. sto
ročia [tým je venovaná aj polovica kri
tík) ; zároveň ukazuje i na nové scénické 
a režijné stvárnenie diel tradičného kla
sicko-romantlckého rerertoáru. Azda po
učnejšia je však táto kniha vo forme kri
tickej práce Lindlara. Zbežný pohlad uka
zuje v 3-5-stránkových kritikách takmer 
schému: dielo, história, vznik, charakte
ristika Inscenácie, réžia, hudobnorepro
dukčné koncepcie vcelku a výkony hlav
ných predstavitefov zvlášť. V r ôznych me
tamorfózach a variantoch sa táto mikro-

štruktúra ostinátne vracia. Osobitnosť Lind
larovej kritickej práce spočíva viac na 
Individuálnom, bezprostrednom, žurnalis
ticky aktuálnom uchopení každého krité
ria, v rozvrhnutí dominant podla povahy 
diela i Interpretácie. U Llndlara je mar
kantné, že plasticky vykresluje aj celkovú 
atmosféru, náladu rredstavenia tak, ako 
sa vrylo do vedomia radového poslucháča. 
Teda nie stereotypné "obecenstvo dlho 
aplaudovalo" alebo "dielo bolo obecen · 
stvom kladne prijaté ... " a pod., ale far
bisté, autentické opísanie posluchovej at
mosféry. Tieto "impresie" spájajú v sebe 
obrovskú intelektuálnu súdnosť kompará
tora, prenikajúceho k jadru diela l k jeho 
reprodukcii jednoduchou, prekvapujúcou 
frapovaniosťou alebo sklamanosťou impre
sií prostého poslucháča. Okrem zdôvodne
ných pochybnosti alebo nadšenia nájdeme 
tu i majstrovské vystihnutie myšlienkovej 
pointy predstavenia. Lindlar pritom kladie 
väčšiu váhu na celkové poňatie diela ako 
na interpretačné detaily. Nejde tu zrejme 
o efektnú ekvilibristiku ani o štylizované 
krasorečnenie, ktoré je také časté u kriti
kov kochajúcich sa vo vlastných zvratoch, 
a le o pl3stické, bohato nuansované a vypo
intované mikrocharakteristiky diel. Azda 
ani netreba zdôrazniť, že to všetko sa 
snúbi s vysokou jazykovou kultúrou, nie
kedy s jemným nádychom irónie, nieke
dy s ostrou, polemicky vyhrotenou úder
nou tézovitosťou. Niekedy ide o telegra
ficky hutný a Informáciami nabitý štýl 
(napr. úvod k Egkovmu Revrzorovi), ino
kedy o zamyslenie nad celkovým profilom 
skladatela, napr. rri Henzeho Elégii, vy
úsťujúce v ostré, sarkastické odsúdenie 
samotného recenzovaného javiskového die
la. Aké vynikajúce postrehy nájdeme o 
Brittenovi, Straussovi, ale aj o Janáčkovi, 
Bohuslavovi Martinu i Cikkerovi [Mr. 
Scrooge ) l Neobyčajne pútavo sú vykresle
né premiérové polemiky a lebo škandály 
okolo niektorých nových diel , napr. Blom
dalovej Aniary alebo Nonovej Intoleranzy. 
Ešte jedna vec je sympatická; u Lindlara 
nikde nenájdete vtieravé vystatovanie sa 
svojím "názorom", svojou neomylnosťou 
alebo toleranciou, akousi suverénnou ex
pertízou kritika; v ropredr stoji vždy cha · 
rakteristlka diela a výkonov, ktoré však 
autor logicky a emotrvne doslovne pred 
zrakom čitatela rekonštruuje, medzi kto
r é vplieta svoje otázniky, pochybnosti, va
rovania - a to bez toho, že by sa vyhý
bal nazvať veci pravým menom, či už ne
úspechom, rrehrou, strhujúcou kreáciou 
alebo omylom. Pre kritického "labužnika" 
skrýva táto knižka vera majstrovských 
kritických miniatúr, z ktorých môže číta
tel mať pôžitok, ale l poučenie. To druhé 
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by zrejme bolo potrebné odporúčať našim 
kritikom; je to priklad, ako možno velké 
množstvo poznatkov a súdnosti skoncen
trovať do malej, ale bohatej plochy a ako 
sa vyh~bat mnohovravnej bezobsažnosti a 
plytkosti a hlavne mat (ale 1 zverejnlf) 
s v oj názor bez toho, že by si kritik ale
bo kritlzovan~ myslel, že sa oz~vajú jeri
chovské trúby, ktoré chcú zbúrať múry 
chrámu umenia. 

Oskár Elschek 

K. A. Hartmann, Kleine Schriften, vydal 
E. Thomas, 116 str., nakladaterstvo 
Schott, Mainz 1965. 

'l'ažko sl dnes možno predstaviť, že v 
Nemecku žil a tvoril skladater, ktor~ v 
rokoch 1933-1945 rezignoval na akékol
vek verejné umelecké pôsobenie, hoci bol 
na začiatku rozmachu svojich tvoriv~ch 
sil. V~razom zaujatého Hartmannovho pro
tinacistlckého postoja je aj názov symfo
nickej skladby Miserae, predvedenej r. 
1935 v Prahe na festivale Medzinárodnej 
S{:oločnostl pre súčasnú hudbu. 

Uprostred duchovnej tmy, ktorá sa roz
prestrela nad Európou, našiel Hartmann 
spriazneného ducha v Antonovi Weberna
vi. Odišiel za nim do MMlingu a v rokoch 
1942-43 tu študoval nové kompozičné 
techniky a skladobnú anal~zu. Počas tohto 
pobytu napisal svojej manželke vera lis· 
tov, v ktor~ch jej chcel približlf Weber
novu osobnost l jeho domov. A tak sa v 
nich prelinajú postrehy o umeleck~ch pro
blémoch s opisovanim Webernovej zll.luby 
pracovať v záhrade a s kvetinami, ktoré 
sa tak stali v~znamn~m lnšpiračn~m {:Od
netom jeho kantátovej tvorby. 

Ostatné Hartmannove literárne prejavy 
vznikli hlavne po vojne, ked vstúpil s vel
k~m elánom do verejného života umelecky 
l organizačne. Ako riaditel inštitúcie Musi
ca viva v Mnichove zoznamoval obecen
stvo s dielami súčasn~ch skladatelov. Vy
stupovali tu Stravinskij, Milhaud, Henze, 
Dallaplccola, Nono, Maderna, Hartmannov 
učitel Scherchen a ďalši. Táto stránka 
Hartmannove j činnosti azda najlepšie do
kumentuje jeho humanistickú velkorysosf, 
ktorú poznávame aj v autobiografickej 
skici, kde pred čitatelom defilujú Strasse
ve premiéry v Mnichove a nastupuje 
avantgarda dvadsiatych rokov (napr. pre
miéra Hlndemithovho Cardlllaca) . Hart
mann si zachoval rešpektujúc! odstu{:· k 
modern~m s kladatelom l v miniatúrnych 
portrétoch napisan~ch pre rôzne priležl
tostl. Vlastnou cestou šiel aj v symfonic
kej tvorbe, ktorá predstavuje tie .,Velké 
spisy", na okraji ktorych - ako Hartmann 
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podot~ka - vznikli tieto .,Malé spisy·. 
Odkladáme ich s pocitom lútosti nad pred
časn~m odchodom umelca, ktorého dielo, 
práve tak ako jasn~ ludsk~ priklad, {:ôsob! 
siln9m a bezprostredn~m dojmom. 

Pekne vybavenú publikáciu na kriedo
vom papie ri doplňujú svedectvá súčasni
kov, chronologick~ prehlad dôležit~ch žl
votn~ch dát, súpis skladieb a vera foto
grafií. jab 

K. Stockhausen, Texte zur elektronischen 
und instrumentalen Musik, ZY. l, str. 258, 
Texte zur eigenen Werke, zur Kunst ande
rer, Aktuelles, zv. 2, str. 269, edicia Du
Mont - Dokumente, nakl. M. DuMont, 
Schauberg, Kolfn n. Rýnom 1963 a 1964. 

Stockhausenove spisy sú dôležlt~m histo
rickým dokumentom o doterajšom v~vojl 
Novej hudby vychádzajCtcej z diela A. We
berna. Význam jeho odkazu ukazuje najmä 
anal~za Webernovho koncertu op. 24, kde 
Stockhausen odkr~va charakteristické in
tervalové väzby ako formotvorné prvky 
radu, ktor~ však nebol jedln~m tektonlc
k~m prvkom. Nemenej dôležité vlastnosti 
sa skr~vali 1 vo farbe zvuku (.,Klangfar
be"). V tejto súvislosti upozorňuje Stock
hausen na priekopnicky v~znam Bartóko
vej sonáty pre dva klavire a bicie. V ana
l~zach vlastn~ch diel a tvorby súčasn!· 
kov (Boulez, Messlaen, Cage, Bo Nilsson, 
Nono) objasňuje okrem Iného aj problémy 
elektronickej kompozicie, jej kombinácie 
s inštrumentálnou hudbou a nový v~znam 
časov~ch sledov zvukov (Ako prebieha 
čas) . Venuje tiež pozornosť objavom do
sial neznámych možnosti kompozičnej prá
ce vyvolan~ch prevratn~m rozvojom zvuko
v~ch prvkov (Vynachádzanie a objavovanie) 
a postihuje zákonitosť prlncipov skladby s 
gruraml (.,Grupou sa rozumie určit~ po
čet tónov, ktoré sú spojené pribuzn~ml 
proporclaml s nadradenou kvalitou zá
žitku, totiž grupou"). 

Prirodzene, že recenzia dvojzväzkového 
diela nemôže preberať jednotlivosti, avšak 
aspoň prehlad názvov nlektor~ch ďalšieh 
kapitol ukazuje zložit~ v~voj l sCtčasm1 
situáciu Novej hudby (Reč a hudba, po
čCtvanle rozhlasu, hudobné dojmy z cesty 
po Amerike, perspekt(vy elektronickej 
hudby, elektronická a Inštrumentálna hud
ba, hudba v priestore, forma momentu, 
jednota hudobného času) . Všetky tieto sta
te dokazujú, že Stockhausenova umelecká 
činnosť je v~sledkom zložitého mysllter
ského procesu, ktor~ raz! cestu nov~m Im
pulzom a imponuje svojou mnohostran
nosťou , odvahou l dôslednosťou. 

jalt 

Europan Music in the Twen

t i e t b C e n t u r y, vydal Howard Hartog 

Pcnguin Books, Hardmondsworth 1957, no

vé, doplnené vyd. 1961, str. 360. 

Nie je azda neaktuá lne recenzovať publi
káciu už nie celkom novú? Nazdávame 
sa, že nie, a to z toho dôvodu, že Ide o 
publikáciu vydanú v edicii v anglickej ja· 
zykovej oblasti bezpochyby najväčšej, kto
rej jednotlivé tituly sa doživajCt nespočet
ného množstva vydani, dotlači, takže ná
klady t~chto publikácii idú niekedy do 
státisicov. Bude to určite jedna z najroz
širenejšich publikácii o súčasnej hudbe. 
Vznikla bezpochyby v tom obdobi aktuál
neho rozbehu .,dejinného" skúmania hud
by 20. stor. v druhej polovici 50-tych ro
kov, ked s i eurórska muzikológia začala 
uvedomovať historickú legitimitu a v~vi
novú logiku tvorby 20. stor. Ale nielen 
tvorby, ale aj tvorcov, lebo po vojne čoraz 
jasnejšie prenikalo vedomie, že l prvá po
lovica nášho storočia vytvorila v hudbe 
" trva lé" hodnoty, že tvorcovia sa sčasti 
nedožili spoločenskél1o ocenenia svojej 
tvorby ( myslim tu Bartóka, Sch1lnberga, 
Weberna i Berga) . Preto nie dlv, že väč
š ina prehladov alebo .,dejin" hudby 20. 
s tor. začala naprávať publicistikou napá
chané krivdy na tejto plejáde .,klasikov 
moderny" podla vzoru Wôrnerovho diela 
z r. 1956 a venovala im 'Zvláštnu pozornosť. 
Táto bola o to logickejšia, kedže väčšina 
z nich vtisla svojou tvorbou pečat nielen 
medzivojnovej tvorbe, ale mladá generáCI!!, 
nas tu(:ujúca po vojne, sa otvorene hlásila 
k Ich odkazu. Na paralely k Wôrnerovej 
knihe sme už upozornili i v knihe Harto
ga, rozdie ly sú však viac v koncipovaní 
ka pitol o B. Bartókovl (od E. Helma), 
Stravinskom (od E .W. Whltea), P. Hin
demithovi (od Normana del Mar), A. 
Schônbergovi (od W. a A. Goehrovcov) 
a navyše tu nachádzame v samostatnej 
monografii aj A. Berga a A. Weberna (od 
Ialn Hamiltona), na čo sa Wôrner v opa
trnosti ešte neodhodlal , ale práve medzi 
k tor~mi sa Webern azda najviac stal kla
sikom generácie nastupujúcej v 50-tych 
rokoch. Kapitolky v rozsahu 20-30 str. 
o každom z nich sú konCIJ:: Ované v biogra
ficko-skladobne-demonštračnom tóne 
v trochu populárnejšej rovine ako Worner 
(ktor~ akcentuje viac kompozične-tech
nické momenty), ale napriek tomu vo 
velmi solidne j rovine kriticko-hodnotiacej 
a s vyplchnutfm najdôležitejších diel. Dru
há čas t tejto rublikácle anticipuje 50. ju
bilejné čislo Mus ica! Quarterly z minulého 
roku (recenziu pozri SH 1965, s tr. 284), 

l ked nie svojim cel~m záberom takou 
základnou tendenciou. Podáva deji
ny európskej hudby vo forme prlerezu 
jednotllv~ml národn~mi kaltúraml. Sú to 
príspevky o škandinávskej hudbe (od Bo 
Walnera - ten Ist~ ako neskôr v Musica! 
Quarterly) , anglickej (Hugh Wood), švaj· 
člarskej (Iain Hamilton), talianskej (R. 
Smith Brlndle) , o hudbe záradného Ne
mecka (H. Hartog) , Sovietskeho svl!zu (B. 
Steuens), francúzskej (D. Drew), českoslo
venskej a polskej ( B. Stevens) ; prácu za
končuje neorganlcká, trocha kuriózna ka
pitolka o gréckom skladatelovl J. P. Pa
paioannouovl. Základom takmer všetk~ch 
kapitol zostávajú l dalej menšie monogra
fie o najv~znamnejšich skladateloch v pri
slušnej krajine s mal~ml úvodn~mi histo
rlck~mi exk<.~rziaml do neskorého 19. stor., 
pri{:adne do celkov~ch kultúrnych pome· 
rov. V kultCtrnohistorickom smere je 
zvlášť s tarostlivo koncipovaná kapitola o 
sovietskej hudbe s dôkladn~m úvodom o 
estetick~ch snaženiach v Sovietskom svä
ze. o principoch marxistickej estetiky a 
o kultúrnej politike, na pozad! ktorej na
dobúda celá kapitola svoju logiku, plasti 
c itu, ktorá je navyše zasadená do tradicií 
ruskej hudby 19. stor. Toto úsilie o vystih
hnutie špecifick~ch problémov tradicie, 
rezultujúce do porozumenia a tolerancie, 
je vôbec priznačné pre celú rrácu, vyko· 
nanCt takmer v~lučne anglick~mi, sčasti 
americk~mi skladate lmi a hudobn~ml pub
lic lstami. Neusilovali sa pritom o nejakú 
mechanickú proporčnost, ale svoJ pozitív
ny vzťah najmä k francúzskej kultúre vy
jadrili obšírne koncipovanou estetlcko
krltickou a kultCtrnohistorickou staťou o 
francúzske j hudbe, oproti ktorej nemecká 
hudba vyznela azda trocha redukovan~. 
V československom príspevku, o ktorom 
možno povedať, že je založen~ na solid
nej faktografi cke j i hodnotovej znalosti, 
možno azda nie bez prekvapenia konšta
tovať, že jej autor, anglick~ skladatel, (:O
zná aj slovenskú hudbu a snaž! sa dokonc& 
s určitými znalosťami špecifikovať slo
venskú hudbu od českej. Teda angl!ck~ au 
tor objavil slovenskú hudbu v ~chto dej i
nách v európskom kontexte . čo Ga neoo
dar!lo dvom česk~m historikom, ktorí o 
8 rokov neskôr pisall do Musica! Quarterly 
stat o československej hudbe a nevedeli 
nič o exis tencii slovenskej hudby, takže 
sa o ne j ani nezmienil!. 

Záverom možno azda konštatovať, že 
pre odbornika nepr ináša táto knižka žiad
ne prevratné objavy, podáva však nielen 
pre laika, ale i odbornika seriózny po
hlad na historick~ dynamizmus európskej 
hudby nášho storočia . 

oe 
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Pet e r Gr ad e w i t z, Wege zur Musik 

der Gegenwert, Urban Biicher, W. Kohl· 

hammer Verlag Stuttgart 1983, str. Z13. 

Táto publikácia o hudbe 20. stor. stoji 
niekde na opačnom póle predošlej. Nepo· 
dáva prehlad faktov, n erob! blograf.ie 
skladatefov, neusiluje sa o mikrosprievod
cu po novej hudbe, dokonca nevldi svo je 
poslanie v objasneni hudobnoteoretických 
alebo kompozičných principov h udby náš
ho storočia a ani sociologické problémy 
nestoja vtieravo módne v popredi jej 
úvah. A predsa tu máme do činenia s jed
nou z najlepšieh J:Ublikácli k tejto pro
blematike. Citate r sa môže právom pýtať, 
v čom je potom hodnota te jto knihy, keď 
v ničom v tom, čo sme vyňali z jej obsa
hu ? Možno ju vidieť v dvoc h dôležitých 
momentoch: usiluje sa objasniť súčasnú 
hudbu v prúde všeobecných estetických a 
kultúrno-sociologických tendencii, ako sa 
prejavovali vo všetkých žánroch a ume
leckých druhoch - najmä vo výtvarnom 
umeni a vo filozofickom mysleni; usiluje 
sa podať nie akýsi obmedzený, fanúškov
sky zaslepený obr az o snaženiach sklada
te fov nášho storočia, a le snaž! sa vidieť 
vývoj posledných desaťroči v k ontexte 
univerzálnych dejin hudby, nájsť miesta 
jej h istorickej kontinuity, nadväzovania a 
predovšetkým ich vyložiť ako zrelé hod
noty umenia - nielen nášho storočia, 
ale hudby vôbec. Všeobecne možno azda 
konštatovať, že sice autor eminentne vykla
dá problémy hudby tak, ako sa prejavovali 
a for movali v posledných desaťročiach , 
ale predsa hovori o hudbe ako takej a 
t=redovšetkým v mene tejto myšlienky sa 
stáva zasväteným a vášnivým myslltefským 
komentátorom súčasnej hudby, lebo si je 
vedomý, že boj o poslucháča súčasnej hud
by je aj bojom o poslucháča hudby vô· 
bec. Kto si nevie nájsť cestu k hudbe, 
ktorá modeluje problémy d•1ešnému mysle
ni u a citenlu najbližšie, ten si vôbec ne
nájde ces tu k hudobnému ume niu. Nemož
no povedať, že by takto nejako Grade
wl tz jasne verbálne for m•Jloval svoje kré
do, a le predsa ho s ilne citiť z celej pr áce. 
Ak sme v súvislosti s autorom vôbec spo
menuli slovo boj - nič takého z knihy 
necitime, niet tam vášne polemických slin 
- ale ich opak . pokojné, t riezve vykresle 
nie jedného procesu formovania našej 
hudby, z ktorej si čitater musi (čl je už 
takej a lebo onakej mienky] vyvod!t o 
súčasnej hudbe svoje vlastné konzekven-
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cie, ktoré nemôžu nič iné, ako uznať opráv
nenosť, historickú nevyhnutnost a pr o
gresivnosť vývinu posledného rolstoročia. 
V te jto vecnosti (ale nie faktografickej 
fetišizácii), J:resvedčivosti výkladu a mys
lltelskej lnvenčnosti spočiva hlavná hod
nota knihy. Pritom sa v jej konklúziách 
zrač! velká znalost toho, čo o danej pr o
blematike vyslovili už ini autori, no pr ed
sa im nielen štylistickou vybrúsenosťou, 
ale i osobitným pohladom vie Gradewltz 
prepožičať vždy novú a neznámu tvárnosť. 
je to kniha napisaná s neobyčajnou cit
livosťou a myslitelskou inteligenciou. Ka
pitoly, ktoré by mali približlť čltatelovi 
súčasnú hudbu, majú nasledovné tematic
ké zameranie : Cesty k hudbe doby, I. Po
pletený poslucháč, II. Tvorivý umelec a 
jeho dielo, III. Tri tisicročia Novej hudby, 
IV. Hudba medzi 1900 a 1950, V. Od fareb
nej melodiky k elektronickému zvukové
mu svetu, VI. Väzba a sloboda v novej 
hudbe, VII. Hudba a ko umenie a veda, 
VIII. Nová skladba v poézii, v obraze a v 
hudbe, IX. Hudobný roslucháč našej do
by, X. Panoráma svetovej hudby. Z množ
s tva jeho or iginálnych názorov uvediem 
aspoň jednu, akoby mimo problematiky 
s tojacu myšlienku, ktorá však predsa hlbo
ko zasahuje do myslenia európskeho člo
veka: "Hudobné dejepisectvo, priručka pr e 
milovnika hudby a Koncertný sprievodca 
sl takmer nevšimal celý svet obopinajúcl 
a rozširu júci sa hudobný obzor. Hovor i sa 
ešte (ako v časoch; keď jednotlivé konti
nenty boli od seba vzdialené na mnoho 
cestovných dni, keď nejestvoval rozhlas a 
7.vuková páska] o "oec! dentálnej" a "mi · 
moeur ópske j" hudbe, zvýrazňujúc slovíč
ko "mlmo"-hegemónie Európy alebo pres
nejšie: západnej a strednej Eurórv. Knihy 
a články, ktoré sa zaoberajú novou hud
bou, pozera jú len na Európu a na obe 
Amer iky; Ázia a Afr ika jestvu jú pre nich 
len ako krajiny pôvodu "primitivnych" a 
"antických" kultúr. " 

Na tejto knihe je zaujimavé ešte i to, 
že ju nájdete a ko r ecenznú v jednej z naj
rozšír enejšich populárnych kultúrnohisto
rických edicii, vydavatelia ktorej sice ne
venujú hudobnej problematike nejakú ver
kú kvantitativnu pozornosť ( počtom ti tu
lov), a le tých nlekofko, čo doteraz v Ur · 
ban-Bucher vyšli, svedči o neobyčajnej 
starostlivosti jej vydavatefov; veď tu vyšli 
knih y, k tor é vyvola li pr iam senzáciu -
ak máme na mysli napr. Wtorovu Vier 
Weltalter der Musik, čoskoro preloženú 
do fr ancúzštiny, r ecenziu ktorej sme uve
re jnili v SH 1965 č. 7. oe 

Kolektiv: Výbe r z prác poslucháčov v 
r ámci es tetlicko-historického seminára 
1964- 1985. Výskumné akcie. Bratislava , 
Konzervatóriu m 1985. 181 strán. Rozmn o
žené rotaprintom. 

V poslednom čase d.ostáMajú sa do 
verejnost! práce rni€len z radov vysoko
škols kýc-h poslucháčov, ale a j z ~adov JKl 

slucháčov tk-onzervatórli. Po k-ošickom 
konzervatóriu vydalo aj bratislavské !kon
zervatórium zaujimavé materiály, ktoré 
spracorva111 poslucháči r iadneho 1 diar.k<O
vého št!údia 5. ročmDk~, a to na .zäkllade 
dotaznlk<Ov IÍ osolmého prieskumu. Celik·o
ve obsahuje sbor.ní.k prispevky 23 auto
rov, v ktarýah s a analyzujú n ajmä prob
lémy ,hudolmej sociológie a estetiky. Vy
danie tohto sbcmnikla prác moŽI!lo len lll·Vi
tať, k>eďže náš kn1futý trh je velmi chu
dolmý na podolmé práce a 111aše odborné 
časopisy ti! ie s ú pohotové ( ochotmé?) pub
litkova t materiál tdh.t o druihu. Očarkávame 
Ž€ bra tislavské konzei"Vatórium bu<le po~ 
kračovat v za.poôatej práCi a prek!vapi 
nás v budúanostl ďalši mi podobnými sbor _ 
nikm1. 

(J. P.) 

Desať piešťanských festivalov. Sbo:rník k 
10. výročiu vzniku Piešťanského festivalu. 
~edigoval Anton Pastirik. Piešťany, Fes
tivalový výbor 1955. Bez stránkovania. Ce
na Kč.s 10,-. 

P.rl priležitos tí 10. výročia hudobných 
festiva•lov v Piešťanoch vydaJ tamojši fes
t ivalový sekretariát propagačný sbarnik, 
k1or9 obsahuje tk.rábke privety A. Micha
l i~ku, St. Kubu, prof. E. Suchoňa, prof. ). 
Ci.k.kera, ďalej príspevky A. Kovál'ovej, M. 
Palovčlka a úryVlky krritik z {!e'Imej tlače. 
COOl!lou častou sbOI'Illilka je zoznam v šat
kýoh predvedooých diel, wzn<I!Ill všetkých 
UIIOeilcov a súborov, kto.ri ma pi€Šfll!I1Skom 
fest ivale v t<>mto obdobi vystúpU!. Inak 
~rev~nú čast sbomiD<a vyplňajú fotogra
fie z llllscenácii opier, ďalej snfunky s úbo
rov a :kancertnýob 'lltl1lele<>v. Publikácia je 
verným !kaleidoskopom lhudobné'ho života, 
kt<>rý v rolroch 1956-1965 pulzorval v 
Piešťanoch v nebývalej miere. (J. P. ) 

M UN TA G, Emanuel: Viliam F i g u š
By s tr ý. (Hudobná pozostalosť . ) Mar
tin, Matica slovenská 1984. 60 strán. Bez 
udania ceny. 

Rukopisné fondy Literárneho archfvu MS 
obsahujú početné hudobné autograľy a in6 
hudobné pamiatky. V snahe oboznámif š1r-

šiu verejnosť s tými to fondami spr acoval 
E. Muntág hudobnú pozostalosť slov. skla
datera. V. Figuša-Bystrého (1875-1937) . 
Súpis obsahuje 222 hudobných autograf0v 
usporiadaných podla opusových čisel ( 1::l9 
opusov). stručný opis každej jednotky (ob
s~den le, analytický rozpis zbierok, slgn.t
turu d iela l. Publikácia splňa svoju funk
ciu a stručne Informuje každého záujemcu 
s rozsiahlym hudobným odkazom v. Figu
ša-Bystrého. Bolo by žiadúce, aby MS pu!:J
likovala v budúcnosti čiastkové súpisy svo
jich hudobných fondov a prispela tak k ich 
lepšiemu využltlu. Súpis pozostalosti v. Fi· 
guša-Bystrého je v tomto smere dobrým 
začiatkom. (J. P. ) 

Argentínsky skladater Ariel Ramirez 
n apísal šesťvetnú kantátu Naše Vianoce 
a Kreolskú omš u. Autor š tudoval vo Vied
ni európs ky folklór a k napísaniu t ých to 
die l ho pravdepodobne inšpirovala Ceská 
vianočná omša J. J. Rybu a Glagolská 
omša L. Janáčka. 

Francúzsky skladater Marius Constant 
spája v svojom poslednom diele Chants de 
Maldodor niekorko druhov umenia: reci
t áciu, hudbu, dirigovanie a c horeografiu. 
Dirigent je súčasne tanečníkom, ktorý 
svojou kreáciou inšpiruje hudobníkov. 
Tito nemajú presne určenú partitúru, vy 
berajú si z nej len tzv. určité "bunky" 
podra toho, ako na nich pôsobi gesto 
tanečníka. Toto zaujimavé aleatorné dielo 
predviedli na festivale súčasnej hudby 
v Royan (Gironde) vo Francúzsku. Diri
gentom-choreografom bol Jean Jacques 
Béchade. 

Giinte ra Rennerta vymenovali od za . 
čiatku sezóny 1987 za zástupcu prof. R. 
Hartmanna v bavorskej Státnej opere 
v Mníchove vo funkcii š tá tneho intendan
ta ako jeho predchodcu. - Detlof Krii
ger prevzal v hodnosti intendanta vede
nie Ulmského divadla. 

Konštantín Sedlák ( t . č. zástupca konc. 
husrového majstra mestského orchestra 
v Heidelbergu) a Rudolf Macudzinski 
účinkovali na komornom koncerte v Hei
delbergu, kde uviedli n asledovný program : 
Tartini (Diablov trilok) , Ravel (La Tzi
gane ), Beethoven (Sonáta e mol) , Janá
ček (Sonáta) a Suchoň (Sonatfna, op. ll). 
Vystúpenie naš ich umelcov malo pekný 
úspech. Nemecká kritika hodnotila pre
dovšetkým interpretáciu diel českosloven
ských skladaterov. 
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SLOVENSKÝ HUDOBNÝ FOND 
vydal tieto diela mladých skladatefov: 

Peter Kolmin: PARTECIPAZIONI PER 12 STRUMENTI 

boli dokončené v lete roku 1962, keď skupina mladých skladaterov v snahe zakti
vizovat svoju tvorbu uskutočnila internú sútaž o diela Novej hudby. Svojím koloritom 
sa blížia k neskorším dielam Bouleza a Castiglioniho. Hoci ide o seriálne koncipo
vanú skladbu, jej tažisko sa presúva do oblasti zvuku. Kolman hiadá nové sónické 
l:vality v bohatej kombinatorike dvanástich zúčastnených nástrojov. Techn ický prob
lém skladby je jednoduchý: ako participuje d vanást nástrojov tradičného orchestra 
- sú rozdelené do troch skupín po štyroch nástrojoch - na zvukovom profile diela. 
Faktúra sa postupne zahusfuje a komplikuje, až dosiahne svoj vrchol v zlatom reze, 
od ktorého sa račím spôsobom vracia, aby sa jej zvuk na záver delikátne rozplynul 
do nekonečného priestoru. 

I van Parík: CITACIE 

Prvá výraznejšia skladba v slovenskej sborovej literatúre, ktorá uplatňuje výdo
bytky Novej hudby na žá ner ä capella. Textovú predlohu skladby tvorí niekoJko 
aforických citátov výrazných predstaviteiov výtvarnej avantgardy (Braque, Klee, 
Bonnard, Chirico) ; ich text nie je zhudobnený, ale slová sa stávajú zvukovo-myšlien
kovou surovinou na samostatné hudobné spracovanie. Parík ďalej rozvíja dve osved
čené východiská svojho naturelu - prejemnelý zmysel pre drobné zvukové tieňovanie 
i expresívny a miestami veimi drsný a eruptívny výraz. Každá zo šiestich miniatúr, 
z ktorých sa cyklus skladá, rieši odlišný problém súčasnej kompozičnej techniky. 
Parík dáva nášmu sborovému umeniu do vena partitúru, ktorou posúva i u nás 
požiadavky na túto oblast na úroveň súčasných tendencií v inštrumentálnej hudbe. 

Ivan Parík: HUDBA PRE TROCH 

Už v Sonáte pre sólovú flautu ukázal Ivan Parík odvahu pracovať s nie najatrak
tívnejším hudobným nástrojom a schopnost odkrývať jeho ešte nepoznané technické 
a výrazové možnosti. V Hudbe pre troch doplňa flautu o hoboj a klarinet, pričom 
presúva ťažisko z hJadania nových zvukových možností, z konštrukčných daností 
stavby samotného nástroja na hiadanie nových výrazových možností kombinácií troch 
nástrojov rovnakého rodu. Celkový charakter tejto hudby je daný štádiom prekoná
vania prísneho serializmu. Intervalové dimenzie a cieľavedomé narábanie s dyna
mikou sú atribúty zdedené od serialistov, celkový charakter, bohatý dynamizmus 
formy a vzrušivý výraz ukazujú však ďalej do budúcnosti. Stavebným princípom 
Paríkovej Hudby pre troch je kategória kontrastu, nie však kontrastu tonálneho či 
melodického, ale kontrastu dynamického. Prudké protipostavenie značných silových 
výkyvov, ako i celkový oblúkový priebeh od impresívneho "ticha zvukov" po exta
tické fortissimové ostinato, dodávajú tejto filigránskej skladbe zvláštnu, éterickú 
atmosféru. 

Ladislav Kupkovič: OZVENY 

Bratislavské obecenstvo pozná túto skladbu z koncertu Hudby dneška: V sále 
zhasnú svetlá a voJným spôsobom rozsadený cca 30-členný komorný orchester 
hrá bez pultov, not a dirigenta z premietaných diapozitívov. Nový orchestrálny ma
teriál Slovenského hudobného fondu umožňuje predviest skladbu v "tradičnom" rámci 
s pultmi, notami a dirigentom a s obsadením symfonického orchestra. Táto ll-minú
tová skladba je aktuálnou informáciou o nových prúdoch dnešnej hudobnej tvorby. 
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5. apríla zaznela v Moskve po prvý raz 
- 29 rokov pu dokončení - Prokofievo
va Kantáta k XX. výročiu Októbra, jedno 
z najverkolepejšfcb skladaterovýcb diel: 
je určené štyrom orchestrom (symfonic
kému, dycbovémo, barmonikovému a bi
ciemu) a dvom sborom. Na premiére sa 
zúčastnilo vyše 300 účinkujúcich, ktorí 
týmto spôsobom vzdali zároveň bold 
XXIII. sjazdu KSSS i najväčšiemu soviet
skemu skladaterovi, ktorého diela ani nic 
tak dávno boli označované za formalis
tické a nefudové (vrátane práve Kantáty 
k XX. výročiu Októbra). 

Newyorský filharmonický orchester u
sporiada v júni t. r. festival skladieb Igo
ra Stravinského. Na festivale zaznejú, sa
mozrejme, aj diela iných súčasných skla
daterov a okrem Stravinského budú dirigo
vať ešte Leonard Bernstein, Ernest Anser
met, Robert Craft a niekoľkí ďalší dirigen
ti. 

Francúzske ministerstvo kultúry pri
pravuje nový vyučovací program pre od
bornú hudobnú výchovu. V priebehu nie
kolkých rokov sa má zriadiť vo vidiec
kych mestách asi 20 hudobných škôl pri
bližne podobného typu ako naše terajšie 
konzervatóriá. Tieto školy majú dať žia
kom nielen hudobné vzdelanie, ale aj 
všeobecné, pričom 20 vyučovacích hodin 
má byť venované predmetom podobne ako 
na gymnázläch a 10 hodín predmetom 
hudobným. 

československé kultúrne stredisko v 
Berlíne pokračovalo v marci vo svojej zá
služnej propagačnej činnosti v prospech 
československej hudobnej kultúry. Uspo
riadalo husrový recital Václava Snitila 
[za sprievodu Zorky Zichovej zahral diela 
Smetanu, Dvofáka, Martinu a Boi'kovca) 
a piesňový koncert národného umelca 
Eduarda Ha kena (predniesol Dvofákove 
a·blické piesne ; na klavíri sprevádzali 
Diethelm Miiller-Nilsson, prorektor Vyso
kej hudobnej školy v Berline). Okrem toho 
sa uskutočnilo vylosovanie členov Gra
moklubu, založeného pri Cs. kultúrnom 
stredisku v roku 1964: sústreďuje vyše 2000 
záujemcov o nahrávky ná§ho Supraphonu. 
Prví traja výhercovia dostali poukaz na 
návštevu Pražskej jari, ostatní siedmi zas 
vecné ceny. 

Kolínsky rozhlasový orchester uviedol v 
relácii ,.musik der zeit" premiéru spoloč
ného diela Jiidische Chronik, autormi kto
r ého sú Boris Blacher, Karl Amadeus Hart
mann, Hans Werner Henze, Paul Dessau a 
Rudolf Wagner-Regény. Texty k jednotli
vým kantátam napísal spisovater Jens Ger
lach. Skladbu dirigoval Christoph von Doh
nányi. 

Operu ,.Kaiser Jovian" od švajčiarskeho 
skladatera Rudolfa Kelterborna uvedie 
Badská Státna opera v Karlsruhe v sezó
ne 1966- 67. Autorom libreta je Herbert 
Meier. - Na objednávku Nemeckej opery 
v Berlíne píše Niels Viggo Bentzon operu 
podla divadelnej hry Wiliama Ten11esse 
Camino Real. 

V severonemeckom rozhlase v rámci 
.,neues werk" odznela premiéra novej 
skladby Gyorgya Ligetiho Nouvelles Aven
tures pre troch spevákov a siedmich in
štrumentalistov. Rozhlasový symfonický 
orchester dirigoval Andrzej Markowski. 
- Na objednávku bavorského rozhlasu 
píše Ernst Ki'enek televíznu operu pod 
názvom Zauberspiegel (Zázračné zrkadlo). 

Po smrti Alberta Schweitzera sa stal 
novým prezidentom britsk ého Bachovho 
festivalu Igor Stravinskij. - Mauricio Ka
ge! dostal washingtonskou kongresovou 
knižnicou obhospodarovanú Cenu Kusevic
kého, ktorá sa viaže na zmluvu napfsať 
orchestrálne dielo. - Bachovu cenu slo
bodného a hansovného mesta Hamburg na 
r. 1966 udelili skladaterovi Ernstovi Ki'en
kovi. 

Stúdio pre Novú hudbu v J'oiiinsteri uspo
riadalo štyri koncerty na motto Súčasná 
hudba v Polsku. Program Mestského or
chestra, ktorý dirigoval Reinhard Peters , 
pozostával z dvoch nemeckých premiér: 
Päť piesni na básne Illakowicza pre žen
ský h las a 30 sólo inštrumentov od Wi
tolda Lutoslawského a Prelúdia pre ko
morný orchester od Bol eslawa Szabel
ského 

V Parfži v divadle Champs Elysées sa u
skutočnil tretí Medzinárodný tanečný fes
tival. Zúčastnilo sa ho päť štátov. Soviet
sky sväz reprezentoval kolektfv baletu le
ningradského Kirovovho divadla, ktorý do· 
stal cenu festivalu Zlatá hviezda. 
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Dr. Gustáv Papp, sólista opery SND 
v Bratislave, sa s tal jedným z tohoroč
n ých laureátov štátnej ceny. . . . 

Já n Zimmer dos tal Strieborného- kapi
tolského Jupitera - cenu Rlmskej jesene, 
medzinárodnej filmovej prehliadky - za 
hudobnú spoluprácu vo filme Stefana 
Uhra Organ. 

Pri príležitosti nedávnych n edožitých 
75. na rodenín B. Martinu naštudoval za
slúžilý umelec Alfréd Radok v Laterne 
m agike už dávnejšie pripravovanú insce
náciu jeho Otviráni studánek. Inscenácia 
tvori súčasf novej verzie Variácií. Zdá 
sa, že v Laterne chystajú d'alšie hudob
n é inscenácie - svedčia o tom mená jej 
nových spolupracovníkov, choreografov 
Pavla Smoka a Luboša Ogouna. . . . 

Mária K.išoňová-Hubová a Eva Fische
rová-Martvoňová v aprili koncertne účin
kovali v NDR (v Berline a Malchine). 

Ivan Sokol, profesor organovej hey na 
košickom konzervat.óriu, sa umiestnil na 
I. mieste v čs. vylučovacom kole pre to
horočnú medzinárodnú organovú súfaž 
Pražská jar. Na vlastnej súfaži získal II. 
cenu. O prvú sa rozdelili Pet~r Sovadina 
(CSSR) a Alfred Miller (NDR), ni. cenu 
získali K. R. Bohme (NDR), J a roslava 
Potmešilová a Bratislavčanka Eva Ka
mrlová. 

Dirigent Slovenskej filharmónie Zde
nek Bílek bol tri m esiace na študijnom 
pobyte v leningradskej Státnej fi•harmó
nii. Nebol to však len š tudijný pobyt: di
rigoval totiž aj samostatný progra m , kde 
popri sprievode zaslúžilého umelca Vasi
lieva v Lisztovom Klavírnom koncerte 
Es dur odznela aj leningradská premiéra 
Sukovej Pohádky, ako aj Franckova Sym
fónia d mol. 

18. apríla prednášal Peter Faltin v bra
tislavskom Divadle hudby n a t ému Filo
zofická antropológia a ko metodické vý
chodisko estetiky. 

. ~ 

Tohoročný III. medzinárodný jazzový 
festival v Prahe sa bude konaf od 5. do 
9. okt.óbra. Odznie na ňom 6 koncertov, 
z toho 4 koncerty komorného jazzu, l 
koncert z víťazných skladieb medzinárod
nej skladaters~ej sútaže a l koncert or
chestra Duke Ellingtona. Francúzsko bu
d e zastupovat vibralonista M. Hauser, 
Juhosláviu Záhrebské jazzové kvarteto, 
SSSR súbor vybraných jazzových sólis
tov, USA - okrem Ellingtona - sklada
tel G. Russel, jazzový organista Lou Ben
n et, Anglicko saxofonista R. Rossa a vib
rafonista Bill Le Sage, Svédsko sedem
členná skupina na čele s G. Riedelom, 
Nórsko speváčka Karin Krog a Rakúsko 
Sextet Institut fiir J azz. V čase uzávier
ky tohto čísla (začiatok m á ja ) sa vyjed
návalo s d'alšími za~hraničnými skupina
mi a sólistami. 

31. a 24. aprila v SND pohostinsky vy
stúpilo Státne divadlo Júliusa Slowacké
ho z · Krakova so singspielom Wojciecha 
Boguslawského Krakovčania a Gorali 
v úprave S. Wasylewského a B. D~brow
ského (hudba J. Stefan! a K. Kurpinski, 
úprava F. Barfuss a S. Czosnowski). 
O veľmi svieže predstavenie sa zaslúžili 
účinkujúci pod vedením režiséra B. D~b
rowského, scénografa A. Kiliana a cho
reografa H. Dudu; škoda, že s labšou 
stránkou predstavenia bol "výkon" čle
nov orchestra SND (dir. F. Barfuss). . . . 

Milan Bauer predniesol na kubá nskych 
oslavách Dňa víťazstva v Havane Dvoi'á
kov Husľový koncert. 

•• • 
Divadlo Jonáša Záborského v Prešove u· 

viedlo dňa 24. marca musical Kormorán 
Teodora Seba-Martinského na libreto Jura
ja Cabana s teztami plesni od VUa lieka. 
Dirigoval Rudolf Sulák, réžiu predstavenia 
mal Milan Bobula, riaditel Divadla Jonála 
Záborského. .Premiéra mala mimoriadne 
pekný úsgech. O muslcal sa zaujfma aJ 
výcbodoberlinska koncertná agenUira, kto· 
rá si vyžiadala partitúru i nábrávku a na 
prešovské predstavenie mieni vyslať svo
jich expertov. Medzitým sa už vyjednáva 
o preklade textov. 

V druhej polovici augusta t. r . pripra· 
vuie koncertná sekcia Sväzu slovenskfcb 
skladateľov prehliadku mladých slono· 
ských umelcov a t iež komorných súbo· 
rov v Trenčlanskýcb TepUetacb. Komorn6 
súbory, ktoré sa nf začfnajti úspelne nd· 
dzať do nášho koncertného fivota. s6 'l 
triedy prof. Jána Praganta aa bratislav· 
skom konzervat6riu . 
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.,Ale jenom bolest od tech dob 
nikdy nepfichází v životní velikosti, 
je vždicky vetší človeka, 
a pfece se musí vejít do jeho srdce ... 
Bez bolesti zde není nic." 

VLADIMIR HOLAN 

Quentin: ., ... som ti vďačný za tvoju neis
totu. Azda preto mi je pri tebe tak dobre." 

ARTUR MILLER 

"V istom zmysle sme všetci stroskotancami. 
Ale a ni pri stroskotaní nemusí zmiznú( 
fudskosf. Ak zahynieme, nech sa to stane 
spôsobom, ktorý bude hodný d ôstojnosti 
človeka." 

NORBERT WIENER 

.,Dovoľ si jednaf s ľuďmi bez lásky a ne
bude koniec ukrutnosti a zvieratskosti vo
či človeku, nebude koniec utrpenia, aké 
som poznal okolo seba." 

LEV N. TOLSTOJ 

BUBNOVANIE 
na misku svedomia 

Spomínate si na ten hrozivý a skľučujúci záver Cikkerovho Rána? Keď 
sa téma víťazstva - či skôr nádeje - prederie z nesmelých kontrabaso
vých fragmen tov do fortissimového pléna trúbiek, aby konečne spočinula 
v očakávanej istote radosti z konca vojny; zrazu sa zlomí. Namiesto k zá
kladnému tónu padá zväčšenou kvartou na citlivý tón, namiesto tonik y 
zaznie zväčšený kvintakord, namiesto unisóna po tom strašnom kvílení 
vojnového desu zneje disonantný akord, znečistený práve o malú sekun
du zadržaného základného tónu. Bolestným výkrikom a osudovými trio
lami sólového tympánu sa končí pre Cikkera víťazná vojna. Ako symbol 
vykričaný do ohňa, kvíli tu ten labilný a neurčitý citlivý tón, akoby život 
bol viac n eistota ako pevný bod. A to i v okamžiku skončenia tohto veľko
lepého vraždenia. Potom príde niečo, čo sa nazvala spevom o mieri, ale 
pri pohľade zblízka v ňom zbadáme čosi ako neisté chvenie. Vnútro umelca 
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zviera pri príležitosti zvitania sa s novým ránom akýsi nepokoj, obava 
z nedefinitívnosti a neukončenosti vecí: posledné takty znejú v znamení 
trúbkového signálu a v tom najposlednejšom zahrozí pochodová figúra 
malého bubna. To očakávalllé, abstraktné rá!no ožíva pod dotykom umelca, 
stáva sa skutočným ránom človeka, dostáva jeho človečiu tvár - tvár ľud
skej komplikovanosti a viacznačnosti, podobu ľudskej neistoty, jeho nepo
koja a túžby. Radosť je skalená pocitom hrôzy z tohto viťazstva, roWlako 
ako aj s nevypoči!Jatefnos1lou jeho ďalších osudov. 

Nejde teraz o tých niekoľko taktov práve z Rána. Ide o svedectvo -
jedno za mnohé - o Cikkerovej schopnosti vidieť javy sveta v ich spro
blemaltizov.aJnej, teda reálnej podobe; dívať sa na veci nielen spredu, ale -
povedané s Novomeským - vidieť i do, nad a za ne, cítiť zložitosť a ne
jednoznačnosť ľudského konania. Ak je človek večný, potom večné sú 
i jeho slabosti, jeho zmietanie sa medzi pudom, citom a rozumom, poráž
kou a triumfom, medzi významom a absurditou. Clovek navonok jedno
duChý je pod povrchom dvojjediný, lebo je večným b ojom protikladov; 
je ustavičným svárom ducha a teLa. Nie je schopný predvidať dôsledky 
svojich činov, až sa stane tragickou obeťou slabostí seba samého. Nechľu
dov, spočiatku bezohľadný, erotický maniak, prechádza po súdnej scéne 
kataklizmou poľudšťovania, ail.e ani jeho návrat v ideálnej podobe človeka 
nemôže už zachrániť Kaťušu pred smrťou. Nech by obetoval hocičo, už 
nikdy nemôže byť šťastný. Cosi tragicky paradoxné je zakódované v pod
state ľudského konania. Lebo !každý z tých, ktorí sú nevinní, sú rz po
kolenia Abelovho, ktoré stále ohvozuje Kainovo potomstvo. Ale kto z nás 
je ešte nevinný? Kto zmyl zo seba onen dedičný hriech človeka, jeho 
dennodenne opätovanú vinu na ľudskom rode - svoje slabosti, ktorých 
mechanizmus funguje v nás a proti nám s takou gigantickou silou? 

Teda schopnosť vidieť i odvrátenú tvár človeka a jeho situácie, sahop
nosť preniknúť k skrytým významom vecí - podčiarkujem skrytým, lebo 
ony nie sú vonkajšie a ľahko viditeľné, ale vnútorné a opravdivé - je 
žriedlom Cikkerovej analytičnosti, filozofiónosti a jeho n ep okoja. Tento 
nepokoj, toto sproblematizovanie pohľadu nie je m ódou, únikom či mysti
cizmom, ale je to tu ako substancionálna vlastnosť skladateľovho spôsobu 
videnia, ako schopnooť pociťovať - ale predovšetkým preciťovať čooi na
viac. To večné znepokojenie životom j e prejavom plnosti jeho života. 
Neohce byť spokojný, to znamená, nechce sa vzdať povinnosti umelca do
pátrať sa príčin javov a predkladať svoje výsledky ľuďom na premýšľanie. 
Teda umelec boja? Ano i nie. Nie tým, že by heslami vytyčoval plané per
spektívy, ale tým, že obnažuje ľudskú situáciu a apeluje na svedomie tých, 
ktorí ho ešte nestratili. 

Tematicky je taký istý ako ostatní, .a predsa je iný. Veď koľko diel bolo 
napísaných len o vojne (aby sme ostali pri príklade, ktorým sme začali, 
hoci by sme rovnako mohli pripomenúť tému prírody, lásky, národa alebo 
všetky iné). A to dlho po jej skončení, keď bola pochybnosť o opravdi
vosti nášho mieru, žiaľ, odôvodnená. Ale kol"ko z niCh sa nekončilo obli
gátnym hymnickým či tanečným ospievaním definitíWlosti viť~tva? 
Koľkí videli v skončení vojny aj viac ako radostné víťazstvo; koľkí 
dovideli pri tejto príležitosti i na miliónové zástupy n evinne mŕtvych, 
ktoré vždy !kráčajú za slá'Vllostným pochodom viťazov? Pravda, ne-
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myslím, že by tie optimizmy boli iba prázdnym gestom. Potom by to už. 
nebolo umenie. Takéto ale bolo cítenie ich tvorcov. Tým je povedané iba 
toľtko, že Cikkerova metóda cítenia, a to i v prípade takej na pohľad jedno
značnej hodnoty, ako je viťazný koniec vojny je iná - hlbinnejšia. JehO' 
znepokojenie a problematizovanie skutočnosti je tu viac ako pó:wu, je 
pocitom historickej n evyhnutnosti, lebo nepokojná .a znepokojujúca je 
i doba, ktorá je objektom umeloovho záujmu. Je to videnie vnútorne 
opravdivé, postihujúce viac, ako možno vidieť na prvý pohľad, či ako sa 
vidieť má. 

Vojna je pre Cikkera nielen bojom, ale predovšetkým zabíjaním ľudí. 
Víťazstvo je iba slabou satisfakciou za utrpenie víťazov. Téma vojny nie 
je iba podnetom k sentimentálnej spomienke či okázalej piete, ale je fak
torom trvaJlej prítomnosti princípu vojny a vraždenia - a to nielen fyzic
kého, ale i toiho ľudského v človeku, a to nielen puškami, ale artefaktmi 
ľudského zla (Scrcoge, Vzkriesenie) -videná ako večný problém ľudstva 
i v období, keď mlčia zbrane. Vo videní dvoch tvárí tej istej veci je za
šifrovaný Cikkerov nepokoj, nie chcený, ale vynútený týmto pohľadom, 
lebo on je spôsobom, formou i prizmou jeho videnia. I keby chcel, nemôže 
sa dívať ináč ako svojimi a svojskými očami, lebo vidí tak, a nie ináč, 
nie z vonkajšieho rozhodnutia, ale z vnútornej n evyhnutnosti. Vlastná 
skúsenosť ho urobila nesmierne citlivým na bolesť iných, na bolesť sveta. 
Cikker trpí každodennou skutočnosťou a túto trpkosť nosí hlboko v sebe. 
Nie preto, že chce, ale preto, že má schopnosť dovidieť na jej trpké dno. 
Spieva zvláštne, ale nie vypožičaným hlasom. 

Teda tragéd ľudskej apokalypsy, či ubôlený poét privátnych smútkov? 
Nie. Pri kolíske jeho nepokoja stojí veľká láska - láska k životu i človeku. 
Jeho hudba je hudbou o tom istom: o láske :prítomnej i n eprítomnej, ra
dostnej , ale i tragickej ... lebo takou ona je. Láska ako základná hodnota 
Cikkerovej umeledkej filozo:fiie, láska naderotická ako symbol najskvost
nejších kvalít č1oveka, ako synonymum a ohodnotenie života. Lástka in
tímna (O mamičke), lás1ka k prírode (Slovenská suita), ·láska k životu ako 
zdroju radosti (Leto, Concertino), láska k národu (Bajazid), láskla bur
cujúca voč-i útlaku (Jánošik), ale i láska ohrozená (Cantus filiomm) , stra
tená (Scrooge), alebo vykupujúcu (Vzkriesenie). Láska ako zdroj radosti 
a utrpenia, ako spoločný menovateľ všetký oh tých inšpiračných okruhov, 
na ktoré pred časom poukázal J . Kresánek. Je to hodnota nielen jednotiaca 
a súčasne predchádzajúca veľkou metamorfó2JOu vonkajších premien a fo
riem, ale - a to predovše1íkým - hodnoba nezmeniteľná a nezničilteľná, 
lebo je- či pres.nejšie povedané: mala by byť- večná a nemenná, keďže 
je existencietvorná. Jej strata znamená koniec človeka. Celé OikkerovO' 
umenie je v lastne pripornínaním tejto hodnoty, každé jeho dielo je urput
ným zápasom o jej udržanie, či vzkriesenie. Len skrze jej prítomnosť si 
zachováva človek svoju ľudskosť. Cikkerovská láska je atribútom tejto 
ľudskooti človeka. 

Neospevuje však človeka ako dokonalú svätosť tvorstva, ale mučivo· 
hľadá človeka po strate tejto imaginárnej svätosti. Len rodený optimista,. 
ktorý tak bezhranične ľúbi život a kochá sa v jeho kráse (Leto, Concertino, 
Slovenská suita), môže tak citlivo a bolestne reagovať vo chvili, v ktorej 
si začína uvedomovať prítomnosť síl, k toré ho ohrozujú. Naj prv sú to-
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sily vonkajšie (predovšetkým vojna - Cant us filiorum, Vojak a m atka), 
ale potom - čím ďalej t ým viac sa jeho pohľad zvnútorňuje, aby našiel 
k!orene týchto síl, ukryté hlbok!o v človeku. Najprv o nich vypovedá sám 
za seba (Spomienky, Dramatická fantázia) a potom ioh analyzuje i mimo 
seba (Scrooge, V2lkriesenie, Stúdia k činohre) . Najprv stavia človeka 
ako nositeľa jednoznačného kladu proti zlu sc·ciálnemu (Jánošík), p otom 
presú va vinu z vonkajšieho zla i na človeka, akoby ešte nevedel, kto je 
viac vinný -či nepriateľ, či vnútorné mo človek3. (Beg Bajazid), až nako
niec n á jde vinu za krivdu ľudskú i sociálnu v samotnom človeku (Scrooge, 
Nechľudov). Cesta od J á nošíka ako jednoznačne kladného, antropicky ne
analyzovaného typu po Scroogea zápasiaceho už nie so silami mimo n eho, 
ale vo vnútri seba samého, j e cestou Cikkerovho poznania a nachá dzania 
príčin ohrozeného pocitu jeho Capriccia či J arnej symfónie. Clovek h isto
ridký sa mení n a človeka ľudslkého. To u ž nie je abstraktný typ , alle kom
plikovaný a zmietaný tvor: človek v plnosti - teda i v r ozpere života. 
Väčšina zápasov sa končí t ragicky; rozdiely sú iba v spôsobe a príčinách 
porážky. Boj o čisbotu sociálnu i nacionálnu musí začať zápasom o očistu 
ľudslkú, o ochstu mravnú a citovú. Mmvný h eroi:mnus Cikkerovýoh h rdinov 
je prejavom jeho nekonečnej túžby po reštaurácii ľudských lmreňov člo
veka. 

Cikkerovo znepokojenie nie je však smútkom n ad veľkými vecami člo
veka, ale viac meditáciou nad stratou jeho človečenstva v krutej kiaždo
dennosti. Napríklad: "Videl som v zirrmom súmraku decko, v ošúchaných 
handráclh, ponúkajúce v p asáži námestia červenú ružu náhodilým cho d
com, ktorí prechádzali a odvracali sa. Tento malý chlapček sa triasol zimou 
a natŕčal čierne ruky do mrazu. Naraz sa objavil policajt a odvádzal tohto 
obchodníka bez koncesie. Viedol ho za ruku, ktorá sa vzpierala . . . chlapec 
plakal a plakal sk oro zúfalo. Boli tam iba slzy a tá úbohá ruža. P olicajt 
ťaihá chlapca cez ulicu a vtom priletí pred lnioh lkrásna limuzína a zastane 
po zapišťatí všetk ýcll bŕzd práve pred touto dvojicou. Z okna sa vyhne 
elegantná dáma a hreší ... Zadržali ju v ceste a všetkému na vine je tento 
chlapček. Tie handry a tá limuzína, t ie slzy, ruža a ruky chlapca, nama
ľované ústa p anej a jej slová sa vtedy vryli do m ojej sietnice ... " . T'O je 
jedna 'Z tých k aždodennýCh mikrotragédií človeka, vylíčená slovami básni
ka Vlada Reisla. Chcete menej ~patetidké svedectvá o ľudskej ľahostajnosti, 
bezcitnosti, ukrutnosti , bezohľadnosti a egoizme? Stačí pohľad na scénu 
pod úrovňou ľudskej dôstojnosti v rade na ja blká, stačí vnimať atmosféru 
preplnen ej električky. A potom prídu oné zákernosti a intrigy človeka 
voči človeku, ktoré sa dnes stali jeho každodenným morfiom , letmý pohľad 
na invalidov či náhodne videný pohrebný sprievod a už n etreba brať na 
vedomie ani počty zabitých v lokálnych vojnách súčasného ozbrojeného 
mieru, ·ku ktorým sme my - čo sme ešte náhodou živi - tak krute ľaho
stajní, akoby pre toho zabitého, kdesi ďaleko od nás, bolo dostatočným 
zadosťučinením , že bol zabitý len v malej vojne, a nie v ďalšej svetovej . 
To všetko, táto trpká každodennosť človeka nestačí na !libreto op ery. Ale 
stačí na životný pocit. V tomto okamihu ide u ž len o to, ako a čo chce, 
alebo vie umelec vidieť. Cikker nesie v sebe kliat bu svojej senzibility: trpí 
na každodenné krutosti a nelásku, lebo nemá schopnosť neregistrovať ich. 
Pociťuje vinu deformovaného ľudského rodu i za tých, k torí ju necítia 
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či cítiť nechcú . Vie, že dnes ,,nikto z tých , ktorých nezabili, už nemôže byt 
<.:elkmn nevinný" (A. Miller). 

J eho nepokoj je priamo úmem ý jeho láske, jeho žiaľ je taký veľký, akým 
nemohla byť j eho radosť, jeho úvaha je o toľko vážnejšia, o koľko nemôže 
byť radostná. Len ten, kto vedel a vie tak živelne ospievať radosť a krásu, 
len ten mohol pocítiť taký strach z ich ohrozenia. Ináč povedané. len autor 
prvej a druhe j časti Spomienok mohol napísať tú otrasnú časť tretiu. Jeho 
pocit dezilúzie je reakciou, je až dôsledkom či odpoveďou na ustavične 
ohrozovaný životný klad. Centrom Cikkerovej umeleckej filozofie je motív 
stlratenej krásy, transformovaný do p odoby stratenej j ednoty človeka. 
A ostinátom jeh o diela je jeho hľadanie. Nevyžíva sa v analýze ľudského 
pádu n a spôsob Sartrovho Hnusu, ani ho topograficky nezaznamenáva 
s chladným cynizmom Beckettovho Konca hry. Naopak, spieva s vášnivým 
vnútomým zápalom o prekonávaní zloby sveta i človeka v ňom, dlho 
a nástojčivo tým jatrí senzibilitu nielen svoju, ale i svojho poslucháča, aby 
nakoniec nielen konštatoval, ale aby týmto trpkým konštatovaním apeloval 
- či, ak chcete, a by ukázal perspektívu človeka: človek, ktorý chce mať 
budúcnosť, musí sa vyliečiť ešte dnes, ešte pred svojím prvým pádom . Ne
chľudov nech robí čo chce, n emôže zmyť zo seba kliatbu svojej prvej viny. 
Clovek, aby bol iný, musí poznať príčinu svojh o pádu. Cikker podáva 
niektoré: zlo, bezcitnosť, sebectvo, krutosť, bez.ohľadnost, zákernosť. Ošiaľ 
vášní erotick ých či hmotných - to je začiatok tragédie Scroogea i Nechľu
dova. A nielen ich. Clovek vyprázdnený o svoje človečenstvo, o lásku 
a úctu, človek zaskočený životom, ale súčasne bojujúci o svoj nový zmysel. 
T·aikáto je fyziognómia Cikkerových hrdinov. Možno polemiz.ovať s me
tódou ich hľadania, nemožno však neobdivovať heroickú silu tohto základ
n ého ľudského aktu. 

Nie gesto r evolty , ale pochopenie jej vnútornej n evyhnutnosti, nie 
v m en e hesiel, ale v mene života sa vydáva človek na cestu cez svoj pád 
a jeho uvedomenie si až k pochopeniu potreby svojho ľudského vzkriesenia. 
Lebo rany a raničky, ktoré človek utŕži každý deň, sú priveľmi boľavé 
na to, a by sa dali liečiť iba perspektívami. Smäd po plnosti života a žiaľ 
nad jeho človečou prázdnotou sú silami, ktoré ženú dopredu m echanizmus 
Cikkerovej viery a nádeje. 

J e čosi sizyfovské v tomto ustavičnom hľadaní. Vášnivé gradácie Dra
matiakej fantázie alebo Stúdie k činohre sa zakaždým lámu. Akoby človek 
nemal dosť síl prekonať svoju obmedzenosť, padá späť, odkiaľ začal, ešte 
raz a niekoľkokrát znova, až po posledné vzopätie. A n a jeho konci je 
pianissimový akord alebo mŕtva Kaťuša i Scrooge. Nechľudov nech robí 
čokoľvek, už nemôže zmyť zo seba svoju vinu. Scrooge nemôže užiť svoje 
vzkriesenie. Kaťuša sa odrieka svojej lásky k N echľudovovi, hoci ho mi
luje. Trpí, aby bol šťastný on. Ale ani toto u trpenie neprináša NeC'hľudo
vovi pocit šťastia. Kaťuša sa priznáva k svojej láske až v smrteľnej agónii. 
Keby žila, nikdy by nevyjadrila svoju pravdu - zaprela by svoju lásku, 
boila by nešťastná. Rovnako ako Nechľudov. Zivot či smrť Kaťuše sú rov
nako tragickými hodnotami. Ani život by už pre ňu n ebol jednoznačne 
kladnou 'hodnotou. To sú všetiko ľudia poznačení, previln.ivš í sa prvýkirát 
proti ľudskosti, poznamenaní ťwdhou tejoo viny. Scrooge v okamithu 
svojho vzkriesenia zomiera. Aj vo Fyzikoch musí dať Diirrenmat zaVI"aždiť 
nevinné ošetrovateľky v mene uchovania života. Aby človek žil, má iba 

237 



rdve možnosti: alebo žiť čisto, alebo si vykúpiť svoj poškvrnený život cenou 
:Svojho strateného šťastia. Takáto krutá je cena života - takýto je trest za 
vinu človeka. Smrť ako koniec veľkých drám človeka je Cikkerovým varo
vaním životu. 

A propos - Cik!kerove konce. 
Skladateľovo poznanie zákanov života dosp elo k p och openiu tohto j eho 

:paradoxu. Preto jeho hudba nemôže byť "ukončená". Postráda efektné 
.dramatické závery, lebo rovnako neukončená a nekonečná je otázka, ktorú 
:si Cikker vždý nanovo kladie. Vie, že život - to nie sú príbehy n a spôsob 
antickej teórie divadla. Asi tak, ako to vie Antonioni alebo Bergman. 
Nevedel by autor tretej časti Spomienok , strednej časti Stú die alebo scény 
na väzem:kom dvore napísať "dokonalý" záver opery? Cikkerova hudba 
je viac ako dokonalý tvar, lebo je mučivou meditáciou o živote a človeku, 
ktorá stojí nad autonómnymi zákonitosťami formy. Berie hudbu nesmieme 
zodpovedne, nielen kompozične, ale i ľudsky. Na k onci každého diela stojí 
otázka, ktorá nemôže byť :zJodpovedaná j ednoznačne, lebo je večnou a nejed
noznačnou otázkou ľudstva. Bolo by problém om nenechať v závere Vzkrie
senia Kaťušu :oomrieť (tým skôr, že takto sa končí i Tolstého románová 
predloha) a napísať hymnický záver o tom, že všetko sa dobre skončilo ... ? 
A Cikker predsa zasiahol do predlohy a riskoval výčitku tých , ktorí n epo
.chopili, že konce ľudských príbehov n emajú v živote efektné závery. 
Katarzis v tvare otázky je prítomná vždy, keď ide o vážne veci človeka. 
Pianissimo na konci ľudských drám nie je len p rípadom Bajazida a Vzkrie
senia. Rovnako sa Jrončí i Oantus filiorum, Ráno alebo Dramatická fam
tázia. Cikkerova hudba nekončí, lebo ona uskutočňuje hudbou samO't
ného človeka v jeho neukončenosti a rozpornosti. Pravda, ak tragické 
konštatovanie neurčitého záveru nemá väčšiu apelatívnu s ilu ako drama 
.tický h appyend. 

A predsa pochopenie otvorenosti základnej situácie rozmýšľajúceho člo
·veka n eznamená u Cikkera nikdy zúfalstvo ani rezignáciu. Predsa je niečo 
perspektívneho v tomto tvagickom procese ľudského sebauskutočňo'V'ania. 
Cikkerov pohyb má svoje sm erO'Vanie po siločiarach bolestného premá
hania ľudského 2'Jla, a to i za cenu obetí. Hoci !Úžitková h odnota Nechľu
dovovho konania od druhého dejstva je nulová, nie je nezmyselná, len 
jej význam je kdesi mimo tejto úžitkovosti: treba urobiť všetko - i keď 
je to často 111a pohľad nezmyselné, aby neboli ničené základné ľudské hod
noty, aby v živých ľuďoch nezmizla ich ľudskosť. Smrl- od Cantus filio
rum po Mediltáciu - II1ie je re'k.:vi7Jitou hrôzy, nald ktorou skladateľ tancuje 
svoj sabbat, ale n eustála prítomnosť tohto fenoména v skladateľovom 
vedomí spôsobuje, že j eho srdce je pripravené prijať každú krivdu a smrť 
kohokoľvek a kdekoľvek ako vlastnú nezahojiteľnú ranu . 

Bolo vše1Jk:o treba to spomenúť, lebo sa často ikla dtie O'tá.Zka, čo sp ôsobilo, 
že autor Slovenskej s ui ty napísal Scroogea, alebo sa vyslovuje trochu 
i amiliárnejšie z úst jeho rovesníkov: ako sa z toho beťára stal taký p esi
mista, prečo Ciklker Concertina musel skomponO'Vať Dramatickú fantáziu? 

Bola to len zmena vonkajších okolností, na ktoré reagoval? Stal sa na
ozaj zo životného optimistu, impresívneho lyrika a očareného poetistu 
s keptik, tragéd či mystický filozof? On sa jednako nestal pesimistom, ale 
viac analytikom, nezatrpkol voči životu, iba jeho pohľad naň sa prehlbil. 
Pre každého, kto veľa rozmýšľa a veľa pochopí, sa doterajšie istoty proble-
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matizujú a rozpadávajú. Alebo povedané s Goethem: iba naivní môžu byt 
šťastní. To, čo bolo istotou pre mládenca, n emôže byť istotou zrelého muža. 
Pod dotykmi ľudskej n elásky a ukrutnosti, ktorá zraňuje skladateľa, 
počnúc sférou citovou až po jeho nacionálne a humánne uvedomenie -
a to n ielen pod vplyvom vojny zbraní, ale už i p red ňou (II. sláčikové 
kvarteto, V samote), no najmä p o nej , keď ešte neprestáva vojna ľudského 
neozbrojeného zla - prehlbuje, zvnútorňuje a problematizuje sa jeho mo
del človeka a sveta. Nie výme111a estetiky, skôr jej dovedenie do nevyhnut
ného dôs ledku. Bremeno bolesti je u Cikkera spojené s čoraz hlbšim preni
kaním pod povrch skutočnosti. 

J e tragéd , ak pravdu o živote budeme považovať za tragickú, je opti
m is ta, ak optimizmom je nádej v človeka a ťažký, n elacný zápas o záchranu 
ľudských hodnôt. Jeho perspektívnosť - stojaca nad prázdnym gestom 
rečníka- j e v jeho :oraňovanej, ale o to heroickejšej viere v ľudské dobro, 
v jeho zriovuobjavovaní. J e to hudba ako znepokojujúca zpráva o trpkej 
vzdorujúcej a dúfa júcej láske k človeku: "Vážte si človeka a n ešliapte po 
jeho dôstojnosti. Radšej p omáhajte, dvíhajte a odpúšťajte" . Ako nápis vte
saný do skaly tak definitívne a pevne stojí toto skladateľovo mravné po
solstvo napísané v každej j eho partitúre. Jeho humanizmus je krutý, ale 
p erspektívny, lebo Cikkerov človek sa zachováva práve tým, ~e k č?m~s~ 
smeruje- smeruje k svojmu ideálu. Knieža Nechľudov nakoruec pnstup1 
na bytie, hoci všetko hovorí pre n eb ytie, hoci toto bytie je mučivé. I človek 
po páde m á ešte nádej, ak spozná pr~činu svojho pádu, Jebo by mal mať 
dosť s íl pos·taviť sa proti ďalšiemu. 

Cikkerova hudba nie j e lahodným spevom o ľudskej ilúzii, ale chce byť 
skôr ostňom vzbudzujúcim hlboký a aktívny nepokoj , odmietajúci každé 
tup é sebausp okojovanie. Skôr je n eustálym hľadaním ako hlásaním jedno
značných právd. 

Hudba stojaca proti beztvarému živlu ničovania hodnôt najzákladnej
ších; likvídujúoa ho tým, že ustavične pripomína človeku jeho človečen
stvb, vytvárajúca proti osudu akýsi antiosud, ponúkajúoa mu aikýsi pevný 
bod v 1jeho vnútri ltým, že s 111ím rozumuje, že chápe jeho nepokoj. Clovek 
má jedinú istotu v povinmosti spytovať sa, či je ešte človekom, či ním je 
každý deň, v !každej situácii. Táto otázka nemusí byť :oodpovedaná ·kladne, 
ale u ž i preto, že sa človek podujme na ňu odpovedať, nemusí byť jeho 
prehrou. Nie !hudba pokory a stnac:hu, ale umenie momentálneho akti:viZilllu 
stigmatieovaného človeka, vYkrikujúce s n aivnou úprimnosťou do pohybu 
jeho odľudšťovall1ého života kus svojej krutej krásy - ba ešte čosi viac : 
svojou drsnou pravdou vedúce poslucháča k cudnej kráse ľudskosti. 

Nie je typom buričským. Skôr je umelcom ľudského súcitu: viac chápe 
ako agituje, je skutočnejší, keď trpí, ako keď sa búri, viac žaluje ako 
hrozí, sk ôr hľadá akoby nadhád2Jall.. Nepíše z profesie, p íše zo Z!I1ep okoje
ného dojatia. S tojí s úctou pred človekom, skúma'VIO sa díva do jeho wta
jených 1hlbok, chce anu pomôcť. Bubnuje na jeho svedomtie. N ebubnuje 
na p odhod. J e :održanlivý v geste a veDkolepý vo svojej nepríjerrmej pravde. 

Spieva nie hlasom , ale srdcom . Pochopil, že ak chce byť umenie viac ako 
dokonalou hrou, potrebuje mať srdce. 

Chcel som povedať iba toľko, že Cikkerova hudba ho má vrchovato. 

PETER FALTIN 
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V Spomienky 

Co sú to spomienky? Aký podiel majú na tom, aký som teraz? Cokolvek začínam 
robit, už v priebehu sa mi stáva spomienkou. Všetko, čo "je", meriam tým, čo "bolo". 
(V minulosti je istota, lebo to, čo bolo, sa nedá zmenit.) O tom, čo bude, mám ilúziu 
volby. Myslím si, že sa rozhodujem. Rozhodnutia minulosti sú ako vlastné náhrob
né kamene. Casto sa pýtavam: Co by som robil, keby som mohol začat znovu? Moja 
odpoveď je pochovaná uprostred tých kameňov. Moje činy sú obkolesené múrom 
minulosti. Už sa nerozhodujem, iba staviam okolo seba múr. V strede je rozhľadňa. 

· z ktorej je čoraz slabší výhlad. (Možno v blízkosti bodu, kde sa spomienky pretínajlÍ. 
s rozhľadom, so:m najbližšie k pravde.) 
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Koniec 

Roky strávené v škole vo Vašej triede, pán profesor, znamena3u pre mňa vera. 
Casto sa k nim vraciam. Boli ste prvým človekom, ktorý mi pomohol začat tú stavbu, 
ktorou sa nakoniec obkolesím. I Vy ste mali iste v mladosti učiteľa, ktorý Vám pomo
hol. Niekedy si myslím metaforu, že my ľudia si takto podávame svoje náhrobné ka
mene od vekov. 

Dovolte, pán profesor, približne napísat myšlienky, ktoré mi po Vás ostali. H ovo
rievali ste, že je niečo v človeku, čo sa nemení, a to je predmetom umenia. Ze úprim
nost je najväčšou povinnostou vočí umeniu. Oblúbil som si Vás, lebo ste vedeli bojovať 
o úprimnost v sebe. Hovorili ste, že je to "v živote tažké". Oprimnost k sebe predpo
kladá skromnost. Povedali ste mi: - Keď ti ludia nebudú priat, môžeš usúdit, že si 
na dobrej ceste. Priemernosť sa nikoho tak nedotýka ako pravda. ľ..udia závidia. Je to 
ludská vlastnost. Vždy proti tomu bojuj! Nechci úspechy hneď a za každú cenu. Rýchle 
úspechy trvajú krátko, lebo sú založené na povrchnom efekte. Buď sám sebou, v yhý
baj sa pretvárke. Ani "všetka sláva sveta" to nemôže vyvážit. 

Nikdy nezabudnem, ako ste mi rozpráv ali o predvedení svojej skladby Vojak a mat
ka. Povedali ste: -Nepočul som pot.lesk, keď prišla ku mne jedna stará žena a ďako
vala mi so slzami v očiach. 

Verím, že človek môže spomína{ i na dávne udalosti, keď ešte nežil, ako na vlastné 
spomienky. Cítim, že od dôb najstarších kultúr podnes j e velmi krátko. Milujeme 
prírodu (plynúce rieky) , vesmír a staré chrámy. A pri pohreboch tajomstvo svojej 
prítomnosti. 

Dakujem Vám za všetko, čo ste ma naučili. 

ILJA ZELJENKA 
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IV AN HRUŠOVSKÝ 

Forn1ovanie 
hudobného myslenia 

JÁNA 
CIKKERA 

v detskom a mladíckom veku Jána Cikkera sa veľmi rýchlo vyhraňovali 
dôležité .povahové a umelecké kvality budúcej tvorivej osobnosti, t. j. 
špecifické znaky talentu. Tieto znaky ako primárne zložky Cikkerovho 
talentu možno klasifikovať v troch základných vrstvách: l. veľká vrodená 
hudobnosť, pôsobiaca ako samovoľný činiteľ, 2. maximálne citlivé psy
chické reakcie na .podnety objektívnej ·skutočnosti a ich rýchly odraz 
v inšpiračnej oblasti - emočný činiteľ, 3. schopnosť pohotového a aktív
neho osvojovania si odborných hudobných (teoretických i praktických) 
poznatkov a informácií a v priamej tvorbe veľká vôľová, :r:acionálna 
schopnosť kompenzácie nadmernej dynamičnosti, abruptívnosti inšpirácie 
a vyjadrovania - racionálny, usmerňujúci činiteľ. Z tejto genetickej 
základne sa postupne sformovali všetky psychické a štýlové znaky Cik
kerovej hudobnosti, ktoré možno charakterizovať rozmanitými pojmami 
so spoločným charakterovým menovateľom: dynamičnosť, výbušnosť 
a neskrotnosť, mladícky temperament, agresív·nosť, citová otvorenosť, 
bezprostrednosť (niekde hraničiaca s naivnosťou), hravosť, senzualistické 
videnie objektu, optimistický svetonázor, akcent na realitu a jej priamu 
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transformáciu do umeleckého tvaru, sklon k meditatívnosti a lyrickému 
zasneniu atď. 

Cikkerova detská a mladícka, ešte nezrelá tvorba (pred odborným 
štúdiom na konzervatóriu a majstrovskej škole), v ktorej prevažuje psy
chické formovanie skladateľa a prvé tvorivé realizácie mnohých vplyvov 
a podnetov, bola formovaná predovšetkým klasickou i mladoromantickou 
literatúrou (najmä v žánri klavírnej hudby), autodidaktickým š t údiom 
teórie, neskôr sústavnejším vedením viacerými učiteľmi v praxi i teórii 
(v hre na klavíri skladateľova matka a M. Kmoníčková, v hre na organe 
A. Skalák, v teórii V. Gabler, F. Krieg, R. Ország, A. Skalák, V. F. Bystrý). 
Zo širokej plejády vzorov a vplyvov na formujúci sa Cikkerov talent 
dominovali: Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, S:::humann, Grieg, 
Dvorák, Novák a iní. Centrum tejto predškolskej tvorby leží v kompozícii 
viacerých variácií pre klavír a v mnohých náladových, tanečných i pro
gramových skladbičkách pre klavír so z·reteľnými slovenskými intonač
nými a rytmickými prvkami. Priamy predstupeň konzervatoriálneho 
štúdia predstavujú zrelšie kompozície, ako je Sláčikové kvarteto B dur, 
Sonáta c mol pre klavír a Symfónia c mol. Na tieto kompozície azda naj 
viac pôsobili vzory Beethovena, Schuberta a Dvoráka. Postupná inklinácia 
k Chopinovi, Griegovi a českej ·r omantickej škole (Dvorák, Novák, Suk) 
pri:pravuje skladateľovi 1pôdu na podrobnejšie zoznámenie s hudbou XX. 
storočia. Cikker už pred vstupom na konzervatórium bol pripravený aj 
v iných praktických hudobných odboroch, vynikal v hre na klavíri a čias
točne i v hre na organe. Pražské štúdiá skladateľa (v kompozícii na kon
zervatóriu žiak J. Kfičku, na majstrovskej škole V. Nováka, hra na 
organe u B. A. Wiedermanna, dirigovanie u P. Dedečka ) predstavujú ko
nečné počiatočné sformovanie tvorivej osobnosti skladateľa, ktorý za
ložil svoje hudobné myslenie na tvorivej sublimácii českej neskor or oman
tickej formy (Dvorák, Novák, Suk), syntetizovanej s parc iálnymi vplyvmi 
dobových výbojov impresionizmu i expresionizmu. V I. ročníku štúdia na 
konzervatóriu sa Cikker tvorivo zoe:námil s väčšími orchestrálnymi i vo
kálno-inštrumentálnymi formami. Ve l' k on očná k an tát a prezrá
dza školenie v polyfónii a akcent na klasickú tradíciu, no V i a n o č n á 
k a n t á t a s impresionistickými formáciami harmónie a inštrumentácie 
i symf. báseň Epitaf pre orc hest er s náročnou formou a zvukove 
príkrymi, novými harmonickými postupmi prezrádzajú ma•rkantný zásah 
rušného dobového pražského hudobného života do .skladateľovej inšpirá
cie i predstavivovsti. 

Inšpiračné reálie Cikkerovho detstva a mladosti boli veľmi rozmanité. 
charakterizuje ich záujmová a inšpiračná mnohovrstevnosť, čo sa neskôr 
v tvorbe skladateľa odzrkadlilo príznačnou polykoncepciou a polyorgani
záciou materiálu. Z mm>2stva inšpiračných a záujmových oblastí sa však 
vyhraňujú štyri základné vrstvy: vrelý, intímny, citove senzitívny vzťah 
skladateľa k matke, ktorý sa prejavil v najsugestívnejších momentoch 
Cikkerovho lyrizmu, a to vo viacerých skladbách. Ďalej inšpirácia slo
venskou prírodou v celom mysliteľnom rozsahu, ktorá sformovala skla 
dateľov charakteristický selankový kolorit s folklórnymi intonáciami, na 
druhej strane viedla k panteistickým momentom s personifikáciou a sym
bolizáciou prírodných a legórií. Treťou oblasťou je etnické !prostredie 
slovenského vidieckeho ľudu s jeho hudobnou tvorivosťou čo je najroz-
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siahlejšou a kvalitatívne najdiferencovanejšou oblasťou skladateľových 
inšpirácií. Napokon nie menej dôležitou oblasťou sú podnety neznámych 
s tránok ľudského bytia, ľudského života, psychiky a pr írody, problémy 
antro•pológie reflexií a meditácií, hoci v kvantitatívne menšom počte než 
skôr spomínané oblasti. 

Cikkerova klavírna S on at í na je už zrelým artefaktom; v nej mladý 
adept kompozície syntet izuje absorbované klasické školenie s novými 
kvalitatívnymi prvkami in nucleo. Tieto nové prvky, charakteristické pre 

jeho neskoršiu slohovú individuálnosť, sa radiačne rozbiehajú po ďalších 
fázach Cikke rovho umeleckého vývoja, vyhraňujú sa z diela na dielo do 
zrelej dotvorenej podoby v Jarnej symfónii. Cikker uplatňuje svoje no
vé formovanie materiálu i výraz na báze klasického formového pôdorysu 
sonatíny s neskororomantickou stavebnou koncepciou (vyhranené znaky 
monotematizmu) a so zreteľnou novákovskou klavírnou faktúrou i slo
vensky znejúcou tematikou. Silné monotematické tendencie Sonatíny nie 
~ú však ešte prevládajúce, nové prvky v hudobnom jazyku diela sa uplat
ňujú ešte len parciálne, hoci sú evidentným zárodkom špecifických štý
lových komponentov budúcnosti. Sú to: dialektická polarita evolučnej 
chromatiky (sprievod k témam, polyfónia) a statizujúcej diatoniky tém, 
ďalej zoslabovanie pôsobnosti centier a funkčnosti harmónií, akcent na 
polyfonické a ostinátne riešenie sprievodu, chromatika v službe koloriz
mu, timbru, sekvencové progresie, paralelizmy intervalov, akordov a fi
gúr, akordické útvary s biakordickou , bitonálnou charakteristikou, časté 
používanie akordov vyšších typov (alterované septakordy, nonové, un
decimované a terdecimované akordy) s výraznými sonoristickými, tim
brovými kvalitami, diatonické tematické myslenie s výraznými národnými 
intonáciami atď. 

Ďalšie Cikkerove školské dielo, S u i t a tp r e h u s l e a v i o l u, je 
veľkým kvalitatívnym skokom vpred. Skladateľ tu revolucionizuje, radi
kalizuje takmer všetky prvky získané Sonatínou. Začína s:t tu prejavovať 
ako polyfonik par excellence, a to v tendenciách dôslednej lineárnej poly
fónie, obchádzajúcej tradičnú funkčnosť harmonického procesu; t á za
chádza až do polymelodických formácií. Dôraz na kontrapunkt, lineárnu 
polyfóniu má dôsledok v prechromatizovaní harmonického pohybu, v po
lytonalite, v pohlcovaní diatoniky chromatikou. Prevláda variačnosť, evo
tučnosť procesu, ale monotematické prvky dočasne ustupujú do úzadia. 

Symfonický pr o l ó g, prvá skladateľova zrelá orchestrálna prá
ca, reprezentuje istý pokus o zlúčenie všetkých nových progresívnych 
prvkov (lineárnosť polyfónie, bitonálne a biakordické útvary, sonoristic
kosť a timbrovosť inštrumentácie, 1permanentná evolučnosť nadvlády 
chromatiky atď.), nastolených predovšetkým Suitou, s klasicky pevnou 
formovou architektúrou a harmonickým rozmiGstením vše_tk._ých para
metrov. Dominujúcim momentom diela je striktný monotematizmus. 
zrelá neskororomantická evolučná technika. Hustá variačnosť procesu 
využíva "nukleárny" monotematizmus na charakterove. odli~né ~o~u
lácie, na dramatické exaltácie i na jemnú pastorálnu lynku d1atomckych, 
slovensky znejúcich tém. V Prológu sa výrazne kryš~ali::uje cikkero_vská 
melodika, vyhraňujúca sa do diato nického a chromat1ckeho typu. Pnamy 
vplyv impresionizmu je tu najzreteľnejší zo všetkých školských prác 
skladateľa. 
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Skladatel'ovu postupnú vývinovú líniu opäť radikalizuje I. s l á č i k o vé 
k v art et o, azda najexperimentátorskejšie a zvukove i koncepčne naj
príkrejšie dielo medzi Cikkerovými školskými prácami, často na úkor 
vlas tnej umeleckej výpovede. Skladateľ sa tu vyhýba istej súmernosti, 
.. klasickosti" Sonatíny a Prológu, akcentuje expresívnosť, agresívnosť 
dikcie za pomoci všetkých !prostriedkov, charakteristických pre Suitu, ale 
tu dovedených do krajností. V kvartete sa kombinuje prísna zovretosť 
monotematickej formy s harmonickými a polyfonickými výbojmi v in
tenciách lineárnej kompozície, snaží sa prekonávať väčšinu k onvencií 
staršej tonálnej formy (s výnimkou monotematizmu a často uplatňova
ného variačného princtpu) s využitím dôslednej evolúcie nastoleného ma
teriálu (intervaly, motívy , témy, ostináta, figúry atď.), bitonality a rý
dzej 1polyfonickej faktúry kvarteta. Aj tu sa ďalej vyhraňuje polarita 
malického tvarovania diatonickej a chromatickej tematiky a nadobúda 
črty systematičnosti, až normatívnej zákonitosti. Slovenský melický into
načný akcent ustupuje trochu do pozadia (oproti Prológu). 

Vo V ar i á c i á ch pre k l a ví r sklada tel' odvážne i nekonvenčne 
rozvíja svoju vyspelú variačnú techniku (ako najpodstatnejšieho znaku 
jeho hudobného myslenia) do sledu hodne diferencovaných, umelecky 
závažných obrazov, rastúcich z rrýdzej slovenskej témy. Dominantná je 
tu brilantná chopinovská nástr ojová faktúra (zna<:ný Chopinov v.plyv vo 
formácii variácií). Oproti I. kvartetu je I I. s l á č i k o vé k v art et o 
dielom, reprezentujúcim opäť snahy po syntéze, tentoraz v r ovine sta
vebnej. II. kvarteto je zo všetkých Cikkerových školských prác dielom 
myšlienkove a koncepčne najzovretejším, jeho nápadným znakom je silná 
stavebná a myšlienková koncentrovanosť (okrem minimálnych detaibv 
procesu pod egidou monotematizmu), ekonomická práca s priestor ::>m, 
centralizácia a hutnosť materiálu. Odtial' plynie istá, pre Cikkera vtedy 
neobvyklá introvertnosť vyja drovania, miesta reflexií, prísna disciplína 
v stavbe, hoci tým neustupujú do pozadia skladateľove progresívne, radi
kálne prvky. Naopak, ich účasť a kvalita je v diele vysoká, ale je súmer
nejšie začlenená do pevnej monistickej organizácie materiálu diela (mo
notematizmus). Polyfónia je v diele opäť alfou a omegou, jej lineárnosť 
je však premyslenejšia. Dielo ovláda istá pevná kontrola emócie a tech
niky. 

Zvukove expanzívne, humorné a myšlienkove a inštrumentačne bri
lantné Ca p r i c c i o p r e o rch e s t e r ako absolventská cpráca na maj
strovskej škole u V. Nováka je skladbou, do ktorej najviac zasiahol vplyv 
inštrumentačného majstrovstva, charakteristickej tematiky a výrazu Ri
cha,rda Straussa. V Cikkerovom die le je po tejto stránke Capriccio oje
dinelým dielom, tak isto ako je ojedinelé také široké a komplexné vy
užiti~ .prvk~ humoru. orchestračného kolorizmu a brilantnosti. Capriccio je 
konc1povane na koncertantnom podklade, tak isto s dôslednou m onote
matickou, variačnou a lineárno-chromatickou technikou ako II. kvarteto. 
Cikker tu ešte viac než v Prológu zosilňuje svoje .,impresionistické" har
monické štruktúry s využitím ostinátneho a chromatického sprievodu 
i biakordiky a viaže ich formou timlbrove opalizujúceho, sonoristického 
pozadia_ k diatonickým témam s národným intonačným akcentom, kým 
p_olyfomcko-variačná evolúcia sa odohráva na pôde chromatickej tema
tiky ve· zvukove vypätých allegrových úsekoch. Súčasne s týmto vyhra-
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nením dozrieva do komplexných tvarov bipolárna formulácia diatonickej 
a chromatickej meliky (tematický dualizmus). 

Jarná symfónia je syntetickou, kulminačnou prácou toh to 
obdobia, reprezentujúcou komplexné sformovanie väčšiny charakteris
t ických štýlových prvkov Cikkerovej hudobnej reči: zovretého monot e
matického princípu, kontrapunkticko-lineárnej organizácie hlasov, poly
organizáciou materiálu (mnohovrstevnosť v harmónii a polyfónii - bi to
nalita, biakordika, ostinátne komplexy), prevahou dynamickej evolúcie 
chromatiky nad diatonikou, impresionistickým tvarovaním or:::hestrácie 
v podmienkach neskoror omanticke j formy s expresionistickými vplyvmi 
(intervalová stavba harmónie, dôsledná linearita polyfónie. polyštruk túry 
v týchto oblastiach), vyhranením slovenských národných intonácií v dia
tonickej tematike, akcentom na tprogramnosť, názorovú konkrétnosť atď. 
V Jarnej symfónii sa koncentruje predchádzajúca umelecká skúsenosť od 
detských pokusov so ZJažitými vplyvmi a objektívnymi hudobnými deter
minantmi banskobystrického a pražského školenia (s prevažujúcimi 
vplyvmi klasicko-romantickej literatúry a dvofákovsko-novákovskej línie 
českej hudby) ako aj kultúrno-spoločenskými determinantmi (dominant
né latentné pôsobenie slovenského národného etnika). 

Reakcia kritiky a verejnosti na skladateľov vývin a jednotlivé diela 
bola takmer jednoznačne pozitívna, kri tika vystihla špecifickosť talentu 
Cikkera a jeho umenia . Túto etapu začínajú české hudobné kritiky, ktoré 
kladne komentujú skladateľove školské práce v ich premiérovom znení. 
Tón českej kritiky sa preniesol aj na slovenskú, a to v špecifických pod
mienkach predvojnového, vojnového a povojnového s lovenského hudob
ného života. Vychádzajúc z genetického novákovského základu, čiastko
vých vplyvov impresionizmu a straussovskej inštrumentácie, slovenská 
kritika rozvíja svoje stanoviská k Cikkerovej ranej tvorbe väčšinou v r o
koch 1940-50, a t o hoci nesústavne a sporadicky, predsa len v koncen
trovanej forme. Hlavnými komentátormi Cikkerovej tvorby bola Bokesová, 
ako predstaviteľka pozitívneho, progresívneho postoja k Cikkerovej hud
be, a Strelec, ako predstaviteľ kri t icky otvoreného, niekedy negatívneho 
reagovania. Slovenský kritický postoj k Cikkerovým tvorivým začiatkom 
v období nadvlády vulgaristickej estetiky päťdesiatych rokov bol pozna
čený dogmatizmom a názorovým formalizmom a v podstate už neprináša! 
nič nového. 

Základným znakom Cikkerových raných skladieb je genetické napätie 
medzi pevnou formovou stavbou s jej koncentrickým monotematickým 
princípom a dynamickou povahou skladateľových vyjadrovacích pros
triedkov, -pôsobiacich odstredivo (permanentná variačná evolúcia, pre
vaha chromatiky, polyfonická lineárnosť s polytonálnym tvarovaním ma
teriálu). Dynamickosť Cikkerovej hudobnej evolúcie je držaná na uzde 
pevnou klasickou formovou štruktúrou, monotematickou stavbou, fun
!lujúcou ako r egulátor - to je podstatná vlastnosť skladateľovej formy. 
Dalej modom vivendi Cikkerovej školskej tvorby je inštrumentálna for
ma, inštrumentálna melika a celkové hudobné myslenie. Lyrické, kanta
bilné diatonické témy v skladateľových inštrumentálnych kompozíciách 
sú ojedinelými prvkami vokálneho myslenia a sú v menšine , hoci sa 
v nich prejavuje a upevňuje skladateľova nacionálna inšpirácia. Cikkerov 
prejav je dominantne polyfonický v intenciách autonómnej lineárnosti, 
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uvoľňujúcej harmonický proces z pút funkčnosti akordov smerom k in
tervalovosti harmonickej výstavby, k voľnej ch romatizácii (koexistencia 
chromatiky a lineárnej p olyfónie). Cikkerovu lineárnosť však ovlá da vý
znamová odstupňovateľnosť hlasov, ich hierarchia ;podľa zásad klasického 
kontrapunktu a význam ovej dominantnosti t oho-ktorého hlasu a ko me
lického celku. Polyfónia je u Cikkera genetick ým, .primárnym prvkom; 
súčasne je skladateľ typom vyhraneného melodika, u ktorého možno r o
zoznať dva typy melickej organizácie: diatonickú kantabilnosť m elick y 
ucelených tém (lyrická diatonika) a chromatickosť melicky otvorených, 
evolučne sa rozvíjajúcich motívov a tém (dramatická chromatika). Chro
matika ako subjektívny element prevláda v Cikkerových dielach, rastie 
z nej monotematický proces a permanentná variačnosť. Ďalším regulujú
cim, reta rdujúcim prvkom je u Cikkera okrem diatonick ej tematiky ast i
nato. Akordický, h armonický materiál Cikkerovej ranej tvorby sa preja
vuje v dvoch formách : l) v statizujúcich h omofonicko-vertikálnych 
útvaroch (nonové, undecimové, tercdecimové, a kvintdecimové akordy, bia
kordické a polyakordické útvary), ktoré funkcionu jú ako ležiace tva ry, 
zádrže s výraznou sonoristickou, zvukovo-timbrovou charakteristikou, 
ako sprievodné p ozadie k téme, ostinatu a iným hlasom. Sú v menšine, 
nie sú v Cikkerovej hudbe dominantné a reprezentujú priamy vplyv im
presionistickej homofonickej harmónie, 2) dynamické, p ohyblivé chro
m atické útva ry ako rezultáty lineárneh o .pohybu hlasov s intervalovou 
štruktúrou (tu prevládajú kvartové konštrukc ie, intervaly sekundové 
a septimové). Tieto útvary sú u Cikkera dominantné a charakterizujú 
harm onický proces. Druhým základným napätím Cikkerovej hudobnej 
formy je napätie m edzi diatonikou a chromatikou, a to v parametroch 
harmónie a melodiky. Skladateľov vývoj p ostupuje od klasického funkč
ne-harm onického základu k uvoľňovaniu chromatiky na báze nefunkčnej 
r ozšírenej tonality. Cikker bazíruje na tonálnosti a gravitačnom princípe 
centra, i keď v niektorých ojedinelých prípad-och dospieva samovoľnosťou 
chromatického procesu k letmým náznakom atonálnosti, a le nespeje 
k atoná lnej deštrukcii bez funkčne-harmonickej základne. Skladateľovo 
melodické myslenie - chromatické, a le na jmä diatonické - sa opiera 
o tónovú centralizáciu. Melická organizácia spočíva u Cikkera na troch 
typoch s pravidelne sa opakujúcimi formačnými postupmi: a ) c h roma
tická melika s pol tónovým sledom, b) medzi typ ch romaticko-diatonickej 
m eliky s väčším intervalovým krokom upmstre d poltónových postupov 
a c ) dia tonická m elika s dur-molovým alebo modálnym zákla dom. Tento 
m odálny duktus však neimputuje (nakoľko je sporadický) modálnu orga
nizá-ciu h armónie. Výrazným znak om tejto kantabilnej , ariózne j diatonic
kej meliky je jej spojenie, zlučovanie s tanečnosťou, tanečným pohybom. 
Tieto modálne uzavreté úseky sú nositeľmi skladateľovej s lovenskej in
tonačnej inšpirácie a východiskom k j ej poznaniu. Skladateľova inštru
mentácia, or chestrácia (Prológ a capriccio) sa rozvinula z dvoch zá 
kladných oblastí: z inštrumentačnej t echniky neskorého romantizmu, 
resp. z j eho českej romantickej línie (Dvorák, Novák, čiastočne Suk) 
a z tvorivého prehodnotenia inštrumentačných podnetov francúzskeho 
impresionizmu s j eh o kolorizmom a z p odnetov straussovskej virtuóznej 
inštrumentácie. Týmto oblastiam zodpovedá rozmiestnenie základných 
materiálových daností cikker ovskej formy: v polyfonických, evolučných 
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a m onotematických úsekoch s ich nadvládou chromatiky .prevládajú in
štrumentačné tvarovanie neskor or omantické, resp. ranoexpresionistické 
(R. Strauss, česká neskororomantická škola ), v statizujúcich opolyakor
dických, ostinátnych úsekoch s diatonickou lyrikou inštrumentačné zá
sahy impresionizmu s j eho kultom timbru, zvukovosti (a ko spektrálna 
zvuková clona v p ozadí témy s b ohatým využitím alikvotných tónov 
v delenej inštrumentácii - podľa polytonálnej koncepcie materiálu). 
Skladateľ ako inštrumentátor sa prejavuje senzualisticky, jeho k oncepcia 
je typicky senzualistická, má spoločný základ neskororoma ntickej a im
presionistickej orch estrácie. Všetky príznačné prvky Cikkerovho inštr-J
mentačného myslenia sú dotvorené detailne pre dovšetkým v Ja rnej sym
fónii (využitie sól, skupín a tutti, sprievodného stredu atď. ). 

Cikkerov hudobný prejav je pod nadvládou estetiky realizmu a bez
prostredného senzualizmu. Už v ranej t vorbe prevažuje v j eho dielach 
často nečakaná prudkosť emócií, explozívnosť vyjadrovania, dynamickosť 
tvorby, energia a na druhej strane technická istota, vôľa a sebadisciplína 
( ratio), schopná regulovať impulzívnosť charakteru a psychiky. Cikkerova 
hudba prezrádza bezpečné psychické zdravie autora, ktorý jednoznačne 
inklinuje k bezprostrednému senzitívnemu zachyteniu objektívnej r eality. 
Empirickému, senzualistickému zákla du Cikkerovej hudby sú zatiaľ cu
dzie mysteriózne, hlbinné oblasti hudobného umenia a nadmerná reflexia. 
Napriek úsiliu o vyvažovanie emócie a rac ionálneho komponentu preva
žuj9 ešt e v ranej skladateľovej tvorbe dionýzovský ·prvok nad apolón· 
skym, hoci táto prevaha nie je radikálna. Zatiaľ však ovládajú kvanlum 
procesu Cikkerovej ranej tvorby dynamizovaná chromatika a polyfónia 
ako no~itelia expanzívneh o dionýzovského prvku. Cikker vniesol svojimi 
prvými kompozíciami do slovenskej hudby n ové emocionálne a myšlien
kové kvality, hoci vyrástol z tých istých dobových a slohových daností 
ak o jeh o s lovenskí g enerační koleg ovia. Prejavil sa ako senzitívny lyrik 
a súčasne ako expanzívny, nebojácny dobyvateľ novéh o. Cikkerova hudba 
mala vo vtedajších slovenských pomeroch znaky istého šakujúceho expe
r imentu, no súčasne v nej prevlá dali prvky staviteľské nadväzujúce na 
tradíc:i•J. Cikkerovi je už v počiatkoch tvorby cudzí samoúčelný technic
ký experiment a vo všetkých svojich .prejavoch sa snaží akcentovať ctic·
ký obsah, myšlienku. Cikker sa vyjadruje k onkr étne, reálne, názorne, 
jeho hudba má s ilnejúce črty programnosti i určitej deskriptívnosti 
(Jarná symfónia ), ktorá je však v službe centrálnych ideí diela . S pro
gramnosťou s úvisí u Cikkera istá záľuba v epick osti, dejovosti (Jarná 
symfónia ) alebo v reminiscenčnej koncepcii formy (Ja rná symfónia, Pro
lóg). Pre Cikkera je umeleck ý etos alfou a omegou. Napokon sú v Cik
kerovom diele zreteľné stopy istéh o panteizmu, vyjadrené snahou 1poznať, 
inšpiračne obsiahnuť a tvorivo realizovať čo najväčšiu r ozlohu reality, 
prírody, ľudskej psychiky. Odrazom toho je Cikkerova typická polyor
ganizácia hudobnej formy a m ateriálu. U Cikkera dominuje už v ranej 
fáze tvorby samostatnosť riešenia, vyhýbanie sa prílišnému ovplyvňo
vaniu a n&podobi'wvaniu. Hoci sú v jeho diele veľmi zreteľné stopy samo
zrejmých vplyvov, skladateľ sa všade snažil prekonávať ich originá lnos
ťo_y!.. individuálnosťou vlastného riešenia. 

IVAN HRUŠOVSK? 
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V Cikker , učiteľ a človek 

Dostalo sa m i zvláštnej cti: mám položiť na papi er niekoľko svojich spo
m ienok z čias svojich štúdií u prof. Jána Cikkera. N evi em čím začať; azda 
hneď tým, i e už moje prvé stretnutie s prof. Cikker om bolo pr e mňa veľmi 
významné a značne ovplyvnilo m ôj ďalší hu dobný vývoj. Prof. Ci k ker t otiž, 
na 1·ozdiel od iných profesionáln y ch hudobných vzdelancov (aj skladateľOV), 
ma prekv apil tým, že k mojim skladbám pristupov al nie ako ku kom po
zičným pokusom odporujúcim pravidlám hu dobnej teóri e, ale ako k hudbe. 
Bolo to pre mladého adepta kompozícií veľkým povzbu dením. V tom to 
sme1·e som mal aj neskôr možnosť hlbšie poznať Ci kkerov prístup ku sklad
bám svojich žiakov a m usím uznať, že som vždy obdivov al, ako sa prof. 
Cikker snaží pochopiť skladbu ako celok. K eby som to mal povedať odbor
nejšie- analýze predchádzala u Cikkera vždy snaha po syntéze, snaha vžiť 
sa do hudobného cítenia svoj ho žiaka a z toho potom vychádzať. Jeho rady 
a rozhodnutia po takomto " ohmataní" skladby bývali potom ni ekedy pre
kvapiv o spontánne a vždy veľmi účinné . M al som spravidla dojem, i e 
môj učiteľ pren iko l do podstaty mojich v lastných hudobných m yšlienok 
oveľa hlbšie ako ja sám. Teda žiadne suché pravid lá, žiadna ú m orná ana
lýza, ale vždy živá skladba bola pre prof. Cikkera východiskom i cieľom. 
Tento Ci kkerov nesm ierne spontánny a v ýsostne intuitívny vzťah k hudbe 
som vždy chápal ako neoddeHteľný aspekt ce lej jeho osobnosti ( k torá j e 
aj v iných oblast iach veľmi spon tánna a intui tívna). " V iem pochopiť veľmi 
dobr e Debussyho; j e to opojenie z hudby" povedal prof . Cikker na j ednej 
moj ej školsk ej hodine a sám som cítil , že t o i sté by sa bez obmeny dalo 
povedať o Cikkerovi samotnom . Opojenie hudbou s veľkým dramatickým 
akcentom v detaile, ale aj v celku. 

Niekedy nás žiakov prekvapil hrou na k lav íri. najmä pri improvizov aní 
alebo prehrávaní v lastných skladieb. Mnohokrát to boli len m iniatúry alebo 
zlom ky opery, na k torej práve pracoval. No tá nevšedná výraznosť, to 
zvláštne zvýraznen ie určitých harmonických spojov - to bola ozaj musica 
v iva, alebo slovami j edného z našich básnikov: " ... on ( básnik) v j ednom 
vzdychu musí drámu tušiť v j edinom bozku priepasť opojenia". 

A nakoniec m usím ešte spomenúť veľmi ľudský - v naj lepšom zmysle 
slova - vzťah prof. Jána Cikkera ku sv ojim žiakom. Keď i šlo o nejaké 
zásadné životné prelomy alebo r ozhodnu tia, v ždy sa prejavil ako človek: 
keď bolo t r eba prísny, ale n ikdy nelámajúci palicu tam, kde cítil tlie( 
iskru umenia. V edel vnášať radosť do života a povzbudzovať tam, k de to 
bolo naj viac potrebné. A túto poslednú stránku Cik kerovej osobnosti si 
sám osobne cením najviac, pr etože v nej akoby vedel prof. Cikk er prekročiť 
hmnice svoj ej v lastnej osobnosti a spolupracovať na osude iných. 

MIROSLAV BAZLIK 
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IGOR VAJDA: 
CA NTUS FILIORUM 

O MAMIČKE 

Vokálna epizód~ Jána Cikkera 

Medzi dielami mladého Jána Cikkera zaujímajú zvláštne postavenie dve vokálne 
skladby: Kantáta Cantus filio r um a vokálny cyklus O mamičke. Obe skladby vznikli 
temer zároveň v r. 1940; Cantus filior um má opusové číslo 17, O mamičke 18. Obom 
dielam sa doteraz - nezaslúžene - venovala pomerne malá pozornosf: iba dr. J. Sam
ko (Ján Cikker, profil skladateľa, str. 38-42, 47-48) a dr. E. Zavarský (Súčasná slo
venská hudba, str. 75) im venovali niekoľko odstavcov; viac asi ani nemohli, pretože 
by to narušilo proporcionalitu ich prác. 

Bude vecou vyčerpávajúceho spracovania životného diela Jána Cikkera adekvátne 
zhodnotif obe spomínané skladby. Keďže však cikkerovská monografia určite dá na 
seba čakaC ešte niekoľko rokov, nebude vari od veci upozomiC našu hudobnú verej
nose na význam tejto vokálnej epizódy skladaterovho raného tvorivého obdobia, na 
niektoré jej nitky, vedúce k neskorším dielam. 

Cantus filiorum, kantáta pre miešaný sbor, basové sólo a velký orchester na slová 
Vladimíra Reisela, vznikol - ako zaznamenáva v cit. monografii dr. J. Samko - za 
púhych šesC týždňov. Vzhladom na dlžku diela - cca 20 min. (vyže 120 rukopis
ných strán partitúry) - a verký reprodukčný aparát to bol obdivuhodný výkon. 
Cyklus O mamičke prt" hlbší hlas a klavír vznikol toho istého roku; podkladom sú 
bá snické texty V. Beniaka (A dieCatko keď umrelo), A. Guotha (Doma) a F. Hečko 
(Matka mi píše list). 

Aký bol impulz na vytvorenie diel, ktoré sú zapojením Judského hlasu do inštru
mentálneho pradiva v ranej Cikkerovej tvorbe výnimkou (okrem nioh len raz siahol 
v tom období k ľudskému hlasu - v piesni Mesíční kvet, napísanej ešte na štúdiách 
v Prahe r. 1936 - aspoň čo sa Jeho pôvodnej tvorby týka)? Výbuch vojnového bes
nenia, smre a utrpenie státisícov nemohli neotriasC citlivým skladateJovým srdcom 
a nepodnietiC ho k vyjadreniu odporu proti tejto Juďmi vyvolanej kataklizme. Preto 
s takou dychtivosCou siahol na text Vladimíra Reisela, ktorý ho zrejme upútal najmä 
svojím protestným zameraním. (Dokazuje to aj venovanie na titulnej strane partitúry: 
Militi ignoto- Neznámemu vojakovi). Menej už asi Cikker rezonoval s pesimistickým 
podtextom básnickej predlohy; vzhladom na svoj inštrumentálny zámer by bol po
treboval dlhší a prepracovanejší text. Lež silou svojej tvorivej imaginácie prekonal 
jeho bezútešné pasusy a orchestrálnymi predohrami a medzihrami - ako aj opakova
ním slov - dosiahol potrebnú šírku. Kantáta je napísaná doslovne jedným dychom -
čo tiež dokumentuje vrelý Cikkerov vzCah k j e j protivojnovej tematike. 

Cyklus O mamičke má s kantá tou spoločný inšpiračný zdroj; ale vojnová atmosféra 
- s výnimkou poslednej piesne - je v ňom čiastočne tlmená; o to viac cítit z piesní 
Cikkerovo vrúcnu lásku k m atke, ktorej týmt.o cyklom postavil večne živý pamätník 
už za jej života - tak ako to urobil po jej smrti Meditáciou na tému H. Schiitza. 

Obe skladby, skúmané ex post doterajšej Cikkerovej vývojovej cesty, dávajú za 
pravdu tým hlasom, ktoré v príklone skladateľa k opernej tvorbe na začiatku päCde
siatych rokov videli jej zákonité vyvrcholenie: jeho humanistické krédo potrebovalo 
konkrétny textový materiál na výpoveď objektívnej platnosti. Vokálna epizóda šty
ridsia teho roku nie je v kontexte jeho vývoja nič náhodné, naopak, je to zákonitý 
prejav ubolenél•o skladateJoV'ho vnútra, je to anticipácia jeho neskorších hudobných 
drám a svojím spôsobom - hoci v dobe svojho vzniku pravdepodobne neuvedomená 
- aj štúdia k nim. 
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Kantáta i piesňový cyklus postavili Cikkera pred problém symbiózy rudského hlastr 
s inštrumentálnym aparátom. Vynútili si iný spôsob vedenia hlasov, než aké skladateľ 
vo svojich predchádzajúcich dielach používal: vokál si vyžiadal iný prístup a najmä 
jednoduchost pri traktovaní. Proces simplifikácie vokálneho konglomerátu od poly
fónie k harmonickej homofónii je v kantáte jasne badateľný; bol motivovaný i výra
zovými zreteľmi. V piesňovom cykle nájdeme celú šírku rozmanitého používania 
rudského !hlasu: priam vzorovú kantilénu, arioso i recita tív, prechádzajúci vo vzru
šený výrazový spev. 

Prit~m však ani v kantáte ani v piesňovom cykle neza prel Cikker svoj inštrumen
tálny natureL V kantáte je hlavným výrazovým prostriedkom orchester, plný dyna
mických zlomov i majstrovských farebných kombinácií. V piesňovom cykle zas kla
vírny sprievod umocňuje a dopovedá text, tvoriac s nim nedelitefnú jednotu. 

Kantáta okrem toho ešte výraznejšie než Cikkerove predchádzajúce diela ukázala 
skladateľov latentný dramatizmus ; predpovedala jeho vývoj k symfonickej opere,. 
l;:de ľudský hlas nie je nadradenou, ale rovnocennou zložkou inštrumentálnych línií. 

• 
Kantáta Oantus filiorum sa vyznačuje koncentrovanou tematickou prácou. Jej 

rozsiahla architektúra je vybudovaná z niekofkých nosných stlpov. Sú to: 
l. Tritón (zväčšená kvarta, resp. zmenšená kvinta) v tej výrazovej funkcii , v akej 

ho používal od hudby k Radúzovi a Mahuliene (zvlášf v Asraelovi) J. Suk - ako motív 
s mrti. Najčastejšie sa ozýva v tympanoch, napr. v týchto tvaroch: 

2. Z tri tónu vzniklá fanfára (motív vojny): 

Početné variačné odvodeniny tohto motívu neobsahujú však vždy interval tri tónu ~ 
3. Z motívu vojny je odvodený pochodovo-fanfárový motív synov; tritón je tu tie·~ 

v hlavici nahradený čistou kvartou : 

4. Inverziou prvých troch tónov motívu synov a variáciou ich rytmických hodnôt 
vzniká motív vzdoru, prvýkrát v tomto tvare: 

Zo základného motivického jadra vyrastajú i ďalšie motívy, sprievodné figúry, 
ostináta. Skvelá variačná práca zabezpečuje kantáte jednotu v mnohosti - monolit
nos!, a predsa rozmanitost. 

• 
Formove sa Cantus filiorum člení na dva diely, navonok odlíšené zapojením sólo

vého basu - v druhom diele sa basové sólo nevyskytuje. 
Kantáta sa začína krátkym orchestrálnym prológom (Allegro furioso), kde sa vo· 

fortissime po úvodných tritónových úderoch tympanov (motív smrti) , zdvojený v h or-
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nách a obohatený sláčikmi a drevami, dvakrát exponuje motív vojny a motív synov 
(v trúbkach). Nato sa po krátkej spojke a poklese do pianissima začína Largo (quasi 
Marcia funebre), orchestrálny úvod ktorého vyrastá z prísnej imitačnej práce s modi
fikáciou motívu synov, 

stúpa z pianissima do forte a poklesne doň spät. Do tremola tympanov sa ozvú prvé 
verše básne v parlande sboru: 

Slnce vychádza a zachodí 
a mŕtvi nereptajú ... 

Orchester pokračuje v prísnom rozvíjaní citovaného motívu (na pozadí akéhosi 
popravného ostináta) 

Jm 
čoskoro sa pripojí i polyfónne vedený sbor s preferovaním intervalu čistej kvarty 
v postupnej gradácii so slovami: 

Padajú hrozné, nevinné kométy, 
padajú, nevstanú, 
viac sa nevrátia zlorečí( dňu i noci, 
viac sa nevrátia do teplých domovov, 
ožiarených žiarou strachu. 

Teraz tu padá dážď, 
bolesf v malých kvapkách; 
cez večnú tmu 
presvitá svetlo nenávisti. 

Po zostupných "vzdychoch" orchestra sa vracia modifikácia motívu synov a vzápätí 
sa po prvý raz ozve sólový bas. 

Synu, chcel by si poču.t ludský hlas? 
A smrt sa ozýva! 
Synu, ty za to nemôžeš; 
pri svojej hviezdnej puške 
zastrčený v zákope 
myslíš na tých ďaleko: 
teraz plačú, súmrak z lieta 
strašidelných budúcnosti. 
Toto je štastie, 
toto je osud? 

Druhý vers Je sprevádzaný tritónom ( čo výrazne dokazuje jeho funkciu motívu 
smrti). Ako sprievod ďalších veršov sa - na pozadí závojových obalov sláčikov -
uplatňujú variácie motívu vojny v drevách i harfe, pri posledný ch slovách sólistu sa 
zas objavuje modifikácia motívu synov, zakončená skrátenou vojnovou fanfárou. 

Allegro molto inquietto je kopulou, vyvrcholením prvého dielu kantáty. Dynamicky 
sa pohybuje zväčša vo forte a fortissime. Jeho slovným podkladom sú verše: 

V zúfalom kúte zlosti, 
ktorá sa láme v kvileni guliek 
tu na močiari životných vzdychov, 
tu na nížine ludských očí 
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zavretých d o seba 
a očakávajúcich vykúpenie, 
kto sa postaví če~om proti búr ke 
a nar iekaj úcim synom? 

P re tento úsek je charakteristický šestnástinový sprievodný pohyb (nie je síce 
sústavný, rozhodne však prevláda), občasné objavenie sa motívu vojny, prvé expono
vanie a vzápätí niekoľkonásobné opakovanie mot ívu vzdom, ktorého synkopický ná
s tup na druh ú dobu (v inak prakticky nepretržitom pohybe hlasov) pôsobí podobne 
impetuózne ako motív osudu u Beethovena. V orchestri a sborových hlasoch sa neraz 
objavuje v kombináci i so svojím predobrazom - motívom synov, resp. jeho ďalšími 
variáciam i. Sbor je síce vedený imitačne, a le ci teľne jednoduchšie než v Largu; 
m iestami prejde už v s irytmický pohyb. Záver tohto úseku je poznačený mnoho
násobným opakovan ím tritónu v tympanoch v druhom z uvedených t varov (pozri 
prvý príklad !), nebadane prechád za v zväčša pianové a pianissimové Modera to Jugub
re, a kýsi epi lóg celého prvého dielu, kde s bor pritakáva sólistovi, opakujúc slová jeho 
žiaľneho spevu : 

... behajú, volajú, zmierajú, 
na ústach márna prosba . .. 

Dru hý d ie l Cantus filiorum, Allegro molto inquieto - Furioso - je vyvrcholením 
a skoncen trovaním obsahového zmyslu celej kan táty. Vyplýva to už z jeho textu: 

Vy, ktorí zostanete, 
povedzt e tam doma, 
že nič je začiatok, 
že nič je koni ec všetkého, 
že slza bô! u ničoho nestvorí, 
iba novú vojnu! 

Je treba hovori( h l.a.som silnejším než zvon, 
j e treba povedat prav du čistú ako prameň, 
jak ráno počas mieru ! 

Povedzte prav du za nás, 
povedzte zemi am, v odám, nebesám 
o z rade, o neprávosti, 
o str atenom m ladom šťastí, 
o všetkom, čo sa chvej e! 

A mŕtvi nereptajú; 
l ežia k!udne a dýchajú mier , 
vef ký m i er , sladký m ier . 

Ten to diel sa pohybuje zväčša v hornej dynamickej hladine, kontrasty však ne
chýbajú an i tu (pre Cantus fi liorum sú vôbec príznačné dynamické kontrasty en gros 
i en detail ). Hneď na začiatku toh to dielu sa ozve- uprostred vírivých ch romatizm ov 
sláčikov i driev ďalšia variácia motívu synov, 

ktorá ja sne loka lizuje svojím národným cha rakterom - ina k všeobecn)• tex t ; domi
nuje hneď v tejto alebo ďalšej modifikácii - ako os tináto 

J J 
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Sbor nastupuje onedlho po orchestrálnom úvode; je vedený temer výlučne sirytmicky 
miestami Jen v terciách (súspev tenorov a basov) v snahe urobiť text maximáln~ 
zrozumiteľným. Od slov .,Je treba hovor it . . :· sa opäť objavuje motív synov a imi
tačná práca, prehľadnostou príbuzná vedeniu hlasov v druhej polovici prvého dielu 
kantáty; za neustálej gradácie vyústi v stlpové akordy na slová " A mŕtvi nerep
tajú ... ", zakončené orchestrálnym výkričníkom (fot·tissimo possibile). 

Po generálnej pauze nastupuje kóda druhého dielu: má charakter nie nepodobný 
kóde Dvorákovho Holoubka (pravdaže, faktúra je typicky cikkerovská). Začína sa 
výrazne slovenskou vrúcnou melódiou v sólových husliach za spt·ievodu tremola 
viol a violončiel. Vzápätí nastupuje sbor ("Slnce vychádza a zachodí a mŕtvi nerep
lajú" - pokračovanie je také isté ako v poslednom ci tovanom odstavci), dokresľujúci 
s ladkobôfnu, smutne idylickú atmosféru pokoja cintorínov: opalizujúce biakordické 
zostavy pôsobia zvláštnym čarom. V tejto nálade sa dielo končí. 

• 
Zvláštny rozbor by si zas luhovala harmonická, inštrumentačná dynamická paleta 

d iela. Na tomto m ieste len stručne: Cikker sa predstavuje ako zrelý majster jeho 
hudobná reč sa pohybuje podľa potreby od diatoniky cez chromatiku až k po!Ýtona
lite: súvisí to s dôsledným domýšľaním vedenia jednotlivých hlasov od najkrajneších 
dôsledkov; protikladom k tomu je dôsledná simplifikácia tam, kde si to Yýraz vyža
duje. Partitúra doslovne hýri expresionistickými tvrdosťami aj impresionistickým he
donizmom. Dynamika d ie la je zvrásnená; jednotlivé úseky sú kontrastné, samy sú 
\'šak mnohotvárne diferencované. 

• 
Cyklus p iesní O mamičke tvoria tri rozdielne miniatúry. V prvej piesni prevláda 

monotónny kolísavý pohyb biakordických harmonických spojov v klavírnom parte 
(akoby šlo o pokračovanie e pilógu z Cantus filiorum), kým vokálny part je výslovne 
diatonický. Podobne je vedený sólový hlas i v piesni Doma ; lež nálada je tu iná: 
znázornenie blkotajúcich plameňov v kozube klavírnym ostinatom vytvára z nej akési 
scherzo cyklu, hoci aj to na v rchole prechádza vo výkrik proti prelievaniu nevinnej 
krvi. (T oto opäť poukazuje na súvis s Cantus filiorum.) Záverečná pieseň je epickým 
rozprávaním matkinej túžby po synovi, prechádzajúcim v strede vo vášnive bôfne 
výkriky osamelého matkinho srdca, zvýraznené nepravidelným tepom rytmickej figúry, 
mnohonásobný m inštrumentálnym opakovaním otázky o synovom návrate a stret
nutím d\·och tonáln ych hladín. 

Vzhľadom na kantátu je piesňový cyklus, op. 18, akýmsi jej vykompenzovaním : 
proti širokým plochám Cantus filiorum stoja tri na najmenšiu plochu sústredené 
piesne. p roti jeho technike al fresco práca zameraná na prepracovanie každého detailu 
al s ľadovovskou minucióznostou. Kým kantáta je písaná pre bas a miešaný sbor, 
je piesňový cyklus určený opäť hlbokému hlasu - ale skôr ženskému. Spojivom je -
okrem už uvedených príbuznosti - výskyt tritónového intervalu vo funkcii motívu 
smrti v prvej piesn i a najmä navodzovanie základnej náladovej atmosféry pomocou 
ostinát. Tento prostriedok použil Cikker neskôr v operách: jeho hudobné myšlienky 
vyrastajú neraz z výslovne ilustratívneho základu, ale nadobúdajú aj symbolický. 
\·ýznam: v prvej piesni monotónny pohyb znázorňuje t iež nepremennost a neúprosnos! 
smrti, v druhej zasa hra plameňov prejde vo vojnovú vravu (podobne je aj moti\· 
osudu vo Vzkr iesen í odvodený zo znázornenia zrýchleného pohybu vlaku) . Ale aj 
\"Okálna melodika piesní výslovne anticipuje spevné party skladateľových opieľ, tak 
ako Cantus filioľUm obsahuje zá rodky jeho neskorších operných scén. 

Cyklus piesní O mamičke vyd al vlani Slovenský hudobný fond a už na n it ria nskej 
11. prehliadke slov. konc. umenia ich interpre tovala členka opery SND Nina Hazu
ť-hová. No Can tus filiorum n ezaznel už vyše štv•·f storočia! Existu je jediný exemplá r 
pa rtitúr y : sklada terov rukopis. Bolo by už veru načase postara€ sa o jeho obnovenú 
prem iér u ( na jlepšie v Slovenskej filharmónii) a prípadne aj o jeho vydanie. 

I GOR VAJ DA 
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-
v ROKY - Zl VOT - UMENIE 

1911 

1915 

1916 

1920 

1922 

1924 

1927 

1929 

1930 

v rodine banskobystrického gymnaziálneho profesora Františka Cikkera sa 
narodí jediný syn J án (29. júla) 

padol na fronte v Haliči Cikkerov otec (16. mája) 

prvé Cik~erov!: stretnutia_ s hudbou prostredníctvom jeho matky Márie, rod. 
PsotkoveJ - uc1tefky klavua a spevu , kultivovanej hudobničky 

hlboký zážitok z Wagnerovho Tannhäusera pri príležUosti mesačného pobytu 
v Budapešti 

prvé lekcie harmónie u kremnického skladateľa Rudolfa Országa 

píše S l á č i k o v é k v a r t e t o B d u r 

dokončuje K l a v í r n u s o n á t u c m o I, ktorú neskôr prepracoval na 
SYmfóniu c mo l s veTkým sólom pre tubu; na jej základe bude neskôr 
prijatý na pražské konzervatórium 

získava drubú cenu v celoslovenskej súfaži hry na klavíri za prednes Nová
kovej Jarnej sonatiny 

maturuje na gymnáziu A. Sládkoviča v Banskej Bystrici 

1930-34 je žiakom Stát. konzervatória v Prahe; študuje kompozíciu (u Jaroslava Krič
ku), dirigovanie (u Pavla Dedečka) a organ (u Bedi'icha Antona Wieder
manna) 

1931 komponuje symfonickú báseň Epitaf; V i an očnú a Ver k on očnú 
kantátu 

1933 dokončuje S on at í n u pre k l a vír, ktorú v r. 1938 prepracuje na or
chestrálnu S y m f o n i e t i u 

1934 a~solvuje konzervatoriálne štúdium kompozície S y m f o n i c k ý m p r o -
logom 

1934-36 je poslucháčom kompozície na majstrovskej škole u prof. Vítezslava Nováka 

1935 komponuje ll. sláčikové kvarteto 

1936 absolvuje u Vítezslava Nováka Capri c ci om pre orch este r 

1936-37 študuje vo Viedni u Felixa Weingartnera; píše Jarnú symfóniu 

1937 nastupuje vojenskú prezenčnú službu v Trenčíne 

1939 

1940 

1941 
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stáva sa profesorom teoretických predmetov na bratislavskom konzervatóriu· 
zároveň sa ujíma taktovky vo vtedajšej Slovenskej filharmónii ' 

na ~ás<:ň ~lovenskéh_o surrealistu Vl~di_míra Reisela píše svoj prvý protivoj
novy vykr1k - kanta tu Ca n tu s f 111 or um, ako aj 2 skladby pre klavír 
V s a m o t e a piesňový cyklus O m a m i č k e 

dokončuje prvú symfonickú báseň cyklu O ž i v o t e - L e t o 

1942 

1943 

Rudolfovi Macudzinskému venuje Co n c e r ti n o p r e k l a ví r a or
ch es t e r, v ktorom uprostred vojnového besnenia ,,zachraňoval mladosf 
svojho srdca pred životom" 

svetoznáme vydavateľstvo Simrock v Lipsku vydáva Concertino, za kt~ré 
zároveň dostáva Bellovu cenu mesta Bratislavy; súčasne dokončuje druhú 
symfonickú báseň cyklu O živote - V oj a k a mat k a (Boj), ako aj 
Slovenskú suitu 

1944 v srdci Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici komponuje 
znelku pre Slobodný slovenský vysielač a P o v s t a l e c k ý p o c h o d 

1945 odmenený Slovenskou národnou cenou za Slovenskú suitu 

1946 symfonickou básňou Rán o dokončuje cyklus O živote 

1945-48 pôsobí zároveň ako dramaturg opery ND v Bratislave 

1947 píše svoje filozofické vyznanie o živote a umieraní- Sp om ie n k y 

1949 

1950 

prof. Václav Talich diriguje v Slovenskej filharmónii Spomienky 

získava Ceskoslovenskú cenu mieru 

1951 

1950-53 

1954 

začína prednáša( kompozíciu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave 

komponuje svoju prvú operu Jur o Ján o ší k (druhá redakcia 1955) 

premiéra Jánošíka v bratislavskom ND (10. novembra) 

1954 vznikajú Tatran s ké po to k y - tri etudy pre klavír 

za operu Juro Jánošík dostáva titul laureáta štátnej ceny Kl Gottwalda 

pracuje na opere Beg Baja z id (s pracovným názvom Návrat) 

1955 

1955-56 

1957 vzniká Dramatick á fan tá z i a; premiéra Bega Bajazida v SND 
(16. februára) 

1958-59 pracuje na opere T i e n e 

1959 administratívny zákrok proti opere Tiene a kritika Jána Cikkera na n . sjazde 
slovenských skladateľov 

1959-61 práca na štvrtej opere - V z kr ie sen ie 

1961 pri príležitosti päfdeslatin dostáva titul zaslúžilého umelca 

1962 svetová premiéra Vzkriesenia na festivale Pražská jar ensemblom pražskej 
opery ND (18. mája); na jeseň sa uskutočňuje premiéra Vzkriesenia v SND 
( 22. septembra) a začína sa jeho cesta po zahraničných scénach: Gera (4. ok
tóbra), Halle (25. novembra) 

1963 svetová premiéra opery Tiene na festivale v Kasseli (5. októbra) pod názvom 
Večer, noc a rán o a jej československá premiéra pod názvom Mr. 
Scr o o ge v opere SND (30. nov.) na záver m . sjazdu S väzu slovenských 
skladateľov; vedenie berlinskej Komickej opery pri príležitosti verdiovského 
jubilea sa obracia na najprominentnejšíoh súčasných skladateľov so žiadosfou 
o nové dielo; Cikker tvorí V ar i á cie na tému z opery Maškarný bál; 
zomiera Cikkerova matka (27. mája) 

1964 Stuttgartská opera uvádza Vzkriesenie (3. mája) ; Cikker na pamiatku zo
mrelej matky píše symfonickú Med i tá ci u na tému motetta H. Schiitza 
,,Blahoslavení sú mŕtvi"; začína pracovaC na novej opere podľa Diirrenmato
vých Fyzikov 

1965 premiéra Meditácie na medzinárodnom festivale H. Schiitza v západnom 
Berlíne; nezískava povolenie agentúry na zhudobnenie Diirrenmatovej drámy 
- z hotového materiálu vznikajú O r c h es t r á l n e š t ú d i e (S t ú d i a 
k č in oh r e) 

1966 dekrétom prezidenta republiky menovaný národným umelcom (21. februá
ra, titul odovzdaný 5. marca); viedenská univerzita udeľuje Jánovi Cikkerovi 
cenu Gottfrieda von Herdera (13. mája) 
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f./ 

Stvrťstoročie 
s Cikkerovým Concertinom 

Približne pred štvrťstomčím vzniklo 20. dielo ná1·odného umelca Jána 
Cikkera: Concertino pre klavír a orchester. Bol to prvý klavírny koncert 
v slovenskej hudobnej literatúre, ak odhliadneme od niektorých vtedy 
nedokončených skíc a od menších foriem tohto dmhu, ako boli nap1·. moje 
Valse-lmpromptu z roku 1934 alebo orchestrálna úpmva Laukovej sloven
skej mpsódie pre rozhlasové účely ap. Svojím novým dielom tridsiatnik 
Ján Cikker Uastlivo doplnil programovú štruktúru celovečerných koncer
tov slovenskej hudby a vytvoril zo všeobecne uznávanej poprednej skla
dateľskej dvojice Moyzes-Suchoň pre naše dejiny pevný pojem troch ve
dúcich reprezentantov modernej slovenskej hudobnej tvorby. 

Venovaním tejto skladby mne vyjadril Cikker nielen gesto úprimného 
priateľstva, ale objektívne naznačil svoj jasný postoJ v otázke výberu 
prvého interpreta nového diela. Tento radostný a čestný skutok bol pre 
mňa akýmsi slnečným lúčom na zatiahnutom nebi, lebo prišiel v časoch 
stagnácie koncertnej činnosti na začiatku druhej svetovej vojny. v časoch 
psychologickej depresie pred neistou budúcnosťou umeleckej kariéry vô
bec. Concertino vyvolalo nový elán a dôveru a spoločná práca so sklada
teľom pred premiérou v jeseni 1942 ešte viac upevnila naše priateľské 
i umelecké vzťahy. Rodinné výlety za krásami stredného Slovenska držali 
rovnováhu s usilovnou snahou po vyšších cieľoch kongeniálnej interpre
tácie. 

Skvelému dielu som pomohol preniknúť na mnohé pódiá významných 
európskych miest a najmä spoločná nahrávka pod taktovkou autora v roku 
1953 pre edičný plán SUPRAPHON zaručila znamenitej a vždy pôsobivej 
skladbe trvalé rozšírenie v tisícoch exportných gramafónových platní po 
celom hudobnom svete. Dnes patrí Concertino k základnému repe1·toáru 
mnohých čs. klaviristov všetkých vekových skupín a veľa zahraničných 
klaviristov si tak isto obľúbilo nespornú hodnotu tejto skladby. 

Zaliatky víťaznej cesty Concertina prebiehali takto: prvé predvedenie 
odznelo dňa 13. októbra 1942 v Národnom divadle v Bratislave pod tak
tovkou prof. Josefa Vincourka s divadelným orchestrom. Sólový part som 
študoval od jari z autorovho rukopisu samotného klavírneho hlasu. Naj-

JURO JANOS1K (Bratislava, 1954) 
MISTER SCROOGE (Kassel, 1963) 
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BEG BAJAZID (Szeged, 1959) ..... 
VZKRIESENIE (Wupperthal, 1964) 





bližšie dve predvedenia boli v za
hraničných rozhlasových staniciach: 
13. marca 1943 v Berlíne (rozhla
sový orchester dirigoval Hilmar We
ber, Cikkerova zahraničná premiéra 
bola zarámovaná Suchoňovou Bala
dickou suitou a Moyzesovou druhou 
symfóniou) a 30 mája 1943 v Záhre
be, kde v tom čase pôsobil dirigent 
Boris Papandopulo. Aj tu bol pro
gram doplnený Moyzesom ( Jánoší
kovi chlapci) a Suchoňom (Nox et 
solitudo, sólistka: Božica SitariéJ. 
Medzitým už mal nemecký naklada
teľ N . Simrock (Leipzig) zaistené 
vydavateľské práva Cikkerovho 
Concertina a onedlho vyšiel klavír
ny sólový part s podloženým klavÍ1·
nym výťahom, nahradzujúcim or
chester, v skladateľovej úprave. 
Nemecko-slovenský text tohto prvé
ho vydania uvádza venovanie: Sei
nem Freund, dem Pianisten Rudolf 
Macudzinski zu eigen - Svojmu 
priateľovi a pianistovi Rudolfovi 
Macudzinskému. Do predaja sa do
stalo len veľmi málo výtlačkov, le
bo celý náklad i s vyrytými platňa-
mi zhorel pri bombardovaní mesta Lipska. Jeden z autorských exemplárov 
pre skladateľa, ktorý mi daroval v lete s vlastnoručným podpisom "Rudimu 
Janko. Bratislava, 31. augusta 1943.", je azda najzávažnejšou cennosťou 
celého môjho notového archívu! 

Nasledovali ešte dve predvedenia v tomto roku: 5. novembra 1943 na 
symfonickom koncerte Slovenského rozhlasu pod taktovkou Krešimira 
Baranoviéa a v nedeľu 21. novembm 1943 ako odpoludňajší koncc;·t or
chestra Viedenských symfonikov za dirigovania prof. Antona Konratha 
vo vypredanej veľkej sále Wiener Konzerthaus. Práve pred týmto dôleži
tým vystúpením ma za sychravého novembrového počasia chytiL poriadny 
,.hexenšus" a ešte dodnes cítim hrôzu, keď som musel nastúpiť na pódium, 
kde aj za orchestrom boli rady obecenstva, tak, aby čím menej bolo badať 
neprirodzenú chôdzu! 

5. mája 1944 usporiadal Slovenský rozhlas symfonický koncert na pam.äC 
25. výročia smrti generála Stefánika, znova dirigoval K1·ešimír Baranovié 
Cikkerovo Concertino. O desať dní, teda 15. mája, vysielal rozhlas v Buda
pešti koncert operného orchestra pod vedením Ľudovíta Rajtera, tretím 
číslom programu bolo Concertino. A ešte 22. novembra 1944 nahral vie
denský rozhlas Cikkerovu novinku pod taktovkou Michala K nec hts bergera; 
táto nahrávka bežala dlhé roky v kópiách aj cez iné vysielače, pričom došlo 
k zaujímavej a čiastočne pochopiteľnej zámene mien sólistu a dirigenta. 

Koncom mája 1953 uskutočnili Gramofónové závody vo Vládnej budove 
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v Bratislave nahrávku Concertina s divadelným orchestrom za dirigovania 
autora v neuveriteľne krátkom čase: ráno o 8. hodine sme začali skúšať 
a už pred 12. hodinou sme v byte skladateľa oslavovali vydarenú a hotovú 
nahrávku! Koncom toho istého r oka zaradila Slovenská fi lharmónia na 
jeden z abonentných koncertov v decembri Cikkera v mojom podaní pod 
taktovkou Ľudovíta Rajtera. 

Dňa 25 . apríla 1957 som hral Concertino v sál e Ceského domu v Ostrave
Vítkoviciach s komorným orchestrom Jána Pešata, 5. októbra 1959 na dru
hom abonentnom koncerte Ostravského symfonického orchestra pod skve
lým vedením J osefa Daniela v Divadle Zdeňka Nejedlého a dv a Toky nato 
dňa 13. októbra 1961 znova s komorným orchestrom Jána Pešata, vtedý už, 
pravda, vo veľkej sále nového Domu kultúry v Ostrave. 16. novembra 1961 
nasledovalo ešte j edno predvedenie na Morave, na abonentnom konce1·te 
Státní filhaTmonie v brnenskom Stadione, dirigoval nositeľ Radu práce 
Jaroslav Vogel. 

Rok 1964 ma s Cikkerovou skladbou zaviedol najprv do Ciech: Karlo
v arský symfonický orchester dirigoval Vladimír Matéj 28. augusta v sále 
Lázné III. v K arlových Varoch a 29. augusta v Dome kultúry v Ostrove 
nad Ohfí. 7. septembra som predniesol Concertino v Támci osláv 20. výročia 
Slov. nár . povstania s orchestrom Slovenskej filharmónie pod taktov kou 
Ľudovíta Rajtera v Divadle F. X. Saldu v L iberci, mesiac potom dňa 5. ok
tóbra 1964 s Mestským symfonickým orchestrom v j u hoslovanskom meste 
Niš pod taktovkou pohostinského di1·igenta Djura Jakšiča z Belehradu. 

Zájazd Slovenskej filharmónie koncom roka 1964 do Sovietskeho sväzu 
mi umožnil interpretovať Cikkerovo Concertino v najväčších m etropolách 
eu1·ópskeho Ruska: 19. novembra vo veľkej sále Leningradskej filharmónie, 
dirigoval opäť zaslúžilý umelec Ľudovít Rajter, 21. novembra v mohutnej 
sále Paláca kultúTy v K i j eve pod taktovkou šéfdirigenta Ladislava Slováka, 
zaslúžil ého umelca, tak isto za jeho dirigovania 28. novembra v aule uni
verzity v Rige a 1. decembra v staroslávnej sieni moskovského konzer
vatória. 2. decembra sa náš koncert opakoval ešte v Dome skladateľov 
v Moskve pod Rajterovou taktovkou pre vybrané obecenstvo umel eckého 
sveta sovietskej metropoly. 

V bežnom roku 1966 ma bratislavské Stúdio mladých pozvalo na inter
p1·etáciu Concertina 19. apríla na koncerte rozhlasového orchestra, ktorý 
pohostinsky dirigov ala Aviva Einhornová z Paríža. Zvedavci sa ma pýtali, 
ako som sa cítil, keď ma dirigov ala žena? J ednoduchá odpoveď: veď mám 
za sebou 35-ročné manželstvo, prax teda zaručene dostatočná .. . No keď 
sme náhodou už pri tejto 35-ročnej činnosti na dvoch klavíroch: náš verný 
priateľ Janko Cikker nám dvom prepísal svoju Slovenskú suitu, op. 22. 
JYre dva klavíry, na opis partu l . klavíra vlastnoručne naznačil krásne 
venovanie " Sylvii Macudzinskej a Rudimu Macudzinskému na znak Ľud
ského i umeleckého priateľstva venuj e túto úpravu Slovenskej suity Ján 
Cikker, Bratislava 28. X. 1949." Nespočitateľné množstvo našich interpre
tácií suity bolo korunované nahrávkou v júni 1966 v západonemeckej 
spoločnosti Siiddeutscher Rundfunk Stuttgart. 

RUDOLF MACUDZI NSKI 
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Ján Cikker 

Orchestrálne štúdie 
k činohre 

Dokončené: 16. 2. 1965 
Trvanie: cca 17 min. 
Premiéra: 21. novem bra 1965. Symfonický 
orchester Cs. rozhlasu v Bratislave d iri
goval Bystr ík Režucha 

Táto Cikkerova skladba pre veľký sym
fonický orchester mala premiéru na jeseň 
1965. Odborná i laická verejnosť ju síce 
prijala vcelku k ladne, no so záujmom viac 
zdvori lostným ako vyvolaným samotnou 
skladbou. Cikker sa až príliš "usadil" 
v predstavách ako skladateľ opier. Or
chestrálne štúdie však dokazujú veľké 
majstrovstvo svojho tvorcu napriek tomu, 
že - súdiac podľa názvu - sú len vedľaj
ším produktom práce na hudobnodrama
tickom diele. Ak zanedbám ten to skrom
ný názov, k čomu závažnost skladby pria
mo núti, stojím pred ambicióznou a v mno
hých črtách neobyčajnou partitúrou. Ako 
ukáže ďalší rozbor, nebudem sa môct vy
hnút poukazu na literárnu inšpiráciu Dli
renmattovými Fyzikmi a na zreteľné prí
znaky faktu, že hudba Orchestrálnych 
š túdií nesie v sebe zárodky hudobnodra
matickej konštrukcie. Vopred však možno 
povedat. že to n eznižuje jej samostatnú 
symfonickú hodnotu a logiku, no a ni n e
uľahčuje hodnotiaci prístup do jej neoby
čajne zrelého a skoro tajomného myšlien
kového sveta. 

Pokúsim sa vyjsť z dojmu. No nie z do
jmu. ktorý som mal po prvom počutí, ale 
z toho, aký sa m i vykryštalizoval po mno
honásobnom počúvaní a ktorý mi utn-dila 
analýza hudobnej štruktúry tejto sklad
by. Silne v ňom prevažujú dojmy kladné. 
Pr"iznačnou a do všetkých vrstiev a zlo
žiek prenikajúcou črtou je silná a sústre
dená dramatičnosť, kombinovaná s ne
preexponovanou, zdržanlivou lyričnostou . 
Takto bez vysvetlenia je to len fráza, no 

z niektorých faktov analýzy vyplynú pred
poklady pre toto tvrdenie. Obdivuhodná 
je i štýlová samostatnosť a syntetičnost 
hudobnej reči, v ktorej niet eklekticizmu, 
hoci možno vystopovať množstvo podne
tov zo súčasnej svetovej hudby. Tie sú 
však natoľko vnútome pretvorené Cikke
rovou individualitou, že je takmer zby
točné o nich hovoriť. S práve spomínanou 
črtou homogénnosti výrazových prostried
kov súvisí i skutočnost, že rafinované 
racionálne operácie s materiálom, ktorý
mi sa skladba priam hemží, nie sú pri
márne určujúcim faktorom posluchovej 
logiky skladby. Sú síce jej dôležitým pred
pokladom, no neznamenali by nič bez 
psychologicky účinnej a odôvodnenej or
ganizácie procesuálneho n apätia. V tomto 
ohľade sa však Cikker nevyhol silnému 
vplyvu svojej javiskovej predstavivosti a 
divadelného cítenia a narušil niektoré 
vžité predstavy o symfonickej skladbe. 
Netrúfam si rozhodnúť, či sú to slabiny 
diela alebo netradičné tektonické mysle
nie v oblasti symfonického žánru. Fakt 
je, že isté plytvanie dramatickými zvrat
mi a relatívny nedostatok očakávanosti 
vo formových vzťahoch oslabujú poslu
cháčovu pozornosť, ktorá potom nezvlá
dze zaregistrovať záverečné fázy skladby 
adekvátne k ich dramatickej závažnosti. 
Určité momenty, ktoré ešte spomeniem, 
spôsobujú, že sa mimovoľne vynárajú mi
mohudobné predstavy javiskovej akcie 
a lebo situácie, čo odvádza pozornosť od 
vlastného stvámenia hudobného materiálu 
v procese formy. Tieto moje posledné po
známky k Cikkerovej skladbe sa týkajú 
skôr hľadiska laického. Odborníkov by 
tieto čt·ty nemali mýliť pri vytváraní si 
mienky o nej . No je to tak, že ich mýlili 
a mýlia. Preto ich neslobodno zamlčovať. 
Ak prijímame Orchestrálne štúdie ako 
samostatné symfonické dielo, a nielen ski
cu k inej hudobnodramatickej práci otroc
ky závislou od predlohy, je potrebné dat 
do diskusie a sproblematizovaf ich nekon
venčné, neobvyklé a hádam i nedotiahnu
té momenty. Každ é dobré umelecké dielo 
má svoje tajom stvo, kľúče od ktorého ne
ležia na dosah. Co sa mňa týka. priam 
cítim, že sa touto skladbou sa tají auto
rovo mallarméovské ubezpečenie - "Ne
namáhal som sa nad svojím dielom nato, 
aby ste ma tak hneď pochopili!" 

Skladba je jednočasfová, i keď jej ob
rovská konštrukcia zahrňuje niekoľko re
latívne samostatných celkov. Podľa môj
ho názoru je celkový formový proces dvoj
fázový. Od začiatku až po medzihru violy 
a kontrabasu (č. 19), ktorá je spojujúcim 
článkom, rozvíja sa samostatná rozľahlá 
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a velmi voľne riešená sonátová plocha. 
Druhá fáza, ináč materiálove vychádza
júca z toho istého základu ako fáza prvá, 
sa v závere vracia k nálade a postupom 
zo začiatku prvej fázy, a tým veľmi ná
znakove rámcuje proces (od č. 34). Tento 
záverečný úsek obsahuje na začiatku sólo 
sláčikového tria, ktoré sa objavuje i v stre
de prvej myšlienkovej plochy v prvej fáze 
(pred č. 3). Vzhľadom na situácie, v kto
rých Cikker toto nástrojové zoskupenie 
exponuje, dokonca i vzhladom na riešenie 
jednotlivých partov v prípade záveru, 
možno v troch sláčikových nástrojoch vi
dieť personifikáciu troch vedcov z Diiren
mattových Fyzikov, priam hudobnopsy
chologickú štúdiu ich postavenia v situá
cii i jedného voči druhému. To je však 
len jeden zo znakov javisko\·ého cite 1i:.t 
skladby. Hlavným problémom v tomto 
ohľade je spôsob a rytmus, akým strieda 
Cikker jednotlivé plochy formy. Jeho for
mové riešenia, detailnejšie i celkové, ob
sahujú a rešpektujú základné formotvor
né princípy - kontrast, návrat, variačnost 
atď., no nie do rovnakej miery. Návrat 
je potlačený na náznaky, čo je však vy
kompenzované skutočnos(ou, že všetky 
úseky skladby vychádzajú z rovnakého 
radového materiálu, ktorý je originálne 
a vtipne volený tak, že nie je len púhou 
schémou na variačné spracovanie pomo
cou rytmickej a kontrapunktickej inven
cie, ale jeho konštrukčná vtipnosť a jedi
nečnost zaručuje harmonickomelodickú 
príbuznosť i medzi výrazove úplne vzdia
lenými modifikáciami. Detailné vztahy 
tohto druhu sú posluchovo tažko prístup
né, ale - čo je dôležité - dielo má na
priek obrovským kontrastom jednotnú 
atmosféru, jednotné a plynulé náladové 
spektrum. To je tá štýlová jednota, o kto
rej som sa zmienil na začiatku. Fakt, že 
Cikker ukazuje dôvernú znalost Berga. 
·weberna, Schonberga, no popritom i Ho
neggera, Ba rtóka a iných klasikov moder
ny, nič nezmení na tom, že v jeho hudob
nej reči je všetko jeho vlastnou, m;ginál
nou výpoveďou. No spät k forme jeho 
skladby! Vzhľadom na v podstate dodeka
fonický spôsob práce s dvanásttónovým 
materiálom chromaticky je celá skladba 
vlastne sledom variácií radu, jeho permu
tácií alebo len niektorých intervalových 
buniek. Cikker sa napriek tomu nezrieka 
stimulačnej funkcie motívu, formuje svo
je melodické frázy veľmi zreteľne a in
venčne, čím len podčiarkuje ich primárnu 
funkciu vo formovom procese. 

Kontrast. ako som už spomenul, je rie
šený väčšinou bez prechodu. náhlymi 
zvratmi. Cikker často i navonok funkciou 
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homogénnu plochu formuluje rozmanitým 
a kontrastným spôsobom. Tým napríklad 
i do meditatívnych úsekov vnáŠ3 nepo
koj, očakávanie. Prvý úsek druhej plochy 
v prvej fáze, voľne zodpovedajúci nástupu 
vedľajšej myšlienkovej skupiny v sonáto
vej forme (č. 6), je zas príkladom, v sklad
be veľmi častým, na simultánny kontrast 
dvoch pásiem (pohyblivý kontt-apunkt 
v dychových nástrojoch oproti kontra
punktu medzi husľovým a violončelovým 
sólom). Táto kumulácia napätia, neoča
kávanosť zmien, stručné pointovanie evo
lučných plôch, vnášanie nervozity i do 
ukTudňujúcich úsekov. technika vsuviek, 
odďaľujúcich dopovedanie určitej evoluč
nej línie, to všetko sú postupy, ktoré do 
Cikkerovho symfonizmu prenikli z javis
ka. z opery. Spôsobujú netradičnost for
my. jej nerovnú krivku, sled ujúcu rozma
nité psychické nuansy na úkor celkovej 
idey. Po zoznám ení sa so skladbou je zrej
mé, že centrálnym vrcholom je plocha 
pred č. 33, ktorá potom prekrásne doznie
va až po č. 34. návrat sláčikového tria. 
hraného spoza orchestra. Je to typick)• 
symfonicky cítený úsek formy. Celkove 
možno povedať, že druhá fáz::t skladby 
(od č. 20) je formovaná prehľadnejšie ako 
prvá, i keď je tak isto voľne vystavaná 
v sonátovej forme. Má (t·agmentárnejšie, 
ale pergnantne riešené expozičné úseky 
a rozsiahle rozvedenie. výsledkom ktorého 
je spomínaný centrálny vrchol. No v prvej 
sonátovej fáze skladby sú na č. 4, 9 a pred 
č. 17 tri výrazné vrcholy, z ktorých najmä 
posledný dosť narúša suverenitu závereč
ného \'ľcholu, ktorú je vzhľadom na cel
kovú logiku skladby potrebné predpokla
dať i vyžadovať. Vzhľadom na Diirenmat
tovu predlohu je táto vzrušivosf namieste 
a centrálnosť záverečnej katastrofy i ka
tarzia je zrejmá vo vztahu k dramatickej 
situácii. Nie však celkom v samostatne 
stojacom symfonickom diele. Tak, pri
pusťme, môže táto prílišná a k zmene ná
chylná dramatičnosť predčasne odčerp:tt 
zásobu poslucháčovej pozornosti. 

Teraz by som chcel upozorniť na nie
ktoré detailnejšie momenty hudobnej 
štruktúry v tejto Cikkerovej skladbe. Cha
rakteristická je absolútna prevaha ko 1-

trapunktického myslen ia, ktoré sa neob
medzuje na tradičnú simultánnosť podob
nosti. teda imitačný kontrapunkt, ale kom
binuje v bohatej polymetrike a polyritmi
ke \·eTmi vzdialené línie. Pripomenula mi 
miestami Janáčkove .. sčasovací dna", kto
ré dajú skladbe pôsobivú mnohosť a 
neustály nepokoj . Skutočne, Cikkerova 
skladba pôsobí ako zápas o pokoj, a tento 
moment je zreteľne dosiahnutý v závere, 

faktúra ktorého je veľmi prostá a zbavená 
akéhokoľvek nepokoja a opozície línií. No 
Cikker ani pri imitačnom kontrapunkto
vaní častých kánonoch a p. nechodí po 
vyšliapaných cestách. Zložito pracuje 
s rytmom, augmentuje, diminuuje, in
vertuje. Tu by ma ktokolvek mohol obvl
niť z nedôslednosti. Je predsa zdanlivo 
zbytočné rozlišovať imitačný a neimitač·· 
ný kontrapunkt vzhľadom na spoločný 
intervalový základ všetkých línií. No mys
lím že existuje hranica, za ktorou odstre
divá sila rytmicko-farebnej variácie v spo
lupráci s tempom a pozadím prev~šuj.e 
a prekonáva dostredivosť intervaiO\·eJ pn
buznosti. Neviem ju presne určit, ale Cik
ker s ňou rafinovane počíta a dosa huje 
prenikavé účinky. Na porovnanie opä! 
uvádzam úsek od č. 6. 

Popri kontrapunkte v naj rozmanitej
šom r iešení nachádzame v Orchestrálnych 
štúdiách aj hetero(óniu, používanú pre
važne na tvorbu pozadí. Obyčajne je rie
šená tak že jednotlivé hlasy nepravidelne 
rotujú po tónoch radu alebo izolovanej 

t fis t gis 
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sérii tónov radu, a tak tvori3 premenlivé 
zvukofarebné pozadie pre iný proces 
v ostatných hlasoch. Tieto miesta majú 
nenapodobitefnú cikkerovskú zvukovost 
a pritom ich nemožno redukovať na holú 
škvrnu, pretože si vďaka prepracovanému 
vedeniu hlasov a charakteristickým inter
valom zachovávajú charakter mnohosti, 
rôznosti i keď chýba typická kontrapunk
t ická opozícia medzi líniami: príkladmi 
nech poslúžia úseky pri č. 3 a 36. Na č. 14 
nachádzame heterofóniu, vytvorenú z jed
ného krátkeho motívku, súčasne rozvíja
ného v niekoľkých rytmických modifiká
ciách. Výsledkom je akusticky pôsobivý 
plastický dojem mnohosti. Bohato použi
tý kontrapunkt a heterofónia temer úplne 
vytlačili homofónnosf a ostinato. 

Záverom uvádzam stručný rozbor dva
násťtónového radu, s ktorým Cikker v tej
to skladbe pracuje. Je v rozpore s klasic
kými požiadavkami na rad, ale je tak 
vtipne riešený, že sa nevyhnutne musel 
stat určujúcim momentom pre zvukovosť 
diela: 

t dis t 
a d i s e f h d 

l 
__ l _1 __ 1 _1_1 _1 __ 1 _1 __ 1 1 __ 1 _1 _ _ 1 _1 __ 1 _ 1_1 _l _ _1 __ 1 

tritón 

~~ ~~ E!i F'lPl 
tritón 14 F I tritón E2l 

m. 2 v. 3 v. 3 m, 2 v, 7 v, 7 
------------

Na prvý pohľad sú zrejmé tieto skutoč: 
nosti: symetričnost usporiadania, ktora 
umožňuje bohaté kombinácie i osamostat
nenie jednotlivých buniek, výnimočné 
postavenie v. 2, m. 3, prevaha tritónu, 
v. 7 a m. 2 a úplné vylúčenie č. 4, 5 a 
m. 7 teda intervalov, ktoré podopie ra li 
tt·adiČnú tonalitu, pretože reprezentujú 
základ kadenčnej formuly, resp. v prípa
de m. 7 názvuk na dominantnú septimu 
ako súčasť D 7. Tý m Cikker dosiahol úpl
nú nezávislost od tradičného melodického 
myslenia a vyhol sa harmonickej centra
lizácii procesu. Uvoľňovaním jednotli
vých zväčša trojtónových buniek z orga
nizá~ie radu dosiahol skladater pružnosť 

pri posúvaní radu na jeho transpozície 
a zabezpečil si vo!nú ruku pri regulácii 
vertikálnych výsledníc, ktorým sa zrejme 
(napriek lineárnosti svojho myslenia) sta
rostlivo venoval. Umožňuje to tiež vo!nú 
tvorbu motivických jadier a evolučnú prá
cu s nimi. 

Celkove urobili na mňa orchestrálne 
štúdie veľký dojem. Je to dielo nie Iahko 
pdstupné v celej svojej obsažnosti, kri
t ikmi nedocenené (napr. pri hlasovaní 
o Cene čs. kritiky za r. 1965) a okrem toho 
napriek strhujúcemu Režuchovmu pocho
peniu ešte stále čakajúce na adekvátnu 
interpretáciu. 

Juraj Hatrík 
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Keď vyprchá vôňa 

l 
Gejza Dusík: Modrá ruža 
Réžia: Kornel Hájek a. h. 
Dirigent: Bohuš Slezák 
Choreografia: Boris Slovák 
Scéna: Otto Sujan 
NS Bratislava 

"V súčasnooti možno pozorovaf, že sa 
rýchle vyžíva žáner operety, a to v pod
state i operety klasickej. Ale nových hod
notných diel, ktoré by nastúpili na mies
to tohto prevažne umelecky málohodnot
ného repertoáru, je zatiaľ veľmi málo ... 

. .. a preto bude do budúcnosti nutné 
venovať repertoárovým potrebám našich 
terajších operetných súborov zvýšenú po
zornosť a priamo tvorbou im pomáhať 
v procese prestavby smerom k súborom 
nových typov hudobno-zábavného di
vadla." 

Uvedené citáty sú vybrané- z , oficiálnej 
zprávy "0 práci Sväzu československých 
skladateľov medzi II. a III. sjazdom" 
(1963, str. 9 prílohy HR) a sú dnes jas
ným dôkazom, ako krátkodobé sú všetky 
proroctvá založené na frázach, neznalosti 
problematiky, na zbožnom prianí i na 
veľkých protikladoch medzi záujmami 
~ladiacich orgánov a vkusom publika. 
Zvlášť okaté je to práve v tejto hudobno
zábavnej problematike, kde nevyhnutne 
treba počítať so širokou masovou poslu
cháčskou základňou, kde sa nikdy nerá
talo a nebude rátat so zvlášť vyspelým 
umeleckým vkusom, pretože poslaním 
tejto "ľahkonohej sestry opery" odjakživa 
bolo niečo iné. Terajšia situácia v našom 
divadelníctve - a hlavne v oblasti hu
dobno-zábavných divadiel - je toho do
statočným dôkazom. Pokusy o nov ú ope
retu či jej novodobý názov - musica! -
tak ako sa "usmerňovali", sa ukázali ne
životné - a to umelecky i z hľadiska 
zábavy. Dnešná svetová tvorba tohto 
žánru jasne dokazuje, že aj hudobno
zábavná divadelná tvorba, operetná a te-
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da aj musicalová, musí nevyhnutne ko
rešpondovat so s~ojou dobou a okolím. 
hlavne musí bezpodmienečne počítať so 
s v o j í m p o s l u c h á č o m . '!\ak ako 
s ním rátal Offenbach, Lehár, Kálmán, 
ako s ním počítajú dnešní skladatelia 
a ako s ním u nás počítal aj Gejza Du
sík, au tor Modrej ruže. :Zivotnosť Dusí
kovho diela spočíva i pri všetkej disku
tabilnosti a pri všetkých požiadavkách 
na tento žáner predovšetkým v tom, že 
Dusík vedel, pre koho svoje operety kom
ponuje. A tak teda v podstate aj dnes sa 
návštevníci Modrej .ruže grupujú z mi
lovníkov starej operety, staršie generácie 
sem chodia pospomítať na svoju mladosť, 
mladší snáď zo zvedavosti alebo z re
cesie. 

Domnievam sa, že dnešným· húfnym 
akceptovaním starej operety, ktorú sme 
nedávno vedeli tak ľahko "zlikvidovať", 
a tak pretrhnúť prirodzenú kontinuitu 
vývoja k novým, kvalitnejším formám, 
sme sa dostali do veľmi nepríjemnej si
tuácie. Predovšetkým v tom, že dnes 
vlastne odsúdenú starú operetu rehabi
litujeme, ospravedlňujeme sa z vlastnej 
tvorivej nemohúcnosti a, jednoducho po
vedané, "tento prevažne umelecky málo
hodnotný repertoár" sa stáva dobrým pre 
peniaze, ktoré prináša do pokladníc, stá
va sa záchrancom ekonomickej situácie 
socialistického divadla. 

Klasická či staršia opereta stojí dnes 
aj pred iným problémom. Pred novou 
reštauráciou, pred tvorivým interpretač
ným problémom. A to je, myslím, úloha 
oveľa závažnejšia ako zapodievat sa pred
poveďamt o úmrtnosti alebo životnosti 
toho či onoho. Tak je to aj v prípade 
Dusíkovej-Braxatorisovej Modrej r uže. 
Myslím si, že autori mali odstrániť nie
ktoré krikľavé, naivné a výslovne smieš
ne miesta radikálnymi škrtmi (aspoň 
režisér tu mal zasiahnut!) , zmeniť frivol
nosti, dať dielu koncíznejšiu stavbu, spád, 
rytmus atď. Pravda, to je požiadavka, 
ktorá je súčasne ústupkom. No zatiaľ sme 
nútení brat do úvahy terajšiu situáciu, 
preto musíme brať do úvahy aj určité 
ústupky, mali by sa však diať z pozície 
interpretačnej kvality. Košický režisér 
K orne l Háje k si túto prácu odpus
til, oddane slúžil zastaraným konvenciám, 
urobil "show" pre staré publikum. J edine 
hlavná dvojica I v an Kr a j í č ek a 
Már i a Sch we i g ho fero v á svojím 
odstupom, nadhľadom a recesným prí
stupom priniesli na javisko oživenie a 
aspoň n e j a k ý pohľad na stvárňovanú 
problematiku. Ostatní okrem Kittnarovej 
- ktorá dominovala spevácky - sa po-

hybovali ako pri priemernej šachovej 
partii, rozjatrili uspaté sentimentálne 
spomienky a po každom hudobnom čísle 
vyvolali nadšený aplauz. Nová scéna sa 
tentoraz svojmu publiku "odvďačila" za 
dlhoročnú návštevnícku pozornosť ... 

-mnk-

Neveselé impresie 

l 
Franz Lehár: Veselá vdova 
Režisér: K a rel Smažík a . h. 
Výtvarník: František Ski'ípek a. h. 
Kostýmy : Oľga Filipi a . h. 
Dirigent: Vojtech Javora 
DJGT Banská Bystrica 

Už v závere svojej kritiky banskobys
t rickej Toscy (SH č. 2, str. 81) som vy
slovil svoje výhrady voči zaradeniu Ve
selej vdovy do repertoáru banskobystric
kej spevohry. Keď som si však prečítal 
zhodne priaznivé kritiky poslednej Sma
žíkovej p rešovskej inscenácie a neskôr 
i jeho odmietanie statičnosti v predpre· 
miérovom interview, začal som dúfať, že 
uvidím aspoň solídnu - hoci remeselnú 
- prácu, dynamické "Schau", k toré ako
tak využije výdobytky súčasného trendu 
hudobnozábavného divadla. :Ziaľ, nestalo 
sa tak ; skutočnosť dokonca ďaleko pre
výšila všetky moje prvšie tristné obavy. 
Karel Smažík sa nedokázal ani máčny 
máčik vymaniť z jemu vlastnej šablóny 
- inscenoval Veselú vdovu ako revuálnu 
veľkú operetu. Zabudol však na jednu 
"maličkosť": totiž na to, že banskobys
trická spevohra je už dimenziami svojho 
materského javiska komornou scénou. 
A tak sa síce na javisku i nad čiastočne 
zakrytým orchestriskom prezentuje prak
ticky celý súbor, ale neraz si iba prekáža 
- a tak namiesto veľkej operety je na 
scéne zväčša iba veľký galimatyáš; žia
rovk y na reklamnom orámovaní hracie
ho priestoru (a la exkluzívny bar anno 
dazumal) sa striedavo zapaľujú a zhasí
najú, reflektory ,.čarujú" v pseudomou
linrougeovskom štýle - ale nedokážu 
zastrieť skutočnost, že režisér nemá ani 
byľku invencie a celé jeho "umenie" je 
stokrát otrepaná najkonvenčnejšia rutina 
najpokleslejšieho druhu; povedané slova
mi Prokofievovými (vzťahujúcimi sa na 
Smažíkovho duchovne príbuzného kole
gu): dokáže spamäti inscenovať stovku 
diel, ale nedokáže vymyslieť zhola nič. 

Banskobystrická Veselá vdova je pria
mo ukážkovým starinárstvom všetkých 
banalít úpadkovej operety - gýčovitou 
scénou a kostýmami začínajúc cez tie 

najotrasnejšie "vtipnosti" šaržového dru
hu pokračujúc (jeden príklad za všetky: 
francúzski dôstojníci Cascada a Brioche 
sústavne salutujú a hrmotia podpätkami) 
a vyslovenými vulgárnosťami končiac. 
Opäť zdôrazňujem, že som neočakával 
zázrak ani druhú inscenáciu a la Béjart 
- lež' uvidieť variáciu "zdynamičtenia'• 
Sostakovičových Ceriomušiek pred šiesti
mi rokmi v prešovskej spevohre bol 
predsa len neočakávaný šok! Len ľutu
jem účinkujúcich, zvyknutých robiť se
riózny "kumšt" a nie typickú "šmíru". 

Nebolo by však správne odsudzova{ 
na ne poukázalo tretie číslo vlaňajšieho 
iba Bystričanov za jednu nepodarenú 
operetnú inscenáciu - napokon som pre
svedčený, že operety Kálmána a Lehára 
sa v DJGT v nasledujúcich rokoch už 
sotva objavia; svedčí o tom dramaturgic
ký plán na nasledujúcu sezónu. Na Slo
vensku je viac pestovateľov starej ope
rety - stačí sa pozrieť na plagát košic
kej opery a prešovskej spevohry, ba ani 
bratislavská Nová scéna si neodpustí 
uviesť raz do roka "bonbónik" tohto dru
hu. Korene sú zrejme hlbšie - čiastočne 
ročníka Divadla. Nebude vari nezaují
mavé upozorniť na tomto mieste aspoň 
na niekoľko m yšlienok z neho: "Ako už 
toľkokrát v okamihoch krízy, orientuje 
sa divadlo i dnes na radikálny príklon 
k sfére takzvanej zábavnosti, aby tu hľa
dalo spásonosné východisko zo svojich 
temer už chronických ťažkostí. Kríza sa 
tým však v zábavu nemení. Naopak, 
v kríze sa ocitá zábava ... Nie je tu mož
né nezaznamenať istý pocit oslobodenia 
od nepríjemného tlaku spoločensko-kri
t ických tendencií, s ktorými majú divadlá 
len a len ťažkosti ... " (Ivan Vojtech). 
"Každá nastupujúca nová trieda - ihneď 
po uchopení moci - chce svoj ideál rea
lizovať, a to tak, že sprvu preberá úplne 
mechanicky to, čo bolo symbolom moci 
u predchádzajúcej. To sa stalo osudom 
i buržoázie ... i proletariátu... Nemýľ
me sa: obrovské rozšírenie gýču vo všet
kých druhoch umeleckého prejavu za 
pooledné storočie nesie dodnes trpké ovo
cie v tých ľudových sférach, ktoré sa 
dosiaľ nenaučili cieľavedome premieňať 
svoju predstavivost a vedychtivosť proste 
preto, že poňatie určitého šťastia dosiaľ 
trvá a že najrôznejšie druhy odcudzova
nia zďaleka nevymizli. Určité ideály sú 
veľmi zotrvačné a individuálna potreba 
kľudu veľmi intenzívna ... " (Václav Zyk
mund). 

Diagnóza by tu teda bola. Horšie je 
však, že terapiu nikto doteraz ani len 
neskúšal, ba choroba sa nákazlivo šíri 
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Vybočenie z konvencií • SF 
31. marca a 1. april.a 1966. Koncert Speváckeho sboru Slovenskej fHharmónie. 

Dirigent Ján Mária Dobrodinský. Sólisti: Anna Porgesová, Anna Cervinlcová, Ľudovít 
Buchta (spev), Ladisl.av Holásek (čembalo, klavír), Jozef Bulva (klavír), Ján Va
lach (organ). Program: Ján Schimbraczky: Congregati sunt inimici nostri, An~elis 
suis ma-ru:Lavit de te Mikuláš Schneider-Trnavský: Domine non sum dignus, Jubtl.ate 
Deo Johann Sebastian Bach: Singet dem HeTTn ein neues Lied, Moteto; Juraj Pospí
šil: 'Trávnaté steblá (prvé predvedenie), Zdenko Mikul.a: Vstaň, panna odkliata, Ivan 
Parík: Citácie (prvé predvedenie), Peter Eben: Píseň žen a mužú z cyklu Horká 
hlína; Alexander Moyzes: V jaseni, Sumná čerešenka, V trenčianskej záhrade (z cy~
lu Ci organy hrajú), Mikuláš Schneider-Trnavský: 3 piesne, Johannes Brahms: Ľu
bostné valčíky. 

V časovom pláne koncertných podujatí 
SF stalo sa už tradíciou privítať v prvej 
tretine každého kalendárneho roku na 
pódiu i Spevác..lcy sbor SF v samostatnom 
celoverernom programe. Tento mk zho
dou okolností, myslím, ani nie tak úmy
selnou, ako skôr náhodnou, a capella 
koncert sboru tesne susedil s termínom 
sútaže "0 zlatý veniec mesta Bratislavy". 
ako aj s prvým vystúpením francúzske
ho ženského sboru La Maitrise Gabt·iel 
Fa u ré, o ktorom sme referovali ešte v mi
nulom čísle SH, takže Bratislava žila 
niekoľko dní v znamení sborového spevu. 
úroveň vystúpenia Speváckeho sboru SF 
(nie však celého programu, iba niekoľ
kých, najmä novonaštudovaných diel) 
nás núti uvažovať, či v posledných me
siacoch až pričasté účinkovanie tohto te
lesa neprinieslo nevyhnutne kratší čas 
na prípravu programu pre toto podujatie, 
čo sa prejavi lo tentoraz najmä v menšej 
istote naštudovania. 

I keď úvodné Schimbraczkého sbory, 
prepísané z Ievočských tabulárnych sbor
níkov, otvárajú akoby novú éru výsled
kov prác hudobnovedného ústavu SA V, 
a ako takúto novinku treba nám ich pro
gramovanie a naštudovanie čo najv iac 
vyzdvihnúť, nemôžeme zároveň nekon-

ďalej. Najsmutnejšie však je, že perspek
tívy ďalšieho vývoja hudobnozábavného 
repertoáru u nás sú veľmi neradostné. 
Nepatrím síce k pesimistom, ale nechcief 
vidiet, kam celá táto oblast smeruje (česf 
výnimkám, ale tie len potvrdzujú pra
vidlo), by nebolo čestné. Nevravím, že 
by to tak muselo byt. Ale toto smero
vanie bude trvat dovtedy, kým sa ne
zmení celý komplex príčin - a ten je 
omnoho širší, než by uniesol jeden prí
ležitostný referát. 

Igor Vajda 

264 

šta tovat akúsi neistotu i zo strany diri
genta napr. vo voľbe temp a u sboru 
jasne poznate!né intonačné kazy, ktoré 
by sme azda mohli pripísat i na vrub 
chybám v prepisovaní z originálu. 

V súvislosti s ďalšími dvoma cit·kev
nými sbormi nár. umelca M. Schneidra
Trnavského, ktoré citlivo spre\·ádzal Ján 
Valach na organe, treba konštato\·at. ako 
aj v predchádzajúcej dvojici skladieb, 
najmä dramaturgický prínos ich progra
movania, lebo našej verejnosti umožnili 
spoznať doteraz zaznávanú a pomerne 
málo známu oblast tvorby tohto sklada
teľa. Súčasne treba tiež konštatovať, že 
i pri určitej jednoduchosti faktúry (dik
tovali ju pomerne skromné prevádzkové 
možnosti regenschoriho) úplne zaujali 
svojou sviežou invenciou, velebnosťou a 
zo strany interpretov výborným zvlád
nutím a nadšením, s akým d ielo pred
viedli. Po Schimbraczkom ďalšou dvoj
sborovou skladbou bolo náročné Bachovo 
moteto, pri hudobnom sprievode ktorého 
(podľa hustoty faktúry) sa stl·iedali or
gan s čembalom. Komplikovaná bachov
ská polyfónia vyznela tentot·az dost ochu
dobnene, a to pre tažkopádnosf jednotli
vých hlasových skupín a neisté intonač
né zvládnutie . 

Dalšia čast programu (dramaturgicky 
najpriebojnejšia) sa začala komorne la
deným, intímnym, melancholickú textovú 
predlohu znamenite vykresľujúcim P o
spíšilovým cyklom z r. 1958, ktorý vinou 
chybných názorov na tvorbu musel čakat 
plných 8 rokov na svoju premiéru a do
žiť sa jej vlastne až vtedy, keď sa auto
rove skladateľské výboje upriamujú už 
omnoho ďalej. Vyspelú sborovú tvorbu 
Zdenka Mikulu, ale čo do faktúry i ná
metu tradičnú, reprezentovalo jedno z je
ho najúspešnejších diel "Vstaň, panna 
odkliata" na text Andreja Plávku. Veľký 
rozruch v obecenstve vyvolala premiéra 

Paríkových "Citácií", založených na vtip
nom nápade: na pomerne stručnom zhu
dobnení 7 výrokov súčasných svetových 
maliarov prostrednictvom exponovania 
rozličných najnovších kompozičnych tech
ník, pričom sa však úroveň predvedenia 
mohla opieraf o precíznejšie naštudova
nie. 

Další - Ebenov sbor bol reprízou, a 
pre to i úroveň podania bola vyspelejšia 
a reakcia obecenstva srdečnejšia. 

Posledná, populárna čast programu ne
mala najšfastnejšiu skladbu, pretože i 

keď Brahmsove obľúbené valčíky spre
vádzal štvorručný klavír - brilantne in
terpretovaný Jozefom Bulvom a L. Ho
láskom, predsa ako záverečné číslo pô
sobilo dost nudne a zdlhavo. Skôr by sa 
boli podľa môjho názoru hodili ako úvod
ná skladba k tejto tretine koncertu. V zá
verečnej časti programu, ktorá umožnila 
i niekoľkým sólistom podat štandardné 
\"ýkony, ukázal sbor azda najviac svoje 
nadšenie, muzikalitu, technickú vyspelost 
a širokú stupnicu dynamických farieb. 

7. a 8. apríla. Koncert " Barokového súboru Adolfa Scherbauma" . Umel. ve~úci 
Adolf Scherbaum (trúbka). Sólisti: Barbara Schlick (soprán), Irmaga!d Seemann (vtol.a 
da gamba), Isolde Ahlgrim (čembaLo): Program: Alessandra Scarl.attt: Su le sponde del 
Tebro - kantáta pre soprán, trúbku a sláčiky, Louis Caix. d'Hervel?i~: Skladby pre 
violu a clavecin Georg Philipp Telemann: Koncert pre trubku a slaétky D dz,r, Jo
hann Sebastian 'Bach: Chromatická fantázia a fúga, Jean Marie L eclair: Triová so
náta D dur, Johann Sebastian Bach: Jauchzet Gott in aLlen Landen. 

Na tomto vynikajúcom koncerte sme 
privítali 8 výborných sólistov, 8 skúse
ných komorných hráčov, umenie kt01·ých 
sa popri prísnom rešpekto\·aní štýlu opie
ralo o vyspelé muzikantské kvality: 
o kultivované tvorenie tónu. o istú into
náciu, o uštachtilý prejav, v ktorom t\·o
rivé zanietenie a muzikantská iskra plne 
zaujal i. Program bol zostavený tak, aby 
sa d osiahol jednak účinný kontrast v ná
lade, v obsadení, a tiež tak, aby súčasne 
umožnil ukázať vynikajúce kvality jed
notlivých hráčov ako sólistov. 

V tejto súvislosti treba na l. mieste 
spomenú f unikátne majstrovstvo A. 
Scherbauma, bývalého hráča SF i pro
fesora nášho konzervatória, ktorý odcho
val u nás niekoľko vynikajúcich trúbká
rov. Tón jeho trúbky popri neobyčajnom 
rozsahu (istota bachovských výšok) je 
schopný veľkých dynamických nuansí, 
technika zázračne pohyblivá (ľahučké 
staccata). Jeho podanie Telemanna -
okrem trochu príliš prehnaného a čo do 
súhry nie celkom úspešne Z\"ládnutého 
finálneho Allegra - plne spájalo vrúcnu, 
tvorivú muzikalitu so živým št)•lov)·m 
chápaním interpretácie. 

Sopranistka Barbara Schlick spievala 
\" úvodnej i záverečnej kantáte progra
mu. Uv iedla sa ako dobre pripravená 
umelkyňa so vzácnym t vot·ivým prístu
pom k starej hudbe. Jej prednes je pri 
interpretácii barokového slohu bez prob
lémov: neopiera sa síce o veľký hlasový 
fond. no tým viac ho dynamicky dife-

rencuje v rámci prírodou daných mož
ností. Koloratúry zvládla prekvapivo vy
\"ážene so zvukom súboru (sprevádzalo 
j u čembalo, tt·úbka a 5 sláčikov). Skoda, 
že pri tvorení najvyšších tónov jej chý
bala suverenita a istota. Výšky spievala 
dosf násilne a najmä v Ba chovej kan
táte aj intonačne nečisto. 

Irmgard Seemann sa predstavila ako 
sólistka v ďHarveloisových skladbách. 
Tón jej nástroja bol intímny, zamatový, 
jej hra bola technicky i štýlovo na výške. 

Dalšou vynikajúcou muzikantkou súbo
ru bola čembalistka Isolde Ahlgrim. Jej 
vynikajúce podanie známej ChromatickeJ 
fantázie a fúgy n ás nú tilo porovnať tento 
výkon s nezabudnuteľným umením sve
toznámej Zuzanny Rúžičkovej. Pokiaľ sme 
boli vôbec oprávnení s odstupom práve 
jedného roku ich výkony porovnať, mu
síme konštatovaf, že česká umelkyňa pri
stupovala k interpl"etácii tejto skladby 
s bohatšou I"egistráciou, so stt·iedmejšou 
agogikou, pričom dynamickú gradáciu 
fúgy budovala síce so sotva pozorovater
ným. no tým účinnejším spomalením, 
zatia! čo nemecká umelkyňa napr. vo 
fantázii viac povolila - podobne ako 
mnohí pianisti bousoniovského poníma
nia Bacha - v agogike, kým vo fúge 
bola jednotnejšia. ale miestami si ani 
tu neodpustila rubata. Obidve interpre
tácie však vďaka silnej individualite a 
výnikajúcemu majstrovstvu oboch umel
kýň plne zaujali a presvedčili. 

14. a 15. apríla. Dirigent: Zdenek Bílek. Orchester a Spevácky sbor SF .. Sbo_rmaj
ster Ján Mária Dobrodinský. Sólisti: Michal Karin ( kl:• vír) , Alžbeta Mrazova, Da
rina Markovičová (soprán), Euba Baricová (aU) . Program.: Paul Hindemith: K oncert 
pre klavír a orchester, Antonio Vivaldi: Gloria, Giuseppe Verdi: Tedeum.. 
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Bílkovi sa týmto koncertom po dlhšom 
čase opäť naskytla príležitosť ukázaf svo
je dirigentské schopnosti. V tejto súvis
losti treba tiež konštatovať, že svoj vý
kon uplatnil (v minulosti to bolo pomer
ne zriedkavé) i v dramaturgicky vyna
liezavom a príťažlivom programe. Ako 
to u Bílka býva zvykom, koncepcia skla
dieb sa opierala predovšetkým o účinnú 
výstavbu celku. Už vo Vivaldim rozváž
nou voľbou temp a kontrastným proti
postavením jednotlivých úsekov pri sú
časne živom, suchého akademizmu zba
venom chápaní interpretácie presvedčil. 
Svoje najlepšie schopnosti a možnosti 
ukázal však vo Verdim, ktorého dirigo
val spamäti. Tu jeho osobnost, umelecký 
naturel neobmedzoval nijaký ohľad na 
štýl, ale pLne ich zapojil a využil so všet
kým bohatstvom svojej umeleckej fan
tázie, vrúcnosti a velebnosti. Podal tak 
výkon, na ktorý budeme dlho a vďačne 
spomínať; výkon, ktorý nás plne zaujal, 
dojal a presvedčil najmä vo fantasticky 
vybudovanom závere. 

Hlavný dôraz dirigenta na celok sa 
prejavil i v niektorých kazoch orches
trálneho partu (napr. v intonačných ka
zoch inštrumentálneho úvodu k Vivaldi
mu), v slabšej súhre organa s ostatnými 
účinkujúcimi, v pomerne malej kultivo
vanosti sláčikov vo fúge. 

Spevácky sbor najmä vo Verdim čas-

tým exponovaním a capella úsekov mo
hutného dvojsboru bol postavený pred 
náročnú úlohu, ktorej sa, podobne a ko 
orchester, vcelku úspešne zmocnil. Svo
jím veľkým dynamick)•m rozsahom na
pomáhal účinnú výstavbu dynamickej 
formy. I v jeho výkone by pedant našiel 
veľa úsekov, ktoré by boli mohli byt 
ešte viac vybrúsené (napr. väčšia jedno
liatosť mužskej zložky v úvode), no ten
toraz mimoriadny účinok celkového po
dania značne odsunul tieto detaily do 
pozadia. 

Zo speváčok mala najväčšiu možnost 
uplatnenia Ľuba Baricová, z ktorej nám 
vyrástla koncertná speváčka vYnikajú
cich kvalít. Každý jej výkon na koncert
nom pódiu nám tieto jej schopnosti stále 
viac potvrdzuje. 

Karin v reprízovanom Hindemithov i 
(premiéra bola v minulej sezóne so Sym
fonickým orchestrom Cs. rozhlasu) uká
zal svoje vyspelé muzikantské i technic
ké kvality, temperament, skvelý rytmus 
a bohatú paletu výrazových prostriedkov 
popri intenzívnom zapojení svojej indi
viduality do interpretácie. Fakt, že mal 
na pódiu pred sebou noty, nemôžeme od
sudzovať, najmä ak to prispelo k pokoju 
a istote sólistu a k plnšiemu tvorivému 
zahlbeniu do podania die la. 

Vlado Cížik 

Organové koncerty 
Kým pri vystúpeniach mladých umel

cov, ktorých je v cykloch organových 
koncer tov úplná väčšina, sledujeme pre
dovšetkým zápas o výraz, o technické 
(či nervové) zvládnutie programu, kon
cert umelca takého formátu, ako je za
slúžilý umelec hr. J i rí Re in berger, 
dáva oveľa viac podnetov k úvahe. Pre 
matiné dňa 23. januára si prof. Reinber
ger vybral diela Césara Francka. Specia
lizovaný, ale na vnútorné kontrasty bo
hatý program, hudba, ktorá je dnešnému 
obecenstvu dobre z rozumi teľná, a výraz
ná umelecká osobnost - to sú predpo
klady skutočne mimor iadneho umelecké
ho zážitku. Konkrétnejšie: práve od ta
kýchto koncertov očakávame, že v naj
príťažlivejšej forme demonštrujú krásy 
organovej hudby. Preto sa namiesto po
známok o všeobecne zná mych kvalitách 
tohto významného umelca spýtajme: či 
.sa aspoň najzrelším umelcom tohto ná-
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stroja darí podávať na konce rtoch plno
hodnotnú umeleckú interpretáciu, ktorá 
sa štýlovou vernosťou a dokonalým VY
znením hlav ných línií blíži napr. úrovni 
gramafónových nahrávok. 

Medzi hlavné znaky interpretácie prof. 
Reinbergera patrilo neobyčaj ne bohaté 
a adekvátne uplatnenie agogiky pri zvý
raznení melodických línií. 2iaľ, tento 
prostriedok je na organe účinný iba 
v úsekoch' s jemnou dyna mikou. Vo for
tissime rozhoduje výlučne dynamická in
tenzita tej-ktorej polohy (príklad: v Piece 
héroique sa stalo, že hlavnú tému v so
práne - práve pri vyvrcholení - nebolo 
počuť). Ako klad treba vyzdvihnúť aj 
smelé používanie jazykových registrov -
takmer na spôsob originálnej francúz
skej registrácie. V niektorých úsekoch 
bolo, pravda, príliš zjavné, že náš organ 
má jazykové registre barokového, a nie 
francúzskeho typu, a1e celkový dojem 

bol pomerne dobrý. Na ovzdušie koncer
tu (a iste aj na interpreta) veľmi rušivo 
pôsobilo vytrvalé pískanie ktorejsi píš
ťaly v priebehu lu-y. Odborníci azda na
mietnu, že pri hodnotení interpretácie 
je nevhodné spomínať podobné vonkaj
šie faktory. Je pravda, že umelcovi mož
no yyčítat azda iba to, že nezmierni! 
tempá tam, kde nevyváženosť zvukových 
más sťažila vyznenie h lavných línií, no 
ide tu o spomínaný zásadný problém: 
ak interpretácia na verejnom koncerte 
z objek tívnych dôvodov nemôže byt do
konalá (dôležité detaily nevyznejú, nie
ktoré zvukové kvality chýbajú - čo or
ganisti akosi považujú za samozrejmý 
zjav), prečo zazlievame obecenstvu, že 
sa dostatočne nenadchýna pre organovú 
hudbu? Odborníci si v duchu "vykori
gujú" registráciu podľa predstavy skla
dateľa, no ostatné obecenstvo počuje iba 
skutočný zvuk, ktorý je príliš často "ná
hradný" - aj v najväčších organoch. Na
rážam tu na fakt, že pod autoritatívnym 
vplyvom novodobého vývoja nemeckých 
k o s to l n ý ch organov stále z:medbá
vame vyvíjanie špeciálneho k on cer t
n é h o typu nástroja, k torý by bol vhod
ný na štýlove vernú interpretáciu celej 
organovej literatúry. 

20. februára sme počuli koncert Ró
berta Grác a, ktorý iba vlani opustil 
bratislavskú VSMU. V pestrom programe 
(Frescobaldi, Buxt ehude, Bach, Liszt, 
Sokola, Eben) ukázal veľmi dobrú pri
pravenost a miestami až virtuóznu tech
niku. Treba vyzdvihnúť najmä komplet
né predvedenie Ebenovej Nedeľnej hud
by. Možno právom očakávať, že v Grá-

covi vyrastie ďalší úspešný reprezentant 
slovenskej organovej hudby. 

20. marca sa uskutočnil k oncert Belgi
čana Stanislava D e ri e m aek e r a ví
ťaza viacerých organových súťaží. Na' žia
dost usporiadateľov predniesol skladby 
súčasných francúzskych a belgických 
a utorov (Langlais, Messiaen, Grunen
wald, Tournemire, Alain, resp. Peeters, 
Verschraegen, Paepen, Jongen, Derie
maeker). Hrať sériu krátkych neznámych 
skladieb je pre interpreta iste nevďačná 
úloha (ťažšie sa nadviaže kontakt s obe
censtvom), napriek tomu S. Deriemaeker 
interpretáciou vysokej úrovne (i predve
dením vlastnej skladby) zanechal veľmi 
dobrý dojem a potvrdil svoju povest. 
Názvy skladieb často prezrádzali spoji
tosť s ná boženskou tematikou, no a j 
v týchto prípadoch išlo o modernú hud
bu v pravom zmysle slova. P ravda, mno
hé efekty sú zrejme prispôsobené akus
tike chrámových priestorov, autori ve
dome počítajú s doznievaním ako pod
st at n ý m faktorom. To, žiaľ, v Redute 
úplne chýba. V každom prípade návšte
va umelcov z ďalekých krajín a prednes 
neznámych diel predstavuje cenný prí
nos. 

Ešte k otázke plagátov, ktoré sú stále 
nevhodne riešené: plagát nie je inzerát, 
k torý si záujemci vyhľadajú a prečítajú 
z tesnej blízkosti. Funkciou plagátu je 
na prvý pohľad informovať o najdôleži
nejších údajoch. V danom prípade sa 
teda žiada veľkými písmenami uviesť 
druh koncertu a tiež meno účinkujúceho, 
najmä ak toto meno má vplyv na ná
vštevnost. Ladislav Dóša 

Malí klaviristi- vel'ké talenty 
Niekoľko poznámok k priebehu celo

štátneho ústredného kola sútaže hudob
ných odborov ľudových škôl umenia na 
klavíri chcem zamerat predovšetkým na 
výsledky ĽSU zo slovenskej oblasti a na 
účast slovenskej hudobnej tvorby vôbec 
v rámci tejto sútaže. Je naozaj radostné 
konštatovan ie, že klavírne skladby na
šich národných umelcov J ána Cikkera 
a najmä Eugena Suchoňa sú dnes už ma
jetkom celej našej najmladšej generácie 
klaviristov! Výber povinnej literatúry do 
istej miery v tom n apomáhal, no ešte 
väčší počet žiakov si spontánne volil pre 
v lastný výber práve diela spomínaných 
majstrov. 

Presvedčivé víťazstvo niektorých slo
venských účastníkov ústredného kola 
v Bratislave bolo objektívne a statočne 
vybojované, veď v 7-člennej porote zasa
dali iba dvaja porotcovia za Slovensko. 
Súťažný poriadok bol prísne dodržiava
ný, v jednom prípade však porota postu
povala svojvoľne, keď rozhodla, že bo
dový priemer docielený v prvom kole 
sa berie do úvahy aj na zistenie bodo
vého priemeru za druhé kolo. Tý m sa 
mohlo zdat mnohým z obecenstva na 
prehrávkach druhého kola, že umiestne
nie azda nezodpovedá celkovému dojmu 
hry kandidáta. Rozhodne bol takto v ne
výhode ten, ktorý náhodou pri prvom 

267 



kole nepodal najlepší výkon, a zasa ten, 
čo prípadne pre únavu v druhom kole už 
nezvládol najvyššie napätie, získal aspoň 
z bodového náskoku pri nápore prvých 
dn í. 

Obdivuhodná bola vážnosť pr ístupu 16 
detí p rvej vekovej kategórie, ktoré podali 
tak seriózne a poriadne prednesené vý
kony, že bodový priemer za prvé kolo 
neklesol pod 14,2, čo znamená veľmi krás
ny a vyrovnaný výsledok! Podľa súťaž
ného poriadku postúpila polovica do 
druhého kola, medzi nimi Hačarová a 
Pinková z ĽSU Prievidza, Ivanová z ĽSU 
Košice, Kowalská ĽSU Bratislava-Vino
h rady a Piovarčiová z ĽSU Malacky. 
P rvú cenu v tejto kategórii získala Mar
tina Vítová z pražskej vzorovej ĽSU na 
Voršilskej ulici s presvedčivým bodovým 
náskokom vyše 2 bodov pred ďalšími 
účastníkmi. Druhá cena bola rozdelená 
medzi dve Slovenky: Ivanov ú a Pinkovú, 
tretia cena medzi Nováka zo severných 
Ciech a bratislavskú Renátu Kowalskú. 

Druhá veková kategória znamená ideál
ny vek pre m ladistvý klavírny prejav, 
ničím nezaťažený, bez trémy, bez zodpo
vednosti k vlastn ému menu, plný elánu 
a tvorivého nadšenia. Ani tu z 19 účast
níkov neklesol bodový priemer v prvom 
kole pod číslo 14. Do druhého kola pus
tila porota benevolentne 10 kandidátov, 
medzi nimi boli traja zo Slovenska: Dia
novský z ĽSU Bratislava-Vinohrady, Reb
ro z ĽSU Piešťany a Virsíková, súkrom
ná žiačka významného reprezen tanta 
mladej skladateľskej generácie Dušana 
Martinčeka. Už v prvom kole sa Cy ril 
Dianovský vyšvihol na prvé miesto, no 
jeho výkony v druhom kole suverénne 
ukázali jeho prvenstvo a nadmerne vy
soký bodový priemeľ 24,7 ho určil na 
vytúžené miesto absolútneho víťaza tej to 
krásnej p rehliadky mladých talentov. 
Palma bratislavského ústredné ho kola 
súťaže zostala bratislavskej III. ľudovej 
škole umenia na u lici Obrancov mieru. 
O dva body menej získala Libuša Vla
sáková z Prahy, ktoľá obsadila druhé 
miesto v tejto kategÓľii. Skvelý výkon 
Evy Virsíkovej v druhom kole, najmä 
v úplne exaktnom prednese Mozartových 
variácií, bol trocha zatienený nie celkom 
vydaľenou hrou v prvom kole a stačil. 
žiaľ , iba na jednu z t retích cien, ktoré 
boli rozdelené medzi štyroch účastníkov. 
Piešťanský Rebro si mohol odniesť jedno 
z čestných uznani. 

Z 18 adeptov tretej vekovej kategórie 
postúpilo 9, z nich iba dve Slovenky, 
Patrícia Kobolková z ĽSU v Nových 
Zá mkoch a Nataša Pappová, dcéra nášho 
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najnovšieho laureáta štátnej ceny Kle-· 
menta Gottwalda dr. Gustáva Pappa, 
z ĽSU Bratislava l na Diebrovovom ná
mestí. A tu zaznamenávame druhú veľ
kú radost tejto prehiiadky: prvú cenu 
s bodovým náskokom 1,3 pred ostatnými 
účastníkmi tejto kategórie pre skutočne 
nadanú a skvele vedenú mladú pia nistku 
Kobolkovú z južného Slovenska! Druhú 
cenu dostala inteligentná a temperament
ná Bulharka 2ivkovová, študujúca na 
vzorovej ĽSU v Pt·ahe. Tretia cena bola 
delená medzi dvoch : Korbová (Most) 
a Cícha (Praha 4). P appová s pekným 
priemerom 19 bodov získala v poradí 
prvé z 5 čestných uznaní tejto skupiny. 
úroveň š tvrtej kategórie sa už blížila 

normálnym celovečerným stretnutiam 
mladých klaviristov. Pozoruhod ná bola 
početná účast mužského pokolenia, naj
mä ak uvážime, že tu ide o mládencov, 
ktorí pestujú hudbu v takom vážnom 
mer3dle iba vo voľnom čase mimo pra
v idelnej dochádzky do dvanásfročenky 
či pľiemyslovky ap. Preto je medzi 27 
účastníkmi prvého kola široké rozpätie 
bodového priemeru od 22,75 až po 11,4! 
Menšiu polovicu v počte 13 kandidátov 
navľhla porota do druhého kola, v kto
ľom súťažila už len jediná Slovenka, a 
to Lichnerová z ĽšU 2iar nad Hronom. 
Korektným podaním Myslivečkovej So
náty D dur a vyspelým interpretovaním 
Bartókov ho Rumunského tanca si zabez
pečila postup do záverečnej fázy- najvyš
šej kategórie, v ktorej sa znamenitým 
prednesom Paríkových troch klavírnych 
kusov v ťažkej konkurencii prebojovala 
na 6. miesto s priemerom 20,1 bodu. 
František Maxián, syn laureáta štátnej 
ceny prof. Maxiána z Prahy, nemal cel
kom štastný dei\ v prvom kole, no v dru
hom si vedel s nepatrným náskokom 
troch desatín bodu získať pľvé miesto 
a porota sa pre minimálne bodové ťOZ
diely rozhodla udeliť tri prvé ceny, tak 
isto tri druhé (takže naša Lichnerová si 
jednu odn iesla do 2 iaru) a ešte aj t ri 
tretie ceny. 

V hre na dvoch klavíroch získala v III. 
kategórii dvojica Trgová-Skovajsková 
z ĽSU Banská Bystrica precíznou súhrou 
a pôsobivým prednesom Andrašovanovho 
Cigánskeho tanca 3. cenu, v IV. kate
gót·ii zvíťazili sestry Hanzelové z ĽSU 
Bratislava-Nivy vynikajúcim výkonom 
v štvorľučnej skladbe Michala Vileca, 
čím s temer trojbodovým náskokom do
siahli prvú cenu, tretiu cenu si dvoj 
klavíľovou sonátou M. Clementiho vybo
jovala d vojica Sitár-Takáč z ĽSU Ko
šice. Rudolf Macudzinski 

Hudba v chráme 
Chrámový v okáLny lwncert. Miesto: dóm sv. Martina. Termín: 10. apríLa. účinko

v al: f r ancúzsky ženský sbor: La Maitríse Gabriel Fauré. Dirigent: pani Therése Far
ré-F'izió. Program: (XVI.-XX. storočie) - Gregor Aichinger: Regina coeli, Pa
lest·rina: B enedictu.s, OrLando Lasso: Adcramus te, Anonymu.s: Regrets, Claudia Cas
ciolini: Panis Angelicus, CLaudia M onteverdi: M adrigal, O bone Jesu, W. Amadeus 
Mozar t: Bona nox, Gabriel Fauré: Tantum ergo, (Populárne duchovné piesne) Noels 
de Provence, Negro spiritu alis; Jean Absil: Colindas - 4 rumunské koledy, Jacques 
Ibert: Por·né kvety, César Franck: M ájový úsmev, H. Roget : Prišla jar, Rolan:l Ma
nuel : Benedic~iones - mesiac, rosa, sneh, hviezdy, L otti: Gloire ci Dieu . 

Koncert toh to ženského sboru zazna
menal v histór ii koncertov v Bratislave 
rekord . To, že ho umiestnil i na Veľko
nočnú nedeľu do dómu sv. Martina, stalo 
sa v radoch Bratislavčanov atrakciou, 
ktorá pritiahla na podujatie vyše 3000 
poslucháčov. Myšlienku ch rámového vo
kálneho koncertu pokladám za veľmi 
šťastnú, pretože umožnila vypočut si vy
soké umenie fľancúzskych dievčat mno
hým, ktorí azda ani ľaz v živote neboli 
na nijakom koncerte. 

Program okrem menších výnimiek v po
rovnaní s predchádzajúcimi vystúpenia
m i (2. IV.) v Zrkadlovej sieni Starej 
radnice bol v podstate ten istý. Vypadli 
z neho, pochopiteľne, n apr. úpravy slo
venských ľudových piesn í, a le pritom 
tam zostali aj viaceré svetské sborové 
skladby, ku k torým pribudli niektoré iné 
skladby vážnejšieho charakteru (Oacio
lini, Absil a pod.). V akusticky i výtvar
ne zaujímavom prostredí u nás už dost 

ZPRÁ VY Z KRAJOV 
Huslista Juraj Illéš (pri klavíri J án 

Kende ) mal 16. februára 1966 v malej 
sále Domu umenia v Košiciach celove
černý recita l. Na programe boli: Fr. Ben
da: Sonáta F dur, F. Schubert: l. sona
tína D dur, L. van Beethoven: Sonáta 
č. 4 a mol, J. Suk: Styri kusy pre •husle 
a klavír, E. Suchoň: Sonatína op. ll, B. 
Bartók: Sonatína. 

Jozef Grešák zložil hudbu (a sám ju 
na klavíri in terpretoval) k inscenovanej 
poézii B. L. P asternaka: PrežiC život nie 
je poľom prejs(; mala premiéru v malej 
sále Domu umenia v Košiciach 17. feb
ruára 1966. 

dobre aklimatizované Francúzky (odpad
la únava z dlhej cesty, ktorá poznačila 
do určitej miery ich prvé vystúpenie 
v Bratislave) podali skutočne krásny vý
kon. I keď sme niektoré čísla programu 
počuli v ich podaní i po tretí r az (po 
druhý raz účinkovali na koncerte víťa
zov sútaže o "Zlatý veniec m esta Bra
tislavy"), ešte stále nás plne uchvátili 
dôklednou vybrúsenosťou svojho reper
toáru, lmltivovanou, jedinečnou súhrou, 
muzikalitou, jemnými prirodzenými hlas
mi, hlboko prežitým prejavom. V nových 
akustických podmienkach znel ich pre
jav ešte mohutnejšie, sýtejšie a slávnost
nejšie ako predtým. 

I stavba ich programu bola zásluhou 
pani Farré-Fizió viac než prij ateľná. 
Dúfajme, že i v budúcnosti sa budú uspo
radúvať podobné koncerty, tak enormne 
burcujúce záujem verejnosti, a nájde sa 
pre ne v hodná dramaturgická forma. 

Vlado Cížik 

Slovenský komorný orchester pod ve
dením Bohdana Warcha la uviedol v Do
me umenia v Košiciach 23. februára 1986 
A. Vivaldiho Stvoro ročných období a 
Dvoi'á kovu Serenádu pre sláčiky E dur, 
O;J. 22. 

Dva tance na bulharské rytmy skla da
tera D. Martinčeka uviedol po prvý raz 
v Stredoslovenskom kraji na svojom re
citale Dušan Stankovský. !>a lej u viedol 
na tomto V. hudobnom piatku KO SSS 
v Banskej Bystrici (15. 4. 1966) diela 
L. v. Beethovena, F. Schuberta, F. Cho
pina, J. Brahmsa, L. Janáčka a I. Stra
vinského. 
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Interpretácia alm tvorba 
• 

J . F. F ircher : " . . . letošní pi.'ehlídka koncertního umem , venová.n a naši české 
a s lovensk é soudobé hudbe, j e velký čin, j ehož význam presahuje d a leko je jí 
r ám ec .. . " 

Tľi záverečné koncerty prehliadky boli v dňoch 15.- 19. apríla 1966 a zliali sa v nich 
dva prúdy: 12 koncertov v Prahe a 5 komorných koncertov v Nitre. Oba tieto prúdy 
m_ali pracovný charakter s presne vymedzeným poslaním. No v oboch šlo predovšet
kym o zabezpečenie kvali tatívneho rastu našich koncertných umelcov. Pražské kon
certy boli určené pre umelcov vo veku do 35 rokov a pre diela žijúcich českých a slo
venských autorov s možnosfou naprostej voľnosti výberu skladieb. Vznikla tak akási 
diskusia činom, d iskusia značne čiastková (hrali sa väčšinou sonáty). To vytvorilo 
p re n iektorých skladateľov nevýhodnejšiu situáciu. T reba t iež konštatovať, že umelci 
sa manifestačne stavali za "svojich" skladateľov, za skladateľov svojho kraja a svojej 
generácie, hoc aj len častou svojho vystúpenia. Naši zrelí a špičkoví umelci discipli
novane ustúpili svojim mladším druhom, ale aj tak sa na prehliadke objavili niektoré 
už známe mená. V jednom mala prehliadka kategorickú požiadavku: výkony na jvyš
šej kvality, a tak boli aj posudzované. Kva lita a len kvalita bude rozhodovať o osudoch 
r:ašej skladob~ej a ~ntet·pretačnej tvorby. J eden naskutku reprezentatívny k oncert, 
~eden vrcholnym s posobom naštudovaný a vysielaný symfonický koncert rozhlasu, 
Jedna vynikajúca gramofónová platňa môže spôsobiť v oboch smeroch zázraky. To 
pred.~všetkým vysvetľuje zaraďovanie dychovýc;h nástrojov do prehliadky. V orchestri 
zále~I na dokonalosti výkonu každého jednotlivca a m áme dôkazy o tom. že aj diri
genti svetového mena boli inšpirovaní takými výkonmi. Opakovan ím skladby v takom 
náročnom prostredí, ako je prehliadka, prehlbuje interpret svoj vztah k dobrému dielu 
a zabezpečuje mu úspech obecenstva. Nie je ná hoda, že jedna u nás m á lo hraná 
sonáta je v zahraničí najhranejšou skladbou toho druhu. J e to pôsobením jediného 
1_n terpr7ta,_ ktorý _skl?-dbu . pravidelne zaraďuje do svojho programu. No musí byť 
uspesny aJ v klastckych dtelach. Nesmieme tiež podceňovať bla hodarný účinok kaž
déh~ verejného vys túpenia na ne t·vovú s ústavu umelca, najmä mladšieho. Napokon 
mus1m vyzdvihnúť vynikajúci podie l klavir istov - komorných hráčov a sprevádzačov 
na ús~ec~u jedn<;>tlivých :'ýkonov. Posudky, ktoré ďalej uvádzam , sú výlučne moje 
vlastne nazory. Su uvedene v a becednom poradí. 

R. Ar n et o v á, jedna z la ureátok Pa
ríža 1965, hrala a j vo finále Slavického 
Soná tu Zamyslenie nad životom - dielo 
nabité myšlienkovými aj výrazovými 
protikladmi. Jej podanie strhávalo mo
hutnosfou a hráčskou vášňou. Je ešte 
v začarovaní svojej vôle a iste sa čosko
ro dočkáme ešte väčšieho zvláčnenia ly
rických úsekov. Uvoľnenie v opakova
nom výkone o tom presvedčilo. 

Ostravský R. B e rn at í k, prof. kon
zervatória, ptiebojnou zreteľnosťou získal 
pozornosť sonáte C. Gregora. Aj keď sa 
celkom ne rozcítil v poma lej časti 2. so
náty od L . Fišera, dal celku zdravo mu
zikálne pojatie a naskutku strhujúce na
pätie v takej miere, že sa mu už nepo
dar ilo prekonať ho vo finá le prehliadky. 

Brnenský kontrabasista J. Bor t l í
č ek vládne vrelým a ušľachtilým tónom 
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i obdivuhodne virtuóznou technikou, k to
rou do určitej mie ry zatienil prepraco
vanie komornej faktúry Reinerovej so
náty. Navyše tempo l. časti pôsobilo 
unáhlene. Aj intonácia by si zaslúžila 
viac pozornosti. Ukázali sa i nedostatky 
v súhre. 

Brnenský hornista J . B rá z d a, víťaz 
l. ceny Pražske j jari 1962, člen ND v Pra
he, dal sa do služby sonátam od M. Jíru 
a Z. Pololáníka. J eho výkon má zvučné 
forte a vynikajúcu techniku. Zbytočne 
často tón dusí. Má bezpečné výšky i dosť 
smelosti vo výraze. Pri klavíri bol poho
tový V. Mene!. 

Flautista Z. B ru d e rh a n s, absolú t
ny víťaz Pražskej jar i 1959, vyznamenal 
-sa vo finále vynikajúcim predvedením 
Styroch kusov od J . Felda a premiérou 
J . Klusáka ll-tónové rady. Spolu s vý-

____________ XI_I. _pr_ehl_ia_dka_ k_on_ce_rt_néh_o_um_ e_nia __ ( 

borným J . Hálom pri čembale dali za
znief Partite od I. Hurníka, a to s veľ
kou dávkou fan tázie, v t ipu a dokonalej 
ľahkosti. Bruderhansova hra sa vyzna
čuje mimoriadnou citlivosťou, tónovou 
kultú rou a výbornou technikou. Práca 
v symfonickom orchestri sa bla hodarne 
prejavila na jeho intonácii. 

Brnenský organista M. B u č e k , profe
sor svojho nástroja, výborne pred viedol 
nedeľnú hudbu P. Ebena a dal jej 
častiam ohnivosf, ušľachtilý kľud (ale 
i rozpačitosť tempa v priebehu dru
hej časti) , fantáziu a stavbu vrcholu i 
presvedčivú dynamiku. Prirodzenou mu
zikálnostou, rytmom a bohatosfou re
gistrovania získal dielu aj sebe úspech. 

Klaviristka A. B u r i a n o v á pred
viedla s v rodenou muziká lnostou, tempe
ram e ntom a zmyslom pre vyt váranie na
pätia sonátu od O. Korte. Mala by sa 
sústred iť na fyzická dotiahnutie vrcholov 
VO fff. 

Fo e r s tr o v e dychové kv inte to z Brna 
(R. Pivoda, V. Winkler, B . Opat, O. Ko
pecký, F. S voboda) sa predstavilo dô
kladne pripraveným predvedením kvin
teta od T. Schaeffera najmä po dynam ic
kej stránke. Kra jné časti by miestami 
zniesli komornejšie razenie. Vtipne po
jatá 3. veta plne zaujala. 

F o e r st r o v o t rio (A. Bílek, F. Pospí
šil, V. Jírovec). Ich presvedčivé pretlmo
čenie diel M. Ištvána a I. Ŕezáča sa vy
značovalo strhujúcim elánom, dramatic
kým vzruchom, spevnosťou kantilén a 
miestami hlboko pôsobivým kľudom. 

J . Hor a záslužne interpretoval dve 
Vycpálkove variačné fantázie Vzhuru srd
ce. Držal sa doslova svojho n ázoru. že 
táto hudba je bez akéhokoľvek vonkaj
šieho efektu. Zabudol na podtitul "fantá
zia". Ale a j Sonáta b ravura od Z. Pololá
níka by zniesla v iac exaktnosti a odvahy. 
J . Horu pozná me a veríme m u. 

Sopranistka O. J i rá k o v á s M. Ma
rešovou pri klavír i sa zaslúži li o pre
hliadku zaradením cyklu J . Nováka Car
mina Sulamitis. Speváčka dala svojmu 
výrazu kľud, bohato zaokrúhlené m elizmy 
i plnosť zvuku. Snaha o jednoliatosť ce l
ku by nemala byť niekedy prekážkou 
väčšiemu oživovaniu tempa, vášn ivej 
šiemu náreku a drama tickým gradá
Ciam. Klaviristka ukázala v intermezze 
veľkú dávku presvedčivej fantázie. 

Bratislavský flautista M. J u rk o v i č 
nám predviedol, kam sa dostal vývoj só
lových skladieb od čias Bacha a Debussy
ho. I. P ar ík zdarilo vyjadruje cíten ie na
šej doby a jej prednosti : sklon ku skrat
ke. S tvárnou P. Cápovou pri klavíri a 
s veľkou technickou zdatnosfou predvie
dol Očenášovo Concertino. S bytostne 
skromným prís tupom tu a utor vytvoril 
dielo, ktoré flautistom iste preukáže ešte 
veľa láskavostí. 

Z. K are n i n o v á, sólistka budejovic
kej opery, spievala Hurníkove Kvetiny a 
poda la v nich premyslený a s hudobnou 
inteligenciou vystavaný výsoko komorný 
výkon p lný prežitej cha rakteristiky. Vo 
finále prehliadky uplatnila ešte presved
čivejšie kvality svojho hlasu. Autor sa 
podieľal pri klavíri na tej to tvorivej in
terpretácii a spomínal na svoju mladosť. 

Fagotista R. K o mo ro u s, jeden z má
la, ktorí nám priniesli zo :Zenevy "zlatú", 
neúnavný bojov ník za Novú hudbu, skve
le predviedol Kupkovičovo " . . ... " -
a s A. Wildom pri čeleste Canzonettu od 
J . Klusáka. 

Brnenský cornista J . K ot u l á n, zbe
rateľ prvých cien z Viedne, Pra hy a :Ze
nevy, prvý hornista Stá tnej filharmónie, 
podal za účinného prispenia výbornej B. 
Kalábovej nielen vrcholný výkon vo svo
jom odbore, ale aj celej prehliadky. Vo 
finá le sa nemohol predstaviť, lebo mal 
nastúpiť dlhšie angažmán vo Svajčiarsku. 
Zatiaľ ho nenastúpil. 

Klav irista Z. K o ž i n a obetavo zastú
pil P. Sovadinu (organ nebol včas opra
vený) . Klusákove Tri etudy nám priblí
žili mladého autora a v druhej Bártovej 
sonáte klavirista dokázal, že je sólis tic
kým typom veľkého formátu. 

Klavirista A. K u b á l e k podal v 4. so
náte L. Fišera po všetkých stránkach vý
kon v iac než pozoruhodný. Hlboko citlivé 
prežitie. dlhý dych , ná ruživost. Svoju vir
tuóznu fantáziu uplatnil v prelúdiách od 
F. Vránu. Celkový prejav nenesie an i sto
pu vonkajšej afektovanosti. 

Hobojista K. L ang (K. Slavický : Suita, 
M. Kabeláč: Sonatína) má výborné tóno
vé i technické kvality. Dokáže vyčarit 
ušľachtilú lyričnost legát aj vtip stakát. 
K vrcholom dokonalosti by ho priviedlo 
úsilie o ešte väčšiu mieru vynachádzavej 
fantázie a presa dzova nie dynamických 
rozdielov. J eho výkon podporova la muzi-
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kálna E. Glancová svojím ušľachtilým a 
vláčnym zvukom. 

Violista L. Ma l ý, "zlatá" v Helsinkách 
1962, teraz člen Ceského noneta. "Lyric
ký" Dialóg pre sólovú flautu od D. C. 
Vačkáfa tlmočil s veľkým zvukovým opo
je~ím a účinným výrazom. Ht·aJ ho z nôt, 
prave tak ako Rapsódiu od J. Matéja. Tú 
deklamoval s bohatou fantáziou a s vý
rečnou vrelostou lyrických miest. Mies
tami improvizoval. J. HáJa pri klavíri bol 
predmetom nášho obdivu. 

Bratislavský klavirista L . Ma rc i n -
ge 1·, odb. asistent VSMU, zvolil si Su
choňovu Baladickú suitu op. 9 ; Beethoven 
kedysi vyhlásil: "Všetko, čo mi napadne, 
počujem v orchestrálnej podobe" a vy
tvoril vera skvele štylizovaných klavír
nych sonát. Z tohto faktu by mali klavi
risti vychádzať pri interpretácii mno
hých podobných diel. Marcingerovo po
ňatie bolo mužne pt·íkladné, no malo by 
sa objavne a zásadne prikláňať k typic
kému zvuku klavírnej faktúry. Pritom 
mal Marcingerov výkon znaky opravdivej 
virtuozity. 

To, čo predviedol P. Me s s i e re u r a 
J. K o z de rk o v á v stručne strohej So
náte J. Matysa a vo vďačnej 2. sonáte 
Kalachovej, je veľké a zrelé umenie. Ich 
výkon má všetky zložky potrebné pre 
pomyselne najdokonalejšie vyjadrenie 
skladatelovho diela. Je to interpretácia 
skutočne tvorivá. Napokon boli prví v Bu
dapešti 1964 a získali I. cenu v Utrechte. 

Fagotista J. Mészáros (E. Hlobil: 
Divertimento, K. Rainer: Suita) je typom 
sólistu . Občas sa dá veľmi strhnúť svo
jím temperamentom a nevyužije svoje 
technické i muzikálne dispozície pre pre
myslenú výstavbu celku. J. Hubička mu 
bol spoľahlivým, exaktným a vrelým 
partnerom. 

Klavirista J. N o v ot n ý nám záslužne 
znovu pripomenul Horalskú suitu E. Su
choňa, venovanú pamiatke V. Nováka. 
Táto m ajstrovská klavírna štylizácia ožila 
v presvedčivých rytmoch a dokonalej 
technike Novotného podania. 
Violončelista L. Po s p í š i l predviedol 

s A. Burianovou Sonátu L. Sluku. Dielo 
venované pamiatke J. Rídkého dýcha 
prostotou a citom. Pospíšil mu dal jedno
liatu ušľachtilú deklamáciu, odhodlanosť, 
rozmach i sugestívny záver. Suverénne 
nahodil Nocturna od I. Rezáča. Daril sa 
mu široký spev i burleskný vtip. Jeho hra 
by zniesla brutá lnejšie v rcholy. 

Pozaunista Z. Pu le c, za vrcholne sta
l'Ostlivej súhry so Z. Zichovou, dal Bá r
tovmu Koncertinu prekrásny tón, široko
dychú vláčnosť i obrovskú gradáciu . Tiež 
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v Sonáte J . Matéja upútal vytríbenou 
technikou, pozoruhodným frázovaním i 
odhodlaným spevom. 

Pardubický organista V. R a b a s, I. ce
na Pražskej jari 1958, ovláda základné 
problémy organovej virtuozity: t·ytmus, 
technickú exaktnosť, logiku vedenia hla
sov i fantáziu zvukových farieb. Zmocnil 
sa Slavického T l'Och fresiek s dravosťou, 
širokodychým kľudom i uchvacujúcou di
vokosťou. Kabeláčove Fantázie, op. 32 
v ňom našli tvorivého rozprávača, ktorý 
zhmotnil skladateľove tektonické vidiny 
spôsobom celkom presvedčujúcim a str
hujúcim. 

Brnenský barytonista P . Ru ž i č k a, 
sólista opery v Liberci , zaujal komornos
tou svojho prejavu (P. Eben: Ze šestera 
písní milostních a P. Doubrava: Tfi rene
sanční písne). miestami aj zvučným a oži
veným výrazom. Jeho prejav nie je vždy 
plne rozvinutý a zniesol by občas drama
tickejší vzruch. P. Doubravský mu bol 
citlivým klaviristom. 

Sonátu pre husle a klavír od Z. P olo
láníka predviedli naspamäť B. S me j k a t 
a J. Smýkal. Hrali s veľkým vnú tor
ným zanietením a plne presvedčili o kva
litách diela. 

Košický organista I. S o k o l, profesor 
konzervatória, záslužne uviedol Hatríka
vu Baladu ak~ ukážku jedného z pokusov 
o novú reč. Očenášove Organové pastely 
sú vytvorené s ukáznenou fantáziou. Plné 
dynamických kontrastov majú vďačne po
sadené finále. Toccata od M. Sokolu je 
ohňostroj techniky, francúzskeho vtipu, 
naozaj zaťažkávacia skúška organovej 
virtuozity. I. Sokol ňou prešiel na vý
bornú. 

D. S i m on k o v á otvárala prehliadku 
tromi z Hanušových Prelúdií a razom zís
kala veľkú pozornosť osobitným pôvabom 
lyricky sfa rbených častí i podčiarknutím 
dramaticky vyhrotených vrcholov Kapra
vej "rozhnevanej" 3. sonáty. Technicky na 
výške mala by bezohľadnejšie vymáhať 
na sebe vrcholné fortissimá. To pre toho
ročnú Moskvu! 

Harfistka brnenskej Státnej filharmó
nie M. S p e r l o v á, profesorka konzerva
tória, majstrovsky ovláda všetky farby 
svojho nástroja. Postavila ich do služieb 
Pantumov od S. Vorlovej. Stavebne za
ujímavej variačnej skladbe dopomohla 
k úspechu bohatstvom výrazových odtie
ňov. 

Huslista I. Str a u s, I. cena· Pŕažskej 
jari 1964, vypäl sa vo finále prehliadky 
k prejavu tak mimoriadnej intenzity- a 
dokonalosti, že sa stal vzorom pre mieru 
podielu tvorivej interpretácie na úspechu 

skladateľovho diela. Cestné uznanie vy- aj keď nie vo svojej obvyklej forme,. 
jadrené pri udelení ceny kritiky 1965 K. s veľkým účinkom vystihol rytmický a 
Slavického Partite pre sólové husle je dramatický spád Bártovho diela i mäkkú 
oficiálnym potvrdením tejto skutočnosti. spevnosť sonáty. Spolu so Z. Kožinom 
s J . Roubalovou pri klavíri predviedli I. podali celkom presvedčivý výkon, ktorý 
sonátu J . Kalacha v podaní plnom vzru- by však miestami zniesol viac prepraco
chu. Tiež Ruky od L. Fišera mali plnú vanosti v súhre i rozpútanej fantázie. 
dávku náruživej účinnosti. Ostravský klarinetista V. Víte k vyda-

Harfistka L. v á c h a l o v á sa vždy rene predviedol Sonátu od B. Ištvána a 
prejavuje velmi ušľachtilo a jej pianissi- Zbojnícku sonatínu od O. Flosmana. 
má v Ebenovom Ordo modalis boli prí- Umelcov rast vera sľubuje. Pri klavíri 
kladné v dokonalej súhre s Bruderhan- výborne hral R. Bernatík. 
sovou flautou. Suitu K. Rei nera podala so Gitarista M. Zelen k a venoval svoje 
zvrchovanou technikou. veľké schopnosti spevnému Impromptu 

Brnenský huslista F. Ve se l k a nás J . Truhlára a premiére Bártovej sonáty, 
záslužne zoznámil s Tromi kusmi od E. ktorá vznikla v rýchlom tvorivom roz-
Zámečníka v 14-tónovom rade. Dal im behu. 
požadovanú strohosť, kľud aj rozmernosť. Eva Z i k mu n d o v á , sólistka ND 
v Ištvánovej sonáte presvedčil o svojom v Prahe, spievala Hanušove Zimné pies
výrazovom raste. Jeho doménou je však ne s veľkým pochopením obsahu. Vo v-ý
jemná lyrická kantiléna. Dobrou oporou raze sa javí nepatrný odlesk opernej čin
mu bola M. Dratvová, ktorá by mala zá- nosti, ale má to vždy komorný peľ. V kom
merne zveličovať dynamické kontrasty. pozične rovnocennom parte sa o úspech 

Brnenská sopranistka N. V i l í mo v á. zaslúžil aj prof. A. Holeček, ktorý podal 
sólistka budejovickej opery, dokázala jeden zo svojich vzorových výkonov. 
v Chlubnovom Rozjásaném odpuldnu svoj Mladý violončelista V. B e r n á še k 
veľký vzostup. Jej starostlivo pripravený velmi priaznivo na seba upozornil pred
prejav zvláčnel, m á dobré mezzavoce i vedením Rapsódie od J. Zichu. Bol to 
pôsobivé portamento. Mala by viac kon- nevyhnutný záskok s výborným J. Hu
trolovať svoje sforzato. Jej výraz plne bičkom pri klavíri. 
podporil Fr. Babický pri klavíri. Spevák J. Jordán, sólista ND, s kla-

Huslista M. Ví te k , jeden z laureátov viristkou J. Holovskou obetavo pomohli 
Paríža 1961, teraz v Ceskom nonete (L. prehliadke vynikajúcim predvedením no
Bárta: 2. Sonáta, P . Bofkovec: 2. Sonáta), vého Kfičkovho cyklu Sípkový ker. 

Prehliadky koncertného umenia v Prahe a Nitre dobre splnili svoje poslanie. Kaž
dá najpotrebnejším spôsobom. Navyše s postupn~m skracovaním . pracovného ča~u 
vzrastie aj konzum umenia, vzrastie význam amaterskeho pestovama hudby, pretoz~ 
v lastný amatérsky výkon je po celý život zdrojom najčistejších zážitk?v. N~še rudo~~ 
školy umenia vykonali v tejto príprave pravé divy. Ich počet a kapactta stale nestact. 
Také prehliadky m a jú aj na tomto vývoji svoj podiel. Nie je však .,k umštýr" aJ<:o 
"kumštýr". Ten, ktorý má o skladbe dokonalým a osobitným spôsobom čo poveda~, Je 
tvorivým interpretom. Karel Pravosla.v Sadlo 

Československá premiéra 
Brittenovej Potopy 

Jednou z najvýznamnejších akcií toho
ročnej hudobnej sezóny v Plzni bola 
československá premiéra rozsiahleho Brit
tenovho diela Potopa (Noye's Fludde), 
ktoré zaznelo na aprílovom koncerte Pl
zenského komorného sboru, posilneného 
pri tejto príležitosti sólistkami Divadla 
J . K. Tyla, detskými sbormi 20. ZOS 
a r.Su B. Smetanu v Plzni, komorným 
orchestrom profesorov a žiakov štátneho 

konzet·vatória a pražským Kvartetom 
zobcových fláut J. Zlatníko~ej. 

Popri Potope sa na ú vod večera pred
viedlo staršie skladaterovo dielo Vianoč
ná slávnosť (A Ceremony of Carols) , op. 
28 pre ženský sbor a harfu. Slávnosť 
vznikla v Brittenovej dočasnej emigrácii 
v USA r. 1942 vedi a viacerých drobnej
ších vokálnych skladieb (ako je napr. 
Hymnus na sv. Cecíliu), ktoré možno 
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-označit za príležitostné, oddychové sklad
b y po predchádzajúcom diele Sinfonia 
·da Reqwiem, .ktoré je najzávažmejším 
opusom tohto skladateľovho obdobia. Na 
druhej strane tieto skladby slúžili Brit-
1:enovi ako bezprostredná príprava na 
jeho prv ú operu Peter Grimes, v n ich sa 
-odzrkadľuje snaha o brúsenie a kryštali
záciu v lastného hudobného výrazu. V je
denástich číslach skladby - komponova
nej prevažne na slová anonymného ľudo
vého básnika 17. storočia ..:.. sa striedajú 
radostné oslavné spevy (úvodné Proces
sion alebo nasledovné Wolcum Jole) a 
nežné, lyrické časti (Balulalow) so vzru
·šujúcimi, sčasti bitonálnymi pasážami 
(In freeging Winter Night) či dramatic
kým kánonom v tesnej imitácii, ktorý 
je pôsobivým vrcholom diela (This little 
Babe). Clenky Plzenského komorného 
sboru podali pod venedím svojho sbor
majstra Bedi'icha Macenauera slušný, 
disciplinovaný výkon, i keď niektoré só
lové partie (najmä sopranistky, k toré asi 
"nemali deň") neboli bez niekoľkých ne
čistých intonačných odchýlok a nepres-
ného nastupovania. . 

Potopou, op. 59 z r. 1957, sa Britten 
po stránke technického spracovania po
užívaných prostriedkov akosi vrátil do 
obdobia svojich skladateľských začiat
kov;. konkrétne trebárs priam inštruk
t ívny spôsob inštrumentácie orchestrál
nych častí zverených amatérskym inter
pretom pripomína jednu z jeho prvých 
orchestr álnych partitúr - pôvabnú Sim
ple Symphonie z r. 1934. V tomto smere 
možno badat vplyv veľmi . jednoduchého 
libreta, podkladom Morého bola stredo
veká posvätná hra z anglického Ches
teru (na jeho veľmi štýlovom preklade 
sa spoločne podieľaľi E. Valen tová, B. 
Macenauer a J . Pumr). A podobne ako 
v súbore českých pašiových hier tzv. se
milského okruhu, ktoré slúžili za pod
kladový materiál brnenskej inscenácie 
Xomedie o umučení a slavném vzkfíšení 
P ána a Spasitele našeho Ježíše K rista, 
a j tu sa biblická predloha prelína s r oz
košným ľudovým humorom a neokázalou 
naivitou (i preto je Brittenovo dielo 
napriek svojej rozsiahlosti a čiastočnej 
monumentalite oveľa jadrnejšie a bez
prostrednejšie ako rovnomenná televízna 
opera Stravinského z r. 1962). Zároveň 
však môžeme pozorovaf, že v kontexte 
celej Brittenovej tvorby zhruba posled
ných 15 rokov nie je biblický príbeh 
o potope svojím hlavným symbolom -
túžby človeka o zachovanie existencie 
v súboji s prírodou - prvkom ojedine
lým alebo náhodným. Rovnakého druhu 
sú aj skladby A Spring Symphony, Noc-
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t urno alebo posledné skladateľovo oper
né dielo A Midsummer-Nighťs Dream. 
Napokon ako v celom svojom diele, i tu 
vychádza Britten z dedičstva anglického 
protestantského chorálu, ktorý je nielen 
neobyčajne bohatým zdrojom; ale, ako 
ukazuje Brit tenova svojrázna transfor
mácia, dodnes i veľmi životným. Potopou 
akoby najmarkantnejšie demonštrqval 
svoje skladateľské vyznanie: "Píšem hud
bu len a len pre ľudí, a to priamo a zá
merne ... " Pre pobavenie detských in
terpretov predpísal do partitúry dokonca 
groteskný aparát najrôznejších bicích 
nástrojov vrátane porcelánových hrnče
kov. Poslucháčov záujem hneď od prvých 
taktov upúta rozmanitost hudobných ná
padov a vzájomných kontrastov jednotli
vých častí, či už ide o úvodnú m ajestát
nu modlitbu, árie Noeho a príslušníkov 
jeho rodiny, motorické Kyrie eleison 
v pochodovom rytme, hravé sbory samo
pašných družiek pani Noemovej v 6/ 8 
takte, dramatické znázornenie búrky ale
bo záverečný ďakovný chorál. Vcelku je 
hudobná reč P otopy neobyčajne kom
paktná a napriek zdanlivo efektnému 
vyzneniu niektorých častí dosahuje pô
sobivý účinok tými najjednoduchšími, 
možno povedať až elementárnymi pro
striedkami. T reba ľutovať, že výsledný 
dojem plzenského predvedenia citeľne 
oslabila absencia organového zvuku, kto
rý bol vplyvom vonkajších okolností 
(v Plzni dosiaľ neexistuje veľká koncert
ná sála s organom a z nepochopiteľných 
príčin trvá zákaz chrámových koncertov) 
suplovaný harmóniom a kaviarenskou 
jonikou( !). 

Dirigent a sbormajster Bedrich Mace
nauer v spolupráci s režisérom Ottom 
Sevčíkom zámerne upustil od niektorých 
scénických akcií, ktoré predpisuje au to
rova predloha (napr. stavanie archy pria 
mo na scéne či zauchá, ktoré in natura 
uštedrí Noemu jeho žena). Vyeliminova
ním týchto pasusov prinútil poslucháča 
sústredenejšie vnímať hudbu, čím, samo
zrejme, zvýšil pozornosť na vlastné pred
vedenie diela. Možno povedať, že i na
priek niekoľkým malým nedostatkom sa 
interpretácia vyznačovala skutočnou 
úprimnosťou a entuziazmom, ktoré sú 
pri dielach tohto typu často cennejšie než 
bezchybný, ale strohý a suchopárny pred
nes. Výborné boli sólistické výkony pred
staviteľov Noeho (K. Kfemánek) , Noe
movej ženy (L. Márová) , Jaffeta (P. 
Kvirenec) i recitátora M. Včelu. - To 
isté môžem e povedať o výkone Mace
nauera. 

Antonín Matzner 

T 
MÁ SLOVO 

Rakúsky organista Franz Hasselbock 
otvoril koncertom dňa l. 3. v Besednom 
dome rad brnenských marcových a a prí
lových koncertov. Na jeho vystúpení za
ujalo neobvyklé poňatie štýlovej inter
pretácie die l predkla sických autorov (G. 
Muffat, G. Bohm, J. G. Walther a J. S. 
Bach). 

Koncert S väzu československých skla
dateľov dňa 9. 3. b ol venovaný jubileu 
Josefa Blatného, ktorého tvorba bola 23-

stúpená štyrmi dielami. Organová soná
ta, op. ll a tri dvojhlasné ženské sbory 
T iché chvíle, op. 12 dokumentovali jeho 
zodpovedné umelecké snaženie z čias dru
hej svetovej vojny, zatiaľ čo jeho kla
vírne Díkuvzdání, op. 61 .a tretie sláči
kové kvarteto, op. 54 reprezentovali sú
časnú tvorbu Blatného, pre ktorú je prí
značná syntéza doterajších tvorivých po
stupov, oboha>tená výdobytkami nového 
myslenia. V druhej polovici koncertu 
zaznela po prvý raz komorná kantáta 
Jaromíra Podešvu Dotazník srdce. Dielo 

·opäť ukázalo, že silná stránka skladateľa 
je v lyrike, emotívn osti a vysokej obsa
hovej (ideovej) zdielnosti jeho diel, sú
časne sa však odkryli niektoré slabiny 
takto poníma nej tvorby; spočívajú p re
dovšetkým v prílišnej patetičnosti a ré
torickosti (oboje však zapríčinila v tomto 
prípade i textová predloha Ivana Di
viša). 

Na ďalšej mar covej s trede dňa 23. 3. 
zazneli d iela pražských skladateľoV: Klu
sákove k lavírne etudy, Reinerova fago
tová suita, Feldovo 3. k varteto a piesňo
vé cykly na ázijskú poéziu V. Boháča 
a V. Neumanna. Toho istého dňa sa 
v Besednom dome uskutočnil koncert 
Brnenského vysokoškolského sboru. Hoci 
tieto podujatia bývajú vždy do určitej 
miery zatisnuté do úzadia, treba sa 
o koncerte vysokoškolákov zmieni f nie
len pre ich znamenité reprodukčné kva
lity, k toré sú výsledkom sústredenej prá
ce sbormajstrov telesa - Petra Remíčka a 
Lubomíra Mátla, pričinením ktorých sa 
BVS zreteľne dostáva na jedno z popred
ných miest medzi brnenskými spevácky
mi telesami - , ale tiež pre doslovne 

ukážkovú dramaturgickú zostavu ich 
programov. A j marcový koncert mal pe
čať premyslenej dramaturgickej koncep
cie: celá t retina bola venovaná zname
nitým, i keď nie veľmi známym sklad
bám majstrov českej vokálnej polyfónie, 
v druhej časti zazneli závažné diela kla
sickej a súčasnej sborovej tvorby a v zá
vere Janáčkova kantáta Otčenáš. 

Státna filharmónia sa zaradila do mar
cového kultúrneho diania troma progra
mami; prvý sa venoval prevažne tvorbe 
francúzskej (dirigent O. Trhlík), na dru
hom dňa 17. a 18. 3. vystúpil Miloš Sádlo 
v Brittenovej Symfónii pre violončelo a 
orchester a J. P inkas dirigoval Dvoi'áko
vu VI. symfóniu a Novákovho Korsára. 
T retí koncer t dňa 24. 3. bol reprezen
tačnou udalosťou s hosťujúcim anglickým 
dirigentom Anatolom Fistoularim, ktorý 
pozoruhodne predviedol Brahmsovu I. 
symfóniu F. Mendelssohna-Bartholdyho. 
Program doplňovala Debussyho Rapsó
dia pre or chester so sólovým klarinetom 
(hral Bohumil Opat). 

Reprezentatívny bol aj program nasle
dujúceho aprílového koncertu Státnej fil
harmónie: Bach, Beethoven, Stravinskij 
(no menej reprezentatívny bol hluk za
znievajúci zo susednej reštaurácie Sta
dión). V . 4.- -klavírnom koncerte L. v. 
Beethovena účinkoval ako host Julius 
Katchen. Vystúpenie tohto amerického 
klaviristu nenechalo nikoho na pochy
bách o jeho vysokej technickej úrovni. 
Beethovena predviedol naozaj precízne 
- po techn ickej s tránke ho priviedol 
k maximálnej dokonalos ti. Katchen však 
poníma dielo tohto majstra ako záleži
tost skôr romantickú - tak aspoň vy
znievala salón na uhladenosť a zavše prí-
lišná rubátovosť jeho predvedenia. · 

V prvej časti koncertu odznela Bacho
va Suita D dur. Jej štýlová interpretácia 
nebola najvydarenejšia. Ťažisko výkonu 
S tátne j filharmónie ležalo tentoraz v dru
h ej polovici večera, kde zaznelo geniálne 
dielo Stravinského (jeden z pilierov hud
by 20. storočia) , kedysi príčina mnohých 
škandálov - S vätenie jari. Dirigentské 
poňatie Jifího Waldhansa smerovalo ku 
zvukovej monumentalizácii, ktorou do
siahol značnú kompaktnosť celku. Je síce 
pravda, že týmto podujatím do určitej 
miery ochudobnil farebné bohatstvo die
la (napr. v úvode druhej časti), celkove 
však možno povedať, že Waldhansovo po
ňatie malo jasnú k oncepciu a tá sa 
v predvedení zreteľne odzrkadlila. 

Moravské kvarteto účinkovalo v Brne 
v uvedenom období celkove dvakrát: raz 
na koncerte dňa 2. 3. v Moravskej ga-
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lérii (s programom: Mozart, Dvorák, Mar
tinú) a na koncerte dňa 5. 4. v Besed
nom dome, kde za spoluúčinkovania kla
rinetistu A. Hrušku úspešne predviedla 
skladby Richte ra, Dvofáka a Janáčka. 
Súčasná tvorba bola na tomto koncerte 
zastúpená Protirečeniami Juraja Pospí
šila, skladbou značnej zvukovej pôsob
nosti a zaujímavej koncepcie celku. In
terpretačné kvality tohto nádejného mla
dého kvarteta sú na vysokej úrovni. 
Veľmi závažnou udalosťou hudobného 

Brna bol koncert skladateľskej skupiny 
Parasiti Apollinis (predtým skupina A), 
usporiadaný dňa 13. 4. pri príležitosti 
medzinárodného kongresu Antika a dne
šok. Na večere dosiahol azda najvýraz
nejší umelecký úspech Alois Piňos svo
jimi Ludus floralis a Dicta antiquorum. 
Možno povedať, že Piňosov skladobný 
prejav je dnes závažný a zodpovedný 
natoľko, že sa stáva reprezentatívnym 
nielen pre brnenské hudobné dnanie, ale 
pre súčasnú československú tvorbu vô
bec. (Nedávna premiéra jeho Koncertu 
pre magnetofón bola skutočným umelec
kým zážitkom.) Predovšetkým Piňos do
káže veľmi dobre oživiť dôkladne racio
nálne premyslený kompozičný postup 
vtipnými zvukovými kombináciami: v Lu
dus floratis boli prvky farebné, využíva
júce možnosti aleatoriky v sborovom 
speve, v Dicta antiquorum zas najrozlič
nejšie možnosti spevného prejavu, zná
sobené ešte humorným odcudzením pô
vodného významu textu (voľného spo
jenia niekoľkých známych latinských 
"okrídlených" výrokov). Táto skladba je 
napísaná pre jediný hudobný nástroj -
ľudský h las. Je pozoruhodné, že napriek 
ťažkostiam, ktoré z tohto "nástrojového" 
obsadenia vyplývajú, bola vrcholom ce
lého večera. 

Protipólom Piňosa je v Skupine Jan 
Novák , ktorého rozsiahla latinská tvorba 
bola na koncerte zastúpená staršími loci 
vernalis a novinkou - ženským sborom 
Sulpicia. Novák v nich pokračuje ces
tou, ktorou sa vydal svojimi sbm·mi 
k brnenskej inscenácii Komedie o umu
čení ... Ježíše Krista. Na rozdiel od tých
to ľudovo prostých útvarov majú sbory 
Sulpicia o niečo zložitejšiu faktúru, no 
aj tak na nich uchvacuje jednoduchosť 
a nebaroková vznešenosť. 

Jozefovi Bergovi šlo v jeho Amores 
musici zrejme predovšetkým o neošúcha
nú zvukovosť; preto zapája do hudobné
ho diania aj pomocný nástroj - metro
nom, ktorý je súčasne hlavným nosite
ľom recesnej podívanej, lebo ho s vážnou 
tvárou obsluhuje sám skladateľ. 
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Sklamaním bol Pololáníkov Cantus 
psalmorum. Ľúbivej melodike dodával 
organový sprievod akúsi chorálnu vzne
šenosť a bicie nástroje sa snažili dodať 
zdanie exotičnosti. - Miloš Stedroň bol 
na koncerte zastúpený melodrámou Han
nidemabalogogia, v ktorej prevádza do 
grotesknej polohy známu Hannibalovu 
reč o spupnosti rímskeho národa. Sted
roňov hudobný prejav je prísne organi
zovaný a tiež svedčí o značnej vynachá
dzavosti nových zvukových prostriedkov. 

Hlavný interpret večera - barytonista 
Richard Novák - znovu dokázal, že vie 
dotvoriť diela súčasných skladateľov s ne
všedným porozumením. Možno celkom 
zodpovedne povedať, že Novák je dnes 
najvýraznejšou postavou z interpretov 
súčasnej hudby v Brne. Svoje vysoké 
reprodukčné k vality dokázal aj na samo
statnom vystúpeni v Besednom dome 
dňa 29. 3. t. r . 

Z ostatných komorných koncertov tre
ba spomenúť večer nádejného brnenské
ho dua Smýkal-8mejkal, na programe 
Morých sa okrem iného objavila aj 
brnenská premiéra A. Weberna, a večer 
z diel súčasných, prevažne brnenských 
skladateľov, vydarene interpretovaných 
Milanom Mášom. Tiež Ceskí komorní só
listi prispeli k hudobnému dianiu svo
jím komorným koncertom dňa 13. 3., kde 
najpozoruhodnejšie bola predvedená So
náta pre violu a k lavír Bohuslava Mar
tinú. 

Jindra Bártová 

Spojený spevácky sbor učiteľov v Ko
šiciach a Spišský učiteľský spevácky sbor 
s Košickým rozhlasovým orchestrom pod 

taktovkou Vojtecha Adamca uviedli 7. 
marca 1966 v Dome umenia v Košiciach 
oratórium G. F. Händla Cecilská ód11. 
v preklade Jarka Elena-Kaisera. Sóla. 
s pievali L. Ganzová a V. Schränkel, só
listi St. divadla v Košiciach. Košický roz
hlasový orchester na tomt-o koncerte uvie
dol Concerto grosso č. 9 od G. F. Händla 
a Koncert pre hoboj a orchester od J. 
Haydna. Sólo na hoboji hral Stefan 
Sklenka, člen KRO. Celý program bol re
prizovaný začiatkom apríla t. r . aj v Spiš
skej Novej Vsi. 

František BRANIS 

POZNÁMKY 
z hudobnosociologického seminára v Prahe 

V dňoch 6.-8. apríla 1966 usporiadal 
Sväz československých skladateľov v 
Prahe seminár hudobných sociológov. 
účelom tohto podujatia bolo: 

uskutočniť výmenu názorov na posta
venie hudobnej sociológie v syste ma
tike marxistickej muzikológie a na 
metodologické otázky, spojené s empi
ricko-sociologickými výskumami v ob
lasti hudobnej kultúry, 
umožniť výmenu informácií o výsled
koch uskutočnených akcií a diskusiu 
o cieľoch a metodike plá novaných vý
skumov, 
prispieť k prekonaniu zaostávania na
šej hudobnej sociológie a k jej vyrov
naniu s úrovňou tohto odboru v za
hraničí. 
úvodný referá t venovaný teoretickým 

otázkam predniesol Ladislav Mo kr ý, 
pracovník SAV. Jeho príspevok bude 
publikovaný, preto len niekoľko pozná
mok. 

V svojom referáte u viedol L. Mokrý, 
ako sa opäť začína rozvíjať hudobnoso
ciologické bádanie, k toré u nás možno 
rozčleniť do troch prelínajúcich sa fáz: 

V p r vej išlo o deklarovanie mož
nosti a nevyhnutnosti hudobnej socioló
gie. Táto fáza mala viac-menej manifes
tačný charakter, pretože nebola dosta
točne podložená bádateľskými - ani nie 
výsledkami - ale aspoň metodickými 
projektmi. 

V d r u h e j fáze, charakterizovanej 
pomerne intenzívnym záujmom o empi
rický výskum, sa zistilo, koho t ieto otáz
ky zaujímajú, a na základe t oho sa hu
dobní sociológovia začali združovať. Pod
statnejšie však bolo, že prvé konkrétne 
bádateľske výsledky (napriek nedostat
kom tej to fázy) spoločensky a vedecky 
legitimovali hudobnú sociológiu. V tre
t o m štádiu sme dospeli do obdobia, keď 
si s p lnou vážnosťou uvedomujeme ne
vyhnutnost traktovať hudobnú socioló
giu ako vedu so všetkými dôsledkami, 
ktoré z toho vyplývajú. 

Hudobná sociológia - hovoril L. Mok
rý - vzniká v procese sociologizá cie celej 
muzikológie. Nemá a ni relatívne stabi
lizovaný predmet skúmania, a preto sa 
tak podstatne líšia aj náhiady na me
tódy a ciele hudobnosociologického bá-

dania. V skutočnosti sa vlastne hudobná 
sociológia vyvíja ako štiepny produkt 
procesu, v ktorom sa muzikológia (ako 
celok) vyrovnáva s dôsledkami spoločen
skej povahy hudobného umenia. 

Refemjúci ďalej pripomenul dvojakú 
funkciu hudobnej sociológie: vedecko
poznávaciu a sociá lno-inžiniersku. P rvá 
je celkom evidentná a k druhej aspoň 
toľko, že je nerozlučne spojená so spo
ločenskou angažovanosťou hudobnej so
ciológie. S týmto bezprostredne súvisí 
ešte jedno: aj to naj lepšie úsilie o ak
tívne využívanie hudobnosociologických 
poznatkov sa diskredituje, ak sa operuje 
s fak tami nedostatočne overenými, resp. 
ak sa tieto fakty nesprávne interpretujú. 
A keďže hudobná sociológia je bezpro
stredne spojená s kultúrnopolitickou 
praxou, náročnosť na vedeckosť jej prá
ce nesmierne rastie. Preto - zdôraznil 
L. Mokrý - je nesprávne robiť pred
časné diagnózy a terapeutické návrhy, 
keď sme zväčša schopní určovať iba 
symptomatológiu a isté prvky diferen
ciálnej diagnózy. 

(pokra.čovanie v budúcom čísle) 

J a b r b u c •h f ii r V o l k s li e d f o r
s c bu ng zv. IX. ( 1954) Festschrift zum 
75. Geburtstag von Erich Seemann, vyd. 
R. W. Brednich, Walter de Gruyter a. 
Co, Berlin, str. 180. 

Medzi tým neveľkým počtom špeciál
nych periodík venovaných ľudovej pies
ni v európskych krajinách zaujíma táto 
publikácia (ale aj tento sborník) vý
znamné miesto. Jej vydavateľské a ve
decké zázemie tvorí známy Deutsches 
Volksliedarchiv (DV) - jedno z cen
trálnych európskych folkloristických 
pracovísk, resp. archívov. K jeho obno
veniu prichádza znovu až po 13 rokoch 
do r. 1951. DV sa usilovalo o čo najširší 
komparačný záber pri pertraktovaní 

277 



oroblematiky ľudových piesní ; tá to bo
hatá medzinárodná skúsenosť a kontakty 
so širokým bádateľským svetom nachá
dzaj ú odraz aj v tomto sborníku. veno
vanom pokračovateľovi J. Meiera E. See
mannovi. V ročenke sa najvypuklejšie 
odráža predovšetkým tá problematika, 
ktorá sa stala pracovnou doménou oboch 
nestorov DV v oblasti ľudových balád. 
Tým je venovaných niekoľko metodicky, 
ale v záveroch excelentných príspevkov: 
L . Vargyas píše o rozšíre ni nemeckých 
balád v Maďarsku, k ým Juhoslovanka 
Zmaga Kumar píše o origináli slovinskej 
balady, ktorá prešla do ne~eckej pies
ňovej tradície. W. H eiske Je autorom 
komparatívnej štúdie o židovských a ne:
meckých piesňových verziách, podobnu 
problematiku, lenže o švédskej J?iesni. 
sleduje Bengt R. Jonsson: k otazkam 
balád nájdeme ešte zaujímavé príspevky 
od A. Taylora a R. W. Brednicha (o pa
ralelách medzi baladami a rozprávka
mi). Bibliograficko-komparačnú zpráv~ 
o lotrinskej a falcskej piesni (o ktoreJ 
vyšla r. 1963 obsiahla monografia od 
Heeger-Wiista) podáva s veľkou znalos
ťou prameňov J. Miiller-Blattau. Podob
nú bibliograficko-bádateľskú situačnú 
zprávu nachádzame v sborníku z pe ra 
popredného amerického bádateľa B. H. 
Bronsona pod názvom "ľ..udové piesne 
v Spojených štátoch, 1910-1960". Pohľad 
tejto štúdie je zaujímavý, je viac úva
hová ako pramennoprehľadná a zapodie
va sa takou zaujímavou otázkou, ako 
je práca folkloristu. a .,popularizačná" 
práca, rezultujúca z pracovných :výsled
kov ako sa stávajú predmetom 1 zdro
jom' komerčnej produkcie i interpretá~ 
cie ako v týchto formách zrazu vyrastá 
no~á druhá existencia ľudovej piesne: 
Ide tu asi o pendant Wiorovej druheJ 
existencie, lenže kým u Wioru. to bola 
estetická a kultúrna problematika, kto
rú hľadal v týchto momentoch , zatiaľ 
Bronson vidí túto "renesanciu" v zaují
mavom komerčnom kontexte. Z ostatných 
príspevkov treba ešte spomenúť .pozo
ruhodnú konfrontáciu E. Dala o piesňo
vom type o Ah asverovi v dánskej pies
ňovej tradícii a veľmi podne tnú štúdiu 
od W. Suppana, zaoberajúcu sa vatiabi
litou piesňových útvarov a možnosťami 
ich písomnej fixácie-notácie zo zorného 
uhla "originálu" a "spevnej maniery" v 
nemeckej piesňovej tradícii. 

Bezpochyby. že tento sborník prináša 
veľa podnetných štúdií, ktorých váha le
ží viac v oblasti filologicko-kritickej ako 
metodickej, hoci ani metodická stránka 
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v aplikácii na detailné a hlboké problé
my n ezostáva bokom od zorného u h la 
príspev kov autorov. Kriticko-filologická 
stránka je práve tá, o ktorej priniesol 
také množstvo poznatkov sám E. S ee
mann, ktorému je sborník venovaný, a 
ktoré ho k ompletný bibliografický súpis 
diel nachádzame v dodatku k celému 
sborníku. oe 

N. U s p e n s k i j, Drevneruskoje pev

českoje iskus tvo, I zd aterstvo Mueyka. 

Moskva 1965, str. 214. 

Už sa zdalo, že sovietska muzikológia 
definitívne odpísala problematiku staro
ruského cirkevného spevu zo svojej bá
dateľskej sféry, o k torej po nieko!ko de
saťročí mlčala. Možno povedať, že me
dzinárodná bádateľská verejnost toto 
mlčanie dosť ťažko znášala, lebo mnohé 
kľúčové otázky európskeho stredoveku 
zostali bez jasnejšieho vykreslenia, bez 
potrebnej úplnosti, bez toho veľkého vý
chodoeurópskeho kultúrneho okruhu, 
ktorý reprezentoval pravoslávny svet. 
Najbolestnejšie to však niesla slovanská 
muzikológia . ktorá sa tak zrazu ocitla 
ako ryba na suchu, pretože v jej his
torickej freske chýbalo to, čo formovalo 
historický obraz slovanských kultúr, rov
naké m anko zostalo sčasti i v byzanto
lógii. Nesmierne množstvo cenných ru
kopisov zostalo tak! v ruských archí
voch nedotknuté, stredoveké hudobné 
d ejepisectvo stagnovalo, zatia! čo vý
skum západoeurópskeho stredoveku sa 
tešil intenzívnej pozornosti. Vznikla tu 
veľká disproporcia v historickom výsku
me tohto obdobia, na ktorú sme doplá
cali zasa len my, lebo obvaz východo
európskeho a slovanského s tredoveku 
zostal naďalej ponorený v "barbarskom 
bezkultúrnom" šere. Napodiv v období 
dogmatizmu stagnovalo aj hudobnofolk 
loristické bádanie: v tomto smere za 
zhruba posledných 6-8 rokov nastal 
však potešiteľný, až revolučný prevrat, 
z pracovní sovietskych folkloristov vy
chádza jedna práca za druhou do tla
čiarní - i keď sú zatiaľ ešte prevažne 
pramenného charakteru. Na prvý po
hľad sa zdá že medzi týmito dvoma te
matickými ~kruhmi niet hlbšieho súvisu, 
nie je to však tak. Obe zložky, tak Iu
dová hudba, ako aj starocirkevný spev, 
majú mnoho styčných plôch vo formách 
tradície a predstavujú len dve tváre, 
síce rôzne, ale predsa tej istej kultúry, 

formujúce sa často paralelne a vo vzá
jomných styčných plochách vedi~ seba. 
Len si spomeňme na problematiku re
citatívneho spevu alebo melizmatičnosti 
a polyfónie. Niekedy ťažko určit gene
tické korene týchto dvoch zložiek. Preto 
sme s veľkým prekvapením, ale i s uspo
kojením privítali túto nov ú sovietsku 
publikáciu. Jej redaktor a a utor pred
slovu akadem ik J . K eldyš podáva pre
hľad doterajšieho bádania ; v jej kul
túrnohistorických aspektoch je azda naj
dôležitejšie, že ukazuje na skutočnost, 
a ko sa táto spevná tradícia v mnohom 
aj progresívne podieľala no formova ní 
svetských foriem ruskej hudby a hlbo
ko zasiahla i do diel ruských klasikov 
19. stor. Nemô:leme sa tu púšťať do de
tailných rozborov všetkých problémov. 
ktoré v súvislosti s danou témou Uspen
skij p1·ináša, m ožno však konšta_tovať, že 
tu nachádzame odpovede alebo ze sa au
tor pokúša o objasnenie svojho P?St<?~a 
ku všetkým dôležitým otázkam, tykaJu
cim sa starocirkevného spevu, ktoré sle
duje asi m edzi X.- XVII. storočím. 
V popredí jeho pozornosti stoja tak otáz
ky historické, ako aj otázky not~čn_é, h~
dobnoštylistické a hudobnoteorehcke. Pra
ca je rozvrhnutá do troch veľkých cel
kov : I. Spevné umenie K ijevskej Rusi, 
II. Cirkevné umenie v období feudálnej 
rozdrobenosti ranofeudálneho Ruska, III. 
Spevné umenie Kijevskej Rusi. V prve~ 
sa dotýka znamenovo raspeva, ako aJ 
kontakarného spevu, a usiluje sa o od
kry tie národných prvkov v hudobno~ 
umení Ki jevskej Rusi. Najviac pozornosti 
venuje Uspenskij poslednému VÝ;'_ino~~
mu obdobiu cirkevného spevu, vs1ma]UC 
si jednotlivé periódy i žánre jeho roz
voja, ako aj jeho najdôležitejšie š~li~
t ické prostriedky . Prácu charaktenzuJe 
predovšetkým hodnotenie _javov. a k<? ~
kých z hudobného i kulturnohlstoncke
ho hladiska bez úsilia o vulgárno-socio
logické súdy. A to je azda najväčšia 
prednost práce, informovať čo m~žno 
najobjektívnejšie o podstate problemu 
a o materiáli. Prácu vh odne doplňa ne
vefká bibliografia k téme. ako aj súpis 
takmer 40 najdôležitejších rukopisných 
prameňov. 

K tejto práci t reba poznamenať azd.a 
len to!ko že ňou začína sovietska muzi
kológia kompenzovať jedno zo svojic~ 
najväčších mánk a nachádz~{ pretrh!'utu 
kontinuitu bádania ku kulturnemu Javu, 
ktorý zohral nesmierne dôle~itú úloh~ 
pri formovaní ruskej ná rodneJ hudobneJ 
t radície v najvlastnejšom zmysle slova. 

oe 

Blúdiaci Holanďan. Sfilmovaná 
opera R ich ard a Wagnera v pro
dukcii D EFA. Režisér J oachim 
Her tz. Scenár Joach im Her tz a 
Garald Horn. 

Po gýčovitej Aide so Sophiou Loren 
(ktorá však mala aspoň jeden klad: pri
t iahla divákov, ktorí nikdy do opery 
nechodia) sa do našich kín dostal (pra~
da ve!mi nakrátko - konkrétne v Brah
sla:ve ho premietali iba dva dni, hoci na 
plagátoch sa sľubovali tri!) film, ktorý 
možno označit za uspokojivú filmovú 
adaptáciu opery. Jeho autorom č. l je 
Felsensteinov žiak J oachim Hertz, hlav
né úlohy stelesňujú veľmi dobre vybrané 
typy : poľská herečka Anna Prucnal 
(spieva Gerda Hannemannová), Fred 
Diiren (spieva Reiner Liidecke) a Gerd 
Ehle rs (spieva Hans Krämer); zvlá~r 
Senta Prucnalovej je prvotriedna - Je 
to priam ideálny zjav pre túto úlohu. 

Hertz nezaprel, že je Felsensteinovým 
odchovancom: i takú vrcholne roman
tickú povest, ako je balada o Blúdiacom 
Holanďanovi, sa snaži l "zreálnit" zarade
ním jei deja do Sentinho sna - alebo 
aspoň výplodu devinej fa~tázie. "Reál~y" 
dej sa odohráva na klas1ckom f01·mate, 
. sen fantázia" na širokouhlom. Je to 
~ujÍmavý (i keď asi nie zvlášť pôvodný) 
nápad, žiai, ani ten nie je v_ždy dô~ 
sledne využitý: keď Erik rozprava svoJ 
sen, jeho znázornenie prebieha na. kla
sickom formáte, kým záver - kvázi rea~ 
listický - sa zrazu rozšíri na širokouhly 
formát. Azda to chce byt poukaz na vy
bájenost celého deja? Zároveň je to však 
režiséwva radikálna "sebakritika" - ba
ladu ozaj netreba "uzemňovat". To je 
však jediná zásadná výčitka tomuto fil
mu. ktorý veľmi dobrou prácou kamery 
- zábery z mora, mračien, pobrežia 
i Vysokých' Tatier - navodzuje veľmi 
sugestívnu atmosféru a robí ju premys
lenými škrtmi prijateľnou i pre súčas
ného diváka. Len jeden škrt mňa osobne 
mrzí: vynechanie sboru mužstva Holan
ďanovej lode - a to tým viac, že ná
stup prekliatych nám?rníkov okolo. ve~ 
seliacich sa Dalandovych chlapov posob1 
až démonicky ; práve ich sbor sa mohol 
stat vrcholom celého filmu! 
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Tak či onak treba s vďakou kvitovat, 
-že film uskutočnil Wagnerov zámer po
·daf opernú podobu Blúdiaceho Holanďa
na ako jeden celok - bez prerušenia a 
zároveň ju sprístupni! i tam, kde ju jej 
-obdivovatelia nemôžu vidief na javisku. 
Nahrávka sa zdá dobrá - ale v brati
slavskej Tatre bola dynamika príliš "pri
škrtená" (inokedy je zas príliš hlučná), 
a tak mn ohé miesta v piane zanikali. 
Kto d irigoval, hral a spieval ostatné úlo
h y, neviem - jednoducho to nepremie
tali! Igor Vajda 

cionalitu obrazov, intermezz a dejstiev 
navzájom. Orchester vďaka pevnému ve
deniu temer dýcha a pulzuje - tak ako 
živá bytosť. 
Veľkú zásluhu na dokonalosti nahráv

ky má aj sbor pražského ND pod vede
ním Milana Malého. I tie najťažšie 
miesta perfektne zvládol - a je ich ne
málo; stačí si spomenúť na finále I. a 
II. dejstva a celý záverečný obraz. 

Pravdaže, nebyť skutočne reprezenta
tívnych výkonov hlavných predstavite
ľov, nebol by výsledný účinok taký sil
ný. Zvlášf prednes Aleny Míkovej v úlo-
h~ Kafuše je obdivuhodný: jej výrazové 

dl5! ~ 7b{ ~~lek s~:;r~1vJ;:n~~~~;~ii~:t~h ~Í~~i~ 
e o e 1 kom. Teodor Srubai' (Nechľudov) sa jej 

'e síce. nevyrov~á. tv~rno.sf?u hlasu, rozhod
ne Je však JeJ dostoJnym partnerom -
aspoň na nahrávke (pri predstavení ho 

Ján Cikker: Vzkriesenie. Nlllhrávka 
opery kolektívom ND v Prahe. Di
rigent Jarosla v Krombholc. Sbor
majster Milan Malý. 

Zveriť nahrávku Cikkerovej zatiaľ vr
cholnej opery pražskému Národnému di
vadlu bolo oprávnené po všetkých strán
kach: toto di v ad lo pripravilo v máji 1962 
na Pražskej jari jej svetovú premiéru, 
a tak sa zaslúžilo o jej rozlet na domáce 
a vzápätí aj zahraničné operné scény. 

Nahrávka Vzkriesenia je fixáciou jej 
pražského naštudovania, o h udobných 
kvalitách ktorého sa s uznaním vyslovilo 
mnoho domácich i zahraničných kriti
kov. Nie je účelom tejto recenzie roz
množovať ich počet - chce len zdô
razniť najmarkantnejšie znaky jej zvu
kového záznamu. pričom hneď úvodom 
zdôrazňuje, že jeho kvalita je veľmi 
dobrá. 

Predovšetkým treba vyzdvihnúť skvelé 
hudobné naštudovanie diela: pod taktov
kou Jaroslava Krombholca orchester 
znie symfonicky v pravom zmysle toht o 
termínu, maximálne plasticky a dyna
micky kontrastne. Zvlášť posledný znak 
treba podčiarknuť: kým pri nejednej 
staršej nahrávke (a doteraz pri väčšine 
domácich rozhlasových nah rávok) sa dy
namické krajnosti modifikujú smerom k 
akémusi neutrálnemu (a preto aj nevý
raznému) mezzoforte, má nahrávka 
Vzkriesenia skvelú razantnosť fortissimo
vých vrcholov i subtílnosť najjemnej
ších pianissím. Krombholc do detailov 
splňa náročné skladateľove prednesové 
predpisy, nezabúda však na celkový 
"tah" a logickú arch itektonickú propor-
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Miková predčí speváckym i hereckým 
prejavom). Výborný je tiež Simonson 
Bena Blachuta. Milan Karpíšek svojím 
hlasovým naturelom síce plne zodpove
dá úlohe Smeľkova, neintonuje však 
vždy presne - čo je čiastočne pochopi
teľné pri hereckom stvárnení tejto veľ
mi náročnej kreácie, nemalo by sa to 
však stat (najmä nie zostaf) na gramo
fónovej platni. Lež na štastie je to vý
n imka v celej nahrávke - aj výslovne 
epizódne party sú starostlivo naštudo
vané. 

Predsa však treba vysloviť jednu vý
hradu: opera nie je nahraná úplne kom
pletne, inými slovami povedané, sú v 
nej škrty - niekde autorské, inde zrej
me režisrske, resp. dirigentské (zvlášf 
nepochopiteľné je vynechanie orchestrál
neho sprievodu prokurátorovej reči -
tým viac, že sa jeho prvky v ďalšom 
priebehu opery reminiscenčne reprízu
jú!). Hoci sa dotýkajú pomerne neveľ
kých úsekov, predsa k n im nemalo 
dôjsf. Je pochopiteľné, že nie je zvykom 
dodatočne otváraf škrty - ale v tomto 
prípade sa tak rozhodne malo staf. Ro
bit určité zásahy do inscenovaných diel 
je právo ich realizátorov - ale pri na
hrávke treba rešpektovať partitúru v ce
lej šírke. Azda sa tak stane neskôr -
keď sa raz Vzkriesenie dostane na 
platne v slovenskom znení. Ale dovtedy 
celkom iste pretečie veľct vody dolu Du
najom: na Slovensku t. č. nemáme oper
ný orchester a sbor - hoci o spevákov 
a dirigentov niet núdze - ktorý by bol 
schopný adekvátne realizovať Cikkerove 
náročné požiadavky. Je to trpká prav
da - treba si ju však priznať a snažif 
sa o nápravu. ra 





Reger Sessions napísal podla Brechtov
ho Lukulla jednodejstvovú operu, ktorej 
premiéra sa plánuje v tejt.o sezóne v New 
Yorku. - Hamburská Státna opera ur
čila na 9. októbra t. r. premiéru opery 
Giintera Scbullera, inšpirovanú Kafko
vým Procesom. 

Birgit Nilsson vyznamenali dánskou 
hudobnou cenou Sonning, ktorú jej odo
vzdali v máji na hudobnom festivale 
v Kodani. - Dariusa Milhauda vymeno
vali za Grand Ofticier Cestnej légie. -
Werner Egk sa stal členom-korešponden
tom východoberlínskej Akadémie umení. 
- Berlínsku umeleckú hudobnú cenu do
stal Johann Nepomuk David, hudobnú 
cenu mladej generácie Heinz-Werner 
Zimmermann, riaditel berlínskej hudob
nej školy pre chrámovú hudbu. 

Jury Medzinárodnej skladatelskej sú
ťaže Musica ltaliana Contemporanea 1965 
v Ríme udelila skladatelovi G. Ligetimu 
za Requiem mimoriadnu cenu v celkovej 
súfaži a prvú cenu v kategórii skladieb 
pre sbor a orchester. - Fínsky rozhlas 
vyznamenal rozhlasovou cenou dve or
chestrálne diela domácich skladaterov: 
Opus sonorum od Joonasa Kokkonena a 
Sinfonia ll od Erkki Salmenbaaru. 

VI. medzinárodná klavírna Bachova 
súfaž pre mladých klaviristov bude t. r. 
vo Washingtone v dňoch od 25. do 27. 
novembra. - V dňoch od l. júla do 15. 
augusta bude v Nizze Medzinárodná let
ná akadémia 1966. Zahrňuje oblasti hud
by, divadla, maliarstva a výtvarníctva. -
XIV. pracovná schôdza dramaturgov bu
de v Zurichu od 11. do 16. októbra t. r . 

Na Berlínskych slávnostných dňoch od
znie nemecká premiéra skladby Visions 
ot St. Augustine od Michaela Tippetta. 
!!!ólistom bude Dietrich Fisoher-Dieskau. 
- Dielo Gieselhera Klebeho Missa pre 
sbor a organ bude mat svoju premiéru 
na kasselskom festivale 1966. 

Státne divadlo v Braunschweigu zadalo 
objednávku americkému skladatelovi Ge
raldovi Humelovi - žiakovi Borisa Bla
chera - na skomponovanie hudby pre 

balet na námet Herodias. Autorom libre
ta je baletný majster Manfred Taubert. 
Premiéra je naplánovaná na budúcu se
zónu. 

O filme Katarína Izmajlovová - o kto
rom sme už priniesli zprávu - sme sa 
dozvedeli ďalšie podrobnosti. Základom 
pre sfilmovanie tohto svetoznámeho Sos
takovičovho diela je scenár samotného 
autora a nahrávka kijevskej opery Ta
rasa Sevčenka za dirigovania nár. umel
ca Konstantína Simeonova. Réžiu filmu 
má Michail Sapiro, hlavnú úlohu vytvára 
Galina Višnevská. Film bude dokončený 
koncom tohto roku - azda bo na budúci 
rok uvidíme aj ú nás (cesty Filmexportu 
sú však nevyspytatelné .•• ). . . . 

Nástupcom baletného majstra Aurela 
von Millos vo viedenskej Státnej opere 
sa stal Václav Orlikow&ki, pôsobiaci do
teraz v Bazileji. - Karl Richter bude po
hostinne vystupovat s mníchovským Ba
chovým chórom a orchestrom na koncer
toch v rámci svetovej výstavy v Mont
reali 1966. 

Walter Felsenstein bude začas pohos
tinne prednášat na vysokej škole dra
matickej v Goteborgu. - Salzburské Mo
zarteum poverilo prof. Hermanna Reutte
ra vedením majstrovského kurzu piesňo
vej interpretácie pre spevákov a sprevá
dzačov klaviristov. Kurz potrvá od 18. 
júla do 6. augusta t. r. 

Od 5. do 8. mája usporiadalo Radio 
Bremen dni pro musica nova 1966. Na 
programe bolo 13 premiér týchto sklada
terov: Cornelius Cardew, Henri Pousseur, 
Jannis Xenakis, Luciano Berio, Dieter 
Schnebel, Bruno Maderna, Hans Otte, 
Mauricio Kagel, Herbert Briin, Frederic 
Rzewsk.i, Karlheinz Stockhausen, Luc 
Ferrari a Michael von Biel. Na tomto 
podujatí mal otváraciu prednášku T. W. 
Adorno na tému O niektorých tažkos
tiach v pojatí Novej hudby. Filmové ma
tiné z produkcie brémskeho rozhlasu a 
belgickej televízie ukončilo toto hudobné 
podujatie. Návštevníci sa tu mohli zo
známi( aj s knihou F. Evangelistiho Od 
mlčania k Novej hudbe. 

V Haagu bola prenuera diela sklada
tela Luigi Nona La fabrica illuminata 
pre sólový spev, štvorstopový magneto
fón a štyri skupiny reproduktorov. Só
listkou bola lleana Melita. 



SLOVENSKÝ HUDOBNÝ FOND 
• oznamuje záujemcom, že hudobný archív SHF rozmnožil tieto d'alšie sklad

by slovenských skladateľov: 

EUGEN SUCHOŇ: 

Rapsodická suita pre klavir a orchester 
(verzia pre dva klavíry) 

MIKULAS SCHNEIDER-TRNAVSKÝ: 

Dumka a tanec 
(verzia pre sláčikové kvarteto a klavír) 

ZDENKO MIKULA: 

Orešianska veselica pre dychový orchester 
(partitúra) 

ZDENKO MIKULA: 

Parobské spevy z východného Slovenska pre mužský sbor 
l. Regrútsky - My do vojny 
2. Parobský - Ej, zašvicelo slunečko 
3. Tancujem, tancujem 

FRANTISEK PRASIL: 

Z našich hôr - orchestrálna suita 
(partitúra) 

TEODOR HIRNER: 

Il. sláčikové kvarteto 
(partitúra) 

ANONYMUS: 

V otce všemohuciho 
(sbor a capella) 

Materiálu si môžete objednať v Slovenskom hudobnom fonde, Gorkého 19, 
Bratislava, tel. 531-50. 

SLOVENSKÁ HUDBA, časopis Sväzu slovenských skladatefov 
Číslo 6, ročník X. Cena Kčs 3,-



Andrej Očenáš skončil prácu na Sym
foniete, svojom novom diele. Písal ju na 
podnet hudobného riaditeľa v Dessau H. 
Rottgera, ktorj"r ju uvedie na jesenných 
a bonentných koncertoch. Wittemberské 
divadlo uviedlo Očenášov balet, Vrchárska 
pieseň. 

Moskovský rozhlas pripravuje sovietsku 
rozhlasovú premiéru Cikkerovej opery 
Beg Bajazid. 

Katedra hudobnej výchovy na pedago
gickej fakulte v Banskej Bystrici uspo
riadala v dňoch 9. a 10. júna celoštátnu 
konferenciu o hudobnej peclagogike. 

Súbor Hudba dneška chce v koncertnej 
sezóne 1966-67 popri svojich pravidelných 
koncertoch usporiadaf jeden zvláštny kon
cert pre deti. Koncert sa chce prístupným 
spôsobom obrátit na najmenšieho poslu
cháča bez toho, že by " prístupnost" zna
menala čo i len najmenšie poľavenie z vý
dobytkov súčasného kompozičného mys
lenia. Hudba dneška vyeyva skladaterov, 
a by sa zúčastnili súťaže o skladby tohto 
charakteru. Podmienky súťaže: 1. Sklad
ba má byC ľubovolnej dlžky, no jej trvanie 
nemá príliš presiahnuf hranicu 10 minút. 
2. Obsadenie: flauta (alebo pikola) , fagot 
~alebo kontrafagot), trúbka (in B alebo 
m C), harfa, organ, 2 hráči na akékofvek 
bicie nástroje, husle, viola a kontrabas. 
Toto obsadenie musí byf v každej skupine 
využité celé. Obsadenie môže doplňat re
citátor (recitá,tori) a lebo spevák (speváč
ka, speváčky). príp. ďalší neinštrumentál
ny interpretačný element - ten nie je 
presne vymedzený. 3. Skladba musí byf 
dodaná najneskôr do l. novembra 1966 na 
adresu: Hudba dneška, Astrová 54 Bra
tislava. 4. Jury zložená z členov ~úboru 
a doplnená jeho stálymi spolupracovník
mi posúdi kva litu skladieb a vyberie po
trebný počet pre program koncertu (so 
skladbami sa počíta i mimo rámca spo
mínaného podujatia - nájdu širšie uplat
nenie). 5. Alt v skladbe bude použité sto
Yo, musí byf U\'edené v slovenskom jazy
ku. - Vítané s ú všetky diela bez akého
koľvek generačného vymedzenia ich tvor
co,·; prijmú sa však - pochopiteľne -
len diela rešpektujúce interpretačný sloh 
Hudby dneška. 

Anton Matcjček, sólista SD v Košiciach, 
bol vyznamenaný titulom "Za vynikajúcu 
prácu". - Krajské ceny Východosloven
ského kraja za skladbu dostali: Jozef Gre
šák a Teodor Hirner, za koncertnú inter
pretáciu klavirista Vlastimil Tichý a za 
opernú sólista SD Ladislav Neshyba. 

Na medzinárodnej súfaži mladých oper
nj"rch spevákov, ktorú usporiadal vieden
ský denník Expres v spolupráci s Nemec
kou gramofónovou spoločnosťou, zvíťazil 
československý basista Jaroslav Stajne -
získal štipendium v sume 50 000 šilingov. 

Skladba Juraja Pospíšila Protirečenia 
pre klarinet a sláčikové kvarteto mala pre
miéru 5. apríla v Brne zásluhou A. Hruš
ku a Moravského kvarteta. 

• • 
16. mája v bratislavskom Divadle hud

by prednášal dr. Jozef Samko o význa
me diela Mikuláša Schneidra-Trnavského. 
Prednáška bola doplnená ukážkami zo 
skladatelovej tvorby. 

19. mája sa uskutočnil v bratislavskom 
františkánskom chráme organový koncert 
Reinera Bohmeho z NDR. Na programe 
boli diela Pachelbela (Partita) , Buxtehu
deho (Prelúdium a fúga a mol) , Regera 
(Fantázia a fúga d mol), Christopha 
Albrechta (Fúga Variata) a J . S. Bacha 
(Dórická toccata a fúga); predposledným 
číslom bola improvizácia v bachovskom 
slohu. Hoci koncert vôbec nebol plagáto
vaný a len denník Smena uverejnil krát
ky oznam, predsa bol chrámový priestor 
plný. Vysokoškolský klub v Bratislave 
treba pochválit za dobrú m yšlienku uspo
riada( koncert pre mladých ľudí: väčšina 
chlapcov a dievčat inoltedy korzujúcich 
prišla na tento koncert a počú,·ala tak 
sústredene, že by to mohlo byt vzorom 
i pre s tarších návštevníkov koncertov a 
divadiel. Opä € sa potvrdilo. že ,. mládC".li 
je potenciálna rezerva koncertného pub
lika, len treba vedieť prebudiť jej záujem; 
sústavnejšie využívanie historických prie
storov je jednou z možných ciest. 

Sólista baletu SND Titus Pomšár dostal 
ponuku na angažmán v Marseille v sezó
ne 1966/ 67. 

V leht~·ch mesiacoch sa dožívajú šesf
desiatky dirigent Slovenskej filharmónie 
dr. h. c. Ludovít Rajter a klavírna umel
kyňa Elena Smidžárová. Obom srdečne 
blahoželáme a prajeme im mnoho ďalších 
umeleckých ÚS!lec!:lov. 



Ladislav Burlas 
".. 

SYNTEZA 
NA 

".. 

ROZHRANI 
".. 

KULTUR 
O DIELE SESŤDESIATROCNÉHO ALEXANDRA MOYZESA 

Vývin slovenskej hudobnej tvorby za posledných štyridsať rokov je 
poznačený prudkým tempom. Už neraz sa konštatovalo, že v tomto období 
dosiahla slovenská hudba profesionálnu úroveň, vlas tný štýlový profil, 
nevyhnutnú štýlovú i žánrovú diferenciáciu. V ce l om tomto vývoji hrá 
dielo Alexandra Moyzesa nemalú, priam neodmysliteľnú úlohu. Umelecké 
presvedčenie rôznych súčasných skladateľov, viera vo vlastný umelecký 
rukopis- je jedna, iste dôltžitá stránka umeleckého sebavedomia a istoty. 
Lenže redukovať podľa prípadný ch osobných želaní a náhľadov vývin 
slovenskej hudby a hudobnej kultúry by bolo rovnako nesprávne ako 
nespravodlivé a škodlivé. Rozsiahla tvorba Alexandra Moyzesa patrí do 
klasického základu slovenskej hudobnej moderny, teda do tej sféry národ
nej hudobnej renesancie 20. storočia, bez ktorej je minulosť i prítomnosť 
slovenskej hudby ťažko odmysliteľná. Alexander Moyzes patril celé desať
ročia medzi hudobných pr ot ag on i st o v, ktorí udávali nášmu 
hudobnému vývinu smer, a to nielen v kompozičnom zameraní. V rokoch 
1928 29 prichádza s prvou slovenskou modernou symfóniou a táto udalosť 
sa stáva pamätnou -symbolom novej vývinovej etapy slovenskej hudby. 
Lež táto priekopnícka úloha sa tým len začala. Bol prvým alebo medzi 
prvými temer v každom smere tvorby a organizačných potrieb (hudba 
k prvému slovenskému filmu, pokus o prvú rozhlasovú operu, prvá hudba 
k programu SĽUK-u, priekopník v typoch rozhlasových relácií s kompo
novanou hudbou, napr. Ľ. Stúr, Dolu Váhom; ako učiteľ kompozície tvorca 
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p:ve~ slovenskej "skladateľskej školy", organizátor pravidelných symfo
mckyc~ koncertov ?rchestra _bratislavského rozhlasu atď., atď.). Náš vývoj 
sa z_a twto desaťrocta ~o_d~ba kr~o_m vo vode, do ktorej vhodili kameň: 
t~, ~o v 30. rokoc~ r~bth Jednothvct na kompozičnom poli, na poli peda
g~gtckom a orgamzac?~m, to sa už dnes diferencuje. Máme nielen viace
r:ych ~kladateľ~v, ~le_ s_tY_l~:'e a osobn_o~~ne aj výraznejšie odlišných. Máme 
~a~eJ hu~~bny~h u;sttt~c~I, hudobny z1vot je nepomerne bohatší, pracov
mct sa. mozu. ;r1ac spectal~zov~~ a čoraz. via~ . sa vyplňajú " biele miesta" 
v systeme nasho hudobneho ztvota. EXlstUJU obdobia keď sa relatívne 
n~sýti~~ spoloč.:nská požiadavka čo do nových ustano~zní, keď sa pre
khes~~~ c?_odmcky. V časoch, v ktorých žijeme, nové štýlové výboje zna
menaJU sucasne z m e n u or i en tá cie v širšom zmysle slova. Byť ai 
v ta~ejt~ chvíli tým protagonistom by znamenalo obetovať vlastnú ume: 
lecku. t:rar, stať sa spolubežcom, podliehať psychóze doby . Je len priro
dzene: .ze Alex~nd.er Moyzes nejde touto cestou a že sa u mladších ktorí 
nemaJu dostatocny prehľad po novšej histórii slovenskej hudby mÔže na 
tento moyzesovský protagonizmus neraz pozabudnúť- no nie je t~ správne. 

Ak by _sme mali charakterizovať vstup Alexandra Moyzesa do slovenskej 
hudo~>neJ ~vorby, treb~ nevyhnutne hovoriť o jeho k om p o z i č no m 
ra~}~ alt z m e~ ~tory sa stal _ako ~ostoj typickým pre jednotlivé kom
poztcne a generacne vlny v europskeJ hudbe 20. storočia. Nebolo to teda 
up!atňovanie ~iektoréh_o z konkrétnych smerov európskej hudby, bola to 
skor fun k c 1 a, ktora nadobudla v slovenských pomeroch a vzhľadom 
na. Moyzesovu_ individu?litu špecifické črty. Na jednej strane to znamenalo 
pnkre. -~dm 1 etnu t_1 e d 1_1 et an t s_ k ý ch čŕt, ktoré sa v staršej 
generacu ako celku obJavovali (samozreJme, neplatí to na všetkých našich 
skladateľov) ; na druhej strane to bol osobný ne s ú h 1 a s s ce l k o v 0 u 
k o n z e r v a t í v n e l a d e n o u š t ý l o v o u o r i e n t á c i o u dovte
da~šej slovens~ej hudby. Moyzesov radikalizmus sa prejavoval rozmanitým 
sposobom a pnmerane stupňu kryštalizácie jeho celkového individuálneho 
zamera~ia. Ako minim~ln_Y program bolo prenesenie tých podnetov do 
:'~astneJ t:ror~y, s ~torymt sa stretal vo vtedajšom pražskom hudobnom 
z1vote: ~za~onovame ?strejších disonancii, hľadanie nových harmonických 
a. m~lodiCkyc~ prostn:~kov_ (Farby na palete, West-pocket suita, symfo
mc~a O~vertura), vyuztvame podnetov z vtedajšej jazzovej hudby (Jaz
zova.~onata, Fox:-etud~, d,Ye tanečné časti z Divertimenta pre klavír, Detské 
pesmc~!). Medz1 ďalšt_e crty tohto r~dikalizmu patrí "objavenie" nových 
potenctaln~ch. formovych a hudobnomterpretačných možností: orientácia 
na symfomcky orchester, komorné súbory, na náročnejšie hudobné dru
hy - to všetko využívala predchádzajúca generácia len veľmi skromne 
pr~l_lčená nú~z?ejším m~ž~ostiam predprevratového života. Preto Moyze~ 
zacma syt;tfom~u,_ pokracuJe. neskôr symfonickými predohrami, kvartetom 
atď .. ~ovy ~ol ~ Jeho p~stoJ k ľudovej piesni. Najprv uplatňuje ľudové 
mela~: v_ ramc1 sy_mfome, potom ukáže v Dvanástich ľudových piesňach 
zo Sansa Ich n o. v ~ t o n á l n o - _h a r m o n i c k é p o c h o p e n i e, z čo
ho sa stala neskor Jedna z hlavnych typických slohových čŕt Moyzesovej 
hudby. K tomu tre?a pripočítať jeho boj proti tzv. kaviarenskej cigánskej 
hu~be a _napokon aJ -~udo~nokr~tickú činnosť, v ktorej neváhal dať najavo 
s~OJU m~enk~ o s":OJich suča~rukoc? - to je, pravda, najlepšia cesta, ako 
Sl znepnatehť ľudt. Ak to dame vsetko dovedna, vychádza z toho pekné 
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oorazoborectvo; nepoznám zatiaľ vo vývoji novšej slovenskej hudby prí
pad, že by bol niektorý skladateľ vstúpil do hudobného života s ta
kým kompletným konfliktným ohlasom ako práve Alexander Moyzes. 
Pre mladšie generácie je tento radikalizmus menej známy a okrem toho 
(po odstupe troch desaťročí) sa nám vtedy vybojované pozície často nezdajú 
ani tak é radikálne. Dobre si je práve preto pripomenúť, že i súčasná snaha 
vyjadrovať sa po novom má vďaka Moyzesovi istú vývinovú kontinuitu. 

Ale práve popri tomto radikalizme prebieha i opačná stránka Moyze
sovho skladateľského diela: vytvár an ie v ý v oj o vej k on t inu i
t y medzi národnou tradíciou a súčasnou hudbou. I v tomto smere je 
Moyzesov umelecký profil klasickým prípadom. Tento mladý obrazoborec 
ide študovať do Prahy organ (a kompozíciu) , nadväzuje na sborovú tvorbu 
svojho otca Mikuláša Moyzesa (Miesto venca), vyrastá na tradícii orga
nistickej improvizácie, pozná kultúru domáceho štvorručného hrania na 
klavíri a napokon aj intimny vzťah predchádzajúcich skladateľských gene
rácií k slovenskej ľudovej piesni. Aj Alexander Moyzes nadväzuje na tra
díciu upravovania ľudových piesní a azda vrcholná ukážka toho, ako 
k tej to idei pristupoval, je spievaná suita pre sóla, sbor a orchester Znejú 
piesne na chotári - skladba na úrovni vokálnoinštrumentálneho symfo
nického diela! Aká škoda, že natoľko podliehame módnym výkyvom a že 
sa takéto dielo neobjavuje napr. na programe našich symfonických telies. 
Raz sa to iste stane bežnou vecou. 

Estetika Moyzesovho vzťahu k ľudovej hudbe (a tá je veľmi blízka ostat
ným spoluzakladateľom slovenskej hudobnej moderny) vychádza z pozna
nia, že u nás má ľudová pieseň oveľa väčší význam než v hudobných 
kultúrach západnej Európy, pretože umelá hudba nedosiahla v národnej 
histórii hudby ten význam a postavenie ako na Západe. Ľudová hudba 
je tak ústne zachovaná n ár o d n á tr ad í ci a , žriedlo národnej špeci
fiky hudobného umenia. Dnes sa ukazuje, že ani tá umelá hudba nebola 
u nás celkom bezvýznamná a umelecky infímna. Ale v časoch okolo 30. 
rokov nášho storočia sa o nej vedelo pomerne veľmi málo. Patrí medzi črty 
vývojovej kont inuity, že Moyzes ako protagonista sa skutočne dal na hľa
danie zvláštností, ktoré vyplynú z konfrontácie archaických typov melódií 
a tonalít s cizelovanou európsk ou kompozičnou technikou 20. storočia. 
Napokon tento kontakt priviedol Moyzesa nie k napodobňovaniu ľudovej 
hudby, k pasívnemu priživovaniu, ale k aktívnemu ovládnutiu charakte
ristických štýlových čŕt našej ľudovej piesne a k ich využitiu pri tvorbe 
nového variantu "hudobnej reči" nášho storočia. Tak sa stáva prúd slo
venskej hudobnej moderny súčasťou veľkého rozmachu národných kompo
zičných škôl východnej Európy od Poľska až po Balkán. Hľadanie kontaktu 
s národnou tradíciou sa však neobmedzilo len na dotyk s ľudovým umením. 
V jeho skladbách sa objavuje jánošíkovská tematika, obracia sa k pamiatke 
Ľudovíta Stúra (a ak é "moderné" archaizmy tam možno nájsť!) , k dielu 
P. O. Hviezdoslava, zhudobňujúc poéziu Jána Hollého odkrýva osudy 
kráľa Svätopluka, inštrumentuje staré piesne a tance zo zbierky Anny 
Szirmay-Keczerovej, píše symfonickú suitu Dolu Váhom, v k torej sa obra
cia k slovenskej krajine: jej prírodným krásam i historickej minulosti. 
Možno, že u literátov alebo výtvarníkov Moyzesovej generácie sa tieto 
tendencie dali lepšie rozoznať, ale niet pochýb o tom, že sa u tohto skla
dateľa spomínaný kompozičný radikalizmus a vedomé lipnutie na národnej 
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tradícii spá jali so snahou o sucasn ý spoločenský posun smerom vpred. 
Inými slovami: kategórie národného a demokrat ického stáli veľmi blízko 
k snaženiu sociálnemu. Kontakt s Davistami prerástol u Moyzesa do zhu
dobňovania ich básnických predlôh (Novomeský, Poníčan), a tak ďalšou 
črtou, k torá patrí k Moyzesovej umeleck ej osobnosti, je skupina skladieb 
z a o stre n ých s o ci á ln e (Já nošíkovi chlapci, Nikola Suhaj, Demon
táž-Baladická kantáta). N ie náhodou sú tieto štýlové črty blízke aj iným 
skladateľom Moyzesovej generácie (Suchoň, Cikker), ba treba ísť ďalej: 
blízke ostatným východoeurópskym kultúram - a rád by som dodal, že 
to nie je ch yba, ale svedectvo o koherentnosti. jednej dôležitej štýlovej línie 
v hudbe 20. storočia. V tomto zmysle sú si príbuzné Stravinského Petruška, 
Szymanowského Harnasie, Bartókov Podivný mandarín a Cantata profana, 
Kodályov Psalmus Hungaricus a, ak dovolíte moju trúfalosť, daktoré aj 
zo slovenských skladieb. Každá doba a politická koncepcia si vyzdvih ovala 
z tohto prúdu pre vytvorenie "konkordátu" tú stránku mnohostrannej 
skutočnosti, ktorá sa jej hodila: nacionalisti 40 . rokov to národné - i keď 
sa vymykalo z rámca konvenčných predstáv; no a ždanovovská estetika 
zase to ľudové a realistick é v rámci svojej koncepcie. Bude správne aj 
v týchto veciach odlišovať medzi samotnou tvorbou a dobovými náhľadmi 
na ňu. Sem by som rád pripočítal aj teraz módny dešpekt pred problema
tikou národného prvku v hudobnej tvorbe, ktorý tiež raz vyjde z módy. 

A tak sa dostávam napokon k dosť delikátnej otázke, od riešenia či po
súdenia ktorej závisia potom m nohé iné konzekvencie. Ci tot iž tento novo
dobý rozvoj východoeurópskych hudobných kultúr je len príveskom, peri
fériou západoeurópskej hudobnej vzdelanosti, alebo relatívne s a m o -
s t a t n ý v ý v o j o v ý p r o c e s p r v o r a d é h o v ý z n a m u. Tieto 
otázky nie sú vecou drobnohľadu, ale celkovej historickovývojovej stra
tégie a koncepcie. Ak človek počúva niektoré televízne relácie z Viedne, 
kde predstavujú zápa doeurópsky hudobný folklór, ľahko poch opí, odkiaľ 
pochá dza onen súcitný úsmev každého západného skladateľa alebo kritika, 
kedykoľvek sa hovorí a folklórnej inšpirácii v hudobnej tvorbe. Ale od 
stanoviska k týmto veciam závisí a j posúdenie takých otázok, či sú S tra
vinskij , Prokofiev, Bartók alebo Janáček pomýlenou epizódkou vo vývoji 
európskej hudby, alebo či sú to pionieri nového renesančného prúdu v hud
be 20. stor. Ci j e potom Sostakovič, Lutoslawski alebo Pender ecki tiež len 
okrajovým zjavom, alebo čímsi, čo organicky rozvíja toto brieždenie z vý
chodu? Dnes už azda nejde o tvrdošijné lipnutie n a folklórnych vzoroch
to bol len najrukolapnejší prostriedok nielen k novému n árodnému obro
deniu v hudbe, ale hlavne k akcentovaniu toho zmy s l o vé ho, v it á 1-
n e h o a pocit o vé ho, čím táto východná kultúra žij e. Možno tá tvorí 
najvýrazn ejší protipól k tomu intelektuálno-konštrukčnému, čo v našom 
storočí zveľadila západná hudobná vzdelanosť. O týchto veciach definitívne 
rozhodne história, j e však n ašou povinnosťou naznačiť principiálnosť tejto 
problematiky a povedať aj to, akého náhľadu sme sami . . . 

Nech mi môj učiteľ a majster prepáči, že som pri pr íležitosti jeho život
n ého jubilea hovoril vari viac o inom n ež o ňom samotnom. Ale to sú, 
myslím, otázky, ktoré napokon viac osvetlia jeho hodnotenie a vývojové 
zaradenie než čokoľvek iné. 

Pripíjam Vám na zdravie, pán profesor! 
LADISLAV BURLAS 
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40 ROKov· 
so slovenskou 
hudbou 

ALEXANDER MOYZESA KRITIKA 

Máloktorému slovenskému skladateľovi venovala hudobná kritika od samého za
čiatku toľko pozornosti a trvalého záujmu, ako je to v prípade zaslúžilého umelca 
Alexandra Moyzesa. Sústavný záujem a pozornos( kritiky o Moyzesovo skladatefské 
dielo si vynútila Moyzesova priekopnícko-budovatefská činnost n a poli modernej s lo
venskej hudby, vysoká umelecká úroveň jeho tvorby, ktorá takmer každým novým 
dielom prinášala hodnoty i problémy, ku ktorým nebolo možné nezaujaf stanovisko. 

Snahou tohto informatívneho článku je podaC v krá tkom, nijako nie vyčerpáva
júcom prehľade niekolko ukážok reagovania dobovej krit iky na niektoré Moyzesove 
diela. Z časových i priestorových dôvodov nepredkladá článok názory kritiky na 
všetky Moyzesove diela, ale všíma si len diela na jvýzn amnejšie alebo také, o ktorých 
sa v tlači vera písalo a diskutovalo, a z množstv a kritík vyberá iba najvýstižnejšie 
a najtypickejšie. 

• 
Roku 1925 odchádza z Prešova 19-ročný Alexander Moyzes na hudobné štúdiá do 

Prahy. Stáva sa poslucháčom Státneho konzervatória, kde študuje naraz dva pred
mety: organ v triede Bedi'icha \'Viedermanna a kompozíciu u Otakara Sina. Nevšedný 
talent a dobrá technická pripravenost umožnili Moyzesovi dokončif konzervatoriá lne 
štúdiá za tri roky. 27. apríla 1928 končí Moyzes organové štúdium na koncerte Stát
neho konzervatória prednesom Dvoch chorálnych predohier svojho učiteľa Bedi'icha 
Wiedermanna a prednesom organovej úpravy svojho klavírneho Pre l úd i a. Denná 
tlač venovala vychádzajúcim absolventom značnú pozornos(: 

" ... Pi'edehry se zdarem zah rá! Alexander Moyzes, jenž pi'ednesl též pekné v>last ní 
preludium .. . " 

(Archív A. Moyzesa, novinový výstrižok bez udania dňa a názvu novín, značka 
S, K - ) 1 

1 Výstrižky s názvom denníka a presným dátumom dňa sa, žiar, v mnohých prí
padoch z albumu časom poodlepov:ali a potratili. Na overovanie kritík a zistovanie 
chýbajúcich údajov v početných českých denníkoch z týoh čias by bolo potrebné 
viac času. 
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25. mája 1928 na "Večere školy kompoziční", kde sa brali ukážky z prác posluch á
čov triedy prof. Otakara Sína, predstavil sa Alexander Moyzes P r e l ú d i o m a 
S c h e r z o m p r e k l a v í r. 

" . .. Velmi pekne se r eprezentoval Alexander Moyzes klavírním "Pceludiem a 
Scherzem", maje živost myšlenek, pružnost formy; myslím, že s lovenské hudbe roste 
v nem zdárný talent ..... 

(Archív A. Moyzesa., novinový výstrižok bez udania doo a. názvu denníka., Dr. J. B.) 

27: júna 1928 ukončil Moyzes svoje štúdium kompozície u Otakara Sína I. časCou 
S y m f ó n i e, ktorá bola prednesená Ceskou filharmóniou za dirigovania Františka 
Stupku. Kritiky na Výstupné koncerty absolventov Stá tneho konzervatória v Prahe 
priniesli viaceré pražské denníky: 

" ... A le také Slovák Alex. Moyzes nesnaží se svuj projev zatežovati nejakými 
modernistiokými smelostmi a komplikovanostmi. J;eho hraná I . veta ze symfonie má 
myšlenkove živý a dobre prepraoóvaný obsah a je ve své vášrovostli úprimne cítena, 
i když v záverečném pathosu nadsazena a zvuk ove preplnena .. . " 

(Archív A. Moyzesa., novinový výstrižok bez udania doo a. názvu denníka, O. S.) 

" ... Alexander Moyzes v prvé vete sve symfonie nezapírá slovenské letory, váš
nivé a zpevné, podává se uprimne jaký jest, bez sháňky za modernismem ; zvuk má 
dobre v mooi, ač misty jej prepíná, formálne jasne staví ... " 

(Archív A. Moyzesa., novinový výstrižok bez udania dňa a názvu denníka., Dr . J. B .) 

Už z týcht.o kritik, ktoré by sme mohli rozšíri( o d'alšie, vidief, že pražská kritika 
dobre vycítila Moyzesove hudobné schopnosti a možnosti d'alš ieho rastu. 

V školskom roku 1928/ 29 zapisuje sa Alexander Moyzes na majstrovskú školu 
a stáva sa žiakom Vítezsla.va Nováka. Naliehavé potreby Hudobnej a dramatick ej 
akadémie vyžiadali si však Moyzesov trvalý príchod do Bratislavy, kde sa s táva na 
tomto ústave učiterom hudobnoteoretických predmetov. Tým sa začalo Moyzesovo 
pôsobenie v Bratislave. Na hodiny kompozície k Vítezslavovi Novákovi do Prahy do
chádza Moyzes pravidelne dva roky až do svojho absolvovania. 
· V priebehu roku 1928 vyvíja Moyzes horúčkovitú kompozičnú činnosC. V lete a na 
jeseň toho roku dokončuje svoju I. s y m f ó n i u, píše piesňový cyklus pre spev 
a klavír Farby na p a lete a We s t-p o ck et s u i tu pre husle a klavír. 
S dvoma posledne menovanými skladbami a Trom i s k l ad bam i pre k l a v í r 
(Prelúdium, Adagio, Scherzo) predstavil sa A. Moyzes bratislavskej verejnosti 20. no
vembra 1928 na koncerte zo skladieb Mikuláša a Alexandra Moyzesa. Modernistický 
výzor Farieb na palete a West-pocket suity, v ktorých sa velmi zreterne prejavovali 
výboje a tendencie súčasnej európskej moderny, vyvolali živý ohlas u vtedajšej 
kritiky: 

" ... Modernú kompozičnú techniku osvojil si dokonale a je pozoruhodné, že s mo
dernostou vie spojiť i slovenskosť, ako o tom svedčí Adagio z jeho Troch skladieb 
pre klavír, prezrádzajúcich v h armonickej štruktúre v plyov Novákov. A práve 2llllie
nené Adagio ako by vedome nadväzovalo na najnovšie Novákove spracovanie ľudo
vých piesní slovenských . Oprávňuje k nádejám , že z Moyzesa vyrastie skladateľ 
moderný a priltom vskutku slovenský. Ak by som A. Moyzesovi mal a smel radiť, teda 
by s~m ~~ vrele odporúčal, aby v budúcnosti šiel cestou, ktorú nastúpil v onom 
AdagiU ... 

(Ivan Ballo, Slovenská politika, 1928, č. 270.) 

Ten istý kritik píše o ďalších dvoch skladbách A. Moyzesa nasledovné: 

" ... Nemôžem včak zataji! pochybnosť a obavu, či cesta, na ktorú Alexander 
Moyzes vstúpil v piesňach na slová L. Novomeského, Farby na palete a vo West
pocket s uite pre husle a klavír, je správn a a vzhladom na slovensk é pomery prípust
ná. Lebo spomenuté kompozície, h oc sldadatei ovi z technickej stránky vydávajú 
svedecwo čím najpriazni.vejšie, áno, až slwelé, sú pre slovenskú hudbu, ktorej tradície 
sa ešte len tvoria, toho času do značnej miery superfluum. Luxusné expertimentovanie 
smie si dovolit len hudba, ktorá má pevné základy. A smer, ku ktorému sa mimo-
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riadne talentovaný skladateľ h lási, ľahko by mohol viest na scestie. A to by bolo na 
újmu Moyzesovi i ďalšiemu vývinu slovenskej hudby. Možno nás Moyzesova symfórua.. 
ktorú onedlho počujeme, presvedčí, že skladby, o ktorých som vyššie hovoril, sú 
v Moyzesovej worbe len epizódou ... " 

(Ivan Ballo, Mikuláš a Alexander Moyzes, Slovenské pohl ady, 1928, str. 816-818.) 

" ... Jeho »Farby na palete«, piesne na slová L. Novomeského »West-pocket suite«, 
sú sk ladby duchaplné, technicky až brilantné. Ale nie, nie sú tak úprimné, ako na
ku Jct;orému sa hlási táto skladba, neprivedie Moyzesa na scestie a v záujme ďalšieho 
príklad klavírne Adagio, slovenské i moderné, krásny prísľub do budúcnosti. Smer, 
vývoja slovenskej hudby by bolo, keby mladý skladateľ, nedbajúc n a hlasy nekritic
kého obdivu a preceňovania, šiel dalej cestou touto." 

(Robotnícke noviny, 28. novembra. 1928, bez značky.) 

Z množstva uverejnených kritík v slovenskej, českej a madarskej tlači sú dve 
odcitované kritiky azda najtrefnejšie a najvýstižnejšie. Oproti iným, jednostranne 
kladným posudkom, menovite kritické stanovisko I vana Ballu , upomrňujúceho mla
dého Moyzesa n a problematičnosC nastúpenej cesty, ukázalo sa z hradiska Moyzesovho 
ďalšieho kompozičného vývinu ako zvlášC prezieravé. 

Moyzesovo exp erimentovanie a koketovanie s vtedajšími modernistickým i sm ermi 
možno z dnešného aspektu dobre pochopiC. Moyzes, plný tvorivého elánu, technicky 
dobre vyzbrojený, odchovaný na hudobné podnety inšpirujúcim pražským prostredím, 
snažil sa driaC krok so súčasným hudobným dianím, snažil sa nové smery európskej 
hudby uplatni( vo svojej tvorbe. Oblady na domácu t radíciu a na morálne záväzky 
voči slovenskej hudbe, ktoré mu boli v tom čase pripomínané, neved el vtedy mladý 
skladater ešte v celej hlbke dostatočne pochopiC. Na štastie toto obdobie trvalo 
v Moyzesovom skladatelskom vývine iba krátko. Po ňom nastupujúca vlasten ecko
ná rodná orientácia nadobúda v jeho tvorbe čoraz zretelnejšiu p.odobu. 

ll. februára roku 1929 sa stal historickým medzníkom v dejinách slovenskej hud
by. Na koncerte Osvetového sväzu pre Slovensko pod taktovkou Oskara Nedbala 
odznela premiéra nielen I. s y m t ó n i e Alexandra Moyzesa, ale prvej s lovensk ej 
symfónie vôbec. Ohlas u kritiky bol mimoriadny: 

" ... Skladateľ ukázal, že je technicky skvele vyzbrojený a neobyčajne pohotový. 
Ale oná, zdravá, elementárna hudobnost, ktorá by skladbe dodala citový spodný 
tón, tá je dosiaľ v iacmenej latentná a .akoby skrytá pod vrstvQu umeleckého inte
lektu a konštruktívnej vôle. Alexander Moyzes je, zdá sa, typom úplne asentimen
tálnyrn, alebo sa ním robí a svoje prejavy in punoto cit velmi drží na uzde ... Druhá 
veta Moy.zesovej symfónie, kde by srne boli čakiali, že sa skladateľ opravdu citove 
rozospieva, vyz;nieva skôr ako meditácia osobnosti, v ktorej racionálna stránka pre
vláda nad iracionálnou. Skladateľ sa tu citovej struny dotýkla celkom letmo. Myslím. 
že pravá tvár Moyzesova prejavuje sa v duchaplnom, britkom scherze a že jej cha
rakrteristickQu črtou je humor alebo skôr irónia. Mladý autor veľmi dobre vie, čo 
patri k atribútom symfónie v celku, v jednotlivých vetách i v detailoch, volí si 
témy výrazné a pružné, dbá na kontrastnosť v rámci vety i v rámci celku, má štastnú 
ruku pri koncipovaní vety i celého diela ... Hudobná reč Moyzesova je typu diso
nantne-polyfonného. Dnes je v štádiu kryštalizácie. Je zaujímavé, že nevyk.ar:uje 
vplyvy Vít ezslava Nováka, ktorý je Moyzesovým učiteľom ; k to o nich hovorí, ten 
sotva pozná Nováka a dáva sa viest len snahou po škatuľkovaní na základe znakov 
čiste vonkajších. Alexander Moyzes snaží sa ísf svojou cestou : usiluje sa, aby jeho 
hudobný výraz bol moderný a spolu i slovenský ... " 

(i. b., Prvá slovenská symfónia., Slovenská politika., 1929, č. 42. ) 

" ... I. symfónia. . . Je dielom, ktoré je dosiaľ najväčším rozpjatím tvOiivých 
schopností Alexandra Moyzesa, skladateľa ešte nie 23-«<0lého. Je tiež najvýraznejším 
prejavom jeho skladateľského talentu. Avšak: n ie dielom najosobitejším, najucele
nejším a najviac charakterizujúcim. Konzervatívne klavírne skladby, predvedené 
v U. B. S. a West pocket suite, sú výrazove jednotnejšie, účinnejšie a opravdovejšie ... 
V koncepcii vety je celok formove prísny, nedovoľuje si novôt, je celok formove 
pečlive vyvážený. Je-li logika formy jasná a značne priezračná, je proti nej logika 
obsahu záhadnejšia a pôsobí, že konečný dojem je zahmlený a menej presvedčivý. 
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Zahmlený je nie pre výraz, ktorý je vždy svieži, afekt silný, ale pre neosobitost. 
Ovlivnený tvorbou Vit. Nováka, nechce byt vyslovene novákovský, ale seba v tomto 
diele ešte nenašiel. To, čo u Nováka cítime ako výraz jeho osobnosti, v Moyzesovej 
symfónii zdá sa byt manýrou. Niet pre to dost silné a dost účinné. Ale i v tomto 
nánose zatial neosobitého výrazu, je cítit postupný vývoj a zárodky tvorivého ducha, 
ktorý zatial obracal sa pn1iš mimo seba ... Lež preto všetko je toto dielo v pomere 
k svojmu tvorcovi dielom znamenitým a trebárs aj Moyzes neprejavil sa tu výrazove 
najmodemejšie, ako sa to snažil vo "West pocke t suite" a ide v úzkom vztahu k No
vákovi len občas pTiibrusujúc svoj harmonický a instrumentačný výraz modernosťou, 
velmi 'ob ohacujúc doterajšiu hudobnú tvorbu Slovenska a dokumentuje ich schop
nostami, v ktoré skladáme všeobecne nádeje." 

(-oh-, Prvá slovenská symfónia, Slovenský denní k, 1929, č. 38.) 

" . . . P1-vé počutie te jto velkej a vážnej práce ukázalo, že Moyzes velmi mnoho 
theoreticky vie a technicky je skutočne dokonale pripravený a vyzbrojený. J e to badat 
na stavbe formy, ktorá je proporcionálne ro2lVržen á, všade úmerná a úsečná; vzorom 
1< nej sú Moyzesovi klasikovia. Inštrumentáaia je hutná, zvukove kyprá, ačkolvek 
by nebolo hocikde na škodu, keby bola účelnejšia a ZV'Ukove farbistejšia. Vedenie 
hlasov je príkre, dôsledne a výbojne smelé ... Celok pôsobí zdrave, sv.ieže a výbojne ; 
ovšem z celej skladby nedá sa bezpečne usudzovať, do akej miery a hlbky ide a jaká 
je potencia vlastnej hudobnej vynaliezavosti Moyzesovej ; bráni tomu prílišne rozmair
ská práca autorova, ktorá neguje veškerú citovost , ako to prikazujú smery, ku ktorým 
sa Moyzes hlási." 

(-cht., Prvá slovenská symfónia, Robotnícke noviny, 1929, č. 39.) 

V citovaní ďalších kritík mohli by sme pokračovaC. Všetky svorne bez rozdielu 
oceňujú Moyzesovo Prvú symfóniu ako závažný tvorivý čin vefkého významu, i keď 
nechýbajú ani kritické pripomienky neraz nesprávneho a lebo nanajvýš problematic
kého obsahu. To, čo dnes na týchto pripomienkach najviac zaujme, je vyčítanie 
.,neosobitosti", "závislosti od Novákovho slohu", no hlavne nedostatok "citovosti". Na 
príčiný vyčítania nedostatku citovosti správne poukazuje Ladislav Burlas, keď v svo
jej knihe o Alexandrovi Moyzesovi píše: "Zdá sa, že v narážkach na citovú stránku 
diela skrývajú sa isté rozpaky nad tým, že prvá slovenská symfónia nevznikla na 
romantickej štýlovej platforme vtedajšej slovenskej hudby, ale pod vplyvom smerov 
oveľa novších. " 2 

Zivý záujem a ohlas vyvolala aj premiéra Moyzesovho S 1·á č i k o vé ho k v ar
teta Es dur, o p. 8, prvej skladby, ktorá vznikla pod Novákovým vedením. Citu
jeme dva diametrálne sa rozchádzajúce názory: 

" ... Proti predoš lej velkej kompozícii autorovej, symfónii D-dur ... znamená 
v mnohom ohľade pokrok, badateľný na príklad hneď so stránky formálnej. Sklada
teľovi sa skvele podarilo spojit tri tvarové jednotky, navzájom duchap1ne kombino
van é (sonátová fomna, passacaglia a fuga) v celok, organicky sa rozvíjajúci a obdrivu
hodne súdrmý. Skladba je jednovetá a plynie bez cezúr. Kompozičná práca je tu 
zvlášf pečlivá a čistá, skladateľ dal si na n ej velmi záležat , nech sa už týkala detailov 
alebo väčších partií ... Podobne ako symfonia D-dur, ani kvarteto Es-dur nechce by( 
tlmočníkom niečoho mimohudobného ; je to absolútna hudba v najvlastnejšom toho 
slova smysle a chce byt chápaná čisto hudobne. Ako takéto, je Moyzesovo kvarteto 
Es-dur skladbou znamenitou a cennou. To treba zdôrazni!, a to i v tedy, keď by s i 
predsa len bolo priaf istého odintelektualizovania a citového preteplenia ... " 

(Ivom BaUo, Nová skladba Alexandra Moyzesa, Slovenská politika, 1929, č. 109. ) 

..... kvartet je presýtený polytonálnou polyfóniou, odvádza poslucháča od skutoč
ného pojatia a stále číhaš, kedy si odpočinieš od mimoria dnych nárokov, ktoré skladba 
od poslucháča požaduje, a le márne. Nielen že kva rtet postráda nevyhnuternej línie 
bez ktorej dielo, a to dielo komorné zvlášt, nemôže umelecky obstáť, ale i nieto tuná 
žiadneho vlastného prínosu motiv ického a myšlienkového, ktoré boly práve takým 

2 Ladis lav Burlas : Alexander Moyzes, SVKL, Bramslarva, 1956, sbr. 58. 
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klad{)]Tl jeh o symfonie. Zkirátka kvartet z Es-dur j e dekadenciou Moyzesovej tvorby 
a či•ní dojem skladby písan ej na termínovú objednávku." 

(-df-, Národný denník, 1929, č. 101). 

Iste nespravodlivé a neobjektívne hodnotenie diela, ktoré, vznikajúc pod pedago
gickým a umeleckým vedením V. Nováka, sa akýmkorvek dekadentným prejavom 
zámerne vyhýbalo. 

Mimoriadny rozruch a vlnu protichodných názorov vyvolala ďalšia Moyzesova 
skladba, S y m fo n i c k á o u v e r t ú r a, o p. IO , ktorá premiérove odznela 3. d e
cembra 1929 na slávnostnom jubilejnom koncerte Hudobnej a dramatickej akadémie 
v Bratislave. Po Farbách na palete a West-pocket suite reprezentuje Symfonická 
ouvertúra opätovný príklon k modernistickým tendenciám. 

" ... Predohra je dielo živelné, divoké, širokého rozmachu, komponované s veľkou 
chuťou, elánom, bez všetkých ohľadov, čo tomu kito povlie: celok mohutne vywieva
júci, dáva zreteľnú odpoveď: Slovenský skladateľ j e tu! Je nadaný, má svetový roz
hľad, je technicky dôkladne vyzbrojený a čo h lavné: on tvorí a nelepí notičky dohro
mady. Slovenská hudba, moderná, z ducha doby sa rodí!" 

(-cht., Robotnícke noviny, 1929, č. 289.) 

, . ... Je to iste dielo, ktoré sa vymyká úzkemu rámcu hudobných pomerov na 
Slovensku, ktoré sa vyvyšuje nad všetko, čo sa v poslednej dobe na Slovensku stvo
rilo. . . Dielo je novým dokladom obdivuhodnej kompozičnej erudície, je dielom 
vzácneho talentu formovacieho. To je tedy tože, čo sa dalo konštatovat už pri sym
fónii. Smysel pre formu, pre jej zcelenie, sopjatie a upevne nie je tu tenže, ale pev
nejší a vytríbenejší ... I invenčnosť je bohatá. Tedy všetko vlastnosti, ktoré sa zľiied
ka snesú na jedinú osobu. 

U Moyzesa sa však vyskytuje prípad, keď umelec svojich prirodzených vlastností 
silne zneužíva, keď sústredí všetku s nahu na zovňajší efekt, keď vedome chce uchvátiť 
na miesto toho, aby tvorenie mu bolo len výrazom osobného zážitku. Preto jeho 
honosná, veľkolepá hudobná mluva v tomto diele omračuje, ale neuspokojí. J e tu 
príliš pompéznosti, priliš veľkého gesta, ale menej opravdovosti a menej obsažnosti. . 
Tedy tože, čo charakterizovalo i symfóniu D-dur. 

Symfonická ouvertúra je dielo krásne budované, je tu veľké bohatstvo ma teriálu 
harmonického, tématického, jeho usporiadanie je vždy prirodzené a logické. Schop
ností a obrovských schopností tohto mladého skladateľa si ctím i cením, ale nemôžerr. 
sa zbaviť presvedčenia, že Moyzes nie je na ceste s právnej. Chce na seba strhnú( 
pozornosť, chce úsilne preniknú!, hľadá preto výraz najsilne jší a tým uniká mu rys 
osobitosti. Sústredí sa silne na okolie než na seba." 

(A. H ., Slovenský denník, 1929, č. 284.) 

.. ... Moyzes nadväzuje tuná na svoje dielo (Syrnloniu) a zostáva verný svojmu 
smeru dokazujúc, že jeho neobyčajné nadanie kompozičné pridržuje sa Stravinského, 
ktorého polytonálne vzory sú pre neho prítažlivejšími ako srdečnostou a oduševnelým 
citom prehriate línie jeho veľkého učiteľa, majstra Vítezslava Nováka. Alexander 
Moyzes zasadzu je svoje myšlienky do prísnej formy hudobnej matematiky, ktorá mu 
síce nie je šablónou, ale umeleckým dogmatom, pracuje tématicky s neklamnou isto
tou. tieňujúc miestami farbou jazzu jak v kolorite inštrumentačnom, tak i rythmic
kom. Po stránke kompozičnej techniky stvoril mladý Moyzes dielo dokonalé, obdiv 
vzbudzujúce, lebo jeho architektonická výstavb a vyšla z die lne zrelej, ktorá klad.ie 
dôraz n a štruktúru diela prís ne rozumom držanú, ale zapudzujúcu i hneď každú cito
vosť du še, akonáhle sa ozve ... " 

(-df-, Národný denník, 1929, č. 281.) 

, .... Novinkou bola symfonická ouvertúra op. 10 od Alexandra Moyzesa. Keď mám 
o nej písaf, chcem najprv celkom stručne zrekapitulovat, čo som bol svojho času 
napísal o dv ojici väčších skladieb A. Moyzesa, ktoré vznikly a boly predvedené pred 
touto novinkou, totiž o I. s}'mfonii D-dur a I. sláčikovom k vartete Es-dur. Keď šlo 
o rýdzo technické kvality oných die l, mal som vždy slová nielen uznania, a le až 
obdivu. Rravda, nikdy som neopomenul dodať, že by si bolo priaf. aby naprosto pre
vládajúca umeleoky-intelektue lná složka skladateľskej osobnosti M oyzesovej bola vy-
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vážená, harmol'licky doplnená a preteplená složkou citovou ... A tak som novú skladbu 
Alexandra Moyzesa očakával s napätým záujmom. Bol som presvedčený, že zo stránky 
technickej bude naprosto dokonalá ... Ale viac, než kvality technicky-konštruktívne, 
zaujímalo ma, či sa v novej skladbe ozvú tóny citove fundované. V prvom očakávaní 
som sa naprosto nesklamal. Práve naopak : symfonická ouvertura op. 10 podala 
v tomto oh rade dokonca viac než sa dalo očakávať a poviem hneď, viac než bolo treba. 

Je to skladba smele a sh."Vele konštruovaná. Bohatý materiál motivický je zv ládnutý 
a sformovaný rukou pevnou a istou. Pli sformovaní Moyzes aplikoval svoj obľúbený 
princíp (pozor, aby sa nestal manýrou!) kombinácie rôznych tvárnych prvkov, známy 
už zo štvrtej vety I. symfonie i z I. sláčikového kvarteta. Dalším koncepčným pnin
cípom Moyzesovým je bohato romíjaná lineárnosť, tu realizovaná až do najkrajnej
ších konzekvencií, takže možno hovoriť až o hypertrofickom pletive polyfónnom. 
S tým súvisí i hypertrofia vo využívaní možností rozšíreného vefkého orchestra, k torý 
autor ovláda skvele. Je však značným m ankom skladby, že nás nepresvedčila o vnú
tornej nevyhnutnosti a odôvodnenosti použoitia takého veľkého aparátu. A tak miesto 
dojmu úprimného prejav,u h udobného, vastúceho zo základov, keď i nie osobnostných , 
teda aspoň osobných, alebo jasnejšie rečeno, Judských , dostavil sa dojem , že sa takto 
artisticky prejavuje emfatický rétor. 

Z toho, čo som vyššie, boh užial, len celkom stručne mohol naznačiť, vyp lýva, že 
v novej práci Alexandra Moyzesa silná vrstva konštruktívnej vôle ďaleko (ešte moc
nejšie než v službách predchodzích) prevláda nad spontánnou, úprimnou, pravda, 
mužnou citovosťou. Citove fundované momenty sa len mihnú skladbou, o ktorej 
možno povedať, že je rozumove koncipovaná, virtuózne pmcovaná, ale tomu, kto si 
z nej chce vyabstrahovať niečo o vnútornom živote jej skladateľa, tom u dáva bohu
žia! , velmi málo." 

(Iv a.n Ball.o, Slovenská politika, 1930, č. 7.) 

Symfonická ouvertúra bola zároveň Moyzesovou absolventskou prácou, ktorou 
24. júna 1930 na Výstupnom koncerte absolventov ukončil svoje štúdiá na majstrov
skej škole u V. Nováka. Z viacerých kritík na ilus tráciu aspoň jeden posudok: 

" ... Projevem pozoruhodného nadání je "Ouvertw·a pro velký orchestr" od Ale
xandra Moyzesa. Z počátku se pracne prodere kupredu, aby po slovenských jakýchsi 
náznacích upadLa do stupňujícího se ro~rušení, v n emž i dospívá svého konce. Je v ní 
mnoho boure a k vasu pri rozeného a bezdečného, a le i predstíraného, ki'ečovitého 
a forsírovaného; místa, kde skladatel jakoby se stydel napsati kloudnou melodii, kde 
hledá príliš, aby mohl neco nalézti ... " 

(Archív A. Moyzesa, Výstrižok z novín, Lidové listy, 5. července 1930.) 

Symfonická ouvertúra op. 10 je jedným z tS'•ch Moyzesových diel, v ktorých skla
da ter riešil predovšetkým problémy hudobnoformové, stavebné a harmonicko-zvukové 
než problémy vnútorno-obsahové. Kritické stanovisko prevažnej väčšiny kritiky, kto
rej išlo aj o ideovo-myšlienkový zmysel Moyzesovej tvorby, nebolo teda neodôvod
nené. Bolo k meritu veci rozhodne bližšie než nekritické, nadšením oplývajúce slová 
Jindricha Kveta, uverejnené v Robotníckych novinách pod značkou -cht. 

Významnou životnou udalostou bola pre Moyzesa pražská premiéra jeho L sym
fónie, ktorá odzn ela v podani Ceskej filharmónie za dirigovania Vá clava Talicha na 
Koncerte slovenskej hudby 9. marca 1930. Už fakt, že sa symfónia ani nie 24-ročného 
skladateľa dostala na koncert Ceskej filharmónie, svedčil o jej pozoruhodných kvali-
tách. Konštatovali to aj pražské denníky v početných referá-toch: ' 

" ... Aleksandr Moyzes, ač teprve 24 letý, jest tento odchovanec pražské konzerva
tare dnes již profesorem hudební akademie bratislavské a má za sebou již slušnou 
í·adu výtvoru predevším instrumentálních. Co pfi jeho mládí nejvíce prekvapuje, jest 
neobyčejná samostatnost projevu, ktorá v jeho symfonii, započaté již v Praze, podivu
hodne se emancipuje od vliiVu školských a nepropadá na druhé strane ani domácim 
predsudklim. Slovenskou svoji le~timaci podává sice symfonie rázovitým písňovým 
úryvkem lidovým, jako vedlejším tematem vety záverečné, veškarým ostatním tema
tickým materiálem i zpracováním technicky vyspelým je na výši hudby moderní, 
tt·ebas vlastními modernismy rozumne šetrí .. . " 

(H. D., Ceské sl.ovo, 12, bŕezna 1930.) 
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" ... v celé své symfonii je mladý skladatel ved~m. sn~h.ou po myšle~kové origi
nalite, po umelém zpracování thema i po k~aMensti~e m_strumentaCJ. Vety jeho 
symfonie jsou individuálne odliš~é celky, v_ ruc.~ hudebm myslenky plynne a logicky 
se rozvíjejí a jež i pevnou rukou JSOU budovany. . . . 

(-aš- , Narod.m h.sty, 15. bŕezna 1930.) 

Roku 1930 dokončil Moyzes kantátu D e m on tá ž, o p. 12 -~a slová _bás!le J ána 
Roba-Poničana, ktorá je výrazným svedectvom_ Mo~es~vho s?c•alneho CJt~m~ !' po
krokového zmýšfania v fažkých rokoch hospodarsk~J ~1zy. Dielo_ venovanc V•tezsla 
vovi Novákovi odznelo v premiére na Večere kantat az 7. februara 1933. Ivan BaUo 
o ňom napísal: · 

" ... je nadmieru radostné konštatovať, že »Demontá~« ~ doterajšíc~ :'äčší.ch di~! 
Alexandra Moyzesa hneď na prv~ raz naj_vi~c ch~ti~a, z~ Je to . ne?bycaJne stastny, 
temperamentne hodený ,vrh skvelych kvalit mvencnych 1 tec~JCk~ch. Na "Dem on
táži" treba si obzvlášt vysoko ceniť toh.o, ako ~ tu -;- po s~~mokeJ <:>uver ture, ~e~az 
až silácky rozmachnutej a nadsadeneJ vo vyraze •. v ~uZitl prostnedkov (naJVIac 
orchestrálnych) - skladateľský prejav Moyzesov ~Jasň uJe, ak.o. sa stáya. ekonon;uc
kejším, priezračnejším: faktúra sa oprostuje, aby tym zre:er~~Jšl~ vy~p1ly konturľ, 
aby tým jasnejšie vynikol rozvrh jednoliatej stavby, spOČ!VaJ~CeJ na . podoryse ~<_ma
tovej formy, účinne vyvrcholenej dvojitou fugou. To oprostem_e fakt~':'Y y~ mJakO 
neznamená zjednodušenie kompozičnej práce. Tá je naopak tý.m pechveJŠla a . ume
lejšia, striedmo, ale s nezlyhávajúcim účink?m. použíiVa pros~nedkov orc~~stráln>:c~ 
i vokálnych .. . Jej slovným podkladom je basen J. Roba-Pomčana, ktoreJ Je~not!r~e 
časti skladater štastne zapnul do fáz symfonického toku . . . Stručné sbor?y~ ~artie 
.. Demontáže« (sú) traktované zväčša skôr homofonne a sú ako by stupňUJUCl~ do
plnkami partu orchestrálneho, ktorému pripadá úloha do~antná. Keď sku~ame 
pomer Moyzesovho zhudobne~ia k. námetu, pr~deme k zaveru, že. Moyzeso~1 bol 
hudobný problém prius a že s1 Pomčanovu básen vybral predovšetkym preto, ze m u 
dávalo možnost vybudovať mocne gradovaný hudobný celok veľkého tah.':1· Moyzesov~ 
hudba transparentnej faktúry a lesklého z~ku in punc~ r~vo~učnost ~ z!v~lnost nem 
naladená do dravej tóniny Poničanovej basne. RevoluciO~lZUJe vern:u d:Stl~gvovane, 
s eleganciou a švihom. Hlavné však je, že má ~vo~e ~li o/ hudobne a . ~e . Je v s~la
dateiskom vývoji Moyzesovom krokom nemaleJ dolež•tosti, dokum~tuJucun krysta.
lizačný proces, od ktorého možno si veJmi mnoho ~Jubovaf a ktory tedy bude treba 
sledovat so zvýšenou pozornosťou a zodpovednosťou. 

(Ivan Ballo, Slovenský denník, 1933, č . 37.) 

J e zaujímavé, že i taký bystrý, pohotový a odborne fundovaný ~ritik,. akým bo! 
Ivan BaUo, nevidel a lebo nechcel vidief v Moy~esovom pokr~kovom _diele !~•č .. viac_ n ez 
len hudobné kvality. Tvrdenie, že "MoyzesoVI bol hudobny problem priUs , zda sa 
dnes značne tendenčné. . . . . 

Presne mesiac po odznení Demontáže mala 7. m31'rc:' 1933 prem1eru dalšia vy?'nam 
ná skladba Alexandra Moyzesa - jeho n . s y m f o n • a a m o l, o p. 16. TrOJČa~fo
vou symfóniou, ktorej strednú časC tvorili 3 piesne na básne Ladislava Nov_om esl;'eho, 
začína sa rad Moyzesových diel presvedčivého vnútorného obsahu i zr eter!leho ~arod
ného charakteru. n. symfóniu privítala kritika s mimoriadnym n adšením, 1 kccl Jedno
stra nne J;lodnotila technick é majstrovstvo, n evšímajúc si jej pokrokové obsahové za-
meranie: 

" ... Druhá symfonia Alexandm Moyzesa je skJadba, ktorá ná.m z . d.? te.rajšej 
tvorby autorovej - povieme to hodne subjektívne, od srdca - urobila naJva~u ~a
dost. Je dielom šťastnej pohody tvorčej, sviežim v invencii, delikátne vyb.ruseny m 
v kompozičnej práci, priam majstrovským v riešeni fo~á~om a pri všetkeJ k~mor
nosti inštrumentálne skvelým vo zvuku. Dosia! Moyzesov1 malokde tryskaly myšhenky 
toho pôvabu, ako tu, v II. symfónii, v ktorej všetko pri~. k vitne. v? form~oh sub
tílnej krásy. A tryskajú tu Moyzesovd myšlienky i neob~caJne pruzne: pová~me len, 
že h lavné téma prvej vety stane sa základom passacagliie vo vete I?osledneJ. A ako 
v tematike tak i v používaní prostriedkov je Moyzesova II. symfoma vzorne e~on~
m ická: jej' partitúra má fyziognomiu komorného diela, taká je priezračná a Jasn~. 
Ale je tým umelejšia: je pôžitkom sledovať cizelérsk';l ~obnokresbu, s ktorou J;e 
vypracované jemné pletivo jej hlasov; priam vzarná Je Jasnosť rozvrhu a plynny, 
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ľahký tok jednotlivých viet, ktoré sú dokonale komponov<Iné samy o sebe i sú doko
nale vkomponované v celok. Prvá veta do neho púbave uvedie, n epoVIie však všetko, 
skladart:eľ sa v nej nevyčerpá. Po krehkom inteľi111ezze troch piesní na slová Laca 
Novom eského (zo zbierky "Romboid") tvoriacich druhú vetu, prichádza vrchol diela, 
veta tretia stavebne hodne osobite riešená: otvára ju prelúdium, po k torom nasleduje 
s kvostný ~enuet; prelúdium sa opaku je, aby uviedlo do skvele vystupňovanej passa
cactlie založenej ako rečeno na hlavn om témate vety prvej a vyústujúcej v bľli.lantnú 
kaden'ciu, v ktC::rej ešte doznieva variačný proces z passacaglie ... S ktorejko1vek 
stránky posudzu jete II. symfoniu Alexandra Moyzesa, prídete k záveru, že v tvorbe 
svojho autora je dosiaľ vrcholom." 

(Ivan BaUo, Slovenský denník, 1933, 25. marca.) 

Ten istý kritik po vysielaní II. symfónie rozhlasom 29. mája 1933: 

, .... II. symfonia je dosial najštastnejšou, najkrajšou skladbou Alexandra Moyzesa, 
delikátnou a sviežou v invencii, znamenitou v cizelérskej pečli,vej práci kompoz;ičnej, 
osobitou v riešení formálnom a pri všetkej komornosti a transparentnosti inštrumen
tácie kyprou a lesklou v zvuku." 

(Ivan Ballo, Slovenský denník, 1933, č. 125.) 

Po jednej z repríz symfónie na Jubilejnom symfonickom koncerte na oslavu IO
ročného trvania Hudobnej a dramatickej akadémie v Bratislave dňa 25. januára 1937: 

., . .. Alexander Moyzes touto svojou symfóniou ukazuje sa ako synteticky veľmi 
hodnotne založený hudobný skladateľ. Najväčšia hodnota je istý jednotný štýlový 
prínos. ktorý ešte v I. symfónii bol technikou hodne zatlačený. Pekne rieši voká lne 
vlo~y v strednej vete na slová Laca Novome.ského. Ale celkom zvláštny rytmicko
s lohový pôvab má posledná veta (Finale quasi una Fantasia) v koreňoch a nábehoch 
na istú monumentalitu .. . " 

(F. D., Slovák, 1937, č. 22.) 

Za druhú symfóniu bol Alexander Moyzes odmenený roku 1934 druhou výročnou 
cenou <l. triedy Ceskej akadémie vied a umení. Druhú symfóniu neskôr skladateľ pre
pracova l, vypustiac z n ej druhú, piesňovú časf, z ktorej vznikol samostatný piesňový 
cyklus C es ta, o p. 19. 

Na premiéry Moyzesových diel úrodný rok 1933 priniesol 17. novembra na koncerte 
Osvetového s väzu pre Slovensko a SND ešte premiéru jeho C o n c e r t i n a p r e 
v e rk ý o rch es te r, o p. 18. 

"- Nová s kladba Alexandra Moyzesa : Concertino pre veiký orchester hlási sa 
delikátnym lyrizmom svojej voľnej vety do sféry krásnej II. syrnfonie autorovej, ktorá 
znamenala vyjasnenie. oprostenie i prehlbenie jeho osobnosti skladate1skej. Obe kraj
né vety v miere u A. Moyzesa doma! n eb ývalej, privádzajú k platnosti živel motorický 
- úvodná toccata svojou jednoliatosťou predčí duchaplne a skvele kontrapunkticky 
pracované finále - n emajú však zvnútornelosti a oduševnelosti, aká vyznačuje vetu 
voľnú resp. aká vyznačovala l l. symfoniu. ľ.ahšie nahoden é Concertino by som nazval 
dielom oddychu po vyššom tvorčom napätí, akého si vyžiadala II. symfonia - tech
nicky (s naznačenou výhradou!) , pravda, plne st ojí n a jej výške." 

(Ivan Ballo, Vzácne chvíle sLovenskej hudby, Slovenský denník, 1933, 30. decembra.) 

Priaznivý ohlas zaznamenalo Concertino i pri svojej pražsk ej premiére dňa 28. mar
ca 1937 na Slávnostnom koncerte Slovenskej filharmónie v Prahe, ktorého prvú polo
' 'icu programu tvorili 4 skladby slovenských skladateľov. 

..... Zvlášte pak s pruzračnou čistotou provedli slovenští umelci Moyzesovo Con
certino, napsané se zdravou hudebností a s vtipem ve skladbe i instrumentaci, jenž 
dovede plne zaujmouti svým moderním sti'ihem - " 

(B. V. , Lidové noviny, 31. marca 1937.) 

., ... Znamenitá jest s kladb a Moyze.sova ; tech n ekolik vet »Concertina« probehne 
sveže t ímto malým cyklickým dílem ; vždy m á skladatel co ríci a praví to ve forme 
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zhuštené, umelé a vtilpné. A promlouvá tu všude svou rečí, v rytmu i v i.nvenci skl'l
debních prvku, slovenská zeme." 

( R. J., Práv o lidu, 31. brezna 1937. ) 

Concertino neskôr Moyzes prepracovával na klavírny koncert. Pred dokončením 
upustil však od tohto zámeru a hudobný materiál Concertina použil čiastočne v VI. 
symfónii. 

Jedným z najvýznamnejších Moyzesových diel je nesporne Dy c h o vé k v in
te to, o p. 17. Kvinteto vzniklo roku 1933, premiéru malo na XIII. medzinárodnom 
hudobnom festivale v Pra he 6. septembra 1935. Pre jedinečné kvality - štýlovú vY
hranenost, výrazovú čistotu, farebnosf, špecifickú komornosf - stretlo sa Kvinteto 
v Prahe s mimoriadnym ohlasom: 

" . .. Je nadmieru radostné podávat zprávu, že na včerajšom druhom komor~om 
koncerte X III. Medzinárodnéh o hudobného festivalu v Prahe bol s veľkým, prenika
vým úspechom pred,vedený dychov ý kvintet Alex. Moyzesa, v ktorom si k ~armo
nickej jednote podávajú ruky sviežost a pôvab invencie s jemnou, priam kuzeln_ou 
zvukovostou, dômyselne vtipná kompoziičná práca s intimitou nálady, ktorou sa tato 
skladba blíž·i 2. symfónii autor<>vej, tvoriac s ňou dvojicu jeho n ajlepších dosiaľ 
skladieb. Bol tedy veľmi štastný jej výber pre medzinárodné forum a vef'ký úspech, 
ktorého si svojou zdravou neproblematičnostou dobyla, váži tým v iac, že stála na 
nebezpečnom poslednom mieste programu." · 

(Ivan Ballo, Slovenský d enník, 1935, č. 206.) 

Moyzesov úspech si všimli aj všetky pražské denníky, podrobne referujúce o prie
behu Festivalu. Tak napr. Ceské slovo píše: 

... Slovenský skladatel Alexander Moyzes (nar. 1906) debutoval na medzinárod
ní~ foru Dechovým kviintetem op. 17. Moyze.s je hudebník a umelec již natolik osved~ 
i'ený že právem budí každé jeho nové dílo zaslouženou pozornost. J eho Dech()vy 
kvintet o peti vetách upomíná svýan stylem na staré kasace, je sveží v melodických 
evolucích, na p ájejících se z lidového zrídla, a populárne vdečný ... " 

(-la-, Ceské sk>vo, 1935, 7. záŕí.) 

Pražský úspech otvoril Kvintetu cestu do sveta. Jeho zásluhou stalo sa meno 
Alexandra Moyzesa známym i v zahraničí. V januári roku 1936 hrali Kvinteto v Pa
ríži. Citujem z listu Miloša Safránka, vtedajšieho kultúrneho atašé československého 
vervyslanectva v Paríži, Alexandrovi Moyzesovi: 

V Paríži, 30. Jedna 1936. 
Milý pane profesore, 
mel jste velký úspech na včerejším koncerte. Tritonu. Quintette instrumental 

de l' Orchestlre National h rál Vaše dílo s nadšením, čehož dukazem jest to, že mé 
požádali, aby si mohli pon echati noty. Chtejí KV'intet po~eohat~ na svém r~pertoiru. 
Prítomní skladatelé Albert Roussel, F lorent Schmitt, Damus Milhaud, Henn Baraud 
a rada jiných, vyslovili se velmi pochvalne o lwintetu. Chválí si jeho kTásnou muzi
kalitu a bohatost ... " 

(List v m ajetku A. Moyzesa.) 

Kvinteto zaradilo do svojho repertoáru aj Societé des iostruments a vent de Bru
xelles a o krá tky čas ho hrali na mnohých európskych koncertných pódiách , ako napr. 
v Bruseli, Londýne, Kodani, Kopenhagene, Stokhohne, Berlíne, Berne, Buda pešti, Bele: 
hrade a Záhrebe. Za Dychové k vinteto bol Alexander Moyzes roku 1936 odmeneny 
cenou Slovenskej krajiny. · . 

V rokoch 1934-35 vzniká niekolko závažných diel, predovšetkým programoveho 
charakteru, prinášajúcich do skladatefovho vývinu novú kvalitu. Takými dielami sú 
zbojnícka predohra J á n o š i k o v i chlapci, o p. 21 pre malý orchester, n eskôr 
d vakrá t prepracovaná, m a júca svoju premiéru po prvom prepracovaní na Medzi
ná rodnom hudobnom festivale v Stuttgarte roku 1936, dramatická ouvertúra pokro
kového námetu N i k o l a S u haj, o p. 22 pre velký orchester, pred vedená premié
ro,•e Václavom Talichom na koncerte Ceskej filharmónie 8. januára 1936 a j edno dnes 
z najhranejších Moyzesovýeh diel, suita pre malý orchester D o l u V á h o m, o p. 26, 
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o 10 rokov n eskôr doplnená a prepracovaná pre velký orch ester. T ým , že t ieto s kladby 
boli pôvodne určené pre potreby rozhlasu (Jánošíkovi chla pci, Dolu Vá hom) a lebo že 
m ali svoju premiéru m imo Bra tislavy (Já nošíkov i ch lap ci, Nikola Suhaj), n emohla 
im slovensk á krit ika venovaf v tlači obvyklú pozornosf. 

Vedra týchto diel venuje sa Moyzes v tomto čase i komponovaniu hudby úžitk ového 
ch a r ak teru. Sú to h u d b a k r o z h l a s o v e j h r e r. u d o v í t S t ú r, o p. 23, 
a lebo s c é n i c k á h u d b a k S h a k e s p e a r o v e j Ro z p r á v k e z i m n é h o 
v e č e r a, o p. 24. Omnoho vyššie umelecké ašp irácie s i kládla s c é n i c k á k a n -
t á t a p r e s ó l a, m i e š a n ý s b o r a v e r k ý o r c h e s t e r S v ä t o p l u k, 
o p. 25, z r oku 1935. Presnejšie označenie tohto diela j e " rozhlasová opera", ktorú 
!Uoyzes z podnetu rozhlasu komponoval n a rovnomennú Hollého epickú báseň pri 
príležitosti osláv 150. výročia j eh o narodenia. Rozhlasovej premiér e (21. m arca) i jej 
opä t.ovnej repríze (19. m ája) venovali n a jviac pozornosti hlavne J án S tr elec a I van 
Ball o. 

" ... Svätopluk je Moyzesovo prvé h udobno-dramatické dielo. Toľko rurálnej sily 
skrýva však v sebe, že ho bezpečne môžeme pokladat za prelom v Moyzesovej tvorbe 
a za medzník v celej doterajšej hudobno-dramatickej ideologii slovenských skladate
ľov. P odobne ako Hollého epos v literatúre, stojí aj Moyzesovo ctielo na rozhraní 
určitej epochy mladej slovenskej hudby ... S radostou a s určitou slovenskou hrdostou 
môžeme teda konštatovat, že 21. marca t. r., ked po prvý raz bol vysielaný Moyzesov 
Svätopluk, počuli sme prvú slovenskú už skutočne modernú "operu", ktorá celým 
arzenálom časových výrazových možnosti h udby dneška, smelýrrti, niekedy až drsnými , 
vždy však statočne do dôsledkov uplatňovanými harmonickými, rytmickými a fareb
nýmo kombináciami, novou, i ked pripúštame, úplne ešte nevykvasenou formálnou 
štruktúrou poskytuje prebohatý materiál k veľmi vážnym úvahám o problematike hu
dobnej drámy budúcnosti všeobecne a o ďalšom vývine slovenskej "opery" špecielne. 

Slovo "opery" dávame do uvodzoviek, lebo ved ani Moyzesova hudobná hra nie je 
operou, ako už dávno nie sú operami všetky tie scénické diela, ktoré boli splodené 
duchom Wágnerovým ešte v kultúrnom období novoromantiky a po jej krachu, v ča
soch rozličných tých -izmov, ktoré všetky vidia dnes spásu už len v novoklasicizme. 
Moyzesov Svätopluk je hudobná hra neurčitého názvu, je syntézou rozličných čisto 
hudobných prvkov a predbežne nemá ani scenického rúcha, preto sa i uvádza prvý 
1·az v rozhlase. 

Rozhodne však je to dielo, ktoré znovu dokazuje, že mladé Slovensko mífovými 
krokmi doháňa to, o čo sme boli my Slov áci okradení najmä na poli hudobnom ... " 

(Ján Strelec: Moyzesova opera Svätopluk, Elán V, č. 8.) 

.... . V súhlase s 111ázormi a tendenciami súčasnej tvorby díva sa Alex. Moyzes 
na operu ako na útvar čisto hudobný a tedy nepracuje s bežným aparátom operis
tických náležitostí. Márne by ste v jeho ••Svätoplukovi« hladali árie, ako sa s recita
tívmi striedali v opere staršieho typu. A nenašli by ste tu ani príznačné motívy vo 
wagnerovskom slova zmysle. Kontrasty, ktoré podáva dej, konflikty, ktoré ním hýbu. 
sú tu vyjadrené prostniedkami čiste hudobnými ; stupňovaním alebo uvoľňovaním na
pätia hudobných energií. Pravda, hudobný výraz sa vždy viaže ku konkrétnej situácii, 
ba pripravuje ju. 

Je totiž Moyzesov .-Svätopluk« komponovaný ako jednotné pásmo symfonicko
drnmatické, zahrňujúce v sebe osem obrazov, daných jednotlivými momentmi, alebo. 
povedzme presnejšie, výsekmi deja .. . Jedn otlivé obrazy, či - z hudobného hľadiska 
vzaté - jednotlivé oddiely symfonicko-Oramatického prúdu sú navzájom spájané 
stručnými orchestrálnymi medzihrami, obyčajne v náznaku exponujúcimi tematický 
materiá l. ktorý je potom rozpradený a spracovaný v príslušnej scéne ... " 

( I va.n Ballo, Slovenský denník, 1935, č. 118.) 

Moyzesov "Svätopluk" bol 27. októbra 1935 uveden ý scénicky v SND. Rozhlasová 
špecifičnosC Svätopluka ukázala sa však v scénickom prevedení m álo účinná. Moyzes 
sa p reto k Svätoplukovi p.o dlhom čase znova vrátil a na ja r tohto roku dokončil jeh o 
ver ziu, určenú pre javisko. 

Obdobie rokov 1936-39 j e u Moyzesa vyplnen é t vorbou menej náročných, zväčša 
úžitkovo zameran ých diel. Okrem prepracovania I . symfónie, ktorá v n ovej podobe 
odznela po prvýkrá t 17. ll. 1937 na IV. abonentnom kon certe Osvetového sväzu a SND, 
komponuje Moyzes r o z h l a s o v é a s c é n i c k é hu d b y k hrám uvádzaným 
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v r ozhlase (H á jniko v a že n a, H a ml e t, H e rodes a H e rodia s, Sokr a 
tes, M esse r L e on ar do), upravuje fudové piesne (Tr i d v oj s P e v Y Pr e 
d et s ké h l a s y, Ho r e d e d i n o u, Sp i eva jú, hr aj ú, t a n c ujú . .. , š e s C 
r u do v ý c h pi es n í venovan ých Arnoldovi F loglovi a td.) , píše suitu pre velký 
orchester T r i s k i c e o B r a t i s l a v e a M a l ú s e r e n á d u. 

Dielom pr inášajúcim do Moyzesovej tvorby nový tón je až P o e t i c k á s u i t a 
pre bu s l e a k l a v ír, o p . 35 zo začiatku r oku ~94~. V I_te j ,,Moyzes. a k4_)bY sa 
izoloval od vonka jšieho sveta a venoval pozornosf lyn ckym n am etom subJekhvneho 
ch a ra kteru, orientuje sa n a vyhiadá vanie subtilných hudobných krás v o svete h ar
mónií a melódií".3 Konštatovala to aj kritika: 

Poetická s uita Alexandra Moyzesa, dielo 35, pre husle a klavír ... je skladbou 
cha:;.akterizujúcou originálny a samorástly postoj majstra Moyzesa-syna k hudbe 
intímnej, skôr osobnej než vecnej a programovej, hoci suita chce mat vždy aký-~ký 
program, ako prezrádzajú ~ názvy jednotlivých viet .tej~o skla<;Iby. Hudba J;>Y sa ta~ko 
obišla b ez poetlizmu a int tmna, k omorná hudba uz vobec me. Keď počuv~e t~t~ 
moderným zvukom presýtenú poéziu Moyzesovej skladby, zachytí nás naJVtac JeJ 
vrúcnosť a výraznosť . .. " 

( J. H ., Slovák, 1940, č. 249. ) 

P oetick á s uita j e j edným z troch diel, ktoré Moyzes počas vojnových rokov napísal. 
Moyzes sa v období vojny sklada tersky takmer odmlčal, venuj úc sa j ednak inštru
mentácii Bachových a Novákových skladieb, ako a j úpravám niektorých skladieb 
svoj ho otca Mikuláša Moyzesa, no predovšetkým prepr acoval a dotvá ral niektor é 
svoje staršie diela, ako napr. K l a ví r ne s k l a d b y, o p. 2 v K l a v ír n u s o 
n á t u e m o l, o p. 2; ll. s y m f ó n i u ; D y c h o v é k v i n t e t o, .o p . 17 n a 
orch estrálnu úpravu ako m. sy m f ó ni u B d u r , o p. 18; S l á č i k o vé k v a r
te t o E s d u r n a a m o l, o p. 8 a td. 

Prepracovan á II. s y m f ó n i a mala svoju premiéru 14. marca 1942, po k tor e j 
bolo možn é čítaC: 

" .. . II. symfónia Moyzesova je totiž dielo, ktoré razom si otvára cestu do sveta 
a o ktorom môžeme povedat, že bude vždy jedným z najzákladnejších a najhodnotnej
ších slovenských hudobných diel. Moyzes využíva všetky doterajšie skladateľské 
možnosti a spôsoby skladateľskej práce a stvárňuje ich v dielo, v ktorom každý nápad, 
každá myšlienka má svoju logiku a opodstatnenie ... " 

("fis", Slovenská politika, 1942, č. 61.) 

Za p repra covan ú ll. symfóniu bol Alexander Moyzes roku 1942 poctený štátnou 
cenou . 

Na komor nom koncerte 21. január a 1944 odznelo okrem prepracovan ého K varteta 
a mol t iež K varte to G dur Mikuláša Moyzesa, čo kritika využila na vzájomné po
rovnávanie : 

... Vedúci hudobnej generácie slovenskej , mladý Moyzes, je formálne rafinova
nejŠí a komplikovanejší. Siroká a zložitá forma sonátová v jednej časti koncentruje 
starú klasickú formu do jedného útvaru, kde stretneme hlavné prvky sonátové, ktoré 
však nadobúdajú vo vtipnom spracovaní nové rysy charakterové. Striedanie ná lad 
a zvukových obrazov, ktoré je výsledkom vyspelej kompozičnej techniky Alexandera 
Moyzesa, nenájdeme v jednoduchom kontrapunkhlckom a ha rmonickom spracovaní 
Mikuláša Moyzesa. Kým tento spracúva dvojhlas pokojných a tichých pramienkov 
invenčných, zatia! Al ex. Moyzes so všetkou rafinovanosťou kon trapunktickou znásob
ňuje hlasy celého komorného ensemblu ku najvyššiemu a najvitálnejšiemu výrazu 
hudobnému." 

( J -y, Slovenská pravda, 1944, č. 23.) 

" .. . Druhou novinkou koncertu bolo Slál'ikové kvarteto a-moll, dielo 7 od 
Alexandra Moyzesa, dielo pochopiteľ,ne oveľa výbojnejších vyjadrovacích prostried
kov ako kvarteto jeho otca. No zavše práve v melodických častiach pripomínajúce 

3 Ladislav Burlas : Alexander Moyzes, SKVL, Bratislava, 1956, str. 168. 
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jednotný melodický fond, ktorý pre hudobnú reč obidvoch Moyzesovcov je natoľko 
príznačný. Inšpiračne patrí toto jediné sláčikové kvarteto Alexandra Moyzesa k sklad
bám z obdobia pražských štúdií, ale len teraz dostalo sa mu trvalého tvaru. Alexan
der Moyzes robí v posledných rokoch korektúru celej svojej tvorby vo všetkých 
prípadoch. Dotýka sa predovšetkým myšlienkovéh o vybudovania rozvrh u foriem jed
notlivých diel. Preto aj v tomto diele prekvapiť môže ešte na mnohých miestach 
melodická závislost na Novákovi, hoc v koncepcii, vo vyu~tf základnej myšlienky, 
v harmonickej plnosti, ale aj vo využití :lNukovosti súhry štyroch sláčikových nástro
jov prichádza Moyzes celkom k osobitému riešeniu, ktoré toto dielo robí zaujímavé 
a hodnotné . .. " 

(z. b., Sl.ovenská politika, 1944, č. 19.) 

Počas vojnových rokov zaoberal sa Alexander Moyzes tiež m yšlienkou kompozície 
novej symfónie, ktorá by bola odrazom rušn ých vojnových udalostí. Vznikali početné 
náčrty a s kice k jeho IV. symfónii, ktorú sklada ter dokončil až v auguste 1946. Pre
miéra IV. s y ml ó ni e E s dur, o p. 38 odznela na symfonickom koncerte Ces
koslovenského r ozhlasu 16. ja nuára 1948. Vyvolala v ra doch kritiky vera rozruchu. 

" ... Skladater, priekopník slovenskej hudobnej moderny, už dlhší čas nepredstúpil 
pred verejnost s novou prácou a tak každý bol zvedavý, akými cestami šiel jeho 
vývoj v ostatných rokoch. IV. symfónia jasne jeho smer naznačuje. Moyzes stotožňuje 
hudbu symfónie s určitým programom, ktorým sú tragické udalosti poslednej vojny 
a postoj vlastného národa k nim. Tejto programovej koncepcii potom odpovedá aJ 
zadelenie symfónie, budovanej na sonátovej forme, do častí podla klasického vzoru, 
avšak bez prestávok m edzi vetami. No i tak tempá, charakter melodiky a rytmus 
markantne odlišujú jednotlivé diely. Mohutný prúd hudby je potom náplňou formy -
symfónie, chcelo by sa nám povedať symfonickej básne, útvarom to hudobných ro
mantikov. A h udba IV. symfonie aj je silne romantická. Teda nie Moyzes hfadajúci 
s rozkošou nesc.hodné chodníčky vedúce do neznáma, ale Moyzes na nových cestách, 
tých zlatých stredných. K ladie zvýšený dôraz na melodickú Linaj a napríklad pomalú 
časf - ktorú mimochodom chceme hodnotiť ako najlepšiu časf skladby - zakladá 
na obzvlášt krásnej melodickej myšlienke, vyrastajúcej zo zdravého národného ko
reňa. Hudobnú myšlienku necháva dominovať, nezaťažuje ju sprievodno1• technickou 
stránkou kompozičného umenia s čím potom logicky súvisí aj zjednodušenie har
mónie. I inštrumentácti je Moyzes majster. V novej práci využíva v prvom rade 
dychových nástrojov. Tie sú tlmočníkom tém, zatia! čo sláčikom pripisuje úlohu vi.ac 
menej sprdevodnú. V smysle vyše uvedeného je nová symfónia istotne v Moyzesovej 
tvorbe výirazným medzníkom, podla ktorého sa bude môct orientovať nie jeden z na
šich skladaterov ... " 

(j. h., Cas, 1948.) 

" ... Moyzesova IV. symfónia, ktorej sa robila silná reklama, nepôsobila dojmom 
medzníka v slovenskej hudobnej tvorbe vôbec, ako sa to predom anticipovalo. Zna
mená však vo vývine samého skladatera obrat v tom smysle, že sa autor prvý raz 
systematicky a podstatne obrátil v oblasti svojej symfonickej tvorby (v užšom slova 
smysle) k programovosti. Skutočne, Moyzesova IV. symfónia sa drží pospolu predo
všel!k.ým ideovou náplňou( ... ), ktorá je určovaná starronovou »per aspera ad astra-. 
a konkretizovaná udalosťami z rokov 1939-1945 a až v druhom rade formálnym 
stmelením celku, spočívajúcim na složi.te prevedenom monotématizme. Je podstatne 
dôležité poznať programovú náplň tejto rozsiahlej jednovetej skladby, ktorá prináša 
dosť vydiferencovaného materiálu, aby aspoň po dvojnásobnom počutí neunavovala, 
pričom kladie na posluchača práve pre svoju bezpauzovost veľké nároky. 

So skladateJskej stránky urobil Moyzes v symfonii pokroky smerom k tematickej 
práci. Je tu už nie to!ko miest s konvenčnými motivickými symetriami, ako v pred
chádzajúcich skladbách, aj akordický spád je bohatší, v kontrapunkte je viac zámer
nosti, celá technika skladobnej práce nevtiera sa natoJko do popredia, ako v iných 
skladbách autorových. Badat vi.ac rozvahy. Symfonia ako celok nie je lákavá, zato 
však má W.ac pekných detalilných úsekov. Týka sa to predovšetkým druhej sekcie 
skladby lyrického Larga, ktoré predstavuje najsilnejšie miesto v Moyzesovej sym
fonii. Je so zvukovo-formálnej stránky čistou prácou v pravom slova smysle a úsekom 
symfonie invenčne svojráznym. Aj v inštrumentácii prináša Moyzes viac prvkov. 
ktoré znamenajú pre skladateia obohatenie jeho doterajšieho hudobného prejavu. 
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Posudzujúc celkove Moyzesovu symfoniu, dá sa povedat, že dielu by bol lepšie 
prospel prísnejší kró.tický výber materiálu, čoho by sa bolo dosiahlo uležaním skladby. 
Symfónia vyžaduje prečistenie a prevetranie, aby celok zr,. el presvedčilo, inde za<; 
treba \'äčšej zvukovej vyváženosti a eliminovania niektorých kostrbatých a celkom 
povrchne ilustratívne pôsobiacich úsekov." 

( - ere-, Prav da, 1948, 21. januára.) 

, .... Moyzes síce vraví, že s jej kompozíciou zapodieval sa už roku 1938, ale v tom 
prípade nesporne išlo len o štylizáciu vedúcej témy, lebo .ináč symfónia robí dojem 
sústavného nadviazania na všetky predchádzajúce diela. Jej hlavným problémom 
je v prvom rade princíp formotvorný. Ním syrnfonia žije i umelecky zreje. Je to 
vlastne trištvrtehodinová skladba v jednej časti, v základe velká sonátová forma. 
koncipovaná však tak, že robí dojem štvorčastovej symfonickej. Napriek tomu je 
pozoruhodné, že v podstate je to dielo monotematické, v ktorom k hlavnému slovu 
prichádzajú síce tri rozdielne myšlienl{)', ale vychádzajúce z jedného invenčného 
prameňa, vždy rozvinuté do inej obsahovej náplne a iného citového ovzdušia ... 
Stvrtá symfonia je naozaj dielom vzácnej myšlienkovej sústredenosti, ujasnenosh 
a veľkých vedomostí, aj keď prostriedky, ktorými toho skladateľ dosahuje, najmä po 
stránke harmonickej sú triezve a bez nových výbojov. Nástrojovanie diela, opierajúce 
sa vo veľkých plochách na efektný zvuk žestov a rozochvelé kombinácie krehko 
znejúcich nástrojov, zn1:'.čne a1apomáha k tomu, aby dielo bolo pochopené ako skladba 
čistého romantického razenia. Keď Moyzes doteraz už v celom rade skladieb preja
voval tendenciu zromantizovat svoj prejav, IV. symfonia mení sa priam v hmata
teľnú realizáciu týchto snáh. Máme tu veľké neromantické dielo umelca hlboko 
cítiaceho a citlivo vnímavého, obraz duše rozorvaného i pevne veriaceho človeka 
z obdobia druhej svetovej vojny, vedome idúceho za svojím cieľom, Moyzes síce 
symfonii pripisuje program a robí ju závislou na presne fixovaných mimohudobných 
predstavách. viazaných na vznik vojny a na lásku k národu a na vieru vo víťazný 
záver svetovej vojny, ale urobil chybu, keď dielo vysvetľuje slovným sprievodom ... 
Dielo totiž samo o sebe každého hudbe oddaného človeka presvedčí o vynimočnosti 
a každému vnímavému hudobníkovi povie, že v ňom ide predovšetkým o veľký záp:1s 
tvorivý. o proces myšlienkovej sústredenosti a vyjadrenie složitosti ľudského vnútra. 
v ktorom sa zmieta dob ro ~ zlo, neha i tvrdost, viera i neistota, odovzdanost i seba
vedomie." 

(Zdeňka Bokesová, Svobodné noviny, 20. januára 1948. ) 

18. marca 1948 odznela IV. symfónia v Brne v r ám ci cyklu "Slovan ská sym fonická 
tvorba": 

" ... K oncert zakončila úctyhodná skladatelská práce Moyzesova, rozlehlá IV. sym
fonie ES-dur, op. 38 ... Mohutne dílo, k teré vznikalo v pohnutých letech 1939 až 1945. 
jejichž události poznamen.aly Moyzesovu práci - je symfonií probíhající v jednom 
proudu v lapidárni sonátové forme, jej íž hlavní a vedlejší myšlenka v četných dúmy
slných a rozmanitých obmbnách (i scherzové) vyplňují ši>roce založenou stavbu sku
tečne neselhávajícího symfonického toku a znamenite diferencovaného zvuku ... " 

( -al, Svobodné noviny, 20. marca 1948. ) 

22. mája bola IV. symfónia predvedená. v Prahe v rámci "Pražského jara 1948": 

., . . . By ly bychom neupi'imní, kdybychom pf vší úcte vyspelé thematické práci 
autorove nenapsali, že byla pro nás Zlklamáním. Celá syrnlonie je rešena v jedné vete 
a vyrústá vlastne jen ze dvou výrazných themat. Neubránite se dojmu, že v této 
symfonii, zbudované ze stylové základny Novákových skladeb, je vice konstrukce 
suše vymyšlené (zvlášte v úmorném a do neustálých gradaci se rozbíhajícím záveru). 
než hudby skutečne spontánne cítené a horce vržené na papír, jak bychom čekali 
u skladby, jejímž inspiračním zdrojem má být podle programu zprvu trpný a pak 
aktívne bojovný odpor slovenského lidu proti ok upantúm ... " 

( K ar ., Pr áce, 1948, 26. mája. ) 

Aj ked' Moyzes v IV. symfónii zdôrazňoval mimohudobný program z dôvodov jej 
obsahovej prehlbenosti, primárnym mu zostala formovo-stavebná ucelenosC a vnútor
no-myšlienková koncentrovanosť hudobného mat eriálu. Ukazuje sa, že príčinou roz-
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pačitého prijatia IV. symfónie bolo práve nepochopenie tohto dôležitého faktu. Správne 
na to poukazuje Ladis lav Burlas, k ed' píše : "Ťažisko Moyzesovho symfonizmu v tom to 
diele zvlášf výrazn e ukazuje, že nespočíva v romantickom hľadaní zvláštnych, mimo
l"iadnych individuá lnych tém, ale predovšetkým v rozvíjaní m yšlienok, v mnohostran
nom využití princípu monotematizmu a v dynamickej výstav be hudobnej formy. Tým, 
čo čakali od sym fónie novosf iného ch arakteru, než je jej m yšlienkovo-stavebná hlbka 
a skoncentrovanosC stojaca v službá ch progra mového zobrazovania, muselo dielo n a
priek jeho nesporným hodnotám spôsobif rozpaky."" 

Nová spoločenská s ituácia po februári 1948, kladúc dôraz na prehlbenie d emokra 
tizácie hudobného umenia a zvyšujúca požiadavky na ideovosf tvorby, našla v Ale
xandrovi Moyzesovi pripraveného skladatela. Alexander Moyzes vyhovel týmto po
žiadavkám bez zlavova nia umeleckej náročnosti takými dielami, a ko sú Zn e j ú 
p i e s n e n a c h o t á r i, H u d b a k p r v é m u p ro g ra m u S 1'.. U K - u , T a n -
c e z P o h r o n i a, K a n t á t a "C h c e m e m i e r", F e b r u á r o v á p r e d o -
hr a, V. a VI. sy m fó nia. Vyvr cholenim nového tvorivého obdobia A. Moyzesa 
je však vn. s y m t ó n i a , o p. 50, doteraz najväčšie a najdokonalejšie symfonické 
dielo sklad atela . Prvé pred vedenie vn. symfónie 23. októbra 1955 na I. symfonickom 
koncerte prehliadky novej tvor by s lovenských skladatelov stretlo sa u kritiky okam ži
te s jednoznačne vysokým ocenením, keď v nej správne videla jeden z vrcholných 
prejavov slovenskej hudobnej kultúry. Za VII. symfóniu bol Alexander Moyzes roku 
1956 odmen ený Státnou cenou Klementa Gottwalda I. stupňa. 

" ... Alexander Moyzes v doterajšej tvorbe už dávno presvedčilo dokázal, že suve
rénne disponuje nezlyhávajúcou skladobnou technikou. P reto stavebná dokonalosť, 
myš1ienková sústredenosť, farebná mnohotvárnosť orchestrálneho zvuku v samotnom 
princípe 1n~e sú novinkou v Moyzesovej tvorbe. Co však robí oo VII. symfónie dielo 
mimoriadnej pozornosti, je strh ujúca hlboká ľudskost a mimoriadna presvedčivá sila 
diela. Práve tento moment stavia VII. symfóniu takmer nad Nšetky doterajšie pozoru
hodné a významné skladateľské úspechy Alexandra Moyzesa. 

Skladateľský zámer viedol autora i k odôvodnenému novátorstvu v tejto symfónii. 
Tak po prvý raz sa stretávam e s prenesením s lovens'kého ľudového tanca do formy 
symfónie vôbec. ZaujímaiVé je i celkové riešenie častí symfónie. Bukolická piWá časf 
prerastá priamo do tanečnej časti druhej. V tretej časti meditatív neho charakteru 
je zrazu pastorálnost pretrhnutá silným tirngickým zlomom, <ktorý po prvých dvoch 
svetlých častiach pôsobí mimoriadne silne. Posledná, štvrtá čast, je bojom týchto 
dvoch svetov: tragizmu oa pastorálnosti - bojom k sebe •kontrastne stavanýcll myšlie
nok. Cesta od tragizmu k vy;rov•nanliu a uzmiereniu je vrcholným obsahovým zmyslom 
tohto veľkého diela. Pri jeho počúvaní i pri štúdiu partitú ry možno sa presvedči! 
o vysokom umeleckom majstrovstve Alex•andra Moyzesa, o tom, že každý tón a každá 
nota diela vyv-iern zo skladateľovho srdca: je písaná radostou i slzou človeka. Preto 
už dnes možno bezpečne povedať, že VII. symfónia Alexandra Moyzesa zaraďuje sa 
medzi najvýznamnejšie umelecké diela slovenské a znamená nový významný úspech 
slovenskej hudobnej tvorby." 

( Ladislav Burlas, Pravda., 25. októbr a 1955. j 

" ... S venkým záujmom očakáv-aná premiéra VII. symfónie predčila všetky nádeje. 
Moyzesova ffiedma je veľká symfón ia, velká závažnostou svojho obsahu i spôsobom. 
akým ho autor zdeľuje. Po prvej bukolickej a drruhej rýdze slovenskej tanečnej časti 
dochádza v tretej časti k ideovému ~lomu. Hudba, ktorá vytryskla zo smútku nad 
stratou dcéry, hovorí tu azda najsilnejšie v dotera-jšej Moyzesovej tvorbe o tragickom 
zážitku individuálnom a predsa hlboko všeobecne ludskom. Posledná čast prináša 
katharsis, rodí sa z boja so životný.m úderom. Končí vyrovnaním, aktívnym a silným, 
i keď celkom nezbaveným črty tragizmu. Vynikajúca je skladatelská práca v tejto 
najslovenskejšej z Moyzesových symfónií, najmä tematická práca a s ňou úzko spo
jená i.pštrumentáai.a. Celú ju sklbil motivicky tým, že v jednotlivých častiach s no
vými témami konfliktne spracúva témy ostatných častí. Moyzesova s-iedma je bezpo
chyby najlepšou symfóniou vzniklou v poslednýoh desatroáiach v československej 
hudbe ... " 

(Ladislav Mokrý, Ľud, 6. novembra 1955. l 

" Cit. l., st r. 189. 
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. .. Mimoriadne významnou udalosťou v živote Sväzu, ba celej slovenskej hudob
ne{ tvorby bolo predvedenie VII. ~ymfónie ~lexandra. Moyzesa. Tá~ sym~óni~ je 
jedným z najl<.rajších diel slovenskeJ hudobne] tvorby vobec a znamena veľky prmos 
aj v reláci~ medzinárodnej. Nie je náhodou, že z viacerých strán onezávásle a spontán'De 
sa táto symfón~ stavia do jedného radu a na úroveň nedávno u nás predved«;n~j 
Prokofievovej VII. a Sostakovičovej X. symfónie. A právom. Moyzesova VII. symfoma 
je dielom neobyčajnej vrúcnosti a hlbky ; na vnímavého poslucháča pôsobi priamo 
otM.Sným dojmom najmä tirngičnostou pomalej i záverečnej časti." 

(dr. E. Zavarský, Novosti Bratislavy, 3. novembra 1955.) 

... VII. Moyzesova symfónia je nesporne senzáciou tohoročných prehrávok svojím 
technickým majstrovstvom, invenciou i národným charakterom ... " 

( J. Tvrdoň, Práca, 1. novembra 1955. ) 

P riam ym pokračovaním Moyzesovho symfonizmu po VII. symfónii ~C: jeh? Huslový 
koncert op. 53, ktorý skladateľ dokončil v m arci 1958. Ešte pred p rem1erovym uvede
ním H~sfového koncer tu vyšiel v časopise Slovenská hudba ~ n~vom Moyz~o~om 
diele článok technicko-od borného a hodnotia ceho charakteru, co Je vlastne kntikou 
na na jvyššej úrovni : 

Skúmajúc jeho celkové formové riešenie, prichádzame k poznatku, že _sa 
v ~l~dnom období mení Moyzesov postoj k problémom hudob~ej. !ormy. Kym 
v predchádzajúcich diielach sme sa stre~H so širokou a r;t<_>num~tali_zu)ucou f~rm?u, 
ktorá bola doffiabnutá mnohostou jej sučiastok, kombu~aCJou '?acerych te~tomckych 
princípov v rámci jednej skladby (či časti), teraz sa s~stre~u]e Moy:z:es VJac na bo
hatšie naplnenie stavebne menej zložitých útvarov. ~or~z~ua sa_ takymto postupom 
hlavné fo.11mové kontúry a dielo získ-ava na prehra~osti a učmnost;i: . . • 

... Co si však vyžaduje zmienku je skutočnost, ze Moyzes dokaze dat_ sVOJ1m m.y~
lienkam čoraz väčšiu šírku bez toho, aby bola v•nímaná ako nadpo~etna _al~ bo. pnl~š 
rozmerná. Popri tejto vlas.tnosM jeho kompozičného štýlu ako n~tny ?rohp<_>l Z)a~Je 
sa koncentrov-aná práca s hudobnými myšlienkami, ich všestranne_ a dosl~ne vyuz1:1e. 
Formová šírka Moyzesovho Koncertu nie je získaná nad_stavovamm no'?'ch a. novych 
hudobných úsekov, ale širokým rozpracovaním základnyah fonnotvornych pl~ah. 

Súčasne so spomínaným bohatým uplatnením formy K~certu zm1enku s1. zaslu
huje samotné upla tnenie koncerbantného princípu v ~omto d1ele: Mnohostrann?' . vztah 
medzi sólujúcim nástrojom a orchestrálnym celkom Je určovany vlas~ou mysliie:nk.o~ 
vou stránkou diela. R.iešenie skladby zo stanoviska obsahového a z hladiska techmokeJ 
virtuozity sóJ.ujúceho nástroja stojí v organickej jednote. . . . . 

. . . v Koncerte sa znovu potvrdilo, že tažisko MoyzesoveJ hudby )e v pra-c1 s myš-
lienkami, v ich rozvíja•ní a vyu~ití v hudobnom procese ... " · 

(Ladislav Bur las : Huslový koncert Alexandra Moyzesa, Slovenská hudba, 1958, č. 6, 
str. 236-239.) 

Po premiére Huslového koncertu 4. decem bra 1958 v podaní Tibora G~šparka a ~lo
venskej filharmónie krit ika v dennej tlači kvality novéh o ~oyzesovho d1ela pOtvrdda: 

. .. Husľový koncert ukazuje, že Moyzes nevyužil v novej skladbe len svoje t_ech
nické majstrovstvo, prejavujúce sa v pestrej inštrume~táci~, ~le že vedel i zo s~an~:Y 
harmonickej a melodickej vytvorit skutočne mocn~ posob1vu. skladbu, v ~tor~J urc1~ 
i sólovým husliam ;význačné miesto pre u-ptatn~1e. ~usľovy konce:_rt posob1 veľm.t 
sviežo zvukovo živo a je aj invenčne pozoruhodny. Mozno povedať, ze pre slovensku 
hudobnú tvorbu toto dielo značí skutočne venký prinos trvalej hodnoty . . . " 

( - b- , Ľud, 1958, 6. decembra.) 

Husľovým koncertom končíme stručný prehlad ukážok dobových k ritík niektorý~h 
Moyzesových diel vzhladom na skutočnost, že ohlasy jeho posledných d_iel sú ur~~t~ 
v živej pa mäti. Končíme ho s pevným presvedčením_, ž~ Moyzesoy n.eustale }lla~aJUCl 
duch, n euspokoju júci sa s dosiahnutým stupňom '?'VOJa, vytvo~1 :'-l v d!l~sneJ dob e 
také diela, ktor é n epochybn e bud ú schopné strhnuC na sel!a zauJem kr!bky .. vzfah 
Moyzes-kritika bol doteraz príkladný. Verime, že taký zostan e a j v buducnost1. 

ALFR€ D GABAUER 
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Tézy k problematike česko-

> 
tO 

·-

OTAZKA CESKO-SLOVENSKÝCH VZŤAHOV NA P OLI 

HUDOBNEJ KULTÚRY BOLA OBLASŤOU, O KTOREJ 

SME PO DLH:Il; ROKY NA VEREJNOSTI NEHOVORILI, 

LEBO PATRILA DO SF.ll:RY, V KTOREJ ZELANIE NA

HRADZOVALO SKUTOCNOSŤ. V ZAKLADNÝCH CRTACH 

NEPOPIERATELNA JEDNOTA NASICH DVOCH KULTúR 

VSAK NARAZA CASTO NA ADMINISTRAT!VNO-ORGA

NIZACN.ll: PROBL.ll:MY A NEDOROZUMENIA, KTORÝCH 

VENTILOVANIE JU PODĽA NASHO NAZORU NEMOZE 

V ZIADNOM PRÍPADE SKODIŤ - ALE NAOPAK, MOZE 

POMOCŤ ODSTRANIŤ CIASTKOV.ll: Ť AZKOSTI, KTORÝCH 

ZAMLCOV ANIE A OBCHADZANIE BY MOHLO VIEST 

K NEZIADÚCIM ROZPOROM. PREDKLADAME PRETO 

NASIM CITATELOM V CECHACH I NA SLOVENSKU 

MATERIAL, KTORÝ VO VSEOBECNEJ POLOHE NASTO

ľ.UJE TENTO PROBL:E:M PO PRVÝKRAT A PREDPOKLA

DAME, ZE NASl CITATELIA, SKLADATELIA, KONCERT

Nf UMELCI A ORGANIZATORI HUDOBN.ll:HO ZIVOTA 

SKONKRETIZUJÚ VO SVOJICH PRÍSPEVKOCH POHLAD 

NA VZŤAHY NASICH DVOCH KULTúR Z HLADISKA 

TÝCH OBLAST!, V KTORÝCH PRACUJú. PREDKLADANÝ 

MATERIAL PREDSTAVUJE S POLU S NASLEDUJúCIM 

ROZHOVOROM O HUDOBNEJ VÝCHOVE JEDNU ZO ZA

KLADN"2"CH Tll:M, O KTORÝCH CHCEME V NASOM CA

SOPISE PRED III. SJAZDOM SSS DISKUTOVAŤ. 

l. 

KONCEPCIA CESKOSLOVENSKEJ HUDOBNEJ KULTURY 
V OBDOBI KAPITALIZMU 

RED. 

Ceská a slovenská hudobná kultúra sa stretla roku 1918 vo velkom kvalitatívnom 
a kvantitatívnom nepomere. V dôsledku toho, že kapitalistický vývoj 19. a začiatku 
20. storočia bol v Uhorsku "priškrtený" a že sociálny útlak sa kombinoval s útlakom 
nacionálnym, nemohla sa slovenská hudba vyšvihnúC nad amatérske existenčné formy. 

Po prevrate roku 1918 začali vznikaf mnohé základné predpoklady pre rozvoj slo-
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slovensl<ých hudobných vzťahov 
vcnskej hudobnej kultúry. Vzniklo Slovenské ná rodné divadlo, Hudobná a dramatická 
akadémia pre Slovensko, rozvíja sa koncertný život, zakladá sa hudobnovedné učilište 
na bratislavskej univerzite atd'. Zaiiar čo slovenská literatúra mala svoj okruh čita
teľov už dávno pred rokom 1918, slovenská hudobná tvorba - odhliadnuc od amatér
skych spevokolov a niektorých jednotlivcov z radov inteligencie - začala si budovaf 
zázemie iba po prevrate. Treba konštatovaf, že Slováci nemali v tom čase dostatok 
hudobných odborníkov, a tak nositeľmi hudobného života na Slovensku boli po dlhý 
čas prevažne Cesi. Ak sa niektoré inštitúcie označovali ako slovenské (napr. amatérska 
Slovenská filharmónia) , malo to charakter územného, a nie národného označenia. 

V týchto podmienkach vzniká pod vplyvom politickej koncepcie čechoslovakizmu 
aj koncepcia "československej hudby", ktorej reprezentantom a stratégom bol profesor 
Dobroslav Orel a iný známy český hudobný publicista dr. Antonin Hoi'ejš. Orel sa 
snažil demonštrova( jednotu českej a slovenskej hudby napríklad na tom, že píšuc 
o J. L. Bellovi, kládol ho do skupiny zakladateľov českej národnej hudby: Smetana , 
Dvoi'ák, Fibich, Bella, hoci s týmto prúdom českého národného hudobného obrodenia 
mal Bella veľmi málo spoločného. Jeho kolega zasa koncom 20. rokov napísal, že prvé 
desaCročie vývoja slovenskej hudby v CSSR neprinieslo Slovensku v oblasti hudobnej 
vedy nič nové a že neverí v možnosf vzniku n ejakej samostatnej slovenskej národnej 
hudby. Jeho avantgardné predstavy v oblasti hudby sa prejavovali snahou transplan
lovaf súčasnú avantgardnú českú hudbu na Slovensko, čo bolo za vtedajších podmie
nok v slovenskej kultúre, samozrejme, čosi cudzie a fažko prija.telné. Celkom inak 
a zrejme nie separatisticky pristupoval k idei slovenskej národnej hudby Ivan Ballo, 
ktorý sa stal ideovým otcom toho kladného, čo prebehlo v 30. rokoch na poli sloven
sltej hudobnej tvorby. 

Pôsobenie Cechov v oblasti hudobnej kultúry na Slovensku za prvej rep::.~bliky treba 
hodnoti( na jednej strane velmi vysoko: pomohli založi( a rozvíja( hudobný život na 
Slovensku. Súčasne však pod vplyvom rôznych činiteľov začali vytváraf atmosféru 
skepsy, pokiaľ šlo o možnost vzniku samostatnej slovenskej národnej hudby. 

Zakladateľská generá cia slovenskej modernej hudobnej moderny, reprezentovaná 
Alexandrom Moyzesom a Eugenom Suchoňom, začala svoje pôsobenie začiatkom 30. 
rokov, a to tiež bez výraznejších snáh o špecifickú národnú hudobnú reč. Očivídomý 
zvrat u nich nastáva vtedy, ked' sa väčšmi dostávajú do styku so slovenskou životnou 
realitou. Nemalú zásluhu tu zohráva kontakt s ľavicovou inteligenciou (Novomeský , 
Poničan, Galanda a i.), a preto nie náhodou sa dostávajú do popredia ich hudobnej 
tvorby problémy sociálne. Príklon menovaných k ľudovej piesni bol motivovaný pre
dovšetkým skutočnosfou, že v tom čase hudobné vedomie slovenského národa fakticky 
určovala slovenská rudová pieseň. Slovenská národná hudba 30. rokov je preto cha
rakterizovaná využitím prvkov slovenskej ľudovej tvorby (menej známych, ale typic
kých štýlov) , novákovského impresionizmu, niektorých prvkov klasicko-romantického 
,·ývoja európskej hudby v spojení so sociálnou problematikou (Moyzes: J ánošíkovi 
chla pci, Nikola Subaj, Demontáž; Suchoň: Baladická suita, Zalm zeme podkarpatskej). 

Za Slovenského štátu sa profil slovenskej národnej hudby zmenil I ked' sa docielili 
niektoré pozitívne výdobytky (poštátnenie Hudobnej a dramatickej akadémie s pre
menovaním na konzervatórium, poslovenčenie opery SND), objavujú sa aj črty nega
tívne. Slovenská hudba sa dostala, a to nielen vzhladom na českú hudbu, ale aj 
európske a svetové zahraničie, do izolácie. Istý avantgardizmus sa prejavoval skôr 
ako subjektívna vôľa než zásadná zmena orientácie (Kardoš, Jurovský). Priebojná 
novosC štýlu Jána Cikkera zapôsobila predovšetkým tým, že ako silná umelecká osob
nose vstúpil v tom čase do bratislavských hudobnýoh pomerov ako "homo novus", 
a predsa zrelý tvorca. No zo sociálno-národného sa v oblasti estetických náhľadov jed-
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nako čoraz viac vyvíjalo nacionalistické s väčším zdôrazňovaním folklórnych prvkov, 
ruralizmu - opojenia slovenskou prírodou a zemou. Cikker bol vari jediný, u ktorého 
pokračuje aj spoločensko-kritický prvok (napr. Cantus riliorum). 

2. 

VÝVIN CESKEJ A SLOVENSKEJ NARODNEJ KULTúRY, ICH KONVERGENTNE 
A DIVERGENTNE TENDENCIE PO ROKU 1945 

Vojnové roky 1939-4.5 upevnili vedomie istej sebestačnosti a samobytnosti sloven
skej hudby. Cesko-slovenský kontext bol za vojny, samozrejme, pretrhnutý a po roku 
1945 sa začal obnovovaC. ~dá sa, že v tom čase definitívne padla koncepcia čecho
slovakizmu a že sa berie na vedomie ako samozrejmý fakt, že jestvuje česká a sloven
ská hudba. Snahou slovenskej hudby v týchto podmienkach bolo stat sa vyrovnaným 
partnerom českej ij}udby. O tejto snahe definitívne rozhodla vari až Suchoňova opera 
Krútňava (premiéra december 1949), ktorá čoskoro prešla všetkými slovenskými 
a českými opernými divadlami. Tomuto konsolidačnému procesu v národnostných 
vzCahoeh nebola na osoh taká skutočnost, že napr. pri "vývoze" tejto opery do zahra
ničia bola označená v niektorých materiáloch ako česká opera, resp. Suchoň ako 
český skladatel. Pokial ide o prenikanie slovenských opier do zahraničia, nie je to 
jediný prípad, kde sa zo slovenskej strany pociCuje istá neprílišná zaangažovanosC 
istých osôb zo strany českej. Nie div, že sa potom aj v blízkom zahraničí slovenskí 
skladatelia označujú ako českí. Napr. polský slovník Leksykon kompozitorów XX. 
wieku, vyd. 1963 ( !) píše: Ján Cikker - "kompozytor ezeski; Simon Jurovský - "kom
po:Q•tor ezeski"; Dezider Kardoš - " kompozytor czeski" atď. Sám sa neraz stretávam 
s názormi vedeckých pracovníkov, kritikov a univerzitných profesorov, že to, čo 
dosia~hla slovenská hudba, je vlastne v českej hudbe dávno vyrieknuté V. Novákom 
a L. Janáčkom; že to, čím žije súčasná slovenská opera, má už česká tvorba za sebou 
(Jeremiáš-Cikker). To by si, pravda, vyžadovalo hlbšiu analýzu. Dá sa však pave
daC, že vývoj hudby nie je monolitný celok, ale m n o ž i n a v ý v o j o v ý c h e e l -
k o v, v rámci ktorých nemožno stava( javy tak, že " to už bolo tam a tam". Inokedy 
Sil zase príbuznosC námetov (Bratia Karamazovci - Vzkriesenie) , resp. niektorých 
štýlových čŕt zamieňa za hodnotiace kritériá. 

Po roku 1945 sa v slovenskej hudobnej kultúre pociCovala potreba likvidácie onej 
nacionalistickej príchutí slovenskej hudby a súčasne potreba nadviazania kontaktov 
s českým a svetovým dianím, ktoré boli vojnou prerušené. Táto tendencia sa pre
niesla viac do sféry politického "zúčtovania s minulosfou". Preceňovanie folklórnych 
zdrojov sa však nepodarilo odstráni( a je tragické, že Zdanovovo vystúpenie r. 1948 
a z neho vyplývajúci kultúrnopolitický kurz pomáhali túto orientáciu ešte viac upev
niC. Viera v slovenský samovývin teda pokračovala ďalej aj pod rúškom úsilia o socia
listickú hudbu. 

Obdobie 1945-4.8 bolo vo vzfahu českej a slovenskej •hudobnej kultúry viac diver
gentné. V Cechách sa v tom čase prejavovali tendencie získaC prerušený kontakt so 
svetovou hudbou a svetovou orientáciou (vlastne aj tu sa vyvinul v teórii i praxi 
názorový systém, ktorý možno nazvaC "českým imanentizmom"), zatial čo na Sloven
sku to boli smerovania trochu odlišné, poznačené ukolísaným vedomím svojej samo
bytnosti. Vývoj po r. 1948 vykazuje skôr tendencie unifikačné. Prejavuje sa t~ v socia
listicky ladenej tematike hudobných diel a spoločnom preferovani niektorých hudob
ných žánrov (kantáta, masová pieseň a i.). V oblasti hudobného jazyka však nedo
chádza k výraznejším integračným prejavom. Vzájomné kontakty sa prejavili viac 
vo sfére organizačnej: spoločný umelecký sväz, spoločné plenárky, prehrávky, spoločná 
estetika atď. Vývin v hudobnej tvorbe prebiehal však v českej a slovenskej oblasti 
čo do generačných vin nesimultánne .To malo za následok, že obe národné kultúry 
nedisponovali súčasne primeranými umeleckými silami v jednotlivých generačných 
či vekových vrstvách. 

Vyrovnávanie kultúrnej úrovne Slovenska s českými krajinami treba považova( za 
objektívny vývinový proces. Na Slovensku sa to výrazne prejavilo po roku 1948 do
vŕšením profesionalizácie slovenského hudobného života. Najviac to možno pozorovaf 
na budovani siete slovenských hudobných inštitúcií: vznikla Vysoká škola múzických 
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umeni, Slovenská filharmónia, SĽUK, Vojenský umelecký súbor kpt. Jána Nálepku, 
ústav hudobnej vedy SAV atď. J e len samozrejmé, že vyrovnávanie Slovenska s čes
kými krajinami v oblasti hudobnej kultúry je závislé nielen od hudobne endogén
nych síl, ale aj od fakt~rov celkového spoločenského vývinu, ekonomiky, životnej 
úrovne a i. Vcelku platí pre súčasnosf konštatovanie, že úroveň slovenského človeka 
vo vztahu k hudbe je nižšia než v Cechách. Dokazujú to novšie sociologické prie
skumy z rôznych aspektov. U masového poslucháča hudby je folklórny zážitok na 
Slovensku stále primárny. Ľudový hudobný prejav žije ešte na mnohých miestach 
v svojej prvotnej existenčnej forme. V českých krajinách jestvuje folklór primárne 
už len v oblasti východnej Moravy, inde sa pestuje v tzv. sekundárnej podobe, no 
ovela výraznejšie miesto zaujíma tanečná pieseň a šláger. 

Pokial ide o siet operných divadiel, nastalo už teraz vyrovnanie Slovenska s čes
kými krajinami. Markantné sú zatial rozdiely v hustote siete profesionálnych sym
fonických orchestrov. Zatiaľ čo na Slovensku sú iba 3 profesionálne orchestre (Slo
venská filharmónia, Symfonický orchester bratislavského rozhlasu, Košický rozhlasový 
orchester), v českých krajinách je takýchto orchestrov pätnást! Sú to: Ceská filhar
mónia Praha, FUharmónie pracujúcich Gottwaldov, Filmový symfonický orchester, 
Praha, Karlovarský symfonický orchester, Mestský symfonický orchester Františkovy 
Lázne, Mestský symfonický orchester Mariánské Lázne, Moravská filharmónia Olo
mouc, Ostravský rozhlasový orchester, Plzenský rozhlasový orchester, Pražský ko
morný orchester bez dirigenta, Pražský rozhlasový orchester, Státna filharmónia Brno, 
Státna filharmónia Ostrava, Symfonický orchester hlavného mesta Prahy FOK, Sym
fonický orchester Ceskoslovenského rozhlasu Praha. Z tejto bilancie vyplýva uzáver, 
že treba urýchlene zriadi( štátne symfonické orchestre v Banskej Bystrici a v Ko
šiciach. 

I v oblasti odborného hudobného školstva už došlo k vyrovnaniu, aspoň čo do 
počtu odborných škôl. Okrem VSMU v Bratislave má Slovensko tri hudobné kon
zervat~riá (Bratislava, Košice; Zilina). Tu bude potrebné staraC sa skôr o ich celkové 
dobudovanie než o ďalšie zakladanie nových škôl. 

Trocha odlišná situácia je v základnom hudobnom školstve. Treba poznamenaC, 
že CSSR je čo do hustoty siete ludových škôl umenia - hudobný odbor azda prvým 
štátom na svete. Roku 1951, keď sa poštátňovali hudobné školy, bolo na Slovensku 
10 mestských hudobných škôl, dnes je ich už temer sto. Co do počtu žiakov nastalo 
počas tohto obdobia čiastočné vyrovnanie medzi úrovňou v českých krajoch a na 
Slovensku. Statistika k 15. 9. 1965 uvádza tieto údaje: 

české krajiny 84.399 
počet žial<ov 

Slovensko 28.755 

Ak teda numericky dos iahlo Slovensko v tejto oblasti primeranú, ale ešte stále nie 
uspokojujúcu úroveň, treba konštatovaC, že na rozdiel od českých krajov slovenské 
hudobné školy sú rozložené menej priaznivo a okrem toho pôsobí na nich velké per
cento nekvalifikovaných učiteľov. Na Slovensku je zarážajúco vysoký počet žiakov, 
ktorí sa chcú učiC akordeón (v Cechách tento problém nie je natorko akútny) - čo 
svedčí o postoji rodičov a detí k hudobnému vzdelávaniu; je to svedectvo istého vkusu. 

Najzávažnejším problémom kultúry na Slovensku je však zaostalosC hudobného 
amatérstva (presnejšie: zanedbanosC). Po prvé: dnes nemáme ani dobrého prehladu 
kde a aké amatérske súbory pôsobia. Po druhé: tomuto hnutiu chýba spolahlivá 
organizačná základňa. V časoch, keď sa preferovali ludové umelecké súbory folk
lórneho typu, sústredila sa amatérska činnost do t~jto oblasti. Dnes sú to zas väč
šinou tanečné orchestre, respektíve rôzne rytmické skupiny (vrátane s big beatom), 
čo tvori jedinú živú oblasC amatérskej činnosti na poli hudby. Rapídne zanikol vý
znam sborovej kuUúry, čo treba velmi želieC. Samozrejme, aj v českýoh krajoch 
sú mnohé tanečné inštrumentálne skupiny a big beatová horúčka, lenže tam okrem 
toho jestvuje bohatšia a stabilnejšie diferencovaná amatérska činnos(. 

Najnaliehavejšou úlohou kultúrnej politiky v oblasti hudby na Slovensku je zve
ľaďovanie hudobnej výchovy v najširšom meradle. To je hlavná cesta, ako čo naj
rýchlejšie prekonaC niektoré disproporcie v kultúrnej úrovni našich národov. 

301 



3 

K MARXISTICKO-LENINSKEJ KONCEPCII CESKOSLOVENSKEJ SOCIALISTIC
KEJ HUDOBNEJ KULTúRY V PRITOMNOSTI; VYTVARANIE SPOLOCNJ::HO 

KULTúRNEHO KONTEXTU 

V tejto súvislosti treba povedaC nepríjemnú pravdu: spoločný kontext medzi čes
kou a slovenskou hudobnou kultúrou je neuspokojivý. Pred zahraničím vystupuje 
slovenská hudba ako produkt československej kultúry, čiže navonok by to bolo v po
riadku. Vo vnútorných reláciách je tento kontext priliš slabý, obmedzený viac na 
kontakt funkcionárov vo Sväze československých skladateľov. Ani samotná organi
zácia sväzu nie je domyslená. Jestvuje síce Sväz slovenských skladateľov, ale ne
jestvuje Sväz českých skladateľov. Sväz českých skladateľov očividome supluje Sväz 
československých skladateľov. 

Na ilustráciu ešte azda toľko: Suchoňova Krútňava - ako sme spomínali -
prebehla v 50. rokoch opernými scénami v celej republike. Viac slovenskej hudby 
sa vtedy hrávalo na celoštátnych prehliadkach novej tvorby v Prahe. Teraz sa tam 
usporadúva "Týždeň nové tvorby pražských skladatehi" a slovenská hudba sa tak 
dostáva do Prahy celkom výnímočne. Roku 1964 sa v Cecháoh koncertne predviedli 
iba tri slovenské skladby popri existencii toľkých profesionálnych orchestrov - o po
loprofesionálnych a amatérskych ani nehovoriac. NebyC oficiálnej priležit{)sti festi
valu Pražská. jar, slovenská hudba by sa v Cechách temer neozvala. Aj na tento 
festival sa však dostáva nie spontánne, ale tak, že slovenskí zástupcovia vo výbore 
Pražskej jari musia pre slovenskú tvorbu tieto možnosti "prebojová.vaC". Nie je t{) 
skrátka záujem spontánny, ale skôr naordinovaný. Obe hudobné kultúry nemajú o se
be dostatok informácií. Výsledkom toho je neraz vzájomné podceňovanie. Tak na
príklad v 50. rokoch vznikala na Slovensku ilúzia, že súčasná slovenská hudobná 
tvorba je d'aleko pred českou. Teraz, zdá sa, robia to isté českí súdruhovia; často 
možno počuC alebo čítaf povýšenecký postoj k súčasnej slovenskej tvor be, napriklad 
k slovenským operám. Treba však vidief situáciu celostne. Ani na Slovensku sa ne
hrá. dostatok českej 1hudobnej tvorby. Pre slovenské publikum väčšina súčasných čes
kých skladateľov prakticky nejestvuje, ich hudba je slovenskému koncertnému 
publiku známa celkom výnimočne. Poloamatérske koncerty na Slovensku za prvej 
republiky hrali viac českej hudby než teraz, ked' máme pre koncertný život dobu
dovanú akú-takú profesionálnu základňu. Možno dúfaf, že vznikom ďalších symfo
nických telies na Slovensku by sa mohli vytvorit podmienky pre odstránenie tohto 
nedostatku. 

Pokiaľ mám možnosC vidief situáciu z tej ,Junkcionárskej" strany, neostáva mi 
nič iné ako konštatovaC, že i slovenskí zástupcovia v celoštátnych orgánoch sa dostá
vajú do akejsi obranárskej pozície. Casto prichádzajú do Prahy iba asistova( pri 
programe, ktorý pripravili pražskí činitelia, ovplyvneni svojím aspektom. Tak sa 
členovia celoštátneho predsedníctva mimovoľne stávajú svedkami dosC obsiahlej dis
kusie o tom, akým spôsobom sa majú rozdeľovaC permanentné vstupenky na pre
miet-anie filmov pre pražských členov ses a pod. Casto sa doteraz treba lhádaC o sa
mozrejmé veci, napríklad pri rozdeľovaní kvóty zahraničných ciest sa vychádzalo 
7. rôznych politicky d'alej neudržatelných kľúčov 3:1, 4:1 a pod. Zo slovenskej strany 
vzniká tak často dojem akéhosi chytráctva na českej strane. Je pritom zrejmé, že 
neraz ide o povýšenectvo skôr pražské než české. Ivan Ballo to svojho času klasicky 
formuloval tak, že ide o predstavu, akoby sa za žižkovským tunelom končila u nás 
kultúra. Iste mi v tom dajú za pravdu brnenskí kolegovia! Z týcht{) skutočností by 
bolo treba spraviC uzávery pre d'alšiu kultúrnopolitickú činnost sväzu i iných štát
nych a hudobných inštitúcii. 

Niet zatiaľ nijakého symptónu, ktorý by ukazoval, že by v socialistických pod
mienkach slovenská 1hudba strácala na svojom špecifickom národnom profile. Sféra 
"hudobného jazyka" nevykazuje výraznejšie známky integrácie oboch národných kul
túr. Spoločné úlohy sú a budú vo sfére socialistickej kultúrnej politiky, lepšieho vzá
jomného kontaktu, spoločnej výmeny hodnôt a vzájomnej spolupráce. 

LADISLAV BURLAS 
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HUDOBNÁ VÝCHOVA 
, 

PRO BLEM ? 'V' , 

NERIESITE[ NY • 
S národným umelcom 

EUGENOM SUCHOŇOM 

Pán profesor, lL sjazd slovenských skladateľov pojal do svojho uznesenia hlavne 

otázku hudobnej výchovy. Uložil najmä všetkým orgánom Sväzu " ... vyvinúC naj

dôraznejšie úsilie, aby sa problémy hudobnej výchovy postavili na vedecký základ 

a aby svojím vplyvom pomáhali odstraňova( improvizáciu v tejto oblasti". Vieme, 

že nielen sväzové orgány a naši hudobní pedagógovia, ale predovšetkým Vy osobne 

s te vynaložili na vyriešenie tejto pre našu hudobnú kultúru kardinálnej otázky veľmi 

veľa energie. Aké akcie sa u nás za posledné dva roky uskutočnili, aby sa zlepšil sys

tém hudobnej výchovy na všeobecnovzdelávacích školách? 

Aby ~me problémy súvisiace s hudobnou výchovou riešili čo najdôkladnejšie. hneď 
po II. SJazde sme sa usilovali ustanoviť Cs. spoločnost pre hudobnú výchovu. I keď 
treba povedať, že napriek vyna loženému úsiliu sa nám to dodnes nepodarilo je na 
Slovensku už dávnejšie založený prípravný výbor, ktorý vyvíja značnú ini~iatívu. 
V to_mto ':'ýbore náJ;n ide najmä o zabezpečenie sústavného osobného kontaktu s pred
s~~te~m~ ~ove~eructv~ SNR _pre školstvo a kultúru, s poprednými štátnymi a poli
t•okymt čimtelm1. Na pode Svazu slovenských skladateľov sme sa stretli s tajomníkom 
ÚV KSS_ s. V. Biľakom, ktorého sme informovali o neobyčajne zlej situácii v našej 
hudobneJ výchove. Prisľúbil podporiť naše požiadavky. S lovenský výbor spoločnosti 
v spolupráci so S väzom slovenských skladateľov predložil s. Biľakovi aj materiál. 
týkajúci sa najpálčivejších požiadaviek hudobných pedagógov. 3. februára t. r. bolo 
ďalšie stretnutie hudobných pedagógov na ÚV KSC v Prahe. Na tomto rokovaní bola 
situá cia v súčasnej hudobnej výchove na všeobecnovzdelávacích školách v Ceskoslo
,·ensku označená za "hrozivú, ba pria mo havári jnú". Na požiadanie pracovníkov 
aparátu sa vypracovalo krátke "memorandum o stave a perspektívach našej hudobnej 
výchovy", ktoré sa končilo návrhmi na opatrenia približne s takýmito požiadavkam; : 
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1. Realizovať návrh na z1iadenie Ceskoslovenskej spoločnosti pre hudobnú výchovu, 
ktorá by plnila funkciu ohniska hudobno-výchovnej aktivity a centra progresí;vnych 
snáh v tomto odbore. 

2. Preveriť doterajšie spôsoby riešenia problémov hudobnej výchovy, ktoré sa pre
javujú už viac rokov, preveriť stav prerokovávania rôznych uznesení, memoránd, 
podaní. zpráv o stave predmetu, ktoré sa sústredili na Ministerstve školstva a kultúry, 
vypracovať konkrétne návrhy na opatrenia a podla prijatého harmonogramu ich 
realizovat. 

3. Včleniť do vhodnéh o straníckeho dokumentu pasus o neprípustnom zaostávaní 
estetickovýchovnej práce našich škôl a špeciáline hudobnovýchovnej práce. 

Tento dokument má ešte ďalšie oddiely, kOOré sú venované týmto okiruh om otázok: 
II. Zastúpenie hudobnej výchovy v učebných plánoch. 

III. Príprava nových učiteľov, systém ďalšieho vzdelávania učiteiov. 

IV. Problematika základnej deväťročnej školy. 

Uvediem aspoň základné myšlienky, týkajúce sa zastúpenia hudobnej výchovy 
v učebných plánoch: 

l. U1ožif Výskumnému ústavu pedagogickému, ktorý sa zaoberá perspektívnou 
koncepciou základného všeobecného vzdelania, aby v svojich návrhoch umiestnil 
hudobnú výchovu tak, ako je to vo variante A skúšaného hypotetického učebného 
plánu, t. j. týždenne jednu hodinu v ročníkoch 1-3 a 7-9 a dve hodiny v roční
koch 4-6. 

2. Uložit pracoviskám, ktoré sa zaoberajú problematikou stredného vzdelania, aby 
r ri tvorbe koncepcií neprehliadali význam esteticke j výchovy ako organickú súčasť 
všeobecného vzdelania na všetkých stupňoch. Hudobná výchova by mala byť zastú
pená aspoň jednou týždennou povinnou hodinou na strednej všeobecnovzdelávacej 
škole (na humanitnej vetve), na ostatných typoch škôl riešiť zastúpenie formou 
voliteiného alebo nepovlinného predmetu hudobná výchova v rámci komplexného 
predmetu estetickej výchovy. 

3. Využit pozitívne maďarské a iné skúsenosti a pokusne zriadiť vybrané školy 
s rozšíreným vyučovaním hudobnej výchovy. 

Vo výchove nových učiteľov tento nedávno predložený dokument obsahuje nasle
dovrné návrhy: 

l. Rokovanie o pedagogických fakultách (o otázka ch práce katedier hudobnej vý
chovy) viesť za účasti zodpovedných pracovníkov pracovísk, ktoré majú bezprostredný 
vztah k práci katedier (Sväz čs. skladateľov, Výskumný ústav pedagogický, ústav 
pre hudobnú vedu CSAV, katedry hudobnej vedy, na ktorých sa pripravujú učitelia 
pre stredné školy). 

2. Preveriť a zvýšiť úroveň vyučovania metodiky hudobnej výchovy ako kiúčového 
predmetu , ktorý by mal byt zastúpený už od začiatku štúdia a zameraný na potrebr 
praxe a progresívne koncepcie. 

3. V poslednom ročníku zav:iesf prednášku a seminár zameraný na problematiku 
estetickej výchovy ako celku. 

4. Zabezpečit nástrojovú prípravu poslucháčov, k torí budú vyučovať na národnej 
škole - to by mala byf aj podmienka prijatia. 

5. Dôsledne zvyšovať hudobné požiadavky pre prijímacie skúšky na pedagogických 
fakultách. 

6. Skvalitniť k ádrové obsadenie katedier hudobnej výchovy na pedagogických 
fakultách. 

7. Prednostne získavať absolventov hudobných odborov konzervatória. na štúdium 
hudobnej výchovy (pre ročníky 6.-9.) na pedagogických fakultách. 

8. Riešiť zásadným spôsobom problematiku ďalšieho vzdelávania učiteľov hudobnej 
výchovy a v najkratšom čase realizovať prijaté návrhy. Je potrebné vybudovať jed
notný systém povinného nepretržitého vzdelávania učiteľov národných škôl, sústre
ďovať na krátkodobé semináre (po okresoch) ; učiteľov pre 6.-9. ročník v pravidelných 
intervaloch (najneskoršie však po 5-tli.ch rokoch) školiť v prázdninových kurzoch; 
celý systém organizačne i odborne pričleniť k pedagogickým fakultám. 

V ďalšom rieši predložený dokument ešte naliehavé otázky metodickej moderní-
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za01e vý.učby hudobnej výchovy, prípravy nových, kvalitných učebníc, otázku vyba
venosti škôl učebnými pomôckami pre hudobnú výchovu a navrhuje zriadiť funkciu 
ústredného i krajských inšpektorov pre hudobnú výchovu. 

Aké sú ciele Ceskoslovenskej spoločnosti pre hudobnú výchovu, ktorú sa usilujete 

založiC? 

Táto spoločnost by mala združovať všetkých pracovníkov z úseku hudobnej peda
gogiky v Ceskoslovensku a zjednotiť ich úsilie o prebojovanie progresív neho programu 
i prestavby našej školskej hudobnej výchovy. Z návrhu stanov by som chcel uviest 
aspoň h lavné ciele, ktoré si predsavzala táto spoločnost: l. Premyslieť a uplatňovať 
nové poňatie hudobnej výchovy ako neoddeliteinej súčasti úsilia o výchovu všestranne 
rozvdnutého človeka. 2. P omáha! riešiť dlhodobú koncepciu školskej a mimoškolskej 
hudobnovýchovnej práce; navrhovať ciele a postupy na ich dosiahnutie. Medzi ďal
šími úlohami, ktoré sú zahrnuté v 10 bodoch, treba ešte spomenúť propagačnú úlohu 
spoločnosti smerom k verejnosti v zmysle prebudenia záujmu verejnosti na riešení 
týchto otázok, podporova! vedeckú, hudobnopedagogiokú činnost, sledovať tvorbu 
pre deti a mládež, realizovať úlohy v oblasti hudobnopedagogiokej publicistiky a vý
meny informácií, budovanie dokumentačných fondov zahraničných i domácich a pod. 

Ako vieme, zastupujete Ceskoslovensko vo výbore Medzinárodnej spoločnosti pre 

hudobnú výchovu (International Society for Music Education). Aké je zloženie výboru 

tejto spoločnosti a akú aktivitu vyvíja toho času? 

Vo výbore tejto spoločnosti sú K. D. Ernst a V. Lawler z USA, S. Baud-Bovy zo 
švajčiarska, z Japonska Nahoiro Fukui, zo Sovietskeho sväzu D. B. Kabalevskij, E. 
Kraus z NSR, Angličan G. Abraham, z Kanady L. Slind, P. Auclert z Francúzska, 
ďalej sú to J . Bishop (Austrália), J. Daniskas (Holandsko) , Z. Hacobian (Irán), L. R. 
Kasilag (Filipíny), S. Mahdi (Tunis), N. Menon (India) , K. Nkeita (Ghana) , O. Peso
nen (Fínsko), L. Lipkov (Bulharsko), H. Sittner (Rakúsko), P. Sivié (Juhoslávia), 
E. Széinyi (Maďarsko) , R. Zubrisky (Argentína). 

Pracovná náplň tejto spoločm>sti je neobyčajne bohatá. Každé dva roky sa uspo
radúva Kongres ISME, na ktorom sa prerokúvajú závažné problémy hudobnej výchovy 
za účasti zástupcov z celého sveta. V r oku 1964 to bol Vl. kongres v Budapešti, ktorý 
bol zameraný na hudobnú výchovu vo vztahu k súčasnej hudbe. Na tomto kongrese 
boli vysoko hodnotené najmä výsledky hudobnej výchovy v Maďarsku, medzinárodný 
význam ktorej bol vyjadrený aj tým, že Zoltán Kodály ako vedúca osobnost maďarskej 
hudobnej pedagogiky bol zvolený za čestného prezidenta !SME. 

Výsledky budapeštianskeho kongresu boli zhmuté v týchto návrhoch, resp. odpo
rúčaniach: 

1. Podľa maďarského !Vzoru zaviesť a podporovať základné školy s rozšíreným 
vyučovaním hudobnej výchovy, kde hudba patrí so 6 hodinami hudobnej výchovy 
týždenne k hlavným predmetom a didaktika a metodika sa opierajú o vyvážený vztah 
medzi hudbou minulosti a súčasnou hudbou. 

2. V spolupráci ISME a IGNM pripravit seminár na tému "Pedagogická hudba 
súčasnosti". 

3. Vymeniť hudobných pedagógov a skladateľov najmä s ohľadom na silnejšie včle
nenie súčasnej hudby do školskej práce. 

Rovnako všetky ostatné odporúčania a uznesenia pertraktujú všetky hudobno
výchovné problémy z hradiska súčasnej hudby. 

V piatich odsekoch venovaných otázkam: I. Hudba v školskej a mimoškolskej 
výchove, Il. Hudba vo výchove učiteiov, III. Bádanie a hudobná pedagogika, IV. Vý
chova hudobníkov z povolania, V. Technické pomôcky v hudobnej výchove, kde sú 
zhrnuté všetky aspekty t ohto návrhu: 

l. l. P.retvorit základnú hudobnú náuku, aby sa otvorila cesta k novej hudbe. 
2. Tvorivo narábat s hudobnými prvkami (improvizácia) ako s cestou k novej 

hudbe. 
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3. Vyvinúť novú metodiku prístupu k dielam novej hudby. 
4. Zrevidovať školské učebnice a učebný materiál s primeraným zreteľom na novú 

hudbu. 
II. l. Zvládnuť didaktiku a metodiku, ktorá by zahrňovala cestu k novým i naj

novším umeleckým dielam. 
2. Vidieť hudbu ako nerozlučný celok, ktorý zahrňuje dectičstvo minulosti, ako aj 

súčasnosť. 

3. Preskúmať otázku, či nová hudba m á byf začiatkom alebo cieľom hudobnej 
výchovy. 

4. Silnejšie zohľadnenie princípu aktivizácie v hudobnej výchove predovšetkým 
so zreteľom na súčasné diela, ktoré aktivizujú a vyzývajú. 

5. Učiteľ má ovládať aspoň malé diela veľkých majstrov súčasnej hudby a byt 
oboznámený so základným repertoárom novej hudby; učiteľ odborných h udobných 
škôl sa má sám usilovať o vyrovnanie sa so súčasnými dielami rôznych štýlových 
prúdov. 

III. l. Položiť rvedecké základy n ovej didaktiky hudobnej výchovy, ktorá by zahrňo
vala princípy m odernej hudby. 

2. Preskúmať učebné plány najmä z hľadiska korešpondovania učebného obsahu 
s kultúrnymi a sociálnymi danosťami. 

3. Preskúmať, ako reaguje dieťa, mladistvý a laik na súčasnú hudbu. 

4. Preskúmať sluchové schopnosti detí a mladistvých na rôznych stupňoch vzde
lania. ako aj to, ako prichádza k sluchovému zážitku i k hodnoteniu hudby. 

5. Preskúmať vplyv technických komunikatívnych prostriedkov na postoj detí 
a mladistvých k hudbe a najmä k novej hudbe. 

IV. 1. Pretvorif všeobecnú hudobnú náuku a výučbu hudobnej teórie. 

2. Preveriť metodiku sluomvej výchovy. 

3. I ntenzifikácia rytmickej výchovy. 

4. Pretvorenie výučby kompozície a rozšírenie interpretačnej výchovy na proble
matiku novej a najnovšej hudby. 

V. l. Poskytnutie gramafónových platní a zvukových pásov s dielami súčasneJ 
hudby, ktoré by boli vhodné na hudobnovýchovnú prácu na rôznych stupňoch vzde
lávania ; t ieto zvukové na hrávky by m a li mat obšírne úvody. obsahovať rozbory a m e
todické pokyny. 

2. Vydanie medzinárodných katalógov gramoplatní súčasnej hudby, ktoré by boli 
vhodné na hudobnovýchovnú prácu. 

3. Väčšie zohľadnenie súčasnej hudby v reláciách školského rozhlasu a školskej 
te levízie. 

4. Výmena zvukových pásov, na ktorých by boli fixované improvizačné experi
menty ako cesty za Novou hudbou. 

5. Výmena zvukových pásov s nahrávkami súčasnej hudby pre komorné súbory. 
sbor-y a orchestre v podaní školských, vysokoškolských a mládežníckych ensemblov. 

K bodu IV. l a 2 som mal v Budapešti prednášku s návrhom pre výučbu harmónie 
v duchu hudby 20. storočia. Budúca konferencia ISME bude v dňoch :8.-26. VIII. t. r. 
,. Interlochen v USA s ústrednou témou: Cesty hudobnej výchovy k poznaniu cudzích 
hudobných kultúr v minulosti a prítomnosti. Základné hľadiská rozčlenenia tém sú 
podobné ako v Budapešti, dotýkajú sa otázok školskej hudobnej výchovy, výchovy 
učiteľov, výchovy hudobníkov z povolania a technických prostriedkov komunikácie. 
V programe konferencie budú však tentoraz prediskutovávané hlavne otázky hudobnej 
vý.chovy na základnej škole a osobitne sa budú hudobní pedagógovia zaoberať hudbou 
na strednej a vysokej škole. 

Témy k hudobnej výchove na základných školách sú nasledovné: 

l. Didaktické vyrovnanie sa s vývinovou psycholó~ou, sociológiou a pokrokovou 
pedagogikou. 
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2. Ako možno nechať otvorené metodické cesty základnej výučby, aby bolo možné 
zvládnuť "Cudzie" a "Nové". 

3. Kritika školských spevníkov (výber látky s ohľadom na cudziu, umelú hudbu 
a pedagogickú tvorbu). 

P.roblematika stredného a vysokoškolského hudobného vzdelania sa má okrem toho 
sústrediť ešte na tieto otázky: 

l. Didaktické zvládnutie nového a najnovšieho v cudzích hudobných kultúrach. 
2. Pretvorenie sluchovej výchovy. rytmickej výchovy. základnej hudobnej náuky 

(tu má byt začlenená súčasná hudba. ako aj cudzie hudobné kultúry). 

Toho času sú porovnávacie termíny svetovo-európske u našich ekonómov, technikov 
a iných velmi módne. Keď ste n ás, pán profesor, tak obšírne obozná mili s problemati
kou hudobnej výchovy, ako sa javí v takej významnej svetovej hudobnopedagogickej 
organizácii, ako je ISME, mohli by ste ich aplikovaf na požiadavky hudobného vzdela
nia, ktoré by mali byt dosiahnuté u nás? Ako by obstálo Ceskoslovensko v takomto 
porovnaní? 

Pozorne si prečítajte výsledky ISME a porovnajte ich so sústavou hudobnej vý
chovy na všeobecnovzdelávacích školách u nás. Konfrontujte stav hudobnej výchovy 
v európskych štátoch so stavom u nás podľa článku "Glosy z porovnávacej hudobnej 
pedagogiky" od Oskára Elscheka v č. 3 ôsmeho ročníka vášho časopisu, alebo si pre
čítajte článok "Vývojové tendencie v európskej hudobnej pedagogike" od Ladislava 
Daniela v tom istom čísle, a zistíte, že v porovnaní so zahraničím sme na posledných 
miestach rebríčka. Z európskych štátov Maďarsko môže byt h rdé na svoje yýsledky 
v oblasti hudobnej výchovy. Ale keď som sa Zoltána Kodálya v priebehu rozhovoru 
pred mikrofónom pracovnikov pražského rozhlasu opýtal, či je spokojný s terajším 
stavom hudobnej výchovy v Maďarsku, povedal, že americkí hudobní pedagógovia 
predbehli v tomto smere už aj Maďarov. V časopise International Music Education 
(USA) som čítal, že na konferencii tamojších pracovníkov hudobnej výchovy (MENC) 
v júli 1963 sa rozhodlo zameriavať na špeciálne problémy súčasnej hudby z hladiska 
hudobnej výchovy tak, že sa na·Jrhlo: 

1. do učiteľských sborov na verejných školách prijímať skladateľov niže 35 rokov , 
aby skúmali praktické možnosti predvádzania školskej hudby, 

2. usporiadať semináre a pracovné porady skladateľov a učiteľov hudby, na ktorých 
by sa prerokovali nové kompozičné techniky a nové cesty hudobnej výchovy, 

3. uskutočni! experimenty v oblasti novej a najnovšej hudby a v oblasti improvizá
cie na ľudových a vyšších školách, aby sa našli a podporovali tvorivé talenty. 

Ako môžeme z toho vidief, americká spoločnost pre hudobnú výchovu si môže do
voliť už aj špecializáciu. Imponujúci bol rozsah a obsah konferencie v dňoch 16.-22. 
marca t. r. v Kansas City. V novembri 1964 bola takáto spoločnost založená napr. už 
aj v Argentíne. V Poľsku sa utvoril "Polski Osrodek Miedzynarodowego Stowarzysze
nia Wychowania Muzicznego - ISME". Predvídarn, že aj Ceskoslovenská spoločnost 
pre hudobnú výchovu bude s ISME úzko spolupracovať, lebo otázky hudobnej výchovy 
nie sú dnes iba vnútornou záležitosťou nášho štátu, ale sú (a musia byt) riešené na 
celosvetovej úrovni. 

Po tom všetkom, čo s te povedali, sa natíska otá zka, prečo sa so systémom hudobnej 
výchovy na všeobecnovzdelávacej škole nedá u nás pohnúC. To sa týka predovšetkým 
Ministersh·a školstva a kultúry. Je to zo strany tohto štátneho orgánu neschopnos( 
a neochota rieš iC túto otázku, alebo je to zo strany zodpovedných pracovnikov školstva 
nedostatok chuti pochopU, že škola m á byC skutočne všeobecnovzdelávacia, že škola je 
n a to, aby odstraňovala analfabetizmus- a to i v hudobnej oblasti? Ze množstvo tých 
fráz a hesiel, ktorými sa d em1odenne oháňajú o harmonickej výchove a harmonickom 
rozvinutí osobnosti pri vzdelávaní, treba brat vážne, a nielen ich vpašovaC do oficlál
oých dokumentov? Ze škola nemá byC vyučovacím strojom, automatom, ale m á aj 
vyc hová v a C so všetkými etickými a estetickými atribútmi tohto slova? 
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Možno povedať že u vedúcich predstaviteľov štátnych alebo straníckych orgánov 
sme našli zväčša porozumenie. Všetky prísľuby však vždy v úradníckom aparáte za
nilmú. Všetky úvahy o zmysle, úlohách a potrebe hudobnej výchovy sa vlastne vždy 
vedú bez konkrétneho partnera. Kým teda bude trvaf anonymita oi'l1iteľov na prísluš
ných úradoch, asi sa nič nedosiahne. ·Anonymita je predovšetkým pri vypracovávaní 
študijných plánov v ktorých sa napriek oficiálnym prísľubom hudobná výchova nebe
rie do úvahy. Je z~ážajúce, že na príprave študijných plánov sa nezúčastňujú ani hu
dobní pedagógovia. 

Teda, pán profesor, pred akými alternatívami stojí naša hudobná výchova, resp. 

hudobná kultúra v Ceskoslovensku? Existuje vôbec nejaká nádej na zmenu k lep

šiemu ? 

Ak dosiahneme súlad medzi našou vyspelou hudobnou kultúrou a školsk'Ou hudob
nou výchovou, môžeme byť spokojní. Uroveň našich- symfonických , operných, komor
ný·ch a sborových súborov a výkony našich sólistov sú toho času svetové. Aj na 
vý·sledky našej hudobnej tvorby môžeme byt právom hrdí. J e nesporné, že túto úroveň 
sme dosiahli cieľavedomou prácou nášho odbornéh o hu do b111 é ho š k o l st v a. 
Naše vysoké školy, konzervatóriá, ľudové školy umenia pracujú dobre. To znamená, 
že Sillle sa o odbornú výchovu výkonných umelcov dobre postarali. 

To však je iba jedna stránka. mince. Treba sa postarať aj o tých, čo hudbu po 
č ú v aj ú. A o týchto sa musí postarat naše všeobecnovzdelávacie školstvo, a to tak, 
aby si na týchto školách každý občan nášho štátu osvojil toľko základných vedomostí, 
koľko je na vnímanie hudby nevyhnutne potrebné. Nemôžem súhlasiť s názorom, že 
na to sú ľudové školy umenia. žiactvo týchto škôl tvorí iba 5% nášho obyvateľstva. 
Nám ide aj o zvyšných 95 %. Naša všeobecnovzdelávacia škola približuje žiakom zo 
v šetkých umení uspokojivým spôsobom hádam iba literatúru. Výtvarné umenie a naj
mä hudba sú na všeobecnovzdelávacích školách popoluškou. Po radostnom rozbehu 
umeleckej výchovy na školách v rokoch 1948- 1953 na5tal v rokoch 1953- 59 zlom, ná
sledky ktorého dtime dodnes. Ciastočná náprava v r·okoch 1959-61 málo pomohla. 
Viem, že dôsledky chýb minulosti neodstránime naraz. Ulohy, ktoré som na začiatku 
tohto dialógu predniesol, sú dlhodobé. Toho času treba skvaH<1mit prácu učiteľov 
hudobnej výchovy v rozsahu, aký učebné osnovy umožňujú. Skúmať, prečo učia hu
dobnú výchovu nekvalifikovaní .učitelia, prečo kvalifikovaní učiteli:a hudobnej výchovy 
unikajú z výchovného procesu. 

že je to v prítomnosti v oblasti demokratizácie umenia otázka číslo jedna, to doka
zuje aj vystúpenie Ivana Skál u na XI~I. sjazde KSC, . z príspevku ktor~o doslovne 
citujem: "Na jednei strane . prehlb_?vame a ~p~vňov~me spo~očen~ky aktr<:;n~ho cha~ 
rakteru umenia, jeho spojenia so zivotom,_ zauJ:U-ari? a _emocton~htou d~esny~h !udt, 
na druhej strane sprístupňovanie umeleckyoh dtel Širokým vrstvam, Na JedneJ stran~ 
vedomá predstava umelca pôsobiť urči.Jtým spôsobom na určitý okruh ľ-udí, na. druhe~ 
strane kultúrna výchova širokých vrstiev, zvyšovanie ich vzdelanosti, vkusu, umeleckeJ 
vnímavosti." 

Myslím, že hlas s. Skálu nájde _ohlas _aj pokia! ~c;Je o hudo~ú ~c~o':U, v:eď re~o
lúda XIII. sjazdu KSC o naliehavych otázikach ďalsteho rozvoJ~ soc~ah&tlckeJ ku~t_úry 
zdôrazňuje o. i. toto: "Cesta umenia k ľudu si nevy~utne vyzadUJ~, aby sa s~~Ja~a 
s cestou ľudu k umeniu. Nesmieme zabúdať na vychovu k u:menm, na rozvtJame 
estetickej vní.m.a'Vosti, na podporu iVšetkého, čo prispieva k čoraz náročnejšiemu a a..lr
tívnejšiemu· prístupu k umeniu, čo obohacuje osobnost socialistického človeka, jeho 
rozumové morálne citové a zmyslové stránky. Taká výchova neprináša iba zvýšenie 
kult úrnej' úrovne ~e zároveň inšpÍiľllje a rozvíja . tvorivosť ľudí. Vzostup kultúrne? 
úr0VIl1e je záležit~tou kultúrnovýchovnej činnosti v najširšom zmysle slova. J ej nova 
a moderná koncepcia musí vychádzať predovšetkým zo širokej spoločenSik.ej základne, 
ktorú tvorí činnosť prostriedkov masového pôsobenia spoločenských záujm?vý_ch or
ganizácií, kultúrnych a u meleckýCh zariadení. Podst~tnú úlohu _v esteti.~ke~ vychov_e 
musia zohrať aj naše školy. Ak má byt rozvoj mladého pokolema naozaJ vses-tranny, 
treba humanisticke-estetickou výchovou úči111ne doplň·ovať polytechnické zameraniÍ.~ 
školskej výučby. J edným z predpokladov pre široké a hlboké chápanie umeleckeJ 
tvorby je rozvoj umeleckej tvorivosti v najširších masách. V tomto smere treba r oz
pracovať koncepciu, systém a metódy kultúrnovýchovnej práce v súčasnej etaJPe." 
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Korešpondencia 
pokračuje ... 

Vážená redakcia ! 

Tak sme sa - koneône - dozvedel.i, aké 
dvojice autorov možno proti sebe posta
viť. Autor týchto kombinácií síce tvrdí, 
že naopak, proti sebe ich postaviť nemož
no, no i z tohto chápania možno vec ver
mi mnohostranne posudzovať. So Sucho
ňom nie je možné porovnávať Paríka, 
s Cikkerom Pospíšila a s K ardošom Sze
lepcsényiho. V ďalšom budem niekoľko
k<rát citovať tieto mená; aby som ich ne
musel vždy vypisovať, dohodnime sa -
milý čitateľ - na skratkách, ktorými ušet
ríme níe príliš široký Tozsah 10-číslovej 
Slovenskej hudby: Cikker = C, Kardoš 
= K, Pospíšil a Parík, ale i Suchoň a 
Szelepcsényi majú rovnaké prvé písmená 
priezviska, pridáme k nim teda i druhé 
písmeno: Parík = Pa, Pospíšil = P o, 
Suchoň ..:..._ Su a Szelepcsényi = Sz. Keďže 
občas zacitujeme i Simúnka, pribudne 
ešte jedno veľké a významné písmeno 
= s. 
Trojčlenka, Morú nám S predložil, znie: 

Su sa nerovná Pa 
C sa nerovná Po 
K sa n=ovná Sz. 

Tieto 3 vzťahy pozornému skúmateľovi 
odkryjú veľa pohľadov, ktoré laik azda 
tak r ýchle nezbadá. Treba mať ozaj veľkú 
skúsenost, aby sa týmto vzťahom správ
ne rozumelo, š je hudobný vedec, teda 
niečo, čo podľa vedomostí jedného ·ama
téra-skladateľa vyzerá aspoň trochu se
riózne; podľa mojich nevedeckých pred
stáv, keď taký hudobný vedec niečo po
vie , iste si to dobre rozmyslí. Tým skôr, 
keď niečo píše. Skúmam teda, čo si S 
dobre ruzmyslel. Su, C, K (zdanlivo 
správne geografické poradie, niečo ako: 
Praha, Bt.no, Bratislava - pozri neskôr) 
patri:a· k našim renomovaným autorom, 
ľuďom vyznamenaným, spoločnosťou po-

dľa zásluhy správne oceneným. Na prvý 
pohľad by sa zdalo, že S dáva poctu Su, 
C a K. Clovek sa však nevdojak pýta: 
prečo .len a prečo práve t íto traja? Preč;) 
medzi výberom troch chýba Alexander 
Moyzes? Kde zostal Holoubek, Kresánek, 
Očenáš a mnohí ďalší? Su, C a K sa dajú 
stavať do polohy výrazne lepších od mla
dej generácie. Ostatní stari a starší nie. 
S to jasne hovorí. Nepochybujem predsa, 
že nespomenul Su, C a K náhodou. Hu
dobný vedec· a náhoda (?)! Sú tu však 
ďalšie pochybnosti. Prot i komu S stavia 
Su, C a K? Proti Zeljenkovi , Bergerovi, 
BázlikDvi, Kalmanovi? Nie, týchto S ne
uznal za vhodných reprezentácie. Prečo -
to si povieme neskoršie. Výber, ktorý nám 
š exponuje, zahrnuje 3 mená; vlastne 
v našom článku 3 písmená: Pa, Po a Sz. 
I toto geografické poradie je trochu zaují
mavé. Sz je prakticky začínajúci autor, 
známy skôr ako kritik a publicista. Ja 
sám som ešte žiadnu jeho skladbu nevidel 
a nepočul - š asi tiež nie. Po je autor -
podľa môjho nároru - starší a skúsenejší 
ako Pa. Obidvaja sú výraznejšie známi 
ako skladatelia voči Sz. Prenesme teda 
tieto skúsenosti na prvé geografické pora
die (tam sme to sľúbili - iste si to ešte 
pamätáte!): stačí, aby sme vymenili part
nerov v trojčlenke. K neznamená proti 
Su a C nič. š ho urazil spôsobom, kto:rý 
by si nedovolil posledný bratislavský 
chuligán; Su a C sú zhruba rovnocenní 
partneri, Su je menovaný prvý, pretože 
je azda zaslúžilejší, no zo štúdia ich proti
hráčov vyplýva, že š považuje C predsa 
len za trochu skúsenejšieho a že teda po
radie j e tu tak trochu na kamuflovanie. 
Ani nehovoriac o tom, že ak ideme na 
to porovnávajúcou metodológiou, tak nám 
vyplynú veľmi zaujímavé vzťahy hierar
chie, ktorú veľmi objavne tvorí S: K má 
sa ku Su, ako sa má Sz ku Pa, Po sa má 
k Pa, ako sa má C ku Su, K sa má ku C, 
ako sa má Sz ku Po, Pa sa má proti Su, 
ako sa má Sz proti K, Po sa má proti C, 
ako sa má Sz proti K, Sz sa m á proti K . 
ako sa majú Pa proti Su a Po proti C 
atď. , analýzy tejto hierarchie môžu ob
jasniť veľa vedeckej serióznosti u S, kto
rá musí byť pre nás zda"ojom veľmi cen
ných poučení, možno aj štúdiom novej 
umenoved!nej disciplíny, ktorú raz po 
týchto začiatočných úspechoch S iste za
loží, bude možné zistiť na najrôznejších 
stupňoch rebríčka slovenských skladate
ľov," kto proti komu môže stat, kto pr.oti 
komu stáť nemôže, kto môže stáť pri kom 
a kto zas stáť nemôže, kto nech radšej 
sedí (podľa možnosti. na dobrej stoliôke -
no len ak o predmet vedeckého záujmu), 
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kto voči komu má kľačať a pod. Vraciam 
sa ešte k jednému bodu, ktorý mňa osob
ne zvlášť zaujíma: prečo z "mladých" 
práve Pa, Po a Sz, priznám sa, že tento 
bod ma zaujíma tak trochu i z osobného 
záujmu. Niektorí lichotníci mi totiž tvr
dia, že ja (panebože, so svojou plešin ou 
a tridsiatimi rokmi) patrím tiež medzi 
"mladých" -! Aké smiešne ! Ale - ne
odbočujme. Prečo práve Pa, Po a Sz? S 
síce môže namietať, že práve títo traja 
poskytovali dostatočné bohatstvo vztahov 
rôznosťou svojho postavenia. ktoré sme 
v porovnávajúcich súvislostiach už vy
užili. A musíme S priznať, že nami obja
vené vztahy, vyvodené zo súvislostí, ktoré 
naznačil S, boli skutočne vďačné. Myslím 
si však - vážení čitatelia, odpustte tento 
familiárny tón - že to tak nebolo. Mys
lím si, že S potreboval rukolapné fakty. 
Fakty, ktoré rozprávajú samy. Aby niko
ho nemusel zvlášť presvedčovat. Veď, pri
znajme si, bola by tu oná presvedčivosť, 
keby kohokoľvek z prvého geografického 
poradia prirovnal - len tak napríklad -
k takému Zeljenkovi (odteraz = Z ). 
Ci nie je vztah K sa nerovná Sz oveľa 
presvedčivejší ako podobný vztah k po
larite K- Z ? S je iste majstrom v hierar
chii hodnôt (alebo skôr , . hierarchii 
mien). Postupoval po rebríčku "mladých" 
tak dlho, až našiel správne typy. Typy, 
o ktorých nemožno pochybova!. Ozaj -
nemožno? Nežijeme predsa posledný deň! 

Myslím tiež, že S nepozná vôbec tvorbu 
Pa a Po (že tvorbu Sz nemôže poznať, 
s me už spomenuli). Keby p oznal ich tvor
bu a ich kvality, hradal by svoje presved
čivé argumenty niekde inde. A m yslím 
si - n ech mi S prepáči túto indiskrétnosť 
- že nepozná tvorbu, alebo aspoň jej vý
znam ani Su, C a K. Ináč by v hierarchii 
(v S-hierarch ii) nehľadal pre nich proti
hráčov, ktorých si necení. Význam vlast
nej sily m ôžem posúdiť podľa toho. koľko 
energie mi nepriateľ venuje. Aké silné 
vojsko voči mne stavia. Ako som spome
nul - v tomto prípade S použil vojsko. 
hodnotu ktorého si sám neveľmi cení. 
Ergo - protivník v jeho hierarchii hodnôt 
nie je na tom oveľa lepšie. 

Redakcia Slovenskej hudby podľa môj
ho názoru by nemala takýto umenovedný 
talent nechávať leža! úhorom. Nech sa 
rozvíja, nech zveľaďuje svoju teóriu. Som 
presvedčený, že pri správnej redakčnej 
podpore nás v budúcnosti obštastní ešte 
množstvom celkom nových a závratne vý
zn amných objavov, ktoré budú cenným 
prínosom k štúdiu rôznych vzťahov. Nech 
žije dem okracia! 

Ladislav Kupkovič 
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Alexander Moyzes: 

Dve piesne 
pre vyšší hlas a klavír 

Ak si všimneme posledné MoyzesovCI 
skladateľské obdobie, vidíme, že od VII. 
symfónie sa skladateľ zameral n a menšie 
inštrumentálne formy. Okrem Sonatíny 
giocosy sú to piesňové cykly. Bolo by však 
mylné domnievať sa, že piesňová tvorba 
kladie na skladateľa menšie nároky akc 
povedzme symfónia, a teda že sa Moyzes 
viac-menej odmlčal. Práve komorná tvor
ba vyžaduje od skladateľa hodne kompo
zičnej a umeleckej skúsenosti. Pohrad n a 
Moyzesovu tvorbu nám to dokazuje. Ci 
sú to Farby na palete alebo piesňový cyk
lus Cesta, všade je vidno skúsenú ruku 
umelca. 

Dve piesne pre vyšší hlas a klavír n a 
verše J ána Smreka sú priamym pokračo
vaním piesňového cyklu V jeseni. Je za
u j ímavé sledovať, ako skladateľ pristu
puje k práci z formového hľadiska. K ým 
pät piesní z J esene tvorí jeden dyna mický 
celok s vrcholom uprostred, u D voch pies
n í je každá z n ich budovaná samostatne. 

Prvá pieseň Pečat mojej zeme je troj
dielna, kde každý diel osobitne v sebe ob
sahuje dynamický kontrast. Celá pieseň 
vyznieva ako striedavé vlnenie kontrast
ných plôch . Skladba sa začína klavírnym 
úvodom v Andante con moto, ktorý na
vodzuje celkovú atmosféru lyričnosti. Ob
sahuje v sebe triolový pohyb, ktorý sa 
stáva zdrojom napätia jednak svojou osti
nátnostou, ako aj tým, že n ad ním nastu
puje spevný hlas prevažne metricky v pár
n om delení. Po šiestich taktoch nastupuje 
úsek v Un poco piu mosso, ktorý svojou 
dynamikou a vzrušenejším sprievodom 
podmieňuje hlavn ý kontrast v prvom die
le. Znovu nastupujú ú vodné takty An
dante, ktorým sa začína stredný diel. Tu 
nie je ani tak nositeľom kontrastu dyna-

mická gradácia, ako skôr vzrušene trak
tovaná melodická a rytmická zložka spev
ného hlasu, obsahujúceho recitatívne úse
ky a väčšie intervalové skoky, nad pravi
delným ostinatom sextol v sprievode. Sex
tolový pohyb uspokojujúco vyústi opäť do 
Andante, uvádzajúce poslednú, tretiu čast. 
ktorá je reprízou prvej. 

Moyzes v piesni používa modálnu tech
niku, ktorá je rôzne modifikovaná a kom
binovaná s tonálnymi úsekm i. Nemožno 
t u hovoriť o jednoznačnom použití niekto
rého modu v úplnej podobe. Najčastejšie 
používa horizontá lne útvary, ktoré sú bu
dované spájaním a prelínaním základnej 
melodickej kostry v rozsahu tritónu. Tým 
dostávajú lýdický charakter. Využitie mo
dálnej techniky u Moyzesa by s i rozhodne 
zasluhovalo viac pozornosti, najmä a ko 
vplýva h orizontálne usporiadanie na ver
tiká lnu organizáciu. (Používanie akordu 
zloženého z tritónu a č. kvarty.) 

Druhá pieseň O láske je kompozične 
rozvrhnutá do dvoch úsekov, kde prvý 
tvorí kratšiu ú vodnú čast. J e charakteri
zovaný pravidelným pohybom šestnástin 
a použitím modu, zloženého opäť z dvoch 
tritónových jadier: gis, ais, h, cis, d - d, 
e, f, g, gis. Tento charakteristický interval 
tu už vôbec nevzbudzuje dojem lýdičnosti. 
Po trinástich taktoch nastupuje Meno 
mosso odlišného úseku, kde spevný hlas 
má primárnu funkciu v recitatívnych 
miestach. V klavírnom parte v prechod
ných ú sekoch je znovu použitý interval 
zväčšenej kvarty, tentoraz už v lýdickej 
relácii. Zachová sa až po gradačné vy
ústenie pri slovách "Mám ta rád", kde sa 
kombinuje s tonálnym záverom v a mol. 

Piesn e sú dokladom úspešného zvládnu
tia tohto náročného žánru. Moyzes tu ve
del uplatniť svoj zmysel pre dynamické 
kontrasty, ktoré však majstrovsky použil 
tak, že nenaruš il k omorný ráz, k čomu 
hodne prispieva aj kultivovaná vyváže
nosť medzi spevným hlasom a sprievo
dom , čo sa nestráca ani pri inštrumentá
cii. Celok tým dostáva lyrický charakter, 
adekvátne zobrazujúci subjektívny stav 
umelca pri tých n ajintímnejších vyzna
niach, čo je hlavným prostriedkom emo
tívnej pôsobnosti diela. Niektoré úseky 
zo stránky rytmiky a akordiky ukazujú, 
že autor sa vyrov náva aj s n ovším hu
dobným výrazom . 

Dve piesne spolu s cyklami v J eseni a 
Ranná rosa boli vyd ané v klavírnej verzii 
začiatkom r. 1966 v Pantone. So speváč
kou E. Blahovou ich úspešne uviedla Lúč
nica na svojom orchestrálnom koncerte. 

Ľubomír Cha lupka 

Alexande r Moyzes: 

Svätopluk 
Opera v 6 obrazoch 
a v 2. intermezzách 

Alexander Moyzes prekvapil verejnost 
pred niekofkými mesiacmi zprávou o do
končení opery Svätopluk. Autorovi týchto 
riadkov sa stala podne tom, aby požiadal 
jubilanta o dovolenie nahliadnuť do ruko
pisu partitúry a prezrie! klavírny výťah. 
Výsledok tohto oboznámenia nech slúži 
ako prvá podrobnejšia informácia o naj
novšom dokončenom diele Alexandra 
Moyzesa - dovtedy, kým nevznikne dô
kladný rozbor, ktorý si táto opera roz
hodne zaslúži. 

Na jprv niekoľko slov na porovnanie no
vého diela s rovnomennou rozhlasovou 
operou (scénickou kantátou), dielom 25 
z roku 1935 (vychádza z údajov L . Eur
lasa, Alexander Moyzes, SVKL Bratislava 
1956. str . 144-5) . 

Moyzesov S vätopluk v r. 1935 vznik0l 
z podnetu rozhlas ového s pracovania Hol
lého e posu. úryvky z neho poslúžili pre 
osem obrazov, spojených orchestrálnymi 
medzihrami - anticipovali hudobné myš
lienky nasledujúcich obrazov. Predohra 
Svätopluka mala charakter velkej soná
tovej formy (hlavná myšlienka symbo
licky zobrazovala Devín, vedľajšia Sväto
pluka, záverečná vyústova la do fanfár, 
priprav ujúcich prvý obraz). 

Svätopluk z r . 1965-66 nie je písaný 
na Hollého hexam etre: skladateľ berno
láčtinu pretlmočil do síce archaicky štyli
zovaného, ale súčasnosti omnoho bližšieho 
vomého prízvučného verša. Namiesto 8 
obrazov pôvodnej ver zie má teraz opera 
6 obrazov a 2 intermezzá; pridaná je po
stava Zeny - akéhosi antického testa 
(približne v tom zmysle, ako napr. Brit
ten používa dvoch sólistov v Znásilnení 
Lukrécie). Pôdorys diela v skratke vyzerá 
takto: 

Prológ - prvý obraz (Svätopluk v ža
lári) - druhý obraz (Karolman na sneme 
ustanovuje Svätopluka za panovníka Ver
kej Moravy ako svojho vazala) - inter
mezzo (baletné znázornenie personifiká
cií pdrodných síl) - tretí obraz (na De
víne sa Svätopluk zrieka závislosti od 
Nem cov, za čo ho Slovania prijíma jú za 
svojho krála) - intermezzo (Brittwaldov 
sen) -štvrtý obraz (Btittwaldovo zamiet
nutie Svätoplukove j výzvy na odtiahnutie 
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nemeckého vojska) - piaty obraz (víťaz
ný boj Slovanov prot i Nemcom) - šiesty 
obraz (súboj Svätopluka s Brittwaldom) 
- epilóg. 

Oproti rozhlasovej opere spojil Moyzes 
vtedajší tretí a piaty obraz, vynechal pre
dohru, pridal dve baletné intermezzá a 
nanovo prekomponoval celé dielo. 

Hudobné stvárnenie Moyzesovej opery 
opät dokumentuje zrelosť majstrovstva 
svojho tvorcu. Predovšetkým zaujme sym
fonická, skutočne moderná koncepcia cel
ku: opera tvorí dynamický oblúk, vrcho
liaci v devínskom obraze (ktorý sa končí 
zvolením Svätopluka za kráľa): obklopu
jú ho hierarchicky nižšie vrcholy v dru
hom a piatom obraze. Jednotlivé úseky 
prechádzajú do seba bezprostredne - d o
slova filmovou, resp. televíznou techni
kou. J ednotiaci činiteľ - 2ena - dovoľuje 
preklenúť scénické výjavy bez pomocných 
barličiek bulletinového obsahu. Veľmi 
dobrý bol tiež nápad použit v dvoch inter
mezzách balet - vytvára potrebný pohy
bový kontrast - vlastné obrazy sú totiž 
(s výnimkou piateho) prevažne statické. 

Z tejto celostnej koncepcie vyplynul do
slova symfonický tok hudobného prúdu 
a koncentrovanosť tematickej výstavby. 
Celý hudobný materiál Moyzesovho Svä
topluka vyrastá z niekoľkých motivických 
jadier. Na ilustráciu spomeniem aspoň 
niektoré z nich: motív Devina (prevzatý 
z rovnomennej časti Moyzesovej scénickej 
hudby k hre Ľ. Zúbka Ľudovít Stúr z r. 
1934- v trochu variovanom tvare) , motí\' 
Svätoplukovho kráľovského majestátu. te
matické jadro sbo1·u .. Otče nebovládny". 
Niekoľko ostinát má širší význam (jedno 
z nich tvorí akýsi refrén opery, z času 
na čas sa vracajúc), iné sa viažu len na 
určitú situáciu - Svätopluk pred rodnými 
po návrate z väzenia, Brittwald, rozzú re
ný Svätoplukovým odkazom. Velmi dôle
žitú úlohu majú intervaly malej sekundy 
a malej tercie, zrejme odvodené z naj
starších slovanských hudobných pamia
tok. Ich horizontálne a vertikálne domýš
ľanie vedie k diferencovanej harmonickej 
reči - od vyslovených kosonancií až po 
ostré disonancie. Pritom však i v tých 
najpríkrejších súzvukoch je zrejmá ich 
logická organizácia a funkčnosť vzhľadom 
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na výraz. Sviežosťou hudobného jazyka 
tohto diela Moyzes určite mnohých pre
kvapí. Ostáva na báze rozšírenej tonality, 
navyhýba sa však biakordickým a polya
kordickým zostavám; nájdu sa aj miesta 
vedené výslovne polytonálne. To súvisí 
s Moyzesovou bohatou kontrapunktickou 
faktúr'ou, uplatňujúoou sa v opere najmä 
v sboroch. A ešte jedna poznámka k for
movej organizácii Svätopluka: začiatok a 
koniec opery vyrastajú z rovnakého tema
tického materiálu, čím dielo dostáva uza
vretý tvar. Pôdorys absolútnych foriem 
majú dva najrozsiahlejšie obrazy: druhý 
a tretí - oba sú rondami, no rozsahom 
a veľkoleposťou koncepcie je tretí omnoho 
pôsobivejší. 

Primárnost symfonickej koncepcie a zá
roveň jej stručnost - opera trvá niečo 
vyše hodiny - si vyžiadali značnú skrat
kovitosť vokálnych partov: vo Svätoplu
kovi niet árií, sú len ariosa (v nich možno 
vystopovat súvislost s Moyzesovou vokál
nou tvorbou najmä posledných rokov) a 
recitatívy- raz epicky majestátne (vtedy 
obvykle kontúrujú niektorý charakteris
tický akord) alebo nervne vzrušené. Sym
fonickost architektoniky však Moyzesovi 
nezabraňuje nechávat spevné party ako 
primárne s dôrazom na ich zrozumiteľ
nost. (Na tomto mieste pre zaujímavosť 
uvádzam hlasové rozdelenie hlavných 
úloh: Svätopluk - barytón, 2ena - so
prán, Brittwald - tenor, Karolman - bas. 
Slavimír - tenor). 

Orchester Svätopluka je klasický -
s dvojitým obsadením drevených nástro
jov. I v tejto redukcii - vzhľadom na väč
šinu '>Yrnfonických Moyzesových diel -
sa prejavuje zrelé štádium jeho štýlu (po
dobne ako v komornom sprievode jeho 
posledných piesní). Sbor tiež nemusí byt 
priveľký, rozhodne však kvalitný. 

Moyzesov Svätopluk je vhodný práve 
tak pre scénické, ako aj filmové, televíwe 
a koncertné predvedenie. Umelecké vede
nie opery SND ho prijalo do dramatur
gického plánu. Počíta s jeho predvedením 
počas renovácie opernej budovy (1967-8) 
na zájazdoch doma, prípadne i v cudzím~. 
Na naštudovaní opery sa budú podieľať 
poprední umelci našej prvej opernej scé
ny. Igor Vajda 

Strauss nepoznaný 

l 
A ria dna na Naxe 
Dir igent: T ibor Fr ešo 
Réžia: Július Gyermek 
Scéna: Pavol Mária G áb or 
SND Bra tislava 

Našincovi, ak túži po stretnutí s Ri
chardom Straussom, stačí, žiar, iba zapnút 
rozhlasový prijímač, a určite sa na nie
ktorej zo staníc ozve stála atrakcia oper
ných scén, hviezda festivalov, méta spe
vákov. Po dlhoročnom, iba nepriamom 
kontakte priame stretnutie vzrušovalo. 
Prehľad straussovských inscenácií v SND 
od roku 1928 prináša totiž veľmi skromné 
číslo - šesf. A to sa niektoré diela len 
znovu naštudo\·ávali. 

Takmer po tridsiatich piatich rokoch 
znovuoživená Ariadna sklamala. Akoby 
sa pracovalo tak trochu pre štatistiku: 
splatili sme dlh aj Straussovi, máme ho 
na repertoári. Ten, kto sa so skladateľom 
stretol vôbec po prvý raz na bratislavskej 
pôde, mimovoľne zapochybuje o rýdzosti 
súdov o tejto tak často citovanej veličine : 
majster bravúry, duchaplnosti, čarodejník 
orchestra, umelec, ktorý nikdy nezabúda 
na publikum. 

Inscenácia proste "nevyšla". Nemôže to 
ospravedlniť ani fakt, že voľba padla na 
inscenačne náročné a problematické die
lo. Ariadna, ktorá má dve tváre, vážnu 
i úsmevnú, tu nemá tvár. Vážne myslené
mu prúdu v štýle barokovej opery seria 
chýba pravý, alebo aspoň profesionálny 
predstieraný pátos, buffoneskný prúd sa 
nebezpečne vlieva do plytčín estrádneho 
humorníčenia. 

Vlastne nikto si neprišiel na svoje. Kto 
hľadal príjemný divadelný zážitok, videl 
nezáživnú, anemickú produkciu bez nápa
du, bez elegancie, pre straussovskú inter
pretáciu takej prepotrebnej. Kto chcel vy
chutnávaf Straussovo muzikantstvo. jeho 

inštrumentačné finesy, nemohol, a to pre 
značne " indisponovaný" výkon orchestra, 
ktorému Straussova požiadavka delikát
neho komorného štýlu nesedela, ba "ško
dila". A či skôr oni, a nielen oni, uškodili 
Straussovi? Pretože jeho príchod na našu 
scénu nezanechal dobrý dojem - priro
dzene, nie autorovou vinou. 

"Skladateľ nechá všetko naverímboha 
a opera sa začína" (citované z obsahu 
Predohry Ariadny na Naxe). Niečo po
dobné spravili tentoraz bratislavskí insce
nátori s Ariadnou. 

Experiment 
kontra umenie ? 

l 
Václav Kašlík: Krakatit 
Dirigen t: Alber t Rosen 
Režisér: Ilja Hy las a. h. 
Scéna: Zbyn ek Kolá r 
Ch or eografia: P avel Smok a. h. 
ND Praha 

Zl\1 

Kašlíkovu operu Krakatit pred časom 
uviedlo ostravské televízne štúdio. Cel
kom oprávnene vzbudila pozot·nosf ako 
pozoruhodný pokus o pôvodné televízne 
dielo. Tento priaznivý ohlas bol celkom 
pochopiteľný z jedného základného mo
mentu: Kašlíkova opera Krakatit je kom
ponovaná na libreto podľa filmového sce
nára Otakara Vávru. To umožnilo doko
nalé využitie aj televíznej technickej i 
obrazovej formy. Tentoraz autor dielo roz
šíril a uviedol na javisko. Kašlík celkom 
úplne rozbil tradičnú formu dejstiev, uza
vretých výstupov a celkov. Dokázal, že 
aj na javisku možno uplatnit takmer fil
mový sled obrazov, myšlienok. dialógov, 
že dej môže súčasne prebiehat vo viace
rých rovinách. Kašlík opäť potvrdil, že 
je skutočne skúsený a veľký divadelník. 
a vytvoril tak dielo, ktoré smelo možno 
vyhlásiť za vynikajúce divadlo. Diskusia 
i rozčarovanie vzniká tam, kde začneme 
premýšľať nad Kašlíkovou hudbou. "Som 
presvedčený - píše v bulletine skladateT 
- že v dnešnej dobe treba syntetizovat 
predovšetkým tie prvky, ktoré jednotliví 
veľkí skladatelia objavili v prvej polovici 
tohto storočia. Nejde mi o žiadne spiatoč
nícke epigónstvo, ale v duchu klasických 
postupov o vyrovnanie zložiek ideových 
a formálnych, rečou dvadsiateho storočia 
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silne a presvedčivo vyjadriť naliehavé 
myšlienky. Na to funkčne používam naj
rôznejšie hudobné techniky elektrofonic
kej a konkrétnej elektroakustiky, spraco
vané zvuky mi vyjadrujú svet technic
kej fantázie, punktualistické výk!riky svet 
anarchistov, seriálne konštruktívne prvky 
sprevádzajú studený svet degenerovanej 
vysokej šľachty, prostá diatonika - jed
noduchý svet Anči". Tieto skladateľove 
slová citujem zámerne, pretože divákovi 
už hneď na začiatku pomerne veľmi pre
svedčivo vnucujú názor, pochopenie diela 
a hodnotenie, že autorovi sa to a to poda
rilo tak a tak. Myslím si, že a utor sa do
pustil priveľkej neskromnosti ; popri svo
jom nespornom divadelnom, r ežijnom ta
lente povýšil príliš vysoko aj svoj skJada
teiský talent. Tu sa totiž Kašlík dopustil 
mnohých nedostatkov, ba vyslovene kom
pozičnej kamufláže. Partitúra Krakatitu, 
ktorá, ako uvádza autor, na prvý pohľad 
pôsobí veľmi sympaticky pestrou paletou 
výrazových prostriedkov, v znejúcom vý
sledku pôsobí nejednotne, násilne, je to 
komplex hudobno-zvukovo-inštrume ntál
nych mixáží. Zvukové partie, e lektronické 
pasáže pôsobia síce veľmi zaujímavo. 
účinne a na mnohých miestach skutočne 
funkčne, lenže partitúra písaná rukou 
skladateľa prezradzuje až nevyberavý 
vkus zdrojov. Myslím si , že K ašlík je vy
s lovený janáčkovský epigón, je to povrch
ná, nervózna a n eosobitá hudba. Za prí
klad nevkusu a povrchnosti môže poslú
žiť scéna v bare, kde imi tácia a štylizácia 
cigánskej hudby prejde a vrcholí do fan
tastického tanca. Variačné spracovanie 
ľudovej témy tu trošku podivne pôsobí n a 
skladateľa uvádzaného v Národnom di
vadle. 

Pre uvedenie tohto diela iste rozhodo
vali iné momenty. Počas festivalu je po
trebné uvádzat aj diela, ktoré experimen
tujú, ktoré d o tvorivej problema tiky pri
nášajú nové, hoci a j diskusné podnety, 
ale mys lím si, že prostriedky by nemali 
svätit účel. V Kašlíkovom Krakatite je to
tiž veľká dis proporcia medzi formou diela 
a jeho náplňou. Myslím si, že dielo prišlo 
na javisko ešte v surovom stave, ako aj 
jeh o inscenácia. K ým javisková a svetelná 
i zvuková technika budili dojem koncep
cie - a dobrej! - stvárnenie jednotlivých 
postáv, myslím, bolo veľmi problematic
ké. Spevácke party ešte neboli celkom 
zažité. Najviac na seba upozornili Ivana 
Mixová ako Princezná a Speváčka v bare, 
Helena Tattermuschová ako Anči a Ošet
rovateľka ; nie celkom sa so svojou nároč
nou úlohou vyrovnal Ivo Zídek. Orchester 
Smetanovho divadla nepodal svoj najlepší 
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výkon, zvuk orchestra bol často surový 
a málo vypracovaný. 

Kašlíkov Krakatit ~e výslovne paradox
ným dielom. Spája v sebe priekopnícku. 
novátorskú javiskovú cestu, no realizácia 
nesie pečat nedomyslenosti, povrchnosti 
a jasnej epigónskej závislosti. Je to tým 
väčšia škoda práve v časoch, keď otázka 
námetu a jeho formálnej i textovej adap
tácie je v popredí, keď libretistov doslova 
niet. Je to nielen poučenie, ale aj premár
nená ,príležitost. Zdá sa mi, že ani v bu
dúcnosti nebude rozhodovať vonkajší ja
viskový tvar, hoci to bude hypermoderné 
divadlo, ale predovšetkým výrazová sila 
hudby. V nej konečne spočíva aj životnosť 
všetkých diel prítomnosti i minulosti. 

Marián Jurík 

Dobrá novinka 

l 
Otmar Mácha: Jazero Ukureve 
Dirigent: Zdenek Košler a. h. 
Režisér: Hanuš Thein 
Výtvarník: Oldrich Sllmáček 
Kostýmy: Marcel Pokorný 
ND Praha 

Je nesporné, že jedným z najpálčivej
ších problémov súčasnej opery je námet. 
Jeho funkcia je pritom dvojaká: tvorí 
dramaticko-dejovú osnovu a atmosféru a 
n a druhej stt·ane podmieňuje i hudobnú 
reč, čiže voľbu výrazových prostriedkov. 
Spomínam to preto, lebo keď som pred 
niekoľkými rokmi v Burianovom divadle 
videl Vančurovu hru s rovnomenným ná
zvom Jazero Ukureve, pomyslel som si, 
že by z tejto pôsobivej, inteligentnej, far
bistej reportáže mohla byt opera. A d o
konca dobrá opera. A keď ohlásili premié
ru Máchovej opery na Pražskej jari, dal 
som jej prednost pred lákavým koncer
tom Ceskej fiJharmónie so Szeryngom. 
Prečo? Nuž z jednoduchého dôvodu: vy
soko si vážim snahu n ašich skladateľov 
o rehabilitáciu tej to formy so súčasným 
námetom a zvedavý som na každý pokus. 
Mácha k tejto nie jednoduchej práci pri
stupoval zrejme veľmi poučene, triezvo, 
bez sna hy vyhovieť komukoľvek, tradi
cionalistom či novátorom. Uvedomil si, 
myslím, velmi správne, kde a v čom je 
myšlienkové jadro Vančurovej hry, v čom 
je jej hodnota a kde sú dramatické vzta
hy, ktoré v opernej forme možno zvýraz
ní!. Treba pripomenúť, že Mácha si robil 
libreto sám a nie zlé. (Nepopieram, že by 

-.,_--------------------------------------------------

BHS HĽADANIE 
KONCEPCIE BHS 

Sledovaním dramaturgie orchestrálnych 
koncertov Bratislavských hudobných sláv
ností vidíme, že tento festival zatiaľ zá
pasí o svoju individuálnu tvár. Tohoročný 
druhý ročník je poznamenaný hľadaním 
dramaturgickej cesty a kompromismi 
s danými možnosťami. Iste hrá úlohu i 
ekonomické hľadisko, ktoré núti k určité
mu prispôsobovaniu priemeru vkusu obe
censtva (i keď už predsa len náročnej
šieho). Zatia! stojíme pred otázkou, či sa 
z BHS stane reprezentačný festival so za
meraním na hudbu 20. storočia a najmä 
na súčasnú domácu hudbu a lebo či bude 

sa tento námet nedal spracovaf aj inak.) 
Mácha Vančurov text nielen zhutnil, skrá
til a vynechal niektoré postavy, ale aj text 
štylizoval tak, aby vyhovoval požiadav
kám hudobnej dramatiky, dynamiky (na
príklad takmer janáčkovské opakovanie), 
a nebál sa rozvinúť text i do ariosa. 

ústrednou postavou Máchovej opery je 
dr. René Ford, lekár pôsobiaci v Afrike 
na brehoch jazera Ukureve (dnes Vikto
riino jazero) , zá.pasiaci so spavou nemo
cou. Prológ opery sa odohráva na zasa
daní Ríšskeho snemu, kde za prítomnosti 
vedca-lekára bakteriológa dr. R. Kocha 
prebieha rozprava o zvýšení finančných 
prostriedkov pre nemecké africké kolónie. 
Dr. Koch žiada posilniť zdravotníctvo, boj 
proti spavej nemoci, no na zasadaní pre
v láda záujem vojenskej expanzie. Túto 
rozpravu Mácha r.ieši jednoduchými, ale 
veľmi účinnými prostriedkami. Po úvod
ných taktoch hudby sa v hľadisku .roz
svieti, poodhrnie opona s rečníckou tri
búnou a z parteru, lóží, balkónov sa ozýva 
piskot, potlesk, súhlas a nesúhlas s reč
níkmi n a javisku. To všetko s.prevádza 
rytmus bubnov a organizované hluky. 
Prológ je veľmi krátky a hneď po ňom sa 
ocitneme v prostredí rovníkovej Afriky, 
v prostredí farebných Iudí, života pod 
palmami. Jednotlivé postavy sú charak
terizované však príliš jednostranne - hoci 
Mácha zastáva názor, že v opere jednot
livé postavy musia byt jednostrannejšie 
a~o v činohre - a zdá sa mi, že konajú 
aJ podla známych osvedčených dramatic-

i naďalej stavaný iba ako vyvrcholenie 
sezóny pre domáce obecenstvo. Pre prvú 
možnost zatia! tohoročné BHS predpo
klady nevytvorili, druhá sa podarila azda 
lepšie než v minulom roku. Aspoň už 
možno kvitovať väčšiu koordinovanosť ak
cií, plynulejšiu organizáciu a lepšiu pro
pagáciu (i keď máme ešte dosť ďaleko od 
ideálu), väčšiu zainteresovanosť zahranič
ných umelcov a súborov a často i repre
zentačné výkony, ktoré sú síce základom 
festivalového podujatia, ale samy ešte ne
môžu dat tvár festivalu. 

kých schém. Myslím tým hlavne na lú
bostný vztah medzi mulatkou Lí a dr. Ko
choro. Účinné dramatické a dynamické 
kontrasty sem vnáša postava námorníka 
F. Charpeaua, ktorý tu vytvára vlastne 
funkciu Fordovho protihráča. Nedôvera 
domorodcov, Fordova bezmocnosť, láska 
Lí, Charpeauova závisf a nenávisf (túžba 
po Li) vytvárajú základnú os príbehu, 
dramatickej motivácie. Máchova hudba je 
triezva, hlavne vokálne pekne prekompo
novaná, stavia na m elodike a orchestrál
nej farbe. J e sympatické, že sa štýlovo ne
roztrieštil, zostal sám sebou. Myslím si, 
že hlavným kladom Máchovho počinu je 
formová i hudobná koncentrovanosť, že 
sa mu podarilo zvládnuf námet po for
málnej stránke a pri zachovaní tradičnej 
schémy napísať hudbu sviežu, melodicky 
invenčnú, neopotrebovanú. Pravda, sú tu 
miesta aj stereotypné a hluché, ale to by 
si zase azda žiadalo iný prístup k námetu. 
Premiérové predstavenie, naštudované 
pohostinsky Zdenkom K ošlerom, malo 
dobrú úroveň. Theinova réžia bola stried
ma, civilne vystihla prostredie i charakte
ry jednotlivých postáv, ani Simáčkova 
scéna a Pokorného kostýmy neprekročili 
hranicu dobrého vkusu a únosne vytvá
rali africký kolorit. 

Domnievam sa, že Máchova opera Ja
zero Ukureve bude mat ohlas, že to bude 
aj opera návštevnícky vďačná a že českú 
súčasnú operu predstavuje reprezentatív
ne. Marián Jun'k 
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ORCHESTRÁLNE KONCERTY 

Ot-várací konce-rt 21. a 22. aprHa 1966. Program: Ivan Hrušovský: Passacaglia na 
klasickú. tému pre orcheste-r, Johannes Brahms: Koncert pre husle a orchester D dur, 
Arthur Honegger : 5. symfónia. Dirigent: Ladislav Slovák, sólista: Stephan Ruha (USA). 

Úvodný program bol vcelku sľubným 
štartom festivalového cyklu orchestrál
nych koncertov po stránke dramaturgic
kej, ako aj výkonov. Najmä uvedenie 
premiéry mladého slovenského skladateľa 
malo byt zrejme jedným z predznamenaní 
festivalu. Hrušovského Passacaglia priná
ša novú kvalitu v tvorbe autora, orien
táciu na jemnú zvukovost v umierneneJ 
výrazovej rovine. Možno konštatovať, že 
skladba oplýva mimoriadne pozoruhod
nými detailmi v snahe o nový spôsob 
rozvíjania hudobného procesu, n o celko
vý zámer trochu skresľuje preex.ponova
nie proporcií. 

Rumunský huslista Stephan Ruha poda: 

v Brahmsovom koncerte slušný výkon, 
ktorý však neprezrádza! mimoriadnu 
umeleckú osobnost. Vo výstavbe skladby 
bolo v podstate všetko na svojom mieste, 
no jeho pomeme subtílny tón nestačil na 
celú dynamickú škálu skladby a vo for
tissimách trpela jeho kvalita. 

Po dlhšom čase sme opät v Bratislave 
mali možnost počut Honeggerovu 5. sym
fóniu Dj tre re - a konečne v naštudo
vaní nášho orchestra. Jej výrazove bohatú 
par ti túru tlmočil Ladislav Slovák so Slo
venskou filharmóniou miestami trocha 
opatme, ale plasticky a presvedčivo vy
niesol jej rytmické i výrazové akcenty. 

28. a 29. apríla. Koncert Slovenskej filharmónie. Program: Ludwig van Beethoven: 
3. koncert pre klavír a orchester c mol, Anton Bruckner: 3. symfónia d mol. Dirigent: 
Kurt Sanderling (NDR), sólista Julius Katchen (USA). 

Druhý ot·chestrálny konce:t sa niesol 
v klasicko-romantickom duchu: na prvý 
pohľad dramaturgický kontr:~st, len keby 
klasicko-romantický duch, taký bežný 
v celej filharmonickej sezóne, nebol nako
niec dominujúcim v celom orchestrálnom 
cykle! Pravda, výborný K:~tchenov výkon 
nie vž<ly mo~no počut ; hlavne ten d:~l 
koncertu sviatočný lesk. Katchen je ume
lec-mysliteľ, ktorý vie vložiť do výkonu 
celú osobnost. Jeho suverénne štýlov}· 
výkon, poznačený ozajstnou klasickou 
umiernenosťou, nemohl:~ narušit občasná 
drobná nervozita. Nezostal nič dlžný náš
mu očakávaniu, vyvolanému jeho predo
šlými vystúpeniami v Bntislwe, ukázal 
sa opät ako umelec svetového mena . Tro
cha rušivým prvkom v p rednese Beetho-

vena bolo však poňatie kantilény v sólach 
orchestrálnych nástrojov, k;toré malo ob
čas romantizujúci nádych (mapr. sólo kla
r inetu vo finálnom ronde). Dirigent Kurt 
sa,nderling, ktorý ináč veľmi citlivo spo
lupracoval so sólistom, mal azda i tieto 
detaily viac štýlove usmerniť. 

Na Brucknerovej symfónii Sanderling 
ukázal, ako mimoriadne blízky je mu 
zvláštny patetický svet nemeckého novo
romantizmu. Obrovskú klenbu enormne 
rozvinutej brucknerovskej formy v ybudo
val tak presvedčivo, že ani v najmenšom 
sme nepociťovali odiahlost rozsiahlych 
prop01·cií od nášho dnešného stručnejšie
ho spôsobu myslenia. K peknému výkonu 
viedol najmä plechovú skupinu, o ktorú 
sa opierajú kľúčové témy okrajových častí. 

3. mája. Koncert Symfonického archestra Cs. rozhlasu v Bratislave. Program: Roman 
Eerger: Transformácie (premiéra), Ilja Zeljenka: Koncert pre klavír a orchester (pre
miéra), Vladimír Sommer: Vokálna symfónia. Dirigent: Bystrík Režucha. Sólisti: Jozef 
Bulva (klavír) , Nina Hazuchová (alt), dr. Gustäv Papp (tenor), Otakar Brousek (reci
tácia). Spoluú.činkoval Spevácky sbor Slovenskej filharmónie (sbormajster J. M. Dob
rodinský). 

Tradícia koncertov rozhlasového or
chestra v programoch BHS bola opät ?Jvý
raznená najpmgresívnejším programom 
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celého cyklu. Iba rozhlasový orchester sa 
pridŕža pôvodnej dramaturgickej koncep
cie festivalu a prináša súčasnú domácu 

tvorbu, ako sľuboval už otvárací koncert. 
Zial, t ieto dva koncerty ostali v celej dra
maturgii orchestrálnych koncertov osa
motené a poslanie festivalu tým zostalo 
naďalej neujasnené. Je pravda, že tento 
koncert by možno nepredstavoval f i -
na n č n ý úspech, keby nebol bratislav·· 
skému publiku ponúknutý spolu s dra
maturgicky bežnejšími abonentnými kon
certmi filharmónie, iba málo odlišnými 
od sezóny. Predstavuje však úspech m o -
r á l n y a u m e l e c k ý svojou pozor
nos tou k domácej novej tvorbe, z ktorej 
uviedol dokonca dve premiéry. Komu na
koniec prekážalo, že neprišli tí abonenti, 
pre ktorých sú filharmonické koncer ty 
hlavne spoločenským stretnutím určitej 
bratislavskej kasty za sprievodu Beetho
venovej čj inej (len, preboha, nie moder
nej!) hudby? Prítomné obecenstvo išlo za 
umeleckou udalostou a jeho očakávanie 
sa v plnej miere splnilo, čo dokazovala 
jeho nadšená reakcia. 

Na prvý pohlad nezvykle zapôsobila 
skladba Romana Bergera, zameraná na 
nové kompozičné postupy, pre ktoré je 
serializmus už iba základnou kostrou. 
Hľadanie nových zvukových možmostí je 
atribút, ktorý sa dnes často používa; hla
danie samo osebe je nič, ak nemá vzápätí 
nachádzanie a umeleckú realizáciu v osob
nej výpovedi. A tá bola u Bergera mimo
riadne sugestívna a bohatá. Berger je 
mysliteľ, ktorý pre svoje myšlienky na
chádza úspešne adekvátne prostriedky vy
jadrenia. Obdivuhodná je jeho kompo
zične konštrukčná famtázia, pretvámjúca 
pomerne jednoduché základné prvky na 
výra7Jove bohatý prúd nekonvenčnej hud
by. 

Kontrastom bol Zeljenkov Klavírny 
koncert, jednočastová skladba, stručná a 
výt·azove značne civilne zameraná. Myš
lienková a technická koncíznosť, vlastná 
Zeljenkovej práci, sa tu však dostala do 
určitého extrému: úspornost zvukových 
prostriedkov postihla predovšetkým kla-

vít·, ktorý nebol na úrovni koncertujúceho 
sólového nástroja, ale skôr iba koncer
tantným partom v orchestri. Kadencia po
tom prekvapila svojou odlišnosťou od ce
lého partu (nielen takmer nehrateľnými 
technickými požiadavkami, ktoré inde ne
mali obdobu) a dost narušila súdržnost 
formy. Sólista Jozef Bulva tu mal teda 
pomerne nevďačnú úlohu: ma jednej stra
ne nemal veikú možnost uplatnit svoje 
k'Vality, na druhej strane kadenciu ne
zvládol celkom presvedčivo. 

Vyvrcholením koncertu bolo uvedenie 
Sommerovej Vokálnej symfónie. I keď 
dielo neprináša po technickej stránke vera 
nového (v tom je nepochopiteľnost admi
nistratívJteho zásahu, ktorý ho postihol) , 
je to silná umelecká výpoveď, pieseň 
o večne chápanej a stále nepochopiteľnej 
tvári života. Výkony dirigenta i orchestra 
svojím ponorením do problematiky skla
dieb boli pozoruhodné už v prvej polo
vici; tu sa dostali spolu so Speváckym 
sborom SF k vrcholnému, až extatickému 
prejavu. Pritom v drsne štylizovanej 
strednej časti na Dostojevského text bol 
žiarivý tenor Gustáva Pappa, ako aj sbo
rový part i orchester, p lne zvukove vyvá
žený. Ziaľ, nemožmo to povedat o recitácii 
Otakara Brouska, prenášanej z\!ukovou. 
aparatúrou, ktorá vo vrcholných plochách 
nestačila speakerský part dostatočne vy
niest. Krajným meditatívnym častiam dala 
altistka N. Hazuchová sugestívne ovzdu
šie, zodpovedajúce nekonvenčnému textu 
Franza Kaliku (1. čast) i vyrovnanej ly
rlickej reflexii Cesare P aveseho (3. čast). 
Vcelku možno povedat, že tento koncert 
bol nielen jedným z Vlľcholných výkonov 
mladého dirigenta Bystríka Režuchu a 
rozhlasového orchestt·a (samozrejme, tiež 
všetkých zúčastnených), ale i jedným 
z vrcholov BHS, umeleckým zážitkom, na 
ktorý sa nezabúda. Možno ho azda pri
rovna! iba k vyzneniu koncertu Roberta 
Benziho. 

5. a 6. mája. Koncert Slcn;enskej filharmónie. Program: Igor Stravinskij: Sympho
nies of Wind Instruments, W . A. Mozart: Konce-rt pre klavír a orchester B dur (KV 
595 ), Gustav ·Mahler: Pieseň o zemi. Dirigent: dr. Ľudm>it Rajter. Sólisti: Pavel Stépán 
(klavír), Véra Soukupová (alt), Ivo Zídek (tenor). 

Opät určitý oddych oproti predošlému 
koncertu svojou klasicko-r<>mantickou 
prevahou programu. Stravinského Symfó
nie pre dychy sú veľmi osobité a charak
teristické pre Stravinského prejav. Pôži
tok vzrušenia zo zaujímavých kombinácií 
sa dosiahol napriek tomu, že dirigent i or-

chester podali nie velmi prierazný, dosf 
opatrný výkon. 

Jemnú melanchóliu posledného Mozat·
tovho klavírneho koncertu veľmi pekne 
vystihol a podal Pavel Stepán svojím cit
livým, prekrásnym tónom, ktorý napriek 
tomu, že sa neustále pohyboval takmer 
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na spodnom prahu dynamickej škály, bol 
mimoriadne tvárny a bohatý. Vôbec v ce
lom Stepánovom poňatí skladby prekva
pila a presvedčila jeho prísna, ušľachtilá 
štýlovosť výstavby detailov i celku, mužná 
zdržanlivosť a decentnosť výrazu. Zvlášť 
cenné bolo i to, že ani orchester nevybo
čil z ovzdušia daného sólistovým prístu
pom, v čom sa javí veľkost a štýlová mno
hostrannosť umeleckej osobnosti dr. Ľu
dovíta Rajtera. 

Mahlerova Pieseň o zemi bola napriek 
veľmi pekným výkonom sólistov Very 
Soukupovej a Iva Zídka i napriek výkonu 

velmi vyrovnaného a dobre vypracované
ho orchestra azda predsa len dramatw·
gickým omylom. Je pravda, že treba spla
tiť dlžobu u nás dosť obchádzanému Ma
hlerovmu dielu, no táto trocha čudná 
piesňovo-kantátová kompozícia trpí dis
krepanciou medzi pomerne komorným 
textom a velikášskym zhudobnením, kto
ré je napokon v svojom výtraze dosť h lbo
ko zakotvené v sentimentalite doznieva
júceho romantizmu. 

Úalšie tri koncerty abonentného filhar
monického cyklu BHS obsadili komorné 
orchestre: 

ll. a 12. 1JUÍja. Wiener Solisten. Program: A. Corelli: Concerto Grossa, op. 6, č. 1 -
D dur, A. Vivaldi: Koncert pre husle a orchester D. dur, A. Vivaldi: Concerto A dur, 
J. Haydn: Divertimento F dur, op. 3, č. 5, W. A. Mozart: Divertimento D dur (KV 136). 
Sólista: Giinther Pichler. 

Wiener Solisten sa predstavili ako tech
nicky dobre zladený kolektív s vyspelou 
kultúrou tónu a precíznou súhrou. Ich 
hra má zanietenie radostného muzicíro
vania. v ktorom nám však v barokovej 
polovici programu chýbalo viac štýlového 
ujasnenia a disciplíny. Baroková monu
mentalita neznesie totiž toľko tempových 
výkyvov, znervózňujúcich celkový proces 
skladieb. Nezdá sa, že by boli náhodné, 
vyvolané okamžitou indispozíciou, nakoľ
ko i v týchto výkyvoch bola vždy bez
chybná súhra: je to skôr vec poňatia skla
dieb, v tomto prípade málo presvedči
vého. 
Oveľa viac oprávnenej zvedavosti bu

dila druhá polovica programu, kde od-

zneli skladby majstrov viedenského k la 
sicizmu, sľubujúca skutočnú autentičnosť 
podania. Treba povedať, že plne uspoko
jilo iba podanie Haydnovho Divertimenta 
s nádherným Andante cantabile, o k torom 
treba hovoriť iba v superlatívoch. Tu bolo 
všetko disciplinované, všetko bolo na svo
jom mieste. Mohlo by to platiť i o Mozar
tovom Divertimente, žiaľ, vo finálovom 
Preste sa opäť prejavili sklony k agogic
kej neustálenosti, čím bol i tu výsledný 
dojem !llarušený. O sólistovi Vivaldiho 
husľového koncertu Gtintherovi Pichlerovi 
platí vcelku to isté, čo o celom súbore. 
treba však upozorniť na jeho pozoruhodný 
komorný tón, ktorý dobre splýval s cel
kom, a predsa sólisticky vynikal. 

17. a 18. mája. English Chambr e Orchestra. Program: J. Haydn: Symfónia f mol, č. 49, 
W. A. Mozart: Koncertantná symfónia p re husle a violu Es dur, H enry Purcell: Chaconne 
g mol, W. A. Mozart: Symfónia A dur (KV 201). Sólisti: Emanuel Hurwitz (husle), 
Cecil Aronowitz (viola). 

Program zameraný hlavne na baroko a 
klasicizmus bol jediným spoločným me
novateľom týchto orchestrov. Najvýraz
nejším celkom bol nesporne anglický or
chester, a to úplnou yYII"ovnanosťou sláči
kových nástrojov, ako aj mimoriadnou 
kvalitou dychov (2 les!llé rohy, 2 hoboje). 

Alexander Moyzes vo svojej p11acovni 
Poznanský chlapčenský sbor 

Ani po interpretačnej stránke nie je mož
né tomuto ensemblu nič vyčítať: hrajú 
precízne, vyrovlllane, s výborným vystih
nutím štýlu v každej skladbe. To bolo 
zjavné najmä v citlivom individuálnom 
rozlíšení HaydJnovho a Mozartovho štýlu, 
čo býva často problémom pre mimoriadnu 

Predvedenie Hayd1WVho oratória Styri ročné obdobia v katedrále sv. Víta 
Arthur Rubinstein na Pražskej jari 
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príbuznost. U nás málo hraná Moza~rtova 
Koncertantná symfónia, interpretačne dost 
nevďačná, bola pelmým zážitkom v po
daní huslistu Emanuela Hurwitza a vio
listu Cecila Aronowitza, decentne zlade
ným s komorným zvukom orchestra. Od
halenie zvláštneho ovzdušia Purcellovej 
Chaconne (u nás vôbec m á lo známeho 
Purcellovho diela) bolo zároveň i najväč
ším dramaturgickým prínosom Angliča
nov v orchestrálnom cykle BHS; škoda 

len, že nebol znásobený uvedením prislú
bených Brittenových variácií (hoci u nás 
už známych z podania Slovenského ko
morného orchestra), od ktorých sme si 
sľubovali autentičnost anglickej interpre
tácie. Zrejme nejasným formulovaním 
zmluvy Pragokoncert nepriaznivo ovplyv
nil dramaturgiu BHS a ochudobnil nás 
o ďalšiu skladbu 20. storočia; ako vidiet, 
nemá festivalový výbor vždy hlavné slo
vo - a to je škoda. 

20. mája. Pražský komor ný orchester bez dirigenta. Program: G. Rossini: Talianka 
v Al.žíri (predohra ), Jiŕí Družecký: Partita in F pn dyclwvé nástroje, W. A. Mozart: 
Symfónia Es dur KV 543, L. van Beethoven: Pr ometheus - predohra op. 43, Jan Vádav 
Voŕíšek: Symfónia D dur. 

Pražský komorný orchester bez dirigen
ta je skutočným svetovým unikátom. Je 
to už skôr malý symfonický orchester, 
u ktorého sa, samozrejme, požiadavky ko
mor'tlej súhry násobia počtom hráčov. Za
meriava sa tiež na orchestrálny repertoár, 
inými komornými orchestrami nezvládnu
teľný. Problémami súhry napriek vel kosti 
ensemblu netrpia, naopak, je dokonalej
šia než u mnohých dirigovaných orches
trov, a to práve vďaka komornému spô
sobu práce. Každý hráč precízne ovláda 
svoj part (čo je samozrejmé), no vie sa 
orientovat i v celej partitúre. Vystúpenie 
tohto orchestra však ukázalo, najmä v tes
nej následnosti po predošlých komorných 
orchestroch, že toto je tiež jediným jed
notiacim činitelom v takom rozsiahlom 
kolektíve. Z toho vyplýva trochu samo-

účelné zdôrazňovanie virtuozity súhry (tá 
je brilantná), no chýba tu okamžité do
tváranie interpretácie prvkami vedúcej 
osobnosti priamo v procese zaznievania 
hranej skladby. Z toho v mnohých prí
padoch vyplýva trochu akademický prí
stup k interpretácii. 

Z dramaturgického hladiska bolo zaují
mavým prínosom uvedenie Družeckého 
Partity pre dychy, sviežej skladby, a Vo
ríškovej Symfónie D dur, ktorá je špecia
litou tohto orchestra a ozaj ju tažko mož
no počut v lepšej interpretácii. Uvedenie 
týchto skladieb ukazuje, aké velké hod
noty skrýva málo známe obdobie nášho 
domáceho klasicizmu; objavná umelecká 
práca tu výrazne prekrýva problémy 
Pražského komorného orchestra a naopak, 
umožňuje vynilmút jeho kladom. 

26. a 27. mája: koncert Slovenskej filharmónie, dirigent Ladislav Slovák. Program: 
L. van Beethoven: l. symfónia C dur, J. Haydn: Koncert pre violončelo a orchester. 
L. van. Beetlwven: 2. symfónia D dur. Sólista: Saša Večtomov. 

Vydarený koncert z klasického reper
toáru bol azda opät únikom od pôvodnej 
koncepcie BHS, no nemožno mu upriet 
dramaturgický význam volbou jednotné
ho štýlového rámca a najmä uvedením 
dvoch menej hraných Beethovenových 
symfónií. Iba skutočnost, že nasledoval 
bezprostredne po rovnako štýlove zame
raných koncertoch komorných orchestrov 
mu dáva pečat dovŕšenia určitej jedno
tvárnosti zamerania takmer celého me
siaca festivalu! 

Na svojom Beethovenovi Ladislav Slo
vák ukázal, ako sa jeho dirigentský natu
rel neustále rozvíja k stále novým a pre
kvapivo vyhraneným polohám. Obidve 
symfónie mali jasné štýlové kontúry, pre
svedčivý spád a napätie klasickej umier-

nenosti s potenciálnym beethovenovským 
búrliváctvom. Slovákovi sa tu podarilo 
presvedčivo zachytit toto ovzdušie mla
dých Beethovenových diel. Pritom odlíšil 
individuálny charakter obidvoch symfó
nii: prvá mala gracióznost, ktorá ju ešte 
približuje svetu Haydnovej hudby, druhá 
nespútaný spád; presvedčivo bolo i v inter
pretácii umiestnené významové !ažisko 
v Larghette. Iba ojedinelé zvukové kazy 
v lesných rohoch a trocha pomalé Scherzo 
čiastočne narúšali výsledný kladný dojem. 

Postavenie Haydnovho violončelového 
koncertu bolo úskalím tohto programu. 
Odlíšenie individuálnych štýlov majstrov 
klasicizmu, ktoré sme obdivovali u An
gličanov, sa tentoraz nepodarilo: Haydn 
tu vyznel bezfarebne. Nie malú vinu na 
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tom mal sólista Saša V ečtomov, ktorý 
volil tempá 2lrejme v snahe zdôrazniť gra
cióznosť a skôr lyrioké ladenie skladby. 
Hoci v jeho parte zámer dosť vychádzal, 
postavil orchester pred neriešiteľnú úlo
hu: celok sa dostal tempove pod prah 

živosti a najmä finálové Allegro vyvolá
valo dojem, akoby orchester vláčil okovy. 
Celok teda vyznel rozpačite napriek veľ
mi peknému tónu a zreteľnej technickej 
suverenite sólistu. 

2. a 3. júna: koncert SLovenskej filharmónie, dirigent Roberto Bemzi. Program: 
Georges Auric: Predohra, Claude Debussy: Tri balady na texty Franr;ois ViUona, 
G~orges Bizet: Detské hry - suita, Jules E. Massenet: Listová CÍ!ria z opery Werthe·r, 
Hector Berlioz: Fantastická symfónia, op. 14. Sólistka: Jane Rhodes (Francúzsko). 

Najväčšou atrakciou .tohoročných BHS 
bol koncert mladého francúzskeho diri
genta talianskeho pôvodu Roberta Ben
ziho. Možno povedať, že za materiálny 
úspech tohto koncertu usporiadatelia ďa
kujú predovšetkým filmovej popula rite 
bývalého zázračného dieťaťa; no dnes mc
no Benzi už nie je iba lákavým reklam
ným heslom, ale aj zárukou umeleckého 
zážitku. Po čase jeho dozrievania, keď 
nebolo jasné, či nežije iba zo svojej det
skej slávy, predstavil sa nám v minulej 
sezóne a v tomto programe umelec, ktorý 
má čo povedať. 

Jeho program bol zostavený výlučne 
z francúzskej hudby - a to je sympatická 
skutočnost. Detailná zostava proga:amu 
navyše preulmzuje vyhranený dramatur
gický zmysel nielen preto, že cieľavedome 
uvádza diela málo známe (pre nás Auric, 
Debussyho Balady a konečne i Massenet): 
ale hlavne tým, ako vedel skladbe, na ktoru 
chcel upútať pozornosť, pripraviť pôdu 
menej . pozoruhodnou pred.ošlou sklad bo~! 
Auric hudba zo začiatku vtipná, neskor 
stále h ezzubejšia, vyplňajúca iba nepríliš 
tvorivo zvolenú bežnú klasickú schému, 
bol skutočne hlavne psychologickým po
,zadím Debussyho balád; Bizetova suita, 
ktorá by na filharmonickom koncerte za 
iných okolností budila vážne rozpaky sv<?
jou umeleckou nenáročnosťou, vhodne pn
.pravovala dramaticky účinnú ( i keď este
ticky dosť problematickú) h udbu Masse
netovej árie. 

Významový akcent dalo, pravda, obi
dvom vokálnym skladbám programu nie
len vhodné umiestnenie, a le i pozoruhod-

ný výkon dirigentovej manželky mezzo
sopranistky Jane Rhodes. Jej tvárny hlas 
tmavej zamatovej farby sa prekrásne vy
rovnane spájal s farbami orches•tra v De
bussyho Baladách a vyvolával zvláštne 
archaické ovzdušie Villonových básní. 
V Massenetovej árii dosiahla výborné 
psychologické i dramatické odtienenie 
jednotlivých úsekov predovšetkým hlaso
vým prejavom, hoci bolo cítiť, že speváč
ka je priam nabitá dramatickým napätím, 
na scéne zvýrazniteľným gestom a pohy
bom ; i toto koncertné sebaovládanie dá
va tušiť talent mimoriadnej dramatickej 
umelkyne. 

Z'Volený program predstavil di.irigent
ské umenie Benziho ozaj m nohostranne 
a plasticky. Ľahkosť a šarm v podaní 
Aurioovej predohry a Bizetovej suity, cit
livá komornosť a zmysel pre archaické 
ladenie v baladách Debussyho, vkusnosť 
v modelovaní orchestrálneho .partu v Mas
senetovi - ale najviac strhol kreáciou 
Berliozovej Fantastickej symfónie. V jeho 
poňatí dominovala agogická uvoľnenosť, 
adclwátna novoromantickému štýlu, zdô
raznená vysokým dramatickým účin
kom. Vytváral konflikty hlavne ostrý
mi kontrastmi, dal orchestrálnemu zvuku 
mimoriadny lesk a pregna:ntnosť. Jeho 
gesto j e efe'ktné pre obecenstvD, ale vždy 
zostáva ušľachtilé a efektívne, výrazné 
pre orchester. Benziho vystúpenie bolo 
teda nielen atrakciou pre širšie publi
~um, aké bežne stretávame v koncertnej 
sále ale hlavne ozajstným umeleckým 
zážitkom i pre náročného poslucháča. 

9. a 10. júna. Zá.verečný lvoncert BHS. L. van Beethoven: 9. symfónia d mol, op. 125. 
Sólisti: Margit László- soprán (Budapešt), Anneliese Burmeister- alt (Berlín) , Fritz 
UhL - te.nor, Heinz Holeczek - bas (Viedeň). Orchester a Spevácky sbor Slovenskej 
filharmónie dirigoval Ľudovít Rajter (sbormajster J. M. Dobrodinský). 

Po niekoľkoročnom prerušení sa festi
valová dramaturgia !Vracia k osvedčené
mu záveru - Beethovenovej deviatej so 
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Schi11lerovou Odou na radosť. Veď v celej 
literatúre ťažko nájst dielo, ktoré by sa 
na festivalový záver tak hodilo svojou 

monumentalitou a alktuálnosťou vo .vše
ľudiskom dosahu. Irst e v svojej neobvyk
losti nesie v niektorých detailoch i prob
lémy, ktoré dráždili jeho dobu a ktoré 
čas celkom nezahladiJ; nič však nemôže 
tejto hudbe uprieť veľkost (dokonca ani 
prisk.romná Beethovenova negácia predo
šlých častí v basovom úvode Ody). Iba 
príliš časté používanie tejto hudby na zá
ver sezón a festivalov nesie v sebe nielen 
nebezpečenstvo, že zovšednie, ale že sa 
z nej stane určitá konvencia, čo si ne
zaslúži. 

Naštudovanie dr. Ľudovíta Rajtra iste 
poskytlo poslucháčom pôžitok z tejto 
hudby, no neboLo taJké jedi.nečné, aby 
zmienené nebezpečenstvo celkom neg.a
valo. Prvé časti boli klasicky vyrovnane 
vystavané s eleganciou a prehľadom, d i
rigent však stál .trocha nad dielom, zdalo 
sa, že b ol doň málo ponorený. Až v záve
rečnej Ode na radost bola gradácia viac 
strhujúca. Rušivým prvkom bolo ll'iešenie 
nástupu sólistov m edzi druhou a .treťou 
časf ou (ani zreteľný dirigentov pokyn 
celkom nezabránil "muzikálnej" časti 
obecenstva vítať sólistov potleskom a tak 
rozbiť súsúredenie celku); mo!Žno, že by 
bolo menej ohľaduplné k sólistom, no pre 
vyznenie diela prospešnejšie pll'ikloniť sa 
k nástupu sólistov hneď na začiatku J. 

KOMORNÉ KONCERTY 

Cyklus komorných koncertov na toho
ročných BHS je v podstate r eprízou vla
ňajšieho - čo do problematiky návštev
nosti i čo do dramaturgie a umeleckej 
úrovne. Komorné p odujatia mali vcelku 
lepšiu úroveň ako orchestrálne koncerty, 
ale trpeli opäť chronickým nedostatkom 
obecenstva. Zdá sa, že čiastočnú vinu na 
tom má i odpadnutie dv och koncertov 
(pražské noneto, spevácky koncert Hazu
chová-Malachovský) - ešte pred začatím 
BHS. 

Oproti koncertom SF väčšina komor
ných podujatí mala zaujímavejšiu a po
slaniu BHS bližšiu dramaturgiu (spomeň
me koncert Venhodovcov, konce rt z tvor
by O. Messiaena, Dorow piesňový recital, 
vystúpenie Novákovho kvarteta, Hudby 
dneška a i.) , mnohé z podujatí mali vy
sokú, vrcholnú úroveň BHS (Dorow, Ja
náčkovo kvarteto, rumunskí m adrigalisti). 
no i ostatné vysoko predčili štandard 
(koncert orchestra Moskovského konzer
vatória, reci tal Marthy ·Mod l, organový 
koncert) , takže bolo potom skutočne veľ
mi trápne pre us.pori·adateľov a deprimu-

s ostatným aiparátom (riešil to tak napo
kon i Václav Talich). 

Kvar.teto sólistov prejavilo veľkú sú
stredenosť a .vyrovnanosť; bolo nesporne 
na výške. P ritom bolo možné obdivovať 
u všetkých nevšednú kultúru tónu a naj
mä u rakúskych spevákov obdivuhodn2 
čistú di.Jkciu. Kompaktnosť s ostatnými 
zložkami trocha .narúšal nesúlad medzi 
tempovým poňatÍim .sólistov (napodiv ce
Iého kvarteta) a dirigenta, ktorý bol na
priek veľkej disciplíne dosť zrejmý. Sbor 
podal pekný výkon, opäť sme obdivovali 
jeho kompaktný zvuk .a rozsah dynamic-
kej škály. · 

Záverom možno konštatovať, že toho
•ročné slávnosti .aj čo do kvality výkonov 
aj v organizácii a koordinácii akcií pre
výšili minuloročný štart. I väčšie zastú
penie zahraničných účinkujúcich dodalo 
podujatiu väčší lesk, zodpovedajúci fes
tivalu. V d ramaturgii orchestlrálnych cyk
lov však bude •ozaj potrebné nájsť vlastnú 
tvár festivalu; doterajší dramaturgick)' 
prístup robí z Bratislavských hudobných 
slávností iba provincionálny festival, 
aký·ch sú v Európe tucty. Domnievame 
sa však, že máme právo na väčšie ambí
cie a máme aj možnosti realizovať ich! 

Juraj Pospíšil 

júce pre umelcov, keď návštevnost sa 
z;väčša pohybovala okolo 70-100 poslu
cháčov, ba niekedy klesla i pod 50 (Nová
kovci). 

Fakt je však aj to, že v súvislosti s blí
žiacim sa záverom školského roku kon
zervatórium i VSMU priam chrlili množ
stvo koncertov, ktoré tiež odčerpávali časť 
možných návštevníkov, alebo ich tak vy
čerpali, že na koncerty BHS už potom 
radšej nešli. Myslím, že by sa malo po
uvažovať o tom, či by sa tieto koncerty 
nemali presunú! na skor ší termín - napr. 
najneskoršie cLo konca a príla, aby "skalní" 
návštevníci koncertov neboli postaven í 
pred problém, kam vlastne ist. Myslím 
tiež, že nedeľné predpoludnia v letnom 
období sa už na koncerty menej hodia, 
no na druhej strane večer nemôžu potom 
zase chodiť na koncerty deti, ktoré vďaka 
ESU tvorili počas celej sezóny, najmä 
v zimnom období, stálu, i keď, pokiaľ ide 
o osobné obsadenie, meniacu sa skupinu 
obecenstva, ktorá zároveň získavala i dob
ré ponaučenie. 
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, ' ieň Cs r ozhlasu Noví pévci ma,drigalú a komorní hudby 
24. aprtla, ~96~-K~~~!tblí~á (soprá~). pri čembale _umele~ký vedúci a d_iri~ 

~~:t~ir~~lZ:Vt V ~nhoda. Program: grchoJ;ŕ :e~:a;:~~~~~~:i~o;,~t~e~~~~~~i 
lntrada, Thoi:wt Arbeau: P~v~na, ~sua •t o Orlando di Lasso: H<>r vi vi~onfortare; 
Leo11J(Lr~I:.rt=::;;,: ~~~:~":" v:Ul s:tz~~rg: zastaveníčko,. Ľúbostný l~ Z Prf!-hY 
~ra~euden~alu GuiÍlau me de Machaut: Se je souspir (virel~ts), ~'tl estmt nulzip::o-

0 · • ' us· In hoc anni circulo Solis pra,evw, Prtmo tempore, , utus 
rytmtcke ~ote_to ), Al'?'onD Y"': . : CT-udio Monteverdi: Benátske piesne voj enské a lubost
stt memona It nt1Jta t omvm, ""' 00 · z v P eter 
n~: Cosi soz: Hor ch' el ciel, Ar~ A vvampo. P:z-~el Borkovec: \'"!' 3 ~g~~~~ c.::::a_rigaly 
Eben: Starodávné čarování mtlemu (lud. p~ez~), _Jan Rych~t . ' ho kl O človeku 
Ch M nstern) Eugen Suchoň: Dve lyrtcke ptesne zo s orave cy ~ , . 
~a text~rJ~na Smr~ka, Klement Slavický: Jen ty si neber za ženu (lud.ova poezta). 

17-členný pražský ensemble (9 m~žo:', 
8 žien) nezaujal ~ba vyspel~u muzlkall
tou, záľubou v sytych farbach, pest_ro~ 
a širokou dynamickou paletou , - naJI?a 
smerom nahor, ale predovšetky!D nadse~ 
ním , s akým títo interpreti pns~pov.ah 
klu slmtočne živému znovuuvadzanlll kle
notov starej hudby, ale i sú_časnej mo
derny. Okrem početných nahr~~?k a :kon
certných zájazdov do zah ramc1a _(F_'·ran
cúzsko, Rakúsko, NSR) p?čas, svoJeJ de~ 
satročnej existencie venuJe subor ~e~k~ 
pozornosť popri tradično~ repertoan l 
oprašovaniu" domácich, davno zabudnu

tých hodnôt, z ktorých vie ~ájst~ , vybr~ť 
a naštudovať skutočne tie na]zauJl_ma_veJ
šie, najpútarvejšie a umel~cky n~Jpnťaž
livejšie hudobné diela. Málokto;~ pod<?b
ný ensemble by sa mohol pochvaliť taky'? 
priam vzorovým zostavením dra~t.urg'l_e 
programu, ktorá bola je~n~ z na]SllneJ
ších stránok celého podu]atla. 

Ak by sme chceli súbor pražskfch ho;stí 
porovnať napr. s _naší~ J?adngalovym 
sborom pri SF, mus1me ceskemu ensemblu 
v prvom rade priznať prvenstvo v pestros
ti, zaujímavosti , a pútavost_i programu. 
Venhoda vedie subor - ktor:eho doméno_u 
sú predovšetkým krásne sy·te. basy, vy
borná sólistka-sopranistka (M1lada. Bou
blfková) šikovný tenorista- k m uzlkant
sky pln~krvnému, ~uko:ro sý~e~u, vi•ac 
exponovanému prejavu; J~~_o u_s1h e sme: 
ruje predoyšetkým n3: ucm ne. celkove 
podanie skladieb, men~J n~ detall. V kul~ 
tivova:nosti a zvukoveJ suhre hlasov b)_ 
naši m adrigaHsti s českým súborom mohl~ 
súperiť, no v celkovom prejave, V: nadšem 
a muzikalite podania už mene~. Co_ s~ 
týka intonácie pražských host1, naJma 

v exponovan ých výškach sop;ánov, .. ži~
dala by sa väčšia istota a v suhr:e va~š1e 
zladenie skôr individuálneho preJ_avu J~d
notlivých členov čo do farby a 1:ntenz1<ty 
tónu. 

v prvej polovici programu si Venhoda 
temer ani nezadirigoval. Úplne v _du~hu 
tradície sprevádzal súbor na rozliičnych 
nástrojoch. Hral na miniatúrnom pcrenos
nom čembale (výrobok záv. !"e~·rof) ~ po
merne bohatými registračnyml !Dozn.os
ťami na nástroji drnkacom, na v1acerych 
bicích, v čom mu z prípadu na ~rí~d 
pomáhali wátane zobcoveJ fla~ty 1 m:
ktorí členovia súboru. Pochop1teľne, ze 
to autentičnosť a živosť jednotlivých pies-; 
,ní úmerne zvyšovalo. Z t:ro:.by renesan~
ných majstrov zaujal naJma Venosa na
ročnou, zo strany sboru nie však v_ždy 
ideálne zvládnutou zv~<lvosťo~ ~ z~~
bou v chromatike. ĎaleJ sme pocuh ukaz
ky tvorby skladateľov, ktorí žili v J?!rahe 
v XIV. storočí. Práve v týchto. skladbách 
používal súbor ~prieyod stary~h dmka
cích i bicích n astroJOV, ako 1 kontrast 
v obsadení (sóla mužské, duo ženské, sbor 
a pod.). 

v modernej, druhej polovici programu 
už za priameho di•rigovania Venhodu od
zneli ukážky zo súčasnej tvorby čs. au to
rov. Velmi vydaren ou z nich bolo "Staro
dávne čarování m ilému", kde sa dost~lo 
príležitost i uplatniť svoj ku}tivo':aný vr:uc
ny prejav Milade Boubhkove]. I tleto 
diela okrem menších intonačných kazov 
plne zaujali svojou muzikantskou bezpro
strednosťou. účinne vybudovanou dy~a
mi<:kou fomnou a výstižným. vyjadremm 
obsa hu, čo vyvolalo nadšený ohlas u pub
lika. 

26 aprí la Piesňový koncert Marthy Mi:idl (mezzosoprán) - ~t1Jkúsko. Pri kOO;v~ 
Frederick Marvi~ (Rakúsko~ ~roľ:~::sľ~~:!n~~kLľíu~~e~~f:etJ;ie~~ ~~k~: I~~fie-
Josepha K. B. Etche-ndorfa, Do • ' k· Cigánske ~Zódie op. 55 na básne Adolfa 
nisches Liederbuch, Antontn vora . ' 
H eyduka. 

" 34.4 

Výkon svetoznámej speváčky nás pre
svedčil, že táto umelkyňa už prešla zeni
tom svojej kariéry. Vďaka osobitému po
ním aniu sme však predsa mali čo obdi
vovať na jej podaní. Jej hlas ešte nestratil 
svoju zamatovú sýtosť, osobitý timbre a 
miestami i kovový lesk - najmä v dyna
mických wcholoch. Jej intonáci>a a vyrov
nanosť však už občas pokrivkáva najmä 
v jemnejších odtienkoch (napr. pri náh
lom striedaní piana a forte) najmä v stred
ných a nižších polohách tam, kde sú pre
chody z jedného do druhého registra. Cel
kový charakter jej hlasu a hlasový fond 
sa však nestotožňuje s našimi predsta
vami o komornom speve, treba nám však 
poukázať na dobrú zrozumiteľnosť textu 
a predovšetkým na tvorivý prístup k vy
nášaniu obsahu jednotlivých čísiel reper
toáru, ako aj neobyčajnú schopnosť umel
kyne navodzovat určitú atmosféru: od 
melancholicko-lyrickej cez pokoru pobož
ného veriaceho i pochmúrnu tragiku 
k strhujúcemu dramatickému pátosu až 

k priam bezuzdne temperamentnému vý
razu (Dvoi'ák). 

Osobitú náladu navodilo úplné zhasnu
t ie svetiel v hľadisk~, čo síce na jedn ej 
strane prispelo k väčšiemu sústredeniu 
obecenstva na výkon speváčky, no súčas
ne, žiaľ, i vyzdvihlo nevkusne upratané 
pódium. 

Skoda, že umelkyňa nemala šťastnejšiu 
ruku pri výbere svojho klavírneho spre
vádzača. Frederickovi MarV'ilnovi (Rakús
ko) nemožno síce uprieť určitú dávku 
muzikality, no zároveň nemomo zamlčať 
veľkú povrchnosť vo vypracovaní detailov 
- vo vynášaní kantilény (najmä v bo
hatšie kolorovaných sprievodoch), ktorej 
často chýbali farebnosť i plastika (napr. 
u Schumanna) , a najmä pomerne slabši·u 
technickú zdatnosť pri niektorých vir
tuózne exponovaných miestach (záver po
slednej Wolfovej piesne - Môj milý býv a 
v Penne), ako i v mnohých piesňach A. 
Dvoi'áka. 

30. ap1·íla. Koncertná sieň SF. Večerný koncert z tvorby Oliviera Messiaena. Hrali: 
dr . Ferdinand Klinda (organ) a členovia komorného súboru Musica Viva Pragensi.s:
dr. Milan Kostohryz ( klarinet), Bohuslav Pu.rger (husle), Jan Sirc (violončelo) a Ar
nošt W ilde (klavír). Pr<Jgmm: Olivier Messiaen: La Nativité du Seigneur - 9. medi.
;ácií pre organ; Qua,tuor pour la fin du te·mps pre husle, klarinet, violončelo a klavír. 

Program tohto koncertu pozostával love, alebo iba za spr ievodu občas znejú
z dvoch častí a ukázal nám najmä star- cich almrdov klarvíTa. Pomerne rozsiahle 
šiu tvorbu O. Messiaena, kde sa výraz- časti mali potom d)"namický oblúk vybu
ne uplatňuje náboženský mys ticizmus. dovaný princípom tzv. zlatého rezu -
Dr. Klinda upozornil na seba popri pri- veľkým narastaním s k rátkou kódou. ·In
liehavej, skutočne pastorálnej registrácii, terp retácia diela kládla práve sólistickým 
popri technickej istote najmä pôsobivou exponovaním jednotlivých nástrojov na 
výstavbou kontrastujúcich častí, filozofie- hráčov zvýšené ná roky, nakoľko museli 
kou hlbavosťou a preňho t)'lpickou hudob- spájať sólistick é umenie s požiadavkami 
nou inteligenciou a vtipom. komornej súhry; spomeňme napr. na uni-

Výkon členov Musica Viva Pragensis sono všetkých 4 hráčov v časti Dans de 
v druhej polovici v pomerne zriedkavo la furer pour les 7 trompettes. Pražskí 
obsadenom kvartete Quatuor por la fin hostia tieto požiadavky splňali úspešne, 
du temps z r. 1941 zaujal zvláštmym expo- no predsa v sólach upútal najmä dr. Kos
novaním nástrojov, pretože zneli málo zá- tohryz, ktorý popri vynikajúcej technike 
roveň. Skladateľ ich ·využíval najmä na a intonácii upútal kultivov•aným, dyna
demonštrovanie svojej originálnej melo- micky bohatým, plasticky tvárnym, vrúc
dickej invencie a dokázal pomerne výraz- nym muzikantským prejavom v rozsiah
ne upútať poslucháčov melódiou, ktorú lom sólovom parte 2. časti. 
prednášal jeden z nástrojov buď iba só-

7. mája. Konc. sieň Cs. rozhlasu. Koncert Novákovho kvarteta: Antonín Novák - 1. 
husle, Dušan Pandula - 2. husle, Vladim ír Krejza, viola, J,arosLav Chova.nec - vio
Lončelo. Spoluú.činkoval: Dalibor Jedlička '- sólista opery ND v Pr ahe. Program: Alois 
Hába: XIII. sláčikové kvarteto, op. 92 - .,Astronautické" (z r. 1961), Marek Kopelent: 
III. sláčikové kvarteto (z r . 1963) - jednočastové, Miloš Se.dmidubský: "Lúčenie huslí"' 
s basovým sólom na text R. Pandul.ovej (z r . 1964), Franz Schubert: Sláčikové kvarteto 
d mol "Smrť a dievča". 

Súbor vystúpil s náhradníkom (Krejza 
za chorého Josefa Podjukla), čo sa, po
chopineľne, prejavilo i v úrovrni vystú
penia. Ochorenie violistu zapríčinilo, žiaf, 

aj zmenu dramaturgie, z ktorej vypadli 
pôvodne na plánoVIané diela slovenských 
skladateľov (Suchoň, Kupkovič, Kolman) , 
čo v spojení s termínom podujatia (sobota 
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p.t·ed dvoma sviatkami a kolízia s výmen
ným koncertom VSMU) a s dáždivým 
počasím odradilo značnú čast obecenstva, 
takže bolo prítomných iba niečo vyše 40 
divákov. Táto skutočnost vrhá dost divné 
svetlo na našu mladšiu skladateľskú ge
neráciu; jej mnohé nové skladby v kvar
tetovom obsadení najmä tento súbOT pro
paguje. 

Prvá polovica programu Novákovco,· 
niesla sa v znamení súčasnej českej tvor
by. Hábovo kvarteto - poltónové - je 
tradičné čo do kompozičnej techniky a čo 
do formy prezrádza skúsenost a zname
nitú invenciu svojho tvorcu. 

Kopelentovo kvarteto reprezentovalo 
radikálnu avantgardu českej skladateľ
skej obce a bolo jedinou skladbou, ktorá 
odznela v zhode s pôvodným plánom. 
Tento 7-minútový výtvor pozoruhodne 
využíva rozličné možnosti kvartetového 
obsadenia vrátane rozličných šelestov, bú
cha111ia a najmä glissánd smerom nahor 
a nadol v najrozličnejších zvukových i 
zvukovo-tónových kombináciách. 
Trojčastové kvarteto M. Sedmidubské

ho zaujalo najmä tretou častou, v ktorej 

účinkoval Jedlička, spieval buď a capella, 
alebo len s veľmi jednoduchým s prievo
dom. Sýty, krásne :zJafarbený zvučný bas 
pražského sólistu, vyrovnanost registrov, 
čistá intonácia, muzikálny prejav a vzác
ne pochopenie textu patrilo k najla·ajším 
umeleckým zážitkom večera. 

Celkove môžeme konštatovat, že túto 
čast programu podali Novákovci s po
chopením, bravúrou a s nadšením. Mies
tami by však bol celkovému dojmu po
mohol väčší dôraz na dynamické vybrú
senie a na kultivovanost a jednoliatost 
celkového zvuku. 

V druhej polovici nás interpretač<ná úro
veň Schuberta presvedčila, že tažisko ume
leckých výbojov tohto ensemblu spočíva 
výlučne v naštudovávaní modemy. Popri 
intonačnej a technickej neistote, popri 
povrchnom a nejednotnom frázovaní naj
viac škodilo neštýlové, ničím neopodstat
nené forsíxovanie tónu a celkove vehe
mentný a dynamicky málo diferencovaný 
prejav, čo je nedostatok, ktorý nemožno 
pričíta.t iba na vrub suplovania violistu, 
ale črta, čo charakterizuje celkový prejav 
súboru. 

10. mája. Piesňový recital Dorothy Dorow (soprán) - Anglicko. Pri kl.a.víri Jiŕí 
Hubička. Program: Alban Berg: 4 piesne op. 2, Maurice Rave1. 5 ľudových gréckych 
melódií, Olver Messia.en: Poemes pour Mi, Luigi Dall.a.piccota.: 4 piesne na verše 
Antonia Machada, Benjamin Britten: Winter Words op. 52, Ľudové piesne britských 
ostrovov. 

Piesňový recital anglickej speváčky bol 
jedným z vyvrcholení BHS. Táto mladá 
speváčka vďaka blízkemu vztahu k mo
dernej piesňovej tvorbe, hoci koncertuje 
iba od r. 1959, vďaka svo.imu umeniu. 
s akým ju interpretuje, získala. si už v hu
dobnom svete osobité, vynikajúce posta
venie. 

Pri hodnotení jej výkonu treba sporne
nút predovšetkým jej prírodou dané mi
moriadne predpoklady pre úspešnú spe
vácku kariéru: Dorow má absolútny sluch, 
mimoriadny trojoktávový rozsah hlasu a 
sugestívny prejav i timbre. Veľké nada
nie, vyspelú muzikalitu a nespornú inte
ligenciu obohatilo školenie o výbornú spe
vácku techniku, ktorá tomuto sopránu 
umožňuje udivujúci dynamický rozsah, 
veľké nmožstvo najrozličnejších farieb 
(od jemne zamatovej cez pastelový, sýty 
odtieň až k mohutnému dramatickému 
pátosu) vo všetkých polohách a regis
troch. ,Pritom všetkom tieto výrazové 
prostriedky používa speváčka suverénne, 
hravo, dodáva im punc osobitosti a ne
opakovateľného pôvabu, takže :zJaujme od 
začiatku až do konca vystúpenia. V kon
certnej sále si tvorivá atm osféra vynútila 
priam neobvyklé ticho. Každý bol plne 
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sústredený na vychutnávanie jedinečného 
piesňového umenia. Ci neopakovateľná 
ľahkost a zreteľnost koloratúr, či nosná 
sýtosf stredných a nižších polôh, či kriš
táľová čistota výšok, či fascinujúca inten
zita dYillamických vrcholov - všetko je 
u nej priam v ideálnej podobe. Dorow je 
akoby hračka prírody, jedna z tisíc, kde 
sú všetky možné predpoklady speváckeho 
prejavu ideálne obsiahnuté, zastúpené a 
vyvážené. 

V našej koncertnej praxi sa už stalo 
priam pravidlom, že priebojný dramatur
gický program býva vyvážený iba pod
priemernou alebo priemernou reprodukč
nou úrovňou. Piesňový recital anglickej 
umelkyne splňuje všetky požiadavky a 
môže v tomto smere v budúcnosti slúžit 
ako vzÓr dramaturgie a jedinečnej ume
leckej úrovne. Skoda však, že toto vynika
júce umenie sa stretlo s takým zahanbu
júcim nezáujmom nášho publika. Na kon
certe nám chýbali všetci aktívni inter
preti i prívrženci Hudby dnešk:a, väščina 
mladej skladateľskej generácie muzikant
ského i hudobnovedného dorastu! 
Jedinečná kultivovanost a široká výra

zová paleta speváčky sa zaskvela v úvod
nom Bergovi. Svoj vztah k bezprostred-

nému ľudovému prejavu a temperamentu 
uchvacujúco demonštrovala Dorow v Ra
v~lo~ i v Bz:it~enovi (úpravy ľudových 
ptesn~). Osob1tl:' melodiku a svojrázny 
kolont O. Messiaena stwámila zas nena
podobiteľne interpretáciou jeho cyklu 
Poemes pour Mi. Rozsiahly BrHtenov cyk
lus ukázal zas, že i v rozvláčnych sklad
bách možno vera dosiahnut prostredníc
tvom pest~ej dynamickej i výrazovej pa
lety. Veľke reprodukčné možnosti a prí
kladný vztah k štýlu demonštrovala Do
row prídavkom z romantickej piesňovej 

tvorby - známej piesne Es muss ein 
Wunderbares sein z cyklu Franza Liszta 
Gesammelte Lieder. 

Ak si uvedomíme, že celý repertoár an
g~i~~ej umelkyne je na našich koncertných 
PÓ<hach temer neznámy, tým viac mu
sí_me vyzdvihnúť pohotový, presný, tech
mcky spoľahlivý, dynamicky i farebne bo
hatý, kultivovaný a citlivý klavírny sprie
vod Hubičku, ktorý značnou mierou pri
spel k navodeniu tvorivého muzikantské
ho ovzdušia. 

15. má!.a Veče_rný ko_ncert ~~nornéh~ orchestra Moskovského štátneho konzervatória 
Petra l~Jtča . CaJ_kovskeho. Dtngent: Mtchail T erian, národný umelec Arménske· SSR 
a laur~a.t štatneJ ceny, sólista: La.zarij Berman. Program: Baldassare Galuppi. Kimcert 
~re slačiky, Johann Sebastian Bach: III. brandenburský koncert G dur Joha;"n Sebas
ttan Bach: Koncert f mol pre klavír a orchester, Arthur Honegger: P;elúdium ari<>so 
a fughetta na meno BACH, Piotr ľljič Cajkovskij: Andante cantabile zo sláčikového 
kvarteta D dur, op. 11, Jan Rjat:s: Koncert pre sláčiky. 

23-členný súbor - približne dvojité ob
sadenie našich Warchalovcov - posluchá
čov moskovského konzervatória sa od 
svojho založenia v r . 1961 vypracoval na 
vysokú umeleckú úroveň a je zároveň 
svedkom vysokých požiadaviek a výbor
nej. úro;'ne najznámejšieho z vysokých 
soVIetskych hudobných učilíšt. Napriek 
nízkemu priemernému veku členov súbo
ru (s najväčšou pravdepodobnostou mô
žeme tvrdiť, že sotva presahuje 20 rokov) 
sme oprávnení hodnoti! výkon ensemblu 
ako každý iný komorný orchester, ktorý 
hostoval na BHS (pozri stat o orchestrál
nych koncertoch!). 

K najväčším prednostiam tohto orches
t:a patr_ia .?ôraz na. vrúcnu spevnost, plas
tiku naJma pomalych častí, pomerne ver
ký dynamický rozsah (spomeňme napr. 
na finále Bachovho brandenburského 
koncertu) , spoľahlivá čistá intonácia 
v~ácn~ dô~~ na zretei~ost kontúr a pres~ 
nl! artrkulacm, muzikantsky bezprostred
ny, spontánny prejav, obdivuhodná súhra. 
V r~c~lej~ích, najmä dramaticky vyhro
teneJŠich usekoch sme zas obdivovali su
verénne virtuózne majstrovstvo zname
nitú _sú~ru, temperamentné, priebojné, 
eneľgrcke podanie a neobyčajnú intenzitu 
zvuku a istotu vo veľmi rýchlych úse
koch. Je príznačné, že tento dôraz ruskej 
školy na spevnost, ktorý prezrádza cel-

kový zvuk i interpretačný štýl orchestra 
~a výb?rne uplatnil najmä v talianskej 
u~odneJ. skladJ:>e od Galuppiho a, pocho
Piteľne, 1 v CaJkovského známom Andan
te cantabile a vôbec v pomalších častiach 
ktoré patrili k najsilnejším stránkam ich 
výkonu. Bacha interpretovali typicky slo
Va111sky - zdôrazňovaním vitality a bez
pr~strednosti . a popri burcujúcom napätí 
1 zalubou v sýtych, hutných farbách s ne
obyčajne účiamými gradáciami. 

Berman je bratislavskému obecenstvu 
dobre znám y z predchádzajúcich hosto
vaní so SF, kde účinkoval ako sólista 
v Prokofievovom a v Brahmsovom k la
ovírnom koncerte. Ako interpret Bacha 
popri nespornom technicko-virtuóznom 
suv erénnom zdolaní bachovskej sadzby a 
popri miestami až príliš hutnom zvuku 
zaujal najmä v strednom Largu, kde po
merne najviac uplatňoval kultúru klavír
neho tónu. 

Rjatsova skladba nám poskytla možnost 
po dlhšom čase aspoň sporadicky opät 
spoznať snahy a kompozičné výboje mlad
šej sovietskej kompozičnej generácie. Die
lo zapôsobilo najmä zásluhou virtuóznej 
interpretácie; svojou vitalitou, spontán
nostou a intelektuálnym vtipom sa bliž i 
Sostakovičovi a Prokofievovi · nemož:no 
tiež nezbadat V[p)yv Honegger~ a najmä 
Bartóka. 

22. mája. Komorné matiné Janáčkovho kvarteta. komorného súboru Státne· ·1 harmónie Brno. ( Jiŕí Trávniček, Adolf Sýkora, Jiŕi Kratochvíl dr Karel Kr1t~~ ; 
Program: Bohuslav Marinu: V. sláčikové kvarteto Leoš Janáček· 'z sMčikov· kv t t· . 
Ludwig van Beethoven: Sláčikové kvarteto Es du;, op. 74 ("Hart'ové ). e ar e o, 

~opredné české komorné teleso prelo
rmlo pochybnú bratislavskú konvenciu 
zaraďovania starších diel na začiatok a 

novších na koniec programu. No najviac 
sme Janáčkovcom povďační za jeden 
z vrcholných zážitkov tohoročného festi-

327 



valu. Máme tým na mysli interpretáciu 
Martinu a Janáčka. Zvlášt doteraz v B:a~ 
tislave neuvedené V. kvarteto B. Ma~nu 
z r. 1938 nabité pochmúrnou atmosferou, 
bolo velkým dramaturgickým a interpr~
tačným prínosom. Táto symfónia. p~e ~la
čikové k varteto v 4 častiach, plna s1lnyc~ 
a mnohotvárnych nápadov, vystavana 
v u!J1ikátny celok, našla v Janáčkovcoc_h 
kongeniálnych tlmočníka:'· Pre te_nto vy
kon - ako aj pre podame I. Jan~č_ko~ho 
kvarteta - je bežný arzenál kribckych 
pojmov nedostačujúci. Zažili sme skutoč-

nú umeleckú liturgiu, pred ktorou sa na
čim sklonit s úctou. 

Predvedenie Beethovenovho "Harfové
ho" kvarteta bolo poznačené menšou kon
centrovanosťou interpretov - čomu sa po 
nesmierne náročnej prvej polovici (celý 
program interpretovali Janáčkovci sp~
mäti) nemožno divit. Nie že by bolo ~oz
né vyčíta! nejaké nepresnosti - ale Jed~ 
noducho napätie povolilo. Napokon am 
spomínané kvarteto nepatrí k Beethove
novým najreprezentatívnejším dielam. 

ra 

23 mája. Koncert Hudby dneška, komorného združ!;tia pr~ novú hud~u. Umeleck~ 
ved~ci· Ladislav Kupkovič. Program: Zbynék Vostrak: Tngon1.11m, Luu; ~e PabLo. 
Prosodta Ladislav Kupkovič: Ozveny, Jozef Malovec: Kryptogram l, ~arlhemz Stock
hausen: Kreuzspiel, Juraj Pospišil: Trojveršia, Peter Kalman: Panegynkos. 

Hoci z pôvodného programu Hud~y 
dneška zišlo predsa sa jej vystúpeme 
v rámci BraÍislaV'ských hudobných sláv
ností stretlo oproti iným komorným podu
jatiam pomerne s veľkým záujmom. Ve
rím, že by sa stretlo s oveľa väčšír:', keb?' 
šlo o nový program. Nie som proti repn
zovaniu skladieb, práve naopak, Hudba 
dneška by mala mat overa väčšiu_ ~ožnost 
častejšieho vystupovania, aby aJ Je?not
livé skladby mohli častejšie zazn1evat, 
aby sa ich hodnoty a pr?blémy do~távah 
čoraz viac do konfrontácie s neustále po~ 
kračujúcim vývojom a názorm~ ~a Novu 
hudbu. A, samozrejme, by sa aJ mterpre
tačné kvality súboru mohli neustále zvy
šovat. Domnievam sa však, že na festiv_a
lové podujatie sa žiadne r~prízy nehod_1a, 
pokiaT v nich nejde o novy p~hľ~d v In
terpretácii z hľadiska zahramcneho hos
ta súboru atď. Pravda, Hudba dneška 
te~to program zvolila až v hodine dva
nástej a boli sme radi, že aspoň vôbec bol. 

Trigonum Zbyňk.>a Vostr~a za~jalo vi_ac 
komornostou výrazu a zau]1mavym stri!'!
daním i kombinovaním farebných poloh 
n ástrojov (hoboj, klavír, husle) než daja: 
kým originálnejším nápadom. Za_ velky 
dramaturgický prínos treba označi~ uv~ 
ctenie skladby reprezentanta špamelskeJ 
hudobnej avantgardy Luisa de Pa~lo, 
ktorého Prosodia príjemne prekvapila. 
Jeho skladba zaujme predovšetkým muzi: 
kalitou (nie vykonštruovanostou), ~t?ra 
tu dominuje i pri použití rozmamtých 

kompozičných techník. Zaujímavé sú 
hlavne timbrové prvky, je to hudba ver
mi svieža vtipná a účinná. Z noviniek 
zazneli T~ojveršia Juraja Pospíšila. Se
dem častí skladby má presne určený v~
razOVÝ moment, ktorý skladatei dosahuJ~ 
použitím rôznych štýlOVÝCh prvkov. Hoc1 
Trojveršia v Pospíšilovom v~oji_ ~ar:'e
najú technický pokrok, myshm s1, ze 1c_h 
nemožno zaradit k jeho najlepším a naJ
vydarenejším dielam. 

Ostatné diela programu boli reprízami. 
Stockhausenov Kreuzspiel patrí síc~ d.) 
kmeňového repertoáru súboru, ale do
mnievam sa, že táto skladba si toikú po
zornos! nezaslúži. Malovcov Kryptogram 
1 utrpel interpretáciou, ktorej chýbal vý
raznejší muzikálny prejav. Po druhý raz 
zaznel Kolmanov Panegyrikos na koncer 
te Hudby dneška, a tak sme sa znovu 
mohli presvedči!, že mimoriadna .h?dnot~ 
tohto diela nespočíva len v somčn~stl 
štruktúry skladby, ale aj v jej velmi účm
ne a dômyselne premyslených kontras
toch v stavbe a v štýlovej jednote. Mys
lím 'si že Kolmanov Panegyrikos zna
m ená pre mladú slovenskú hudbu jeden 
zo stupňov, na ktorom sa úsilie pre~eň~ 
do vykryštalizovaného tv~r~, a tym. ~J 
do umeleckej hodnoty. AJ mterpretaCla 
tejto skladby bola tento raz na dob~ 
rej úrovni. Kupkovičove Ozveny vyzneh 
s menšou atraktivitou, ale zato oveľa pre
svedčivejšie a účinnejšie ako pri premiére. 

-roj-

24 mája K~ncert madrigalového sboru. účinkoval: Corul de camera madrigalt.
cons.ervat~l c. Porumbescu din Bucuresti. Umel. vedúci a dirigent: J't!ann Cons~n m~ 
Pr ram · ,c Palestrina: Kyrie z Missa. Brevis, O. Lasso: Madonna 7!u.a ~ra, A. ca '!l 
defil· Bd,nz~o Madonna, G. Palestrina: I vaghi fiori, Laretto Vttton: ~ve Marta, 
Baldasare Donatti: Gagliarada, Thomas Weelkes: On the pl~ins, Or~ndo Gt~~;\fa~~ 
Silver swan, Thomas Morley: Fire, fire, N. Negrea: Partonta, E. Widmann. o 
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ihr Gaste, J. Pla.ncon: Mes amourettes, Clement Jannequin: O Jali jeu, Cl. Sermisy: 
Languir me fias, A. Passerau: Il est bel et bon, Gh. Da.nga: Sórba. pe loc. J. Handl: 
Ecce quomodo moritur, D. Pop: Suita din Oas. 

Vystúpenie rumunských madrigalistov 
bolo "nadplánom" BHS a ako také sme 
ho očakávali s určitými pochybnosťami. 
S radostou môžeme však konštatovať, že 
tento posledný komorný koncert sezóny 
mal vynikajúcu úroveň, ktorá prevýčila 
všetky naše prognózy. 

V programe uvedené celé obsadenie (16 
sopránov, 12 altov, 5 tenorov a 7 basov, 
prípadne barytónov) bolo na vystúpení 
v CSSR zredukované na 24 ženských a ll 
mužských hlasov. Clenovia tohto súboru 
sa grupujú z poslucháčov spevácko-peda
gogického smeru na bukureštskom kon
zervatóriu. Pravda, mnohí, čo školu do
končili a zostávajú pracova! v Bukurešti, 
nevedia sa so súborom rozlúči! a pokra
čujú v ňom i popri zamestnaní. I napriek 
pomernej fluktuácii (členstvo popri štú
diu trvá najviac 5 rokov) vďaka prísnemu 
výberu hlasov podľa kritéria "non vibra
to" a podľa rovnakosti timbrov už v pr
vých taktoch zaujal súbor jedinečnou kul
tivovanostou, ktorá ho právom zaradila 
na prvé miesto medzi súbormi podobného 
druhu, ktoré u nás v posledných rokoch 
vystupovali. 

Príslušníci sboru ovládajú celý reper
toár spamäti, čo je zárukou dôkladne pt·es
ného rešpektovania tých najdetailnejších 
dirigentových požiadaviek. Duplicitu žen
ských hlasov v obsadení pokladáme za 
správnu vo vyvážení sýtejších mužských 
hlasov. 

Dirigent Martin Constantin sa ukázal 
ako umelec s jedinečným zmyslom pre 
plastický zvuk súboru. V prvej polovici 
programu rozostavil na základe akustic
kých podmienok Koncertnej siene Cs. 
rozhlasu členov sboru do priestoru - kaž
dý spieval potom ako sólista. V diskusii 
cez prestávku to zdôvodnil snahou po 
jemnejšom, plastickom zvuku na rozdiel 
od kompaktného, aký znel v tesnom po
stavení sboru. V druhej polovici progra
mu nechal spevákov stát tesne pri sebe 
a zvuk bol skutočne hutnejší, kompakt
nejší. 

Výborná technická príprava umožnila 
spevákom dosiahnut hravé zvládnutie 
najťažších virtuóznych i hlasovo-spevác
kych orieškov. V najjemnejšom pianissi
me dokázali rumunskí speváci v tom naj
rýchlejšom tempe zreteine a dokonale 
čisto vyspievať aj najkrkolomnejšie ozdo
by a jazykolamy. Istota intonácie bola pre 
nich conditio sine qua non. Najfascinujú
cejšie boli jemnejšie registre, kde popri 
dokonale jednoliatej zvukovosti, vyrovna
nosti a kultivovanosti zaujal neobmedze
ným množstvom najrozličnejších odtien
kov. "Mezza voce" sboru rozloženého do 
priestoru bolo velmi pôsobivé a popri vy
nikajúcej štýlovosti si plne podmanilo di
vákov. 

V lado Cížik 

Koncert n1e každodenný 
pripravili chlapci z Poznane - myslíme 
na Poznaňský chlapčenský sbor za dil;
govania Jerzyho Kurczewského 15. máJa 
v koncertnej sieni SF - pred slušne na
vštívenou sálou, hoci v tom istom čase 
bol v koncertnej sieni Cs. rozhlasu kon
cert Komorného orchestra moskovského 
konzervatória (dokedy bude v Bratislave 
trvať absurdná situácia častých kolízií, 
obzvlášt v sobotu a v nedeiu?!?). V prvej 
polovici svojho programu predviedli prie
rez polskou tvorbou, v druhej zas sveto
vou - od renesancie k súčasnosti. Najviac 

zaujali, prirodzene, pofskými anonymný
mi renesančnými VÝtvormi - Hymn Ro
koszan Zebrzydowskíego, Oczy me mi le-, 
dielom Waclawa zo Szamotul Juz sie 
zmiercha a jedným sborom K. Szymanow
ského. Len škoda, že ďalšie dva pôvodne 
programované Szymanowského sbory vy
padli, že chlapci nespievali viac domácej 
renesančnej tvorby, že nezaznela Britte
nova Balada . . . Aj napriek tomu všet
kému progmm ukázal vysokú kultivova
nosť tohto telesa, ktoré sa z pôvodne det
ského chlapčenského sboru rozrástlo svo-
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Pražská jar 19óó 
Tohoročný fesitval nečakane prekva

pi,). Bolo zvykom, že jeho programo
vý profil mal osobitnú tvár, ale jeho 
medzináirodnosť na poli interpretačnom 
mala len niekoľko výrazných záchytných 
bodov. Toho roku sa situácia obrátila. 
Programový profil festivalu ustúpil bo
kom a pozornosť pripútal cel)· rad vy
nika júcich hostí. Ich mená nemali pre 
nás len zvuk cudziny - čo n ám k edysi 
ešte postačovalo - ale väčšinou mali zvuk 
najlepšej kvality. To je základný p r ínos 
festivalu, lebo toho roku sa nepýši len 
číslami (i keď aj tie sú úctyhodné ), ale 
úrovňou výkonov. Je pravda, že do urči
tej mie ry ustúpila do pozadia otázka pro
gramovej koncepcie, nepokladám to však 
za katastrofu. Myslím, že v súčasnej s i
tuácii nie je nič dôležitejšie, n ež dostat 
poslucháča ku kvalitnej hudbe a k valit
nému výkonu. To samo je už dnes veľkým 
úspechom, keď sa to podarí. Chcieť dať 
festivalu podobu, akú ma Varšavská je
seň alebo Záhrebský festival nemá zmy
sel. Nemožno napodobňovať alebo zdvo
jovať to, čo je inde u ž urobené - a dobre. 
Požadovať od festivalu sústredenie n'l 
jednu osobnosť - n a príklad na Schon
berga, ako o tom písal I. Vojtech v Lite
rá rnych nov inách - nie je požiadavka 
nová, a tiež nie vždy v hodná, najmä ak 
by iš lo o Schonberga. Uvidíme, čo v tom
to smere prinesú ďalšie Rražské ja ri. Isté 
je, že nároky n a koncepciu sú dnes znač
né a že máme právo žiadať od festivalu 
jasnejšiu programovú tvár, akú už mal 

jimi dospelými odchovancami na fakticky 
miešaný sbor. Zvláštnu zmienku s i zaslu
huje interpretácia Palestrinov ho Donna 
nobis mercede, Ravelovho Ronda - a, sa
mozrejme, výrazné gesto dirigenta, skvele 
modelujúceho prednes. 

Na tomto mieste treba však otvorene 
povedať, že na redukcii programu majú 
vinu zlé ubytovacie podmienky: Poznaň
ský chlapčenský sbor nedostal v Brati
slave umiestnenie, musel byt rozdelený 
do dvoch mimobra tislavských stredísk, 
pred bratislavským vystúpením účinkoval 
v Piešťanoch a Ttrnave (doprava autobus
mi v mimoriadnych horúčavách kondícii 

330 

na festivale janáčkovskom, prokofievov
skom atď. Tohto roku bola vysoko posu
nutá latka v odbore interpretácie a vý
bere hostí a pre nastávajúce roky si or
ganizátori sami predurčili nové a dosť 
vysoké kritériá . Kto raz ochutná, čo je 
dobré, n ebude u ž na budúce chcieť odvary. 

Z vrcholných záži tkov by som chcel 
spomenúť vystúpenie Berlínskych filhar
m onikov s Herbertom von Karajanom. 
Ich oba večery boli veľkým muzikant
ským pôžitkom. Je radost vidieť hrať or
chester zbavený letargie všednosti a dý
chajúci do posledného hráča a každú 
sekundu so svojím dirigentom. Hrajú tak. 
akoby nikto z nich n ema l zajtra istú pen
ziu alebo niekoľko ďalších zákazok. Co 
tón, to zápas o kvalitu . Iste by boli spory 
o koncepciu niektorých diel, n o vizitku 
K a rajanovej osobnosti vidiet vo všetkých. 
Jeho popularita nie je výsledkom šikov
nej propagandy a psychózy (hoci a j tá tu 
pracuje), ale veľkého a pri výkon e n e
smierne prostého a cudného umenia. 

Druhým a takmer rovnocenným vrcho
lom bolo vystúpenie Ceského komorného 
orchestra s H . Szeryngom. Tento jedi
nečný večer starej hudby (Beethoven. 
Bach , Vivaldi) nadchol muzikantov vý
bornej úrovne. Nehrali chladne dokonalú 
hudbu, ale s pôžitkom a náruživostou si 
zamuzicírovali. Obecenstvo ich vôbec n e
chce lo prepustiť. Bol to zážitok vzácnej 
jedinečnosti. Podobné nadšenie sprevá
dzalo a j niektoré r ecitaly - predovšetkým 
Oistrachov, veľkost ktorého sa zdá byt 

chlapcov určite n epridala!). J eho hosťo
vanie sa uskutočnilo v rámci dru.lby so 
sborom ZDS na Vazovovej ulici (sbor
m ajste r Jozef Klucháň) , a nie n a oficiál
nej pla tforme, ktorá by priná ležala m enu 
tohto telesa známeho i v zahraničí. Azda 
sa tak stane po druhý raz, keď by poznaň
ski chlapci mohli prísť najmä s repertoá
rom zo starej a zároveň i vyslovene avant
gardnej poľskej tvorby, ktorú najradšej 
interpretujú. Pravda, a k prídu ... Orga
nizačné zmätky okolo ich p r vého sloven
ského zájazdu (nedostatočná propagácia. 
problémy s ubytovaním) ich asi tak ľah
ko neprilákajú. r a 

neprekonateľná. K nemu možno pril"adit 
osobitý zážitok - tri vystúpenia osemde
siatročného A. Rubinštejna. S orches
trom rozhlasu hra l ešte trochu nervózne 
Brahmsa (č. 2) a sám sa prizna l, že mal 
z pražského publika trému. Oba recitaly 
boli už múdrosťou a hudobnou veľkostou 
niečím viac než koncertom. Bolo to ako 
hudobné zamyslenie nad životom, prie
sečník dôb , generácií a štýlov, stále po
svätené technikou vi rtuóza, ktorý ne po
zná ťažkostí. To isté možno povedať aj 
o večere S. Richtera, hoci jeho vystúpenie 
s orchestrom FOK sprevádzalo vera prob
lémov. Zdá sa mi, že s i zaslúžil samostat
ný večer alebo aspoň Ceskú filharmóniu 
ako spr~evod . Napokon aj v hodnejšiu zo
stavu večera a hádam aj lepšiu skladbu. 
Napriek všetkej s nahe sa mi zdá, že Dvo
fákov k oncert je na repertoári ako akt 
piety, a nie ako živá hudba. Aj keď hral 
Richter toto dielo svojhlavo a so svojskou 
dravosťou, bolo ho pre taký večer škoda. 

Necha l som zatiaľ bokom malý festival 
vo festivale - piesňové večery. Co tu do
stalo obecenstvo k dispozícii, boli priam 
hody pre labužníkov. Predovšetkým naj
väčšie svetové m ená a vždy so zaujíma
vým r·epertoárom. F l1itz Wunderlich, Eve
lyn Lear , Walter Barry a Christa Lidwi
gová- bol to zážitok za zážitkom. K nim 
môžme ešte priradiť h ostí v operných 
predstaveniach napr. Anju Silju v Sa
lome, Jessa Thomasa v Lohengrinovi, 
Thomasa Stewarta v Bludnom Holanďa
novi - a to menujem len najvýraznejšie 
osobnosti. Piesňové k oncerty mávali v Pra
he pomerne m alé obecenstvo a dúfajm e, 
že táto injekcia pomôže aj priebežnej se
zóne. 

Vy menoval som už vera mien a ešte 
n eprišiel rad na také skvelé osobnosti, 
ako sú huslisti Isaak Stern, Henryk Sze
ryng (s Ceskou filharmóniou) , Rudolf K e
rer z SSSR, Nikita Magaloff, Shumel Ash
kenazi atď., atď. Hos tí bola celá plejáda 
a len sem-tam bol omylom pozvaný prie
merný koncert ako napr. Harry Datyner 
zo Svajčiarska, ktorého klavírny koncert 
sa nevyznačoval práve najväčšou precíz
nosťou. Postráda li sme aj dirigentské 
osobnosti, z ktorých n ajvýraznejšie zaujal 
opäť A. Pedrotti, do určitej miery slcla
mal E. Leinsdorf, plný živého gesta, no 
vo výsledku stroho ponímanej hudby. 
Ziar, sklamaním b olo predvedenie IX. 
symfónie Lovro von Matačičom. Nemožno 
ho pričítat len n a vrub dirigenta, ktorý 
j e nespomou osobnosťou veľkých kvalít, 
ale azda festivalovej únave, ktorá doľahla 
na orchester Ceskej filharmónie i n a muž
skú časť kvarte ta. Mnoho nadšených atri
bútov nedá me ani Anglickému komorné-

mu orchestru, ktorý hral s vernú premen
livou úrovňou . Zato len slovami nadšenia 
m ožno hovori! o rumunskom sbore Mad
rigal a o Ceskom speváckom sbore. 

Zvláštnou udalosťou bolo host ovanie D. 
Milhauda. Bol to koncert plný úcty, lebo 
chorý Milhaud za duigentským pultom 
vzbudzoval rešpekt tak ku svojej osobe, 
ako k hudobnému prúdu mladých fran
cúzskych umelcov tridsiatych rokov , sym
bolom kt01·ých ostáva aj vo vysokom ve
ku. Premiéra jeho Hudby pre Prahu síce 
zaujala, ale nestojím e pred touto sklad
bou bez rozpakov. Rovnakou udalosťou 
bolo pätdenné hosťovanie Ľubľanskej ope
ry. Je to súbor veľmi rozdielnych kvalít 
v sólistoch, tradičnej režisérskej koncep
cie a priemerného orchestra. Z troch titu
lov, zdá sa, n ajlepšie bol interpretovaný 
Knieža Igor. K ozin ove Ekvinokcie nie sú 
dielom bez zaujímavosti, i keď nie bez 
veľkej rôznorodos ti. Rozhodne to bolo 
hostovanie prospešné a pre nás vo všeli
čom povzbudivé. 

Účasť československých umelcov bola 
tohto roku na festivale tak ako každý rok 
značná. Už som p ísal o Ceskom komor
n om orchestri a tieže slová nadšenia pla
tia pre vystúpenie Vlachovho kvarteta. 
Aj ostatné vystúpenia (Dvofákovo kvar
teto, V. Soukupová, I. Zídek atď. ) stáli 
za pozornosť a splnili festivalové nároky 
a očakávania. Menej možno tvrdiť to isté 
o orchestroch. Má vlast v podaní Sloven
skej filharmónie a L. Slováka bola veľmi 
nevyrovnaná a aj v technike podania s ne
jedný m pr oblémom, Symfonietta Leoša 
Janáčka n apriek kúzelným farbám pri 
znala v podaní Ceskej filharmónie a vojen
skej hudby tiež nie jednoznačný úspech. 
i keď v iných koncertoch (s Pedrottim) 
ht·al orchester výbonne. To isté platí aj 
o FOKu. Rozhodne sa významne u viedol 
Sy mfonický orchester Cs. rozhlasu, ktorý 
dirigoval V. Neumann v koncerte s A. Ru
binštejnom. Výkony boli premenlivé a 
najviac mi azda prekážalo, že n ad mno
hými z nich visel závoj šedi. Te j, ktorú 
napriek všetk ý m rozporom ne m<>Žino nájsť 
u orchestra Berlínskych filha rmonikov 
alebo u Ceského komorného orchestra. 
Mávam pocit, že mnohí naši hráči sa cí
tia už príliš vysoko a príliš isto a s trá
cajú prirodzen é muzikantské nadšenie . 

Nepočul a nevidel som všetko, nemô
žem sa ani poznámkou dotknúť mnohých 
koncertov v katedrále Sv. Víta, v chráme 
Sv. M ikuláša atď. Veď počas troch týž
dňov za2J11elo 45 koncertov a 30 operných 
predstavení, hrali umelci zo 17 krajín 
atď. Pražská jar je veľká a krásn a, ale pre 
profesionála trochu nad jeho sily . 

331 



Jaromír Paclt 

Akustické kresby 
V Prahe otvorili zaujímavú výstavu gra

fika a maliara Milana Grygara (nar. 1926) . 
Niektoré jeho kresby majú tú zvláštnu 
schopnost, že sa môžu "vystavovať" aj vo 
svojej časovej dimenzii. Túto celkom hu
dobnú vlastnost sprostredkováva magne
tofónový pásik zachycujúci vo forme zvu
kovej evidencie celý proces realizácie vý
tvarného obrazu. Nemá to byt, pravda, 
súčasť výtvarného diela mzhodne rele
vantná, nie je však zase celkom podružná 
a najmä nie bez symptómov typických 
pre súčasné moderné umenie, ktoré usta
vične hladá mnohostrannejšie, a tým aj 
užšie spojenie artefaktu s divákom alebo 
poslucháčom. Vieme napríklad, že maliar 
a sochár Giinther Maas z Kolína nad Rý
nom, zakladater audiovizuálneho maliar
stva, premieňa technickou cestou (foto
gt"aficky a elektroakusticky) svoje ab
straktné obrazy na zvuky, ktoré potom 
fungujú ako organická súčast obrazu. Aj 
Grygarove akustické kresby počítajú s re
ceptorom oka a ucha, no ich zvuková pro
jekcia je bezprostrednejšia než Maasova, 
a nie je realizovaná tak laboratórne. 

Kresbu možno vypracovať rozmanitými 
inštrumentami: tužkou, perom, kriedou, 
ale aj drôtom, kúskom dreva, plechovou 
kr·abičkou, zvončekom, hrebeňom na čučo
riedky, predmetmi z rôznych hmôt, kovov, 
dreva atď. Na magnetofónovom pásiku 
sa tieto výtvarníkove inštrumenty rôzne
ho materiálu premietajú ako škála jedno
duchých zvukov so všetkými parametrami 
výšky, dlžky, dyna miky, čiastočne aj far
by a artikulácie. Posudzované "an si ch" 
poskytujú pomerne jednotvárny arzenál 
zvukov, šumov, hlukov (ak umelec napr. 
použil kovový hrebeň na predvedenie sil
nej, neprerušovanej šrafy). Predstavujú 
zvukový materiál celkom identický s ma
teriálom musique concrete, materiál ne
štylizovaný okrem určitej modifikácie po
mocou zvýšenej rýchlosti magnetofónu. 

Tohto roku konečne možno s nadšením 
pripojiť aj konštatovanie, že boli viacja
zyčné programy, že prišiel nezvykle ver
ký počet cudzincov, že televízia spravila 
4 záznamy a 2 priame prenosy, že roz
hlas prenášal do 34 krajín prakticky deň 
čo deň, že vo foyer bolo dostat naše gra-
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Zvuky vznikajú a valia sa v čase bez 
akéhokofvek kompozičného plánu, resp. 
sú automaticky organizované v priebehu 
umelcovej práce na kresbe. Synchrónia 
výtvarného a zvukového záznamu odha
ruje vnútor·ný rytmus, tempo a intenzív
nost tejto práce, to znamená, inakšie ne
uvedomený dynamizmus výtvarného ob
razu. Psychológom výtvarného umenia 
môže všeličo napovedat i dopovedať o ge
néze diela a o povahe a type tvorivého 
aktu. Divákovi, ktorý sa pred takouto 
akustickou kresbou stáva súčasne poslu
cháčom, dáva táto umelecká dvojjedinosť 
možnost zamyslieť sa nad rozličnými kon
textami, ku ktorým v dnešnej technikra
tickej klíme spontánne inklinuje tvorivo 
experjmentujúci umelec. 

Jaromír Paclt 

moplatne v exportných obaloch a noty 
a že poslucháči naplnili takmer každý 
koncert. Bol to dobrý festival - má však 
velké nebezpečie: aby nás neukolísal na 
vavrínoch, ktoré by zatiaľ mohli zahnit. 

Jiií Pilka 

FRANTISEK BRANIS 

POZNÁMKY 
z hudobnosociologického seminára v Prahe 

Na predchádzajúci referát nadviazal 
svoj diskusný príspevok brnenský muzi
kológ doc. dr. Jifí V y s l o u ž i l, ktorý 
sa zaoberal pokrokovými tradícia mi na 
šej hudobnej sociológie. Vychádzal z O. 
Hostinského a jeho známej úvahy O so
cializaci umení. I keď táto práca m á 
viac-menej dobový význam - hovoril J. 
Vysloužil - položili sa tu určité základy, 
ktoré ukazujú, že naša ved a už v samot
ných začiatkoch, keď sa utvárala ako 
disciplína, na tieto aspekty prihliadala 
a bola na úrovni súčasného bádania. Tu 
je zárodok vlastného predmetu našej dis
ciplíny. Hostinský totiž chápal a inter
pretoval hudobné umenie v tom, ako 
sociálne pôsobí. Vychádzal z určitých 
empixických pozorovaní (pravda, nie v 
tom našom zmysle slova), ktoré získal 
osobnou skúsenosťou. Jeho štúdia nesle
dovala iba ciele úzko vedecké, ale i po
žiadavky a problémy kultúrnopolitické, 
teda to, čo by sme dnes nazvali angažo
vanosťou vedy. Napokon aj obaja po
prední Hostinského žiaci, historici Vl. 
Helfert a Zd. Nejedlý, uplatňovali v svo
jom diele poznatky, ktoré môžeme -
i keď azda nie celkom presne - cha
rakterizovať na pomedzí hudobnej socio
lógie a hudobnej histórie. 

J. Vysloužil ďalej venoval podstatnú 
čast diskusného príspevku metódam a 
spôsobu práce brnenského sociologického 
bádania, najmä Bláhovej škole, a jej 
aplikácii na oblast hudobnú. Pracovne 
a tematicky - vzhľadom na predmet ve
dy - sa tieto výskumy a práce zameria
vali predovšetký m na otázku vzťahov 
obecenstva k hudbe. Teda skúmanie hud
by v sociálnej akcii, v sociálnom pôso
bení - jedna z otázok, ktoré považuje
me v oblasti hudobnej sociológie za kľú
čovú. V tom je určitý rozdiel medzi tým, 
čo robila pražská skupina. T émy boli 
spracované na základe typických sociolo
gických metód Bláhovho systému, for
mou dotazníkov. Materiál overovali pria
mym pozorovaním i aktívnou činnosťou 
v praxi odborníci, muzikológovia. (Napr. 
K . Vetterl, ktorý spracoval otázku so
ciológie hudobného rozhlasu, bol dlho
ročným pracovníkom rozhlasu, žil v te
réne, mal v lastné skúsenosti, takže tu 
nešlo o holú štatistiku. Rovnako J. Hla
váček bol profesioná lnym rozhlasovým 

pracovníkom a pod.) Získaný pramenný 
materiál klasifikovali a triedili na zákla
de kritérií, ktoré prihliadali - vychá
dzalo sa z Bláhovho systému - na fakty 
biologické, hospodársko-spoločenské, Y 

niektorých prípadoch na kritériá ume
lecké, resp. teoretické. Výsledkom boli 
štatistiky, t. j. číselne podložené sociolo
gické zovšeobecnenia, ktorých spoločen
ský, estetický, resp. etický význam a 
zmysel interpretovali dynamicky, čo pri
nášalo poznatky nielen rýdzo vedeckého 
charakteru. ale súčasne poskytovalo ur
čitý podklad pre životnú prax, pre všed
nú kultúrnopolitickú prácu. 

Z ďalších diskutujúcich spomenieme 
ešte príspevok Jii'ího F u k a č a, ktorý 
v ňom pripomenul ako hlavný problém 
- okruh základných vedoslovných otá
zok, ktoré sme si nútení stále ujasňovat. 
Nie je to však iba otázka predmetu, a le 
a j problematika vzťahov medzi jednotli
\·ými disciplínami, ktoré sú často veľmi 
zložité. Hudobná sociológia - hovoril J . 
Fukač - sa nám totiž ter·az ustaľuje a 
zaujíma postoj k viacerým disciplínam. 
priamo alebo nepriamo s ňou súvisia
cim. Preto je tu určitá obava, aby hu
dobnú sociológiu sčasti nestihol osud hu
dobnej alebo špeciálnej estetiky v tej 
jej rozložitosti škôl, smerov a východísk 
a lebo dokonca filozofie. U nás je situácia 
prakticky komplikovaná niekolkými špe
cifickými a vývojom danými skutočnos
ťami: 

l. profesionálnostou vývoja nášho so
ciologického myslenia, obzvlášt po ob
nove na sklonku päťdesiatych rokov, čo 
je zas, pravda, dané zvláštnosťou postoja 
historického materializmu a ďalších vše
obecných sociologických teórií, 

2. tromi stupňami v našej sociológii 
postupne vyriešenými, ktoré - čo je 
paradoxné, a le nevyhnutné - zotrvávajú 
zároveň vedia seba tak, ako sú rôzne 
generácie a rôzne skupiny bádateľov vťa
hované do procesu sociologického mysle
nia. Takto máme popri sebe tie vážnej
šie pokusy teoretickej koncepcie, a aj 
živelné prerastanie napr. štatistickej prá
ce v sociológiu, ako sa to začalo nakoniec 
i pred niekofkými rokmi, 

3. otázkou predmetu hudobnej socioló
gie vo vztahu k všeobecnej sociológii 
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i muzikológii, kde je to komplikované 
velmi dôležitou vecou. Totiž - obnova, 
reštaurácia sociológie a hudobnej socio
lógie spadá nie náhodou do obdobia reš
taurácie viacerých ďalších disciplín, 
okrem inýcll kybernetiky a teórie in
formácie. Práve to potlačenie alebo pre
trhnutie tejto kontinuity zapríčinili tie 
isté faktory ako oneskorenie a pretrhnu
tie kontinuity vývoja sociologického mys
lenia. Sociológia - podčiarkol záverom 
J. Fukáč - musí sa na pochode bez tra
dície vyrovnávať s týmito pre ňu taký
mi dôležitými metodologickými aspekt
mi. 

František Braniš 
Dolcončenie v nasl. č. 

Hommage a Kovár 
P1-vé májové dni uzavreli plných šesť 

desaťročí života zasvätených umeniu a 
umelecko-pedagogickej práci t. č. docenta 
pre klavírnu hru a improvizáciu pri hu
dobnej vede na Filozofickej fakulte Uni
verzi ty Komenského Samuela Kovára. 

Nemôžem sa na takom malom priestore 
t'Ozširovať o jeho umeleckých zásluhách, 
o pianistovi, ktorý sa zameriavaJ hlavne 
na diela Lisztove a Chopinove, ako aj na 
klavírne diela českých a slovenských 
skladateľov, najmä na skladby B. Smeta
nu a E. Suchoňa. 

Kovár pôsobil priekopnícky nielen na 
poli rozvoja Sväzu československých skla
dateľov, hlav ne sekcie koncertných umel
cov, ale aj na poli kultúrnopolitickom, 
pokiaľ ide o rozmach výchov ných kon
certov. Pôsobil dlhé roky ako učiteľ na 
niektorých učiteľských ústavoch na Slo
vensku. 

Po jeho ustanoven í a ko pedagóga na 
VSP prešiel po zrušení ústavu do stavu 
učiteľov na Filozofickej fakulte, kde aj 
ha bi li to va l. 
Aspoň v krátkosti spomeniem Kovárove 

zásluhy na poli praktickej teoretickej a in
štrumentálnej pedagogiky, kde položil zá
klady pre nový pohľad na činnosť hry na 
nástroji. Inšpirovaný novými poznatkami 
v oblasti fyziológie .nervovej činnosti sta
via hru na nástroji do oblúka, ktorý za
čína v oblasti predstavy a tvorivej obra
zivosti, odovzdávajúcej podnety motoric
kému centru, konečným výsledkom čoho 
je pohybová akcia ako posledný článok 
reťaze odrazovej činnosti. Z tohto aspektu 
sa javia všetky školy, vychádzajúce z me
chanickej pohybovosti - ak neberú zre
ter na druhotnosť tohto pohybu, ktorého 
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impulz vzniká v skutočnosti z hudobného 
reflekčného procesu - ako školy m echa
nistické. Tento poznatok je podkladom 
pre jeho novú kreáciu, predmet, ktorý 
nazval "hudobné praktikumu. Cielom 
praktika je vypestovať návykový systém 
hudobných spojov, plynúcich z aktívneho 
odrazového postupu. Tento vypestovaný 
hudobnopsychologický základ osvojova· 
cích predstáv m á slúžiť za fundament pre 
vyspelú hudobnú apercepciu, ako aj za 
základ a matériu, z ktorej si môže adept 
dedukovať z vlastnej empírie intonačné 
spoje, ako aj zákonitosti harmónie bez 
neovereného odvodzovania z hotových 
pravidiel. 

Dúfame, že náš milovaný kolega bude 
maf možnosť ešte dlhé roky •ro:lipracúvat 
(a publikovať!) svoj principiálne význam
ný postreh , ktorého dosah sa v budúc
nosti ukáže v praxi! - Ad multos annos! 

Ján Albrecht 

Rozhlas 
A 

televízia 
Aj keď boli dve zásadne odlišné relácie 

(Zaujímavosti vedy a techniky 22. V. 
11,45-12,00 a Panoráma 29. V. 10,00-12,00 
hod. ), predsa mali niečo spoločné. A hoci 
ani jedna nepatrila do výslovne hudobné
ho vysielania, mal by sa nad nimi za
myslieť práve hudobník. To niečo totiž 
bolo v spôsobe, akým sa tu hovorilo 
o hudbe - mali potrebný vtip, podmani
vosť a hudobnú rozhlasovú logiku. 

V prvom prípade pri prednáške, ktorú 
poetická duša nazvala Vtáky spievajú pre 
seba, možno nájsť fígeľ v námete. V po
nore námetu. Podla tejto relácie sa ted'-\ 
aj veda o hudbe dá postaviť na roveň 
technickým vedám. Aj ona preniká až 
k zákonitostiam prírody a sveta. V roz
hlase sa to zatiaľ úspešne tají. Preto kaž
dá sonda do hlbky musí úplne zažiarit. 
Táto štvrťhodinka inak aj demonštrova
ním hudobných prvkov vo vtáčej reči na 
spomalených snímkach voľky-nevoľky vy
znela špecificky rozhlasovo. No my si 
z nej vyberieme predovšetkým námet. 
Vertikálnu sondu. 

Ak sledujeme sprievodné slovo Pano
,·ámy. môžeme nájsť sondu do šírky. Spô-

sob, akým napríklad Lasica a Satinský 
komentujú monotematické úseky taneč
nej hudby, ju obsahuje priam v symbolic
kej podobe. Je to sprievod v kontrapunk
te s obsiahlym mimohudobným zázemím 
- nerátajúc iné, celkom špeciálne autor
ské kvality. Dvojica konferenciérov Pa
norámy by si naozaj zaslúžila pozornosť 
na osobitnom mieste. I keď akokoľvek pa
radoxne znie Lasica a Satinský ako nor
ma. Ale tu niekde je to, čo by sa dalo 
považovať za racionálne jadro, ak uzná
me, že niet inej cesty, ako preraziť izo
láciu, ktorá sa hudbe v rozhlase môže stať 
osudná. To znie síce dosť pateticky, ale 
žiada si to železná logika rozhlasového 
žánru: kontakty do šírky. Skutočnost, že 
hudobník v rozhlase nie je len hudobní
kom, ale predovšetkým rozhlasovým hu
dobníkom, skrýva predovšetkým čertovo 
kopýtko orientácie z nadhladu. Ale taký 
by vlastne mal byt každý hudobník. Teda 
niet inej cesty ako v znamení kríža ver
tikálnej a horizontálnej sondy. V rozhla
se to nie je nič iné, ako stále sa vr.acajúca 
otázka námetu a spracovania. 

Nad'a Foldváriová 

• • • 
C<l nám Ceskoslovenská televízia -

pražské i bratislavské štúdio - od začiat
ku roku 1966 až do konca mája 1966 po
skytovala v oblasti hudobného umenia, by 
bolo najlepšie nazvať "tiežkultúrnau poli
tika. Ak si zrátame za 5 (slovom pät) m e
siacov, čo nám poskytla v oblasti umenia, 
a nie zábavy, tak v ignorovaní umelec
kých žánrov ašpirujeme na jedno z prvých 
miest. A to ešte v tomto čase prebiehali 
Bratislavské hudobné slávnosti a hlavne 
tohto roku skutočne vynikajúca a špi č
kovými výkonmi nabitá Pražská jar. A tu 
je to už priam zdrvujúce. 

Co sa vlastne vysielalo? Závidím naprí
klad jazzovým hudobníkom, že aspoň im 
sa darí pravidelne si udd.ať štandardnú 
úroveň v relácii Jazzové profily, a hoci 
nie vždy, aspoň z času na čas priniesť 
aj snímky pozoruhodnej úrovne a inter
pretačnej hodnoty. A čo je hlavné, vná
šajú do vedomia poslucháčov mená a po
stavy domáceho i svetového jazzu, ako aj 
menej známe. Za týmito reláciami cítiť 
zaangažovaný prístup a dobrú snahu. Po
dobne je to aj v oblasti populárnej hud
by. za týmito reláciami cítiť dokonca celé 
pracovné štáby, je to druh zábavy, ktorá 
sa dnes teší mimoriadnej obľube a ešte 
radšej sa z vrchnostenských miest forsí
ruje. Na rozdiel od jazzu sa však stavia 
na tých istých menách , na oo.vedčených 
hodnotách. Jedine relácie Vys iela Stúdio 

A, ktorá v maJl svojou dvadsiatou relá
ciou skončila tento cenný a pozoruhodný 
cyklus, usilovala sa ist .nevyšliapanými 
cestičkami, .nebála sa " rizika podnikania", 
overovala a konfrontovala hodnoty svoj
ho žánru. A to je v oblasti zábavy nedo
ceniteľný kus práce. Vezmime si naprí
klad bratislavské II. kolo Vyberte si pes
ničku - o ktorom som už písal v Smene -
je to priam názor.ný príklad ťažkopádne
ho, podceňujúceho prístupu k servírova
niu hudobnej zábavy. Stále totiž neviem 
pochopiť, prečo sa robia sútaže, ankety a 
neviem čo ešte osobitne. Prečo robíme to, 
na čo nemáme tvorivé a iné fondy. Prečo 
sa vedenie televízie nepostará (trebárs 
i rezolútnou cestou), aby sa slovenská ta
nečná pesnička - ale tá .najlepšia - do
stala do pražského štúdia, do celoštátnych 
relácií. V tejto izolovanosti totiž vidím 
celý problém mysticky diferencovaného 
vztahu medzi českou a slovenskou taneč
nou piesňou. Vôbec sa potom nedivím 
Eve Pilarovej, keď povie, že slovensky 
" moc neumí", že nepozná Krajíčka, že 
nevie nič o Traditional clube ("to vúbec 
nevím, že neco tlakového existuje"), že zo 
spevákov pozná len Zuzku Lonskú a G. 
Hermelyovú. To je vina televízie. OdkiaT 
to má pražský divák vedieť, ak nie z tele
vízie (platňu si kúpi len ten, kto chce, 
rozhlas má veľkú voľbu programu, v tele
vízii sa však musí sledovať, čo sa serví
ruje). Ináč mnohé ostatné programy -
pokiaľ som program mohol sledova{ -
boli väčšinou reprízy, a mali nízku úro
veň. 

Nuž a ako je to s umením, ktoré dáva
me aj do štítu výchovy socialistického 
človeka? Ako pôvodné televízne die lo sme 
z bratislavského štúdia videli Oidipa R. 
Leoncavalla. Je to dielo, ktoré v skladate
ľovom vývoji nemalo podstatný význam, 
zostalo zabudnuté a právom. Chápem dô
vody jeho uvedenia v televízii (treba dat 
niečo, čomu rozumie aj vrchnosť). Naivné 
spracovanie a hudobné stvárnenie pred
lohy je dnes pre diváka odchovaného mo
derným divadlom a modernými inscenač
nými prostriedkami iba terčom zábavy, 
ako sa kedysi komponovalo. Ocenit však 
treba - i keď s Iútostou - dobré spe
vácke výkony, hlavne obrazové vyjadre
nie diela. Okrem toho sme 'Videli ešte re
prízu Mozartovho divadeLného riaditeľa, 
o čom sme už v minulosti písali. Treba len 
pripomenúť, že reprízy aspoň na takejto 
úrovni na obrazovke radi privítame. 

Pražské štúdio pripravilo podľa môjho 
názoru jednu reláciu, ktorá sa vymyká 
z doterajšej televíznej konvencie, a to 
Zbraslavské nokturno. Bola to relácia na 
vysokej televíznej i hudobnej úrovni. Ba-
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letné stvárnenie Prokofievovej Klasickej 
symfónie, prednes Milhaudovej V . sym
fónie Komornou harmóniou a jazwvá ba
letná transkripcia Bachovej Fúgy a mol 
v pôsobivom štýlovom prostredí zámoc
kých interiél'OV, boli veimi citlivé, vkus
né a nevšedné. 

A nakoniec : ako sa televízia za pojila 
do celoštátneho hudobného života. V Bra
tislave nijako. nestálo za to uviest ani 
jednu skladbu, nestálo nám za to, aby sme 
do vedomia poslucháčov dostali určitú 
národnú hrdost, že tu voiačo chceme uro
bit, že máme určité predpoklady vytvorit 
aj iný festival než zábavný? Pražsk é štú
dio podia vyhlásenia v časopise "Tele
vize" nedostalo od mnohých umelcov po
volenie a nemalo devízy. Pravda, to divá
ka nezauj íma. Neviem však, či by sme sa 
takto ospravedlňovali pri m edzinárodnom 
futbalovom stretnutí alebo aj pri medzi
národnej kolkárskej sútaži. Hlav n é je, že 
devízy máme na zábavu. Umenie prešlo 
a prežilo už všeličo, prekon á aj tento fa
lošný a oma mný náter kultúrnosti ... 

-mj-

Studie a materiály k dejinám starší české 
hudby, Acta Universitas Carolinae, Phi
losophica et historica 2, 1965, 149 str . 

Sborník štúdií k otázkam starších dejín 
českej hudby je jedným z pekných p rí
kladov postupnej normalizácie situácie 
v našich spoločenských v edách. Tým totiž, 
že tu vyšlo hodne príspevkov venovaných 
hudobnej m edievalistike, sa ukazu je nie
len to, že aj u nás sú kvalifikovaní báda
telia, ktorí sa donedávna "proskribova
nej" tematike venujú, ale aj to, že tradí
cia vytvorená monumentálnym odkazom 
Zd. Nejedlého nie je mŕtva, i keď novšie 
výskumy v nejednom ohiade vedú k re
vízii, resp. doplneniu obrazu, ktorý Ne
jedlý o českej predhusitskej a husitskej 
hudbe pred niekoľkými desaťročiami bol 
načrtol. Najdôležitejším sa mi však zdá, 
že hudobná veda už prekonáva úzky prak
ticizmus a ide za tým, za čím vlastne 
mala a má íst, za základným výskumom. 

Sympatické je, že sborník prináša prá
ce pôvodné a materiálové: autori sa ne
vyžívajú v parafrázovaní a donedávnn 
módnom "pre hodnocovaní", ale z!l1T1eria
vajú sa na monografie o dôležitých histo
rických prameňoch. Hneď prvá štúdia 

l 

" Die Tyrnauer Handschrift" od Fmntiška 
Mužíka - ináč redaktora tohto sborníka 
je zaujímavá, lebo skúm a znov uobjavený 
rukopis z 15. storočia, n. b. čo do obsahu 
priam unikátny. Mužíkov príspevok si 
zasluhuje mimoriadnu pozornosf aj zo 
slovenskej strany, nakoiko pamiatka 
(dnes uložená v Budapešti v Széch ényiho 
knižnici pod sign. c. l. m . ae. 243) sa podla 
niekdajšieho profesora a tradície viaže 
k Trnave. Mužík sa s proble matikou 
trnavského rukopisu zaoberal dôkladne, 
podla môjho n ázoru bol trocha nespra
vodlivý ku "gregoriánskym" melódiám: 
tvrdí, resp. predpokladá, že rkp. je pa
miatka česká (hoci na str. 16 hovorí, 'že 
vznikol v Trnave), odkazuje na konkor
dancie, ale nenastoiuje problém porovná
vacieho štúdia "gregorianik.y" s českým 
a uhorským znením chorálu. 

"Musejní rukopis XIV E 7 jako pramen 
k dejinám hudby z doby husitské" od 
Frant. Svejkovského a "Pauli Paulilini 
de Praga Musica mensuralis" od Ruženy 
Mužíkovej sa zaoberajú neskorou stredo
vekou hudobnou teóriou. Tu treba ľuto
vaf, že naše publikačné možnosti nútia 
autoľOv, aby svoje výskumy zamieňali na 
"drobné" a výsledky zverejňovali po čas
tiach, ako je to v prípade mimoriadne 
erudovaného príspevku R. Mužíkovej, kto
rá v svojej štúdii pr ináša len časf z ob
siahleho a cenného t raktátu P. Paulirina, 
a lias Palva Zídka ( t. j. len partie o m en
zurálnej hudbe, ďalšia čast o .,musica in
strumentalis" vyšla od tejže autorky 
v XVIII. zv . "Miscellanea musicologica") , 
hoci nespome by bolo potrebné traktát 
vydat - a , samozrejme, i vedecky spraco
vať - in extenso. 

Jan Kouba v štúdii "Nejstarší tištený 
český kancioná l z r. 1501" (predstav uje 
na jobsiahlejší príspevok) rieši na prvý 
pohľad paradoxný problém: p okúša sa n a 
základe obsiahleho porovnávacieho ma
teriálu o hudobnú ana lýzu spevníka, kde 
sú len texty, v tom zmysle, že k daným 
textom vyhiadáva melódie z iných (nov
ších i starších) prameňov, čím sa mu 
sčasti podarilo rekonštruovať n ielen pred·· 
poklada né melodia.rium, ale v mnohých 
prípadoch dotiahnut životopis tých-kto
rých piesní až tesne k začiatku 16. storo
čia. 

Napokon Ján Tichota v príspevku "Ta
bulatury pro loutny a príbuzné nástroje 
na území CSSR" podáva súpis rukopis
ných i tlačených lutnových a gitarových 
(a pod.) pamia tok v celoštátnom merad
le. Skoda, že niektoré pramene zo Sloven
ska mu unikli. 

Richard Rybarič 



V rámci medzinárodného jarného veľ
trhu vo Frankfurte n. M. usporiadali ver
kú výstavu hudobných nástrojov, na kto
rej sa svojimi výrobkami zúčastnilo tak
mer 200 firiem z 15 krajín, z toho aj jedna 
firma z CSSR, Poľska, Rumuns ka, Japon
ska a trska. 

Nové znenie Boulezovej skladby Lc 
Soleil des Eaux zaznie 4. októbra na Ber
línskych slávnostných týždňoch. účinko
va( bude sopranistka Catherine Gayer, ko
morný sbor a Berlínsky filharmonický or
chester pod taktovkou autora. 

V júni otvorili v priestoroch archínt 
Spoločnosti priateľov hudby vo Viedni 
výstavu rukopisov Mozarta a Haydna. 
Prvá takáto výstava bola venovaná ruko
pisom J. S. Bacha. 

Na Kasselských hudobných dňoch v ok
tóbri odznejú dve skladby Petra Ebena: 
Invencia pre organ a Laudes v predve
dení Karla H~chweilena a Wolfganga 
Rollmanna. 

Veľká Británia a Juhoslávia uzavreli kul
túrnu dohodu, v rá mci ktorej sa začalo 
s výmenou vedcov, umelcov, baletov a . or·· 
ch es trov. 

V rámci tohoročných Schwetzinger Fest
spiele sa koncom mája uskutočnil večer 
H ermanna Reuttera. Na programe boli: 
Smrf Empedokla, concerto scenico v dvoch 
dejs tvách, a nové prepracovanie jedno
dejstvovej opery Vdova z Efezu. Dirigo
val Arthur Griiber, réžiu mal Ernst Poett
gen. 

Wiirttemberské Státne divadlo v Stutt
garte uviedlo v júni premiéru opery buffy 
Sedemnást dní a štyri minúty od Wer
nera Egka. Ré':íia: Giinther Rennert. Diri
gent: Ferdinand Leitner. - To isté divad
lo uviedlo pantomimicko-absurdné diela 
Gyorgya Ligettiho Aventures a Nouvellcs 
Aventures. Choreografiu mal John Cran
ko, hudobné naštudo,·anie Friedrich Cer
ha. Oalšie predstavenia sú naplánované 
n a Viedenské slávnostné týždne, Medziná
rodný prázdninový kurz pre Novú hudbu 
v Darmstadte a v Kráľovskej opere v Stok
holme. 

Viedenská štátna opera uviedla novú 
verziu baletu Tancredi e Cantilena od 
Hansa Wernera Henzeho. Choreografické 
naštudovanie mal RudoU Nurejcv. - Nové 
orchestrálne dielo Hansa Wcrncra Henze
ho Los Caprichos, ktoré autor napísal in
špirovaný Goyovými obrazmi, bude mat 
r. 1967 premiéru v rámci koncertov Mu
sil< der Zeit, ktoré uvádza štúdio kolín
s keho rozhlasu. Dirigovať bude Christoph 
von Dohnányi. 

Benjamin Britten napísal doplnok k svoj
mu dielu Curlew River pod názvom The 
Burning Fiery Furnace, ktorý odznie na 
tohoročnom festivale v Aldeburhu. - Dra
matické oratórium Die Flucht (Útek) od 
Wladimira Vogla uvedú na jeseň v Zuri
chu pod taktovkou Deana Dixona. 

Leonard Bernstein bude hosfovaf vo 
viedenskej Stá tnej opere aj v sezóne 
1967-68. Naštuduje novú inscenáciu Ga-
valiera s ružou. ' 

• • 
Herbert von Karajan bude na jeseň t. r. 

prvý raz dirigovaC v newyorskej Metropo
litan opere. Naštuduje Wagnerovu Val
kýru. 

Na pozvanie Gustava Rudolfa Sellnera 
inscenuje Carl Ebert na jar 1967 v berlín
skej opere Stravinského The Rakes Pro
gress. - Wieland Wagner uvedie na scéne 
frankfurtského divadla prvý raz Mozar
tovu operu Don Giovanni. Premiéra má 
byf v sezóne 1967/ 68. 

Na objednávku festivalu v Royane na
písal Krzysztof Penderecki nové orches
trálne dielo De natura sonoris. Dirigent: 
Andrzej Mat·kowski. - Anglický skladater 
Richard Rodney Benett dostal ponuku na
písať orch estrálnu skladbu pri priležitostí 
125. výročia newyorskej filharmónie. -
Hans Werner Henze píše pre berlíns ku 
spevácku akadémiu sborové dielo na Ve~·
gíliove eklógy Sicílsl•e múzy. Orchest er 
sa sltladá z dvoch klaviristov, dychových 
nás trojov a bubnov. 

• 
Pri príležitosti sedemdesiateho výročia 

smrti Antona Brucknera sa usporiadajú 
početné koncerty a položí sa základný ka
meň na začatie stavby Koncertnej h a ly 
A. Brucknera v Linzi. 

Zdenek Košler bude dirigovaC otváracie 
predstavenie renovovanej Komickej opery 
v Berlíne v decembri - Mozartovho Dona 
Giovanniho. 
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NASLEDOVNÝCH ~M: 

l. Esteticko-kritická esej o tvorbe súčasného slovenského skladateľa 
2. Problémy interpretácie slovenskej hudobnej tvorby 
3. úvaha o vývinových problémoch a súčasnom stave slovenskej 

hudobnej tvorby 
4. Slovenská klavírna tvorba 
5. Pedagogické aspek ty v súčasnej slovenskej hudbe 
6. Formotvorné problémy hudby 20. storočia 

Forma a podmienky súťaže: 
a) Rozsah zadaných príspevkov nemá prekračovať rámec menšieho 

publicistického útvaru (10-15 strojopisných strán). Príspevok 
treba zaslať v 3 exemplároch. 

b) Súťaž je anonymná. Meno autora treba zaslať v uzavretej obálke, 
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c) Súťaž bude uzavretá dňom 15. 2. 1967 a vyhodnotená komisiou 
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nenia v časopise podla bežných zvyklostí nebude stáf nič v ceste. Ich uplat
nenie závisí, samozrejme, od kvality a potrieb redakcie. 

SLOVENSKÁ HUDBA, časopis Sväzu slovenských skladatefov 
Číslo 7, ročník X. Cena Kčs 3,-



Eugena Suchoňa zvolili na XXV. kon
grese medzinárodného združe.nia autor
ských organizácii CISAC za podpredsedu. 
Predsedom sa stal španielsky dramatik 
Joaquin Calvo Sotelo. 

• • • 
Vláda CSSR udelila čestný titul " Zaslú

žilá umelkyňa" sólistkám opery ND v Pra
he Libuši Domanínskej, Vére Krilovej a 
Alene Mikovej. 

• • • 
Krajská organizácia Sväzu slovenských 

skladateľov v Stredoslovenskom kraji pri
pravila na začiatok októbra D. ročník Ko
morných dni Tento festival celosloven
ského významu sa má aj v budúcich ro
koch konat začiatkom jesene. 

• • • 
Začiatkom júna vystúpila v brnenskej 

Janáčkovej opere spevohra DJGT s Cik
kerovým Begom Bajazidom. V hlavných 
úlohách vystúpili Jozef Konder a Otília 
Hagarová. 

• • • 
Za nového riaditeľa Divadla Jozefa 

Gregora Tajovského bol vymenovaný dr. 
Libor Pleva, predtým riaditeľ žilinského 
divadla a člen umeleckého vedenia čino
hry Bratov Mrštíkovcov v Brne. 

• • • 
Na tohoročnej súfaži Beethovenovho 

Hradca pri Opave v hre na violončelo sa 
na prvých dvoch miestach v kategórii 
5.-6. ročníka umiestnili žiaci bratislav
ského konzervatória Karol Filipovič a Eva 
Vrtichová. 

• • • 
13. mája t. r. predviedla Helena Gáffo

rová vo Weimare Klavírny koncert Ste
fana N émetha-Samorínskeho. Orchester 
mesta Weímaru dirigoval prof. Gerhard 
Ptliiger. 

• • • 
V Malom divadle hudby a poézie v Brne 

predviedol 30. mája klarinetis ta Antonín 
Hruška s klaviristom Brankom Cuber
kom premiéru Skladby pre klarinet od 
Tibora Frešu z jeho cyklu Skladby pre 
dychové nástroje. 

• • • 
17. júna sa v trnavskom evanjelickom 

chráme uskutočnil organový koncert J á 
na Valacha. Spoluúčinkovali sólisti opery 
SND Ľuba Baricová a Ondrej Malachov
ský (J. Valach dirigoval už na jar Car
men v Dessau). 

Ján Cikker dostal Madáchovu plaketu 
Sálgotarjánu za operu Beg Bajazid, uve
denú v tomto mest-e banskobystrickou 
spevohrou v rámci podujatí českosloven
sKo-maďarského priateľstva. 

• • • 
Upozorňujeme našich čitateľov, že na

hrávanie Cikkerovej Slovenskej suity vo 
verzii pre dva klavíry, o ktorom písal 
doc. Rudolf Macudzinski v spomienkovom 
článku v tohoročnom šiestom čísle, sa ne
uskutočnilo. Západonemecká gramofóno
vá spoločnost určila aj náhradný termín 
- ale ani dovtedy manželia Macudzinski 
vízum nedostali. PrUom potrebné doklady 
predložili bratislavskej Koncertnej a di
vadelnej kancelárii už 8. marca t. r. Prav
daže, záležitost musela ist cez Pragokon
cert. Teraz sa obe inštitúcie vyhovárajú 
jedna na druhú; - nahrávka reprezentač
ného diela slovenskej hudby sa azda usku
toční v novembri. 

• • • 
:Ziaci bratislavského konzervatória vy

stúpili 25. júna na slávnostnom koncerte 
v Dolnej Krupej s programom z diel 
Hä ndla, Beethovena, R. Straussa a Dvo
i'áka. Koncert nadväzoval na vlaňajšie 
podobné - veľmi úspešné - podujatie; 
bol zároveň prípravou na plánovaný fes
tival mladých hudobníkov "Beethovenova 
Dolná Krupá". 

• • • 
20. júna prednášala v bratislavskom 

Divadle hudby dr. Viera Sedivá o filozo
fickom pozadí diela Richarda Wagnera. 

• • • 
Dr. h . c. Ľudovít Rajter viedol v salz

burskom Mozarteu medziná rodný diri
gentský kurz od 22. júla do 31. augusta; 
v stuttgartskom rozhlase nahral Sucho
ňovu Serenádu pre sláčiky, Meditácie J. 
Cikkera, Haydnovu Symfóniu č. 104 a IV. 
symfóniu F. Schmidta. 16. augusta dirigo
val Viedenských symfonikov. 

• • • 
V severonemeckom Greifswalde už po 

vyše 20 rokov organizuje dirigent a hu
dobný riaditeľ Hans Pflugbeil každoročne 
tzv. týždne Bachovej hudby. Tohto roku 
prizval početných vynikajúcich interpre
tov Bachovej a Regerovej (výročie) hud
by, ako Adele StoJte, Gerdu Schriever, 
Abela Bruce, Anneliese Pflugbeil, Ama
dea Webersinke, Herberta Colluma a 
ďalších. Samostatný organový koncert ve
novaný hudbe Bacha a Regera mal náš 
organista Ján Valach. 

• • • 
V Gnezdne objavila poľská hudobná 

historička Danuta Idaszaková dosial ne
známu symfóniu' Jozefa Haydna z r. 178'7. 



VÝBOR SVÄZU SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV PO DOHODE 

S ÚSTREDNÝM VÝBOROM SV ÄZU CESKOSLOVENSKÝCH 

SKLADATEĽOV ZVOLAVA 

III. SJAZD 

Sväzu slovenských skladateľov 

na dni 16.-18. marca 1967 

DO BRATISLA VY 

"Hlavnými predsjazdovými akciami budú prehrávky tvorby jednotlivých 

žánrov spojené s diskusiami, prehliadky tvorby a koncertného umenia, 

-diskusie jednotlivých sväzových orgánov a členstva k hlavným otázkam 

<ďalšej práce sväzu ako aj k otázkam spoločenského uplatnenia hudby u nás. 

Výbor Sväzu slovenských skladateľov 



ERNST l VÝBUCH THOMAS 

Pátraf po priebehu kultúmoideovodejmnýoh procesov patrí odjakživa k nebez
pečným dobrodružsWám ľudského druoha. Co sa zdá súčasníkovi epochálnym - ako 
začiatok, vrchol, alebo doznievanie epochy - to následník vidí automaticky vo over
kých súvislostiach. Jeho odstup mu (obzvlášt) dovoľuje a umožňuje, skôr, takrečeno
z vtáčej perspektívy zbadať, kde a kedy sa stratila stopa na bočnom chodníku. 
Kto by však chcel mat jasno o duchovných alebo umeleckých tendenciách svojej 
doby, musí vziat na seba riziko tohto dobrodružstva. Pretože presvedčenia, tenden
cie, nevyrastajú ako burina z pôdy, lež podliehajú podmien.kam dejinnej hod·iny, 
čo ako skoro by uvädli. Ak je táto úvaha k hudobnoumeleckej bila111cii posledlných 
rokov nadpísaná troška zdôraznene ako "Výbuch" seriálneho, tak t.olio oonačenie 
platí menej pre náhly, bezprostredný vstup alebo výmenu umeleckých pohradov, 
ale skôr pre prudkost, ba lllevyhnuternosf vývoja v slcl.adateiskom vedomí súčas
nosti: pre vývoj seriá1nej kompozičnej teclmiky, lcl:orú možno práve tak dobre 
a práve tak presne označit a:adovou teahlllikou, pretože adjektív "seriálny" je od
vodený z francúzskeho slova la sénie - rad. Je neodškriepiteľným fenoménom, že 
(temer) všetci mladí skladatelila llla ce1om svete sá upísali tejto technike, bez 
ohradu na to, či žili v metropolách hudby, či ,v dedinskej osihotenosti; tento feno
mén nám dáva právo hovoriť o tendencii v hudobnom vývojovom procese. 

Druhou otázkou je teraz, či možno tejto tendencii priznat epochálny význam. 
pričom je zasa zaujímavé, že najnovšie sa množia hlasy, čo chcú vidiet obrat vo· 
vývoji Novej hudby okolo roku 1950, ba čo od tohto času hovoria o druhej fáze 
Novej hudby. Súčasnému po:rorovaterovi sotva možno pritom zabrániť, aby identi
fikoval človeka a dielo, inými slovami spojit osud alebo štastenu hudby bez-pro
stredne s osudom ich tvorcov. A tak sa mohol dejinný\ oklamih alebo obrat pociťova! 
aj preto, lebo práve okolo polovice storočia zatvoril oči muž, ktorého meno je na
písané kovovými literami nad prvou fázou Novej hudby: Arnold Schonberg. 

Za života SchOillberga bolo vera estetických sporov, nie naostatok o tom, či je 
väčší Schonberg skladateľ, alebo Schonberg teoretik, či SchOillberg vplýval na svoju 
generáciu a obzvlášt na nasledovné generácie skôr vývojom svojho kompozičného 
princípu, a síce komponovaním d vanásttónovými radmi, alebo príkladom svojho 
diela. Po jeho smrti dostal sa hneď do tohto sporu historický aspekt, a išlo o to, 
či Schonberg u.zaJVTel jednu epochu, alebo otvoril novú. Historické analógie mohli. 
by byt nepríjemným dôkazovým prostriedkom ; ale nepripomína n ám táto alterna
tíva Bacha, hudobnodejinnú situáciu presne spred dvesto rokmi? Tu i tam nejde 
o pravú altennatívu; tak Bach, ako aj Schonberg stoja na kOillci aj na začiatku 
jednej epochy. Ze táto alternatíva mohla vôbec vzniknúť, umožňuje nám predsa 
veriť v epochálny obrat okolo roku 1950. Schonberg stojí pre nás práve ta'k na 
kOillci prvej fázy Novej hudby ako na začiatku takzvanej druhej fázy jedine preto. 
lebo bez jeho rozvoja dvanásftónovej techniky - ktorá je tiež už radavou techni
kou - nebola by sa mohla nikdy uskutočnit evolúcia v smere totálnej radovej 
techniky, ďalší vývoj k semálnej kompoziČillej praxi. 

Politické 21mätky, ktoré dOillútili Sohonberga k emigrácii, zapríčinili tiež, že sa 
v Európe ~ačala až po vojne v najširšom rozsahu rozširovať Náuka o slcl.adbe. 
Zápal, s akým saJ mladá generácia o toto učenie oprela, možno si vysvetliť z po-
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dobnej situácie, akú SchOillberg !ľaz sám opisoval, keď hovoril o mori vriacej vody 
do ktorej bol vrhnutý alro neplavec. Podobne ako mladý Schônberg, aj táto mladá 
generácia hľadá záchranu z kypiaceho chaosu hudoblllej matérie, ktorá sa presý
tila všetkými zákionmi. Pátrala po novom zákOille a našla ho - najskôr aspoň -
v Schonbergovej Náuke o skladbe s dvanástimi, len na sebe závislými tónmi. Ani 
okolo roku 1950 nebol zážitok Schonberga a jeho učenia mladou generáciou ešte 
úplllle spracovaný. Mladé ~udobné potencie sa nachádzali v hudobnom spore, a prá
ve z tohto sporu usku1x>čnil sa nevy·hnutmý skok do totálnej seriá1nej techniky; ako 
príklad môže poslúžit dielo Luigiho Nona, neskoršie SchOillbergoVIho zata ktoré 
po prvý raz predniesol Hermalll Scherchen v .rámci Damnstadských prázdnb-tových 
kul"2l0v pre Novú hudbu roku 1950. Dnes má náz.ov VariaziOilli canoniche a je kom
ponovalllé na podklade dvanásttónového :radu z Schonbergovej skladby Ten, čo prežil 
yaršav.u. Na tomto diele sa síce prejavilo Nanovo vynikajúce nadanie, no celkový do
Jem bol predsa len dosf polovičatý; živo predvedené časti stáli pri ve!mi rozvláčnych, 
a nakoniec mal človek dojem, že Nono utrápil Sohänbergov dvanásttúnový rad pomaly 
až k smz:ti. Tento skutkový stav mOŽino hodnotif, samozrejme, ako singulárny sklada
teľský vysledok, no predsa v tom viazne aj čosi symptomatického. Stála tu nad dielom 
nová generácia, nedisponovala už tradičným vedomím, z ktorého Schonberg svoje 
učenie rozvíjal, a z čoho podla tohto učenia neopovrhoval ani Jromponovat Schon
bergovo učenie predsa vôbec nezaviedlo zrušenie tonality, komponovanie v harmo
nických funkciách, lež w-obilo iba posledný kirok v procese tohto zrušenia a súčasne 
vyslovilo zákOill, ktorý mal umelecky nepoddajnej slobode položiť hranice. Ten.to 
zákon !Vyžadoval ustálenie tónového radu z.o všetkých dvanást tónov okJtávy predchá
dzajúce vlastnému kompoziČillému postupu; tento tónový rad jeho obrat' jeho račí 
tvar ako opätovný obrat račieho tvaru, tvorili hudobný materlál ktorý m~el radový 
princíp uposlúchnuť do tej miery, kým sa všetky tóny smeli opakovat až potom, keď 
sa už raz v zvolenom poradí počas skladby spracovali. Schonberg sa však v kompo
zičnom spracovaní odrvolával na tradíciu, na kontrapunkt, ktorý, pravda, už nemohol' 
byt tonálne viaza111ý, a na prastarý princíp vari.ácie. z obidv och nemusí naprosto 
a priori vzniknút hudobná forma; tradícii bližší Schônberg však spojil formové 
cítenie s obidvomi; to mladá generácia sama od seba nedokázala ďalej rozvíjat Možno 
to dokázat na Schonbergových slcladbách, ako aj opak, čo viedlo aj k ponímallliu 
novej formy ako centrálneho problému Novej hudby. A tu sa končí bezprostredlllý 
vplyv Schônberga. 

Tlreba nám pokročiť iba o lcrok ď-alej a môžeme sa zasta'Vif aj pri skladateľovi ná§ho 
pi"Vého príkladu, pri Luigi Nonovi, aby sme videli, ako sa myšlienky mladej generácie 
pretekajú s časom. Roku. 1951, vlastne v prvom roku tak polmutého desatročia obja
vuje sa Nono s novým dielom na darmstadtskom fóre Novej hudby, s trojč~tovou 
komornou hudbou "Polifonica - Manodia - RiJtmica". V tejto skladbe sú proti sebe 
posta!Vené melodické nástroje s bic.ími nástrojmi, ktoré sa vzájomne doplňajú. Toto 
by ešte neprinieslo nič nového: zdalo by sa, že melodické nástroje dVWlásttónovú 
tému expolllujú a bicie nás1Iroje pripájajú ryltrnické členenie, teda rytmický k ol'lltra
pwn:klt. Nono však pok.račuje inakšie: obidve nástrojové skupi!ny tvoria prvý raz čosi 
také, ~o vlastné, navzájom na seba vztažné štruktúry. To z.načí: komponovanie už. 
neposlucha sled kompleJrov ovládaných jedn<>u témou, i keď j e to dvanásttónová 
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téma ako u Schänberga. · Značí to ove!a viac: skladba v2liliká ro vzájomného vztahu 
j~otuvých zvuloových objeMov, z napätí i:ntervalových medzier jednotlivých tóno
vých výšok a z nJaJpätí rytmu, . časqVých medzier, v ~torých vznika(jú jednotLivé tóny 
a zvukové uOOlOSiti. Tato 1110Vé, zVJ.ášt:ne napätie skronme fármulovaných troch čas>tí 
sa ostaJtne poéiťuje hlneď Rri premiére a prijíma so súhlasom, kým predtým spomenuté 
Va:I1iaziQ!fli predošlého nolm 1950 narazili na ži.vý odpor: mladá generácia sa cítila 
v tomto novom hudoi:X!lJoon žánre potvrdená. 

Ako prišiel Niono na tento nový kompozičný postup? HOVIOnili sme už o tom, že 
mladá generácia nevedela nájsť pravý pomer k furmovýlm predstavám Sohonberga. 
Rocaadená čoskoro prejavila pochybnosti, či sa dvam.ásťtónový rad, ~torý práve im 
predsa sľuboval kompozi.Člllú kJ.auzúru, má vôbec spájať s tradičnýlmi formami. Tieto 
pochybnosti však rýchle odvádzali od Schänberga a práve k jedm.ému z jeho žiakov, 
ktorý sa mal .o mohol stat idolom mladých: k Antonov:i Web=ovi. Webern, hooi sa 
ce1lrom nevzda·l tradičnej formy, začal sa oslobodzovať z nátlaku tematických utváraní, 
z k>torých vycháde.a tradičná furma. V jednej vete V)"'l.echávajúcej všetko postráda
teľné dospel Webern k tomu, že interval, rozpätie medzi dvoma tónmi, stalo sa po
pred!llým, ba d<Jmialujúcim faktorom kompozičnej udalosti. Tomu, kto sa však ako 
mladá generácia objavil pred nevyhnutnosťou li.;k;vidovat tradičnú tému, musel We
bernov prírl{llad pOSil.úŽiit ako potvl"denie i pomoc. Co bolo na Webe1111ovom d iele uznané 
vtedy ako pro.gresíVIIle, to priliehavo defmoval Herbert Eimert: "Webern je jediný, 
kborý organUJo.val viac alkoo hudobnú vrstvu tónoových výšok; je jediný, Imorý mal 
vedomie štrukturova.ného zv;ukového priestoru, v kborom už niet protikladu hori:ron
tálneho a vertikálneho. Jeho základným štrumturálnym prostriedlrom nie je tón, lež 
interval, melodický, ako merná jednotka medzi dvoma tónmi ponímaný interval, 
priOOm sa dvoj- a trojtónový motív zobrazuje ako vlastný koneČlllý cieľ v ľOZVQji 
jeho stavebný.ch prvkov. Na realizáciu štrukturálneho pletiva používa Webem len 
odôv'Odnené a odôvodln.irteľné pwky: všetky ostatné prvky sa právom vylučujú, pre<bože 
nemajú dôwd. V intervale objéiiVil Webern bezpodstatnú štruktúru, štruktúru, ktorá 
už mie je štruk!túrou ,,niečoho", &trill!ktúnou, ~torá sa skôr ako fenomenálaly jav zaoberá 
sebou ... . ". . 

· Hertberot Eimerot tu jasne defilrlova,l pojmy, k!toré sa vo Webemovi stali cie! urču
júai!mi pre m!Jadú generáciu, pojmy štruktúra a 7NUkový priestor. Nie je nedôležité 
tu spome111úť, že táto definícia pochádza z mku 1955, teda z čias, keď už jestvovali 
koonpozič:né výsledky nového Slffieru. Pod!a toho skutočne nemo:žmo tvrdiť, že by teore
tické špekuJ.ácie 1aké niečo ak.o nový štýJ. proklamavali a pro@r.amovali; no na vysvet
lenie bolo neskoršie povedané, čo pohlo mladých skl.adJart;e!ov a čo sa v ich práci za 
nielroľko rokov udomácnilo. Ani skladateľ Nono nie je llli.ja~o ojedineJ.ým príkladom. 
VTátme sa časove e.§te raz spät, teraz do roku 1952. V tambo rokiu vstúpil po prvý·krát 
do širšieho obl'loru mladý s'k.l:adate!, k torý mal čoskoro zaujať vedúce postavenie: 
E:arlheinz Stockhausen. Svoju skLadbu, krtorá po každej strárnke zapríčiniLa revol.tu. 
pomenoval Stookhausen Kreuzspiel (Krížová hra); v tej•to skladbe bo1o rowilnuté to, 
čo Eimert pomellliQval štruk!turovaným zvukovým priestorom. Tábo hudba vznikla 
z predstavy priestoru, v ktoroon sa jedm.otló.vé zvukové objekty pohybujú. S tockhausen 
podal ku svojej Kd.žovej hre vysvetlenie, ~toré citujeme vo výtahu: 

" Idea krirovatky časových a priestorových príbehov (procesov) znázorňuje sa 
v troch štádiách: v prrvom štádiu začíal.a klavír v extrémnych polohách a vnáša do hry 
križovaním polôh postupne šesť tónov zhora a šesť tónov zdola. Styri stredné oktávy 
v zvukovom rozpätí hobojky a klarinetu preberajú stále viac tieto tóny, a v okamihu 
roVIIlomerného rozdelenia všetkých tónov rmd celým zvukovým obvodom lmižujú sa 
aj všetky porodia trwania a intenzity zvukov tak, že z počiatku celkom n eperiodic
kých poradí V7llliká rad, v ktorom je trva.nie zvukov spravidla skrátené a sila tónu 
týchto !l:vukov spravidla sa zosilrní ... ". Máme tu teda pred sebou kompozičný postup, 
ktorý sa na míle :vooialil od všetkých foriem tematického vývoja a tematického roz
voja, postup, k!torý spoočíva na vopred presne fixovanom pláne a rezuUuje štruktúru 
.ZVukov. Mladí s~adart:ella sa s nie menšou prudkostou odvrátili od hudobnej predst:alvy, 
"kltorej ešte .podliehal· Schänberg, než bola prudká reakcia Soh0nberga na dekadentný 
roma.nti·zmus. Kom.ponova!llie včerajška malo sa teraz použit na oponovanie a pred
védenie duchovnej idey, ktorá neskôr prebudí hudobnú predstavu. Na základe tejto 
špeciálnej hudobnej predstavy mal sa potom navrhnúť príslušný hudobný materiál 
a •organizaČlll.ý prilllcíp lrompozičného postupu a poči!llu, čo OO.povedá konštrukcii, 
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Yyipracovaniu. štruk.tÚ!ry. 'I1a:k sa .• asi formuloval~ predpolcl.a.dy, s akými začal m ladý 
skladateľ svoJu prácu. Ak bola vobec reč o inšpirácii tak iba s ohľad.oon na duchoV!Ilú 
ideu, ktorá sa mala hudobne prebransponovať. Od k~štrukcie treba požadovať pres
nost.. Hocako sa P?jem "kon~trukai.a" medzitým aj opotreboval, spájame jeho pôvod 
v naJ~~pe~~eJšom techmckom veku s techlnikou a v dôsled~ toho spájame al 
techn1cku stabilitu. Toto predi>Qkladá poriadok v myslení a poriadok v predvedení. 
Spomeňme si na to, čo povedal Herbert Elimem o nQvoobjavenom fenoméne Mruk~ 
túre": štruktúrou omačil útvar, lmorý je sebestačný. V hudobnom poníma.ní ~ôžme 
toto ešte rozšíriť a precizovat potiaľ, že štruk!túTa ako umelecká ud.aJ.ost si sama sebe 
vystačí. A to,to sa zasa v hudobnej oblasti predsa len m-vmá novému objavu. Herbert 
Et:r;IE;.rt si tu myslí, že ~aký objav je ~esom, ktorý :zxx:lpovie všeobecným náhľadom 
n~seJ. do?y .. a ~Je na f~damentalnu. vetu .~ P1an<:ka: "Co je merateľné, 
aJ exlSltUJe. Tuto vetu, o ktoreJ prírodovedm VT•arvla, ze vyhodila do povetria mnoho
s1nročnú fundova.nú prírodnú vedu, považ.uje Eimert m priliehavú 100. meranie inter
valových priestorov a jeho hudobno-existenčných dôsledkov. Te111to odkaz nie je 
nebezpečný, pretože predsa len skrýva v sebe ešte v poslednej konzekvencii ambi
cióznu požiadavku, aby umelecký pol'!iadolk rodpovedal lrozmickému poriadku. , 

Ale pred~va vyššej ~ann.ónie nesie. sa konečne ceJ.ými dejinami hudby, a poriadok 
sa h!ada.J. vždy v porovnavaau umeleckych mikrokozmov. Bez poroVIIláVania ich častíc 
je, tak:zJVaiilá_ klasi-cká fomrw. nemysliteľná. Po vyiha:&n.utí tradičných formových pred
stav bolo však treba hľadať nové porovnávania: majú sa poskytovať novým usporia
danÍim hudobného m éi'terli.áJ!u, novou štruktúrou. Videli sme už, ako sa nová štruktúra 
u S~ockhausena zamerli.aWJ.: v križovaní jedJnotliVIO pohybovaných zvukových objelvtov 
vzm~l zvukový rad, v ktorom si nielen tónové výšky, ale aj tónové dl~y a tónové 
inte~zity vzájomne vyhovujú. Máme tec!Ja právo hovoriť tu o radovej koonpozíaii:. 
lVIus1me mat však na zreteli, že vzájomne si :vyhovujúce lmižovania vznikli ~ že 
jednotlivým zvukovým objekbom Wlútri mdu sa priradili isté vlastnosti ako 'sna 
zvulvu a trvam.ie flNU!ru. Vtedy, roku 1952, hovorilo sa veľa o pun-ctus contr~ punctus 
o novom, cellooan netradičnom kontrapunk!te - práve :v protiklade so schonbergavsko~ 
dvanásťtónovou techirlikou -, a z toho sa .pobom vyvinul pojem "punktuálnej" hudby, 
ktorá v ton: čase prekva;pe.ném~ pos1ucháčoVii. zda1a sa 100.jskôr ako nesúvis:lý, nekQID.
tt:olo':atellny sled .J~li-yych tonov a rzvukov, ktorýcll duchovnú ideu, hudobnú orgá,.. 
mzácm a koonpozičtny poriadok sotva by bol schopný realizov.qť. 

T~t:D s~ôsob ~adov.ej Jrori:pozíaie bol ~tiaľ iba jedným z pdpra'V!Ilých stupňov~ 
ktore v1edl.1 k. senálneJ teclmike, aká sa nam dnes poskytuje. Aby sme mohli ďalej 
sledovať VYVOJ z r.olku 1952, musíme sa pozrieť 111a dôležitý komplex ktorého sme sa 
dotera~ iba do~~i: je to nov~ ~pordadanie materi~luz a síce. s pr.ihliadnutím na prálve 
vytvOiľlt sa maJucu lrompoZIClu, to znamená, naJskor s pr1hliadlnutím na duchovnú 
ideu, lvtoTú tábo kompozícia ·VYVolá. Dozvedeli Slffie sa, aký vý=m zíSiklali jednotlivý 
ZViUk:ový, a .Priestor~ objekt, ako aj časový interval medzi zvulrovými objektmi a1ro 
stavebny.rru prvkami pre konštrukltívne hudobné m)"slenie. Ak chce získať sk!ladatei 
v ~ebe spočívajúcu stabilnú štr.uktúnu, potoon sa tieto stavebné prvky mus:ia zmerať: 
prav e v tom :mnysle, že merateľné aj jestvuje. Pred .začatím ~mpozícte bo1o teda 
potrebné pripravit· hudobný materiál, stavebné prvky, alebo - ako sa to čos~oro 
spreslllilo - m ateriál podformovat. Toto podfomnovanie nemoh1o sa ďalej obmedziť 
i~a n~ rad .tónovýCih výšok, l~ muse1o zaJpOjif O&tart:né hudobné prvky, ako dlžku 
tonu, ~terurutu, fa11bu .ZVIU~u, sposob v;znLkania tónu, naprfJclad ~pôsob úderu pianist u 
atď. D1e1o, kitoré tu pOSQbilo ako ukJazovate! cesty bol klavímy kus Mode de valeurs 
et: d 'imtensités ~ancú~keho s~adate!a O!Wiera Messiaena, tretia zo šty.roch rytmic
ky<:h etud, ktu.rú Mes5'laen prvý raz predniesol ['Oku 1952 v Darmstadte. Pre chronc
logický vývloj seriálrnej techniky je zaujímavé, že Messi.aen lromPQ!Il.Oval tento kus už 
roku 1949, a síce počas darmstadtskýoh Medl'Jilllárod!llých prázxlnilnových kurzov a pod 
v.pl~om ideí, ktoré sa už vtedy vzmáhali. Cesta, ktorú vtedy, pravda, už štyridsatro6ný 
Messi~en absol·vavaJ., nie je nepodobná ceste, ktorou išiel od neho o dvadsať rolrov 
ml.adš1 Stookiliausen. Voo svojom roku 1941 komponovanom Quatuor pour la fin du 
temps použil Mes\S'iaen už štrukrurá lale križova111ie, a síce klrižovat.ky med2li vqpred 
určenými akordovýlmi sledmi a tiež vopred určenými rytmkkými poriadk.ami. Toto 
pooledné . -:- , zytmi.ck~ poriadok - ~ená rozdeJ.enie časového priebehu skladby 
podľa um.tych pníll.Cipov, podla t11'č1teho plánu, čo je tu rozhodne nové. Dimenzia 
času. má, pravda, aj v Stock:hausenovej Križovej ht"e svoju funikčnú úlohu· bola však 
podriadená hodne povrchinej schéme križujúceho sa tónového pohy.bu. Mess-iaenova 
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rytmická orgamzama inšpirovaná zaoberaní:m sa rytmickým systémom Indov, je 
ďalelro diferencovanejšia, a síce predovšetkým vo svojich vzťahoch k iným prvkom, 
k tónwej výške, siJ.e zvuku a k nanajvýš variovaným druhom úderov. Túto etudu 
možno právom nazvať prvým modelov)•m prípadom viacdimenzionálnej kompozície, 
.a to preto, lebo rôzne dimenzie zvulrového priestoru sa vermi rovnoznačme prelinajú. 
Ak chceme ešte povedať slovo o emocionálnom účinku tejto hudby, tak bude správne 
hGvorit o dojme s1lati.ckom, ktorý tento sled diferencovaných zvukov zanecháva. 

K úplnej seriálnej technike treba už len krôčik. Dvanásttónový rad všetkých oktá
vových tónov zostal od Schônberga cez Webema (pre po sebe nasledovanie t ónových 
výšok) zálväzný. Nič nebolo bližšie, ako zoradit dvanástradovo aj ostatné hudobné prvky 
-teda k dvanástim tónovým VÝŠklam priradit hodnoty sily zvuk,u, dynamiky a ZVIUkovej 
farby. Tak si počínal žiak Messiaenov, Pierre Boulez, vo svojej skladbe Structures 
pre dva klavíre, ktorú napísal v rolroch 1953/ 54. Ako úctu k Messiaenovi a takrečeno 
ako vyznanie pre to, čím je mladá generácia Messiaenovi zaviazaná, volil Boulez 
aloo materiál dvanásttónový md z etudy Messiaena, o ktorej sme práve hovorili. 
S týmto usporiadaním všetkých prvkov rv dvamáSt vadooh nebolo .to, pravda, dokon
čené. Aby sa zabránilo ustrnutiu hudobného výrazu vnútri štruktúry z týchto radov, 
bol potrebný ďalší šikovný ~. Ako bolo už totiž dané, obmeňovanie radu tónOVÝCh 
výšok: obratom, račím tvarom a obratom račieho tvaru, tak sa museli aj rady sily 
zvuku, dynamiky a farby zvuku, resp. spôsobu úderu klaviristu podriadi! živému 
variačnému princípu, 100orý .však bez nadradeného zákon predsa len nemohol obísf. 
Co sa dokázalo, bolo na jednej strane predurčenie hudobného materiálu, na druhej 
strane však gigantické číslo kombilnačných možnootí variovaných radov vnútri hramíc 
tohto materiálu. Toto je nová sloboda v novom zákone novej seriálnej techir.iky. A táto 
nová sloboda skrýva dokonca prekvapujúci moment pre skladatera; veď množstvo 
kombinácií, ktoré vznikali z permutácií radových tvarov, je a priori neprehLadné. 
Co iné zostáva skladaterovi, ako znova dôverovať inšpirácii, ktorá si súčasne zadnými 
dvierkami vydobyla spät i keď skromné miesto v kompozičnom postupe. Aby sa 
vyrovnala s tým to podivuhodným fenoménom, rýchlo sa vymyslela v našej, pojmami 
preplnenej dobe definícia: hovorilo sa o n áhode, kitorá sa t u votrela do seriálneho 
systému. A tejto náhode venoVIélla sa kionečne najmladšia kapitola setiálnej techniky, 
nad.písaná aleatorikou , pričom pojem aleatorika je odvodený z latinského slova alea -
íľOvná sa krychia (ikocka). No .toto je klapitola pre seba, ktorá obsahuje ešte vera nena
písaných listov a stojí na druhej strane našej rtémy. Je jednou z perspektív, za ktorú 
sa treba seriálnemu mysleniu, výbuchu a prevaleniu seriálneho naprosto poďakovaf. 

~r 
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Ernst Thomas 
P reložil Otto Kaušit:r. 

LADISLAV 
KUPKOVIČ 

I 

Cierom VÝVOja hudby za posledných 
300-400 .rokov bola snah a o čo najpres
nejšie fixovanie skladaterovho tvorivého 
zámeru. Vyskytli sa i evidentné výnimky 
(v baroku spôsob vypracovávania gene
rálneho basu, v klasických inštrumentál
nych koncertoch kadencie, kde virtuózi 
podra ich možností a schopností demon
štrovali svoju inštrumentáLnu techniku 
atď.), no v priebehu vývoja i tieto VÝ
nimky prejavovali snahu pripojiť sa 
k ostatnej sadzbe vo vopred určenej de
finitívnej podobe. V druhej polovici náš
ho storočia prichádzajú tendencie, ktoré 
sú popretím tohto dlhého VÝVÍllOvého pro
cesu. Tieto tendencie sú často dost rôzno
rodé; 02l!1ačit ich akýmsi vyšším, spoju
júcim termínom ako "aleatorické" je do 
značnej miery rvýchodisko z núdze. 

Oasto sa ·uvádza, že aleato.rika uplat
ňuje v hudobnej tvorbe moment náhody 
a náhodilosti. T ento výklad 111ie je dost 
výstižný, keďže samo tvorenie hudobnej 
sadzby podlieha .na r ôznych stupňoch mo
mentu náhody a náhodilosti, a to v hudbe 
rvšetkých doteraz existujúcich období. T o 
sa nie dosť často pociťuje, keďže s exakt
ným zápisom sme ochotní prijat akúsi 
!ideu o jedinej možnosti danej sadzby da
ného diela; bližšie štúdium však temer 
vždy ukáže, že popri základnom zámere 
diela, alebo miesta existuje v kompozič
nej štruktúre ešte vera "vaty", nutných 
medzistupňov s ll1!ie až natorkio vyhrane
ným tvorivým charakterom, kde sa mo
ment špekulatívneho výberu uplatňuje na 
osi náhodné-zákonité vo vermi pestrých 
vztahoch a prechodoch. Náhoda a náho
dilost nie sú špecifikom postupov alea
tomých, i keď je to na nich na prvý po
-hrad pomerne nápadlné. Určitá čast skla
daterovej zodpovednosti sa presúva na 
komunikačné prostriedky, o ktorých bu
odeme hovoriť na príslušnom mieste. S kla
daterova "rizikrovost" tým neklesá, skôr 
naopak. To, čo v dôsledku nie dost exakt
ného naprogramovania nevyjde, padá len 
IIla jeho plecia - prawia je však i to, že 
na jeho plecia padá všetka zásluha i 
v opačnom prípade. To v šak nie je pod
statné. Moment zásluhy nás nezaujíma; 

chceme, aby nám daná hudobná reč niečo 
hovorila. 

V -tomto úvode, skôr než prejdeme 
k vlastnému úvodu, pokúsme sa ešte 
o aspoň velmi približnú definíciu nášho 
pojmu: Aleatorika je snaha uplatnit tie 
tvorivé elementy, ktoré sú k dispozícii na 
poli komunikačných prostriedkov medzi 
skladaterom a poslucháčom, ich dvoch 
vynímajúc. Komunikačmé prostriedky 
z tohto zorného pora rozoznávame v pod
state dva: l. notačný obraz a 2. interpret. 
Skladateľ sám určí rozsah vlastného pô
sobenia a vymedzí momosti v komuni
kačných prostriedkoch, kde o danom VÝ
bere bude rozhodovať iiilterpret. Tento 
v ptincípe jednoduchý prvok sa potom 
rozpadá na niekorko osobitých, 111avzájom 
často temer nesúvisiacich problémov. 

Pri štúdiu týchto javov sa možno opie
rať len o doteraz existujúce riešenie otá
zok s aúmi súvisiacich, ktoré, pochopiteľ
ne, predstavujú len zlomok toho, čo bude 
v týchto reláciách ešte vyrobené. 
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II 18! celkom nového, no už súvislého hudob
ného obrazu. 

Na pochopenie aleatorných javov po-; 
trebujeme sa oboznámi! so stručným ná-' 
Člrtom celkovej situácie na poLi sldadatel
skej faktúry. Aleatorné javy v2Jil..ikajú ako . 
reakcta na snahy seriálne, na racionali
začný moment vo vývoji hudobnej sadz
by. Snažme sa celkove poohopit mecha
nizmus týchto tendencií. 
Prečo v2'JI1iklo racionáiline organiwv·anic 

hudobného materiálu? Neskororomanrtnc
ká hudba zlikrvidovala harmomcké tonál
n e vztahy, resp. vyvolala ich likvidáciu. 
úalší vývoj sa pokúšal (Debussy, Bartók) 
zachránit :mnysel harmo111ického centra 
modálnostou, no bezúspe§ne. Už expre
sionizmus je zväčša atonáiny. Začína sa 
nová etapa vývoja. O harmónii hovorím 
preto, že je to oblast najtypickejšia, po
dobné procesy sa odohrali v metrickej 
skladbe formy i vo forme v 'llŽŠOm mnysle 
slova atd. Stará reč sa s odporom odha
dzuje skôr než v:zmiká nová. Ukazuje sa, 
že starú Íogiku formy treba nahradit 
aspoň dočasne nejakou inou logikou, i 
ked je to v skutočnosti nelogické: odwhli 
sme ju preto, pretože sama logika v ta
komto vztahu prestala mat funkciu. Doba 
však príde na to neskoršie a .nachádm 
núdzové niešenie v dodekafón.ii. Schôn
berg a Berg píšu skladby, ktoré sú ato
nálne a ich výška je racionálne organizo
vaná. Všetky tieto skladby Zl!1ejú dnes 
velmi podobne alro diela, ktoré mali byt 
vznikom týchto skladieb popreté. Refor
ma len v jedalej kategórii formy nemôže 
priniest podstatnejšie zmeny. Od1išnejšie 
partitúry tvorí Webern. J eho dielo anti
cipuje dalšie prúdenie. Cíti zmeny v ob
lasti dlžky, ktorá sa onedlho stane paa-a
metlrom určujúcim význam falctúry novej 
partitúry. Po druhej vojne skupina skla
date!ov združených olrolo Prázdninových 
kurzov v Darmstadte prichádza na nové 
možnosti (pre úplnost: ·i Messiaenovo die
lo ioh anticipovalo - pravda, v trochu 
odliŠI11om pohlade). Zákonitosti racionál
nej organizácie výšky sa prenášajú do 
iných parametrov, často dosf mechanicky 
a spôsobom, ktorý dlnes už pôsobí trochu 
naivne, 1110 nezabúdajme niekedy pri dob
romyse!ných úškrnoch, že tu praooval 
sám ve!ký Vývoj a každá azda ä trochu 
smiešna operácia mala na tvárnosf dllleš
nej hudby väčší a určujúcejší význam než 
nmohé ve!diela" klasikov tej doby. Od 
organ~and.a parametru dynamiky, ok
távových polôh, !kategórie hiry a mnohých 
daUíoh sa postupne upúšta a najlVäčšLu 
pozornosť sústreďuje tna seba n ová ope
rácia s parametrom dlžky, ktorá !VYtvára 
nové fo.mnové vztahy a umožňuje vznik 
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Hudobná fornna mčína 1postupne odha
dzovať techniky, rk.toré budovali jej dneš
nú hudobnú reč, ako už zbytOČIIlé, kedže 
doba vie postupne .i bez nich docieli! no
vovybudovaný hudobný obraz. Seriálno 
ako prechodný jav postupne mizne a ostá
va tu len to, čo sme pomocou neho docie
lili. Zhruba na tomto mieste vývtinového 
prúdu sa objavujú "aleatomé" postupy, 
ktorých výskyt vždy do istej miery súvisí 
s opúštaním seriálnej techniky priamo a 
ioh vznik sa do dstej miery dá 'Vidiet aj 
ako reakcia na seriálno. 

III 
Ak chceme pochopi! mo7mosti aleator

ných postupov, .treba sa ešte oboznámiť 
s mechanizmom komunikačných pro
striedkov m edzi skladatelom a posluchá
čom. Ako sme už spomenuli, sú :v princí
pe dva hlavné, a to notačný obraz a illlter
pretova osobnost. V milllulosti sme sa čas
to stretávali s podceňovaním obidlVoch 
ako niečoho z hladiska vlastnej kompo
zície, čo si zaslúži len periférny záujem. 
Pni takýchto úvahách nesmieme zabúdať, 
že predovšetkým obidva sú nevyhnutné 
(je to špecifikum hudby .proti ostatným 
umeniram) a každé podceňovanie (alebo 
smiešne preceňovanie - poZI'Ii systém na
príklad dirigentských hviezd) sa môže 
prejaviť negatívne. 
Notačný obraz. Je celkom nesprávne vi

dief v notácid len n ávod slcladatela, ktorý 
v ňom poučí interpreta o jeho úlohách; 
výmam notácie je väčší. Porovnajme na
príklad pôvodlnú notáoiu gregoriánskeho 
choráLu s jej prepisom do 5..J.illlajkovej 
notovej OSII'lOvy. Rozdiel je zrejmý na 
prvý pohiad. Pôvodná notácia okirem ná
vodu (ktorý nakoniec nikdy - ani v hud
be overa neskorších období - nemôže byt 
celkom exaktný, kedže už jeho prirodze
ný vývoj .predpokladá eX'8ktnosf a spres
ňovanie v tých k.ategóriách, čo by mohli 
plli.púštat rô2ille formy výkladu, a ktorý 
je dost priblimý tam, kde sa môže opie
ra! o presvedčivo predpokladaterné po
chopenie) dáva ďalšej stalllici komuni
kačnej cesty - .interpretovi i niečo viac, 
akúsi VIJ'lútornú atmosféru, ducha tejto 
doby, črta, •krborá sa v prepise do 5-linaj
kovej notovej OSJlOVY vytratí. Podobné 
významy môžeme ·nájsf IV notácii všet
kých období. Môžeme hovori! dokonca 
o dvooh významoch notáoie; podia toho, 
či zdôrazňuje moment návodu, technic
kého a i illlterpretačného programova111ia, 
alebo či OZI11ačuje črty vnútorné, atmosfé
ru myšllienky diela. Pochopiteine, správ
na notácia (ak si trúfame .takýto pojem 

použit) leží v rov:illlke správnej, dia-lek
tickej proporcie medzi obLdrvoma .prvka
mi. V rô2illych epocháoh leží potom správ
na proporcia vo väčšej alebo menšej 
vzdialenosti od obidvoch protipólov. 
V hudbe, ktorú si všímame rteraz, sa rôz
nymi fornnami zdôrazňuje tento druhý, 
Vlllútorný element. Notácia zámerne opúš
ta pole tak tažko a dlhým vý!Vojom do
siahnutej exalctmosti a predkladá pred 
interpreta úmyselné pribliŽillosti, ktorých 
presný Nýklad je za určitých podmienok 
preneohaný jeho tvorivému príspevku. 
V snahe čo najviac vyjadri! vnútornú 
kultúru diela sa i notačný obraz skultúr
ňuje do istej miery aj vzhladom na nor
my až výtVW11'lého umei11ia (čo, pochopi
terne, v extrémnych prípadoch môže IV1est 
i k určitej samoúče1nosti ) ; parobitúry mu
sia potom obsahova! pomerne mnoho vý
kladov na chápanie použitých notačných 
prvkov. Notácia vyjadri, o čo ide, komu
nikuje interpretovi zámer skladatera spo
lu s presnejšími pokYII'lmi. Oblast priame
ho skladatelovho vplyvu sa :však v ocči
tých momeDJtoch zastavuje, kde skaadatel 
predpokladá, že pomocou interpretovej 
spontánnosti jeho zámer vyjde lepšie, 
plastickejšie. 

Interpret. Celé hnutie v podstate umož
nilii vynikajúci interpreti, ktorých sa po 
druhej IVO)ne 'VYII'lori.lo ll'lliekolko. Títo ,in
terpreti pooky.tovalň tolko !tvorivých prí
nosov, že často (niekedy mo7mo až príliš 
mechanicky) dávali sklada:telovi svojím 
interpretačným prejavom dalšie mOŽillosti. 
Ani tálto lmtegória (celkom zákonite) nie 
je bez protirečení. Interpret v princípe 
nie je sk:lada>tel , jeho prístup k problema
tike je odli§ný od skladéllte!ovho pohiadu. 
Jeho tworivý prínos IIlie je v tvorení sadz
by, a le IV uplatnení na správ nom mieste 
a správnym spôsobom faktúry, ktorú pre
vml z iných hotových skladateiských vý
robkov. Tvorivý príJnos interpreta lllie Je 
v kategórii kompozície, ale v kategórii 
hudobnej dl'alffiaturgie. Dramaturgicky 
správne a:plikruje, čo už niekde mde po
znal a hral. Nevylučujeme pritom, že i 
táto dramaturgia má silné indilViduálm.e 
črty podla osobnosti interpreta, :k!torý má 
predsa mowost sumarizovať rôzne pre
ja'Vy v spoločnú, duchom štýlu pretk.anú 
hudobnú II"eč. 2e i tento spôsob sa môže 
zvrhnú! na šablónu, je evidentné. Dolo
vanie s k1adaterov v tejto kategórii sa 
najvýstrednejšie prejavilo vo "FilVe pie
ces for David Tu.dor" S. Busottiho, kde 
autor vo 'V)"SVe1lli•v<kách poZI11amenáva, že 
" for DéliVIid Tudor" nie je !Venovanie, ale 
o2ill:ačei11ie inštrumentačného chara.klteru. 

V kategórii podielu interpreta na mož-

nosti 2lasahovat 1po sk:ladaJteiovom dovo
lení do kompooičného procesu môžeme 
vytýči! ešte jeden podstatný problém , 
hlaVIIle technického II"ázu: prípad, ked 
aleatornost danej skladby alebo daného 
miesta je interpretovaná n ie jednotliv
com, ale skup]nou. Na tomto mieste chce
me demOII'lŠtrOvaf dva pn'klady z vlastnej 
skúsenosti ; bližším pohladom na túto 
tl'iedu problémov okolo aleatoniky zistíme 
niektoré momenty základnejšieho význa
mu, ktoré nám umožnia informovanejšie 
klasi.llikovat aleatonné piWky !Vôbec. 

IV 
P.vvý prík.lad je mQja skladba "Osem

liDan samoty, nudy a strachu" pre 8 hla
sov (11roho zarazí príliš dlhý názov, mô
žem ho ubezpeči!, že pôvodný názov 
skladby bol podstatne dlhší). Skladba nie 
je inštlrumentačne definovaná, počíta však 
s nástrojmi vyhovujúceho rozsahu (cca 
malé g až dLe3, ~ždý hráč ináč). Každý 
hráč začína Lný z ôsmich úlVodov, ktoré 
predstaV!Ujú homogénny sadzbový výzor 
použitím clustra o ôsmich členoch s jed
notným dynamickým ·výzorom, prerušo
vaný malými notami, ktoré sa zahrajú 
nezávdsle od toho pozadia. Po dvadsiatich 
selmmdách trvania úvodu prídeme k vlast
nému telu skladby. Je i1lo 8 úsekov, umies
tenýoh 111a osminkách os.novovej klružnice. 
Sadzba UIVádm v ikaždom úseku iný po
čet exaktne uvedených výšok (2, 4, 6, 8, 
10, 12, 18 a 24), ktoré podobne ako v mno
hých mojioh pozdejších sk.tl.adbách, sú za
de!ované vždy do a:ovnakýah ok!távovýah 
registrov. 
Okrem presnej vý§ky a trvania úsekov, 
k!toré majú trvať vždy 15 sekúnd, nie je 
uorčené !VÔbec nič. Hráči môžu hrat tóny 
v úsekoch v lubovo!rnej dynamike, dlžk:e, 
artikulácii, kategórii hry a pod. Nesmú 
ha:at úsek dlhšie-kmtšie ako 15 sekúnd 
a nesmú hrať iné tóny, mež k.toré Jm daný 
úsek predpisuje. Udaná je teda len exakt
ná výška, nepripúštajúca ani oktávové 
transpozície a čas, v 'ktorom treba úsek 
real1zovaf. V každej realizácii jedného 
úseku 2i!lejú teda vždy všetky úseky a tie 
isté úseky 2i!lejú v ďalšej realizácii úseku, 
lenže i.nštrumenJtačne nový úsek je per
mutáciou predchádmjúceho. Sk.ladba bola 
lron.cipovaná s celkom jasným zámerom: 
zavesený stály 12-tónový akord, ktorý 
prakticky neustále 2lilie bez akéhokol'Vek 
pohybu a mneny, no vďaka predpísanému 
aleatornému spôsobu d!nterpretácie sa do
cieli variabilita tohto akordu : naor . .ne
budú 2liliet vždy !Všetky tóny, kedže s
členný ensemble prakticky realizuje väč
šinou len 8 tónov odrazu (za predpokla
du, že nepoužívame v iachlasné nástroje), 
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ktoré sa budú striedať v hus·tote (nie]{lto
rý tón v danej chvíli môže zazmiet vo :via
cerých nástrojoch odrazu, takže i 8-hlas 
nemusí byt pravidlom, naopak, výsledky 
na daných aniestaoh pl'ipusbia dosť pestré 
a plastické variabilnosti vo ;výzore viac
hlasu a v jeho stálej zmene), v dynamike, 
rytme, artikulácii atď. Tok, ktorý som 
mal na mysli, anal byt pomerne !ažko
pádny, lenivý, :viac-manej temer bez 
vzruchu, z lct:orého by sa len niekedy 
malo zablySil'lúť nejaké OS'Vieženie v po
dobe chvíJikového tiV<>r~vého nápadu nie
~rého z hráčov. 

Skladbu som 111apísal :v apríJ~ 1962, prvé 
pred:vedeillie bolo mo:óné až za existencie 
Hudby dneška, s ktonou som skladbu 
prvýkrát predviedol 111a jar 1964 na Ka
leidoskope hudby nášho storočia :v PKO. 
Môžem povedať, že z :realizácie na skúš
kach i na koncertoch som bol dosť roz
čarovaný. Znelo všebko do istej miery 
prá:ve naopak. Ami stopy po kľudnom, 
nudl!lom a pomalom toku, -všetci >hráči 
hrali ;v jednom kiuse ako diví, skladba 
vôbec neunavova1a a sám som bol celým 
priebehom štúdia, kde som sa musel sú
strediť >v.iac na technické 111ávyky (spo
čiatku mald máČ'i. sklon hrať všetk<> v rov
nakých rytmických hodnotách, v ro'VIIla
kej dynamike atď., celkove slabo diferen
covať sadzbu), :zmačne dezorientovaný. 
K d.m.Ihému predvedeniu došlo na jeseň 
toho istého roku, keď Hudba dneška vy
stupova1a v rozhlase na Stúdiu mladých. 
V čase medzi dvoma pred:vedeniaani bolo 
dosť prílelli>tosií premyslieť vec a ozrejmiť 
si, kde sa stala chyba. Spmv:il som nie
koľko opatrení. P redovše1lkýan som natia
hol čas úsekov na dvojnásobok (30 se
kiúnd) a snažil som sa o 5J)rávny oharn.k
ter interpretácie 111a skúškach. Moja Sil'la
h a bola tentoraz odmenená čiastočným 
úspechom, prízvukujem, že len čiastoč
ným: zvuk bol lepší, vyskytli sa už cel
kom prijatel111é zvukové kombinácie, no 
uvedomil som si, že pri >tomto poč>te hrá
čov (·a bolo ich len 8) nikdy -nebude mož
né vy.tvoriť ideállllu ·kiombináoiu týrn.isto 
ôsmimi inddlvidual~, keďže akcia jed
ného sa bude nie doplňovať, ale kol1dovaf 
s akciou druhého, že siedmi hráči budú 
vždy usiloVI!le pracov.ať na >tom, aby ešte 
v čase 'V:zmiku pokazili každý obja>Voný ná
pad svojho ôsmeho kolegu, že všetky sna
hy budú vzájomne roztrieštené a výsledok 
bude náhodilý. O to mi síce do istej 
miery nešlo, •no musím S>a priznať, že 
práve náhodilostou som chcel docieliť 
výsledok práve opačný. Uvedomil som 
si tňež jeden o1lrasný fakt: tieto pred:ve
denia som sám viedol 111a nácviku, ako aj 
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pri .predvedení; čo môže spraviť zo sklad
by 8 akokolvek výbariných hráčov na 
opačnom konci zemegule, kde nebudem 
mat príležitosť vysvetľovať, o čo mi ide. 
Preto, keď sa o krátky čas ;vysky>tla mož
nosť dielko nahrať, rozhodol som sa o pod
statlllú zmenu: sadol som si za partitú.tový 
papier a stal som sa illlterpretom vlast111ej 
skladby. Celú ideu diela som zachoval, 
každý pokYII'l pôvodnej pa!litňtúry bol plllle 
rešpektovaný. Realizoval som partitúru, 
kitorej výslediný vzhrad je intenpretáciou 
pôvodnej, aleatar:iokej partitú'ľy. Som 
presvedčený a porOVIIlávaním ,predvedení 
to každý anôže mstiť sám (spomínaná na
hrávka nedáMn-o vyšla na gramofÓIIloVeJ 
platni) , že je tu podstaJtmý ·rozdiel. Vzá
jomná vypoč~tavosť efe]{lto-v, nadväzova
nie sadzobného toku a vôbec vlas>tný for
mový proces nemôže vyt;voriť žiadna sku
pina 111ajlepších ôsmich hráčov sveta; nad 
realizáciou tejto idey musí pracoVlat ako 
interpret jedel!l mozog. Nemusím to 
byť ja, moja fixovaná verzia nemusí b~ť 
jediná, ani to nie je jej cieľ, mo7m.o Ja 
sám spra>Vím ešte n-iekoľk-o celkom iných 
verzií, ďalšie môže zhotoviť di.rigen t urči
tého súboru podla dispozícií s-v-ojho em
semblu, no medzi skladateľom pôvodné
ho, aleart;oriku prÍ!Púšťajúceho zá:z>namu a 
vlastnými iJnJterpretmi musí byť ešte je
den, ale lem jeden in-terpret, ktorý dá 
rôznym mter.pretačným úsiliam jeden 
spoločný ciel. Toho 111ikdy nebude schop
ný väčší počet ihráčo.v, pretože tento dar 
bol daný lem a len j e d n é m u ľudské
mu indivíduu, i lkeď do istej miery kto
rémukJoľvek. 

Druhý príklad: perspektív:nejšie yyuži
bie výsledkov skúseností s aleatorikou 
som použil v !Skladbe pre komorný až 
veľký orchester "Ozveny" ( 1965). T áto 
skladba sa IV svojom bežmom predvedení 
hrá nie z bežného notového materiálu; 
ktorý leží pr.ed hráčom na pulte; jednot
livé úseky, vyjadTené vždy formou vyme
dzeného formátu, sú premietané d1apro
jektorom na premietacie plátno. Ako ty
pický prÍlkllad na demonštrovanie IVyuždtia 
pri•ncípov náhodiilostí uvediem prvý dia
pozitív skladby. Skladá sa z dvoch polo
víc, v hornej má hráč dovolené použí:vať 
tÓIIly a2-d3, v spodnej dtis-gis, teda 2 pol
okltávové, :vzájomne sa koffiiPlementujúce 
clustre. Polov·ičku si hráč vyberie podľa 
dispozícií svojiho nástroja. Len n1ektoré 
nástroje (klaví·r, organ, niektoré celesty, 
event. ;v;iola, klaTÍIIlet, hali'fa) disponujú 
obidvoma Tozsahmi. Tie si :vy.volia polo
vičk.u podla ľubovôle. Po vybra•tí polo
vičky si hráč vyberie tón spomedzi šies
·tňch, ktoré má k dispozícii, a začne hrať 

jeden zo 6 riadkov dlžok, ktoré sú uve
dené pod výškovým rozmarnom. DYII1ami
ku si vyberá zo zoznamu, ktorý predeluje 
obidve polov.ičky diapozitívu, artikulácia 
je daná dlžkami, ktoré hrá v ľubovoľnom 
tempe, to však musí byt stabilné až do 
konca riadku, a by sa docielila správna 
proporcionalita jednotlivých dlžok. Keď 
hráč dohral riadok, vyberie si iný tón 
svojho výškového zoznamu (prípadne po
kračuje tý;m istým iónOIITI) a prejde na 
ďalší riadok; riadky hrá v ľubovoľnom 
poradí (nie.kitoré anôže opakovať) , s ľubo
voľnými tónmi svojh o zo:zmamu, vždy 
však aspoň celý riadok s jedným a tým 
istým tÓIIlom v ľubovolnom, ale pre daný 
riadok už potom záväZil'lOiffi tempe. Toto 
robia všetci hráči, všetky nástroje, ~toré 
sú v danom okamihu k dispozícii pre 
pred'Vedenie (zloženie :nástrojov nie je 
vymedzené preSil'le, ensemble má obsaho
vať skupÍIIly drevených dychov, plecho
vých dychov, klávesových s nesláčikový
mi strunovými, bicie a sláčiky). Už len 
pri trochu prtpra:venom predvedení tu 
nemôže byt >Výsledok ilný, než má byť, 
t. j . znejúce diVa clus1Ire, 'VIl'lútro ktorých 
bude :veľmi diferencované vzhľadom na 
výraznosť jedl!lotlirvých členov, pričom di
ferenciácia bude stále na pomerne ·rov
nakej úroVI!li. To sa dá, pochopLtefllle, ver
mi jednoducho predvídať. Ak máme k dtis
pozícii 111apr. 30-členmý orchester, pomer 
hornej k dolnej polovičke bude <väčšionou 
3/5 : 2/5. Tri päillilny pri tridsiatich je 18 
hráčov; pn ideálnej pravdepodobnosti to 
znamená, že každý tón na pr. h=ého zo
znamu je v danej chvíH int&rpretovaný 
presne tromi nástrojmi ; 111a šťastie pre 
našu dHere:nciáciu je takýto prípad ani 
nie možný, oveľa pravdapodobnejšie je, 
že niektorý tón napr. môže i chýbať, i:ný 
zase bude zastúpený i IVIiacerý.mi hráčmi; 
tento výzor však. stále variuje, keďže za
čiatlky a konce jedinomvých riadkov sa 
voči sebe nek!ryjú. Dodrlliavanie zvole
ných temp prispeje k rytmickej diferen
ciácii podobne ako ioh 'Volba (pričom má 
zv-láštný 'Vý:zmaan v:z~hľadom na prax, že 
jedno je obmedzené, druhé neobmedzené) 
a podobne i v ostatných parametroch. 
Tridsať hráčov uplatlllí individuali>tu, kaž
dý jeden proti ostatlllým dvadsiatim de
v iatim, výsledkom čoho bude popretie 
všetkých jedinotli>Vých Íl!ldLviduá-Lnych pre
javov a slwtočne skupÍIIlo:vý prejav bez 
:z~vláštlllyoh jedlllotlivostí - čo je v tomto 
prípade zámer. Uplatn>il som tu svoje 
skúsenosti s mnohými 111eús,pešnými ,vy
uži<vaniami "aleatorných" procesov a v tej
to forme, kde náhodilost pni zdanlivo :ver
kom u platnení mala spúta111é ruky už 

vlastlllým zámerom, m oh la byť podľa ne
ho využitá. Po celkom krátkom vysvetlení 
na prvej skúške ensemble ešte nehral do
konale, no hral ho a bolo to to, čo som 
predpokladal a chcel dosialmuf. Temer 
vo všetlkých úsekoch tejto skladby môžu 
hráči up1al1mit pomerne IVe~a zo svojej 
voľby; uplatlllia však len to, čo my od 
nich chceme, a takto si vlastne sami >Vy
berajú to, čo sme im predurčili a v svo
jom zámere predv ídali, resp. čo my, pred
vídajúc ich reakciu, od nich žiadame. 
Vlastný výzor temer všetkých diapozití
vov "ozvien" žiada obyčajne niečo cel
kom iné, než o čo ide skladateľovi. Noto
vý záznam "ozvien" je funkčná objed
ná'Vka; niečo, ako keď sa od muráTov 
žiada klásť tehly, miešať maltu, kopať zá-< 
klady, a výsledok je n~ečo celkom iné,. 
hotový dom, ktorý slúži celkom iným· 
funkciám, než na aké by neskúsený divák 
usudzoval pri prezeraní prác stavania: 
Dom je v našom prípade to, čo divák po
čuje a pociťuje, čo pall'titÚira napojená na 
kolekitív inš>trumentálne a interpretačne: 
vyspelých hráčov oznámi poslucháčovi.. 

v 
Našu rozpravu o •aleatorike ostáva za

končiť ešte krátkym prehľadom použí<va
ný.ch techl!lík. 

Najbe:ónejší prindp je tzv. techlllika 
"mobile" , v sadzbe ktorej objavujeme 
.väčšinou kratšie útvary, vy;komponovan~ 
často do najmenších detailov, 111apájanie 
k!torých môže predpokladať pestrejšie sú.: 
visy s rôznym •využitím .tvOO'i.ivého prínosu 
inlterpreta. P ôvodne stavala z takýchto 
úsekov pri istých obmedzeniach fo=u 
(Stockhausen: K la:viersiiick XI, Boulez: 
Troisieme Sonate), neskôr sa 'V prácach 
rôznych autorov objavilo mnoho ďalších 
riešení rozvilllutia tej-to teohniky (Nilsson, 
Haubenstock-Raanatň a m111ohí ďalší). . 
Opačný pól takého chápania úlohy in

terpreta je fo.rma, ktorej celok je presne 
dalllý, na menších miestach však určité 
pribli:ónosii umožňujú plastňckejšie vy
užitie daného miesta. 

Od týchto dvoch najbežmejších foriem 
výskytu možno rôZil'lymi smermi hľadať. 
dalšie pouŽÍitia ; zásadný rozdiel medzi 
voin.ým alebo čiastočne 'VOI'Iným dispono
vaním v ykomponovanými úsekimi a me
d·21i 'VOľným worením faktúry v rámcí 
predpísaného charakteru, prípadl!le pre
línanie obidvoch prvkov určuje prísluš
nosť dalllého riešenia k triede. 

Hodl!lot it celkový iPľÍIIlOS miest, kitoré 
sme popisovali, je ešte, myslím - pred
čaSil'lé. No už dnes m<>Žlilo oprá'ViJ'lene t;vr
dH, že tieto nové funkcie podnetllle pri
speli k t'Vá•rmosti ~udby nášho obdobia. 
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Vari ani jedno označenie určujúce hudobný štýl neutrpelo tatkú infláciu a nebolo 
tak nemiestne používané a.lro slovo "'avantgarda«. Stalo sa z neho akési heslo, pojem 
pre niečo, čo jeden tábor hodnotí velmi poziMvne, kým v druhom tábore ním označujú 
všetlro dekadentné a deštrukitívne. Napokon celé toto delenie sa zakladá na nedorozu
mení: v podstate významu slova ... avantgarda« nie je obs1almuté hodnotenie, má len 
vyjadriť skutočnosť, že ide o takého exponenta umeleckej tvooivosti, ktorý používa 
výrazové prostriedky, čo sa zatial ešte všeobecne nepresadili. V bežnej reči tvšak slovo 
»a'Vallltgarda« dostal<> takú príchut, že sa tak!mer k.ryje s vabulistik!ou. Je to polut<>va
niahodné, pretože mnohí súčasní skladatelia, ktorých štýloVio zaradujeme medzi avant
gardných, majú k rabulistike tak daleko ako mesiac k slnku. 
A·vant~us v talrom zmys-le slova, ako ho používame na označenie experi

mentálnej hudby, ktorá vznikla po druhej svetovej vojne, je tvo Fínsku ešte velmi 
mladý. Vcelku moŽinO povedat, že fÍD'lS'ky avantgardizmus vznikol pred takými piatimi, 
najviac ôsmimi rokmi. Semeno tohto smeru priniesli do Fínska z malého mesta na 
juh od F.rankfurtu nad Mohanom, kde dr. Wolf~g Steinecke začal po vojne s kur
zami Novej hudby. Toto mesto- Dar:rnstadt - bolo však pre mliadých ff;nskyoh Siklada
telov zdrojom ÍIIlformácií len nielrolko rokov. Po počiatoónom obdive nastala rýchlo 
·reakcia, ikltorá v mnohých vyústila do odmietarrlia. Daronstadt pokdadall za príčinu 
'lšetkého skysnutia, videli v ňom semenište konformistického sériového myslenia, spod 
vplyvu ktorého sa treba čím skôr oslobodiť. Takáto reakcia je badateLná ešte aj 
r. 1965, i ked nie v predošlej 11111Íere: niektorí skladatelia !totiž nahliadli, že aj takáto 
fáza bola nevyhnullná a že mala i svoje pozitívne účinky. Ak nie v ÍIIlom, tak aspoň 
v negácii. 

Ak nevezmeme do úvahy Einara Emglunda, ktorý už pred 40 rokmi experimentoval 
v duchu !Prokofieva a Sostatkoviča, a pokladáme za východiskový bod Dalrnnstadt, 
tak otcom novej fínskej avantgardy nazveme Erika Bergmana. Tento skladatel- dnes 
profesor - ako prvý rozšínil na sk<romnej pôde Fínska tóny seriálovej hudby. Berg
man našiel pomaly, ale iste nasled-ovníkov. Ooraz väčší počet skladatelov používal tie 
isté reCť!!l)ty. Spomenieme z nich Einojuhani Ra:UJtavaaJI"U, ktorý vystúpil na Hudobných 
sláv;nostiach ISCM, no ktorého treba zaradi! medzi skladatelov stredného vek'l.l, teda 
d{) sk.upial.y týoh, kito:rým chýba ľahko získaná priazeň publika vďaka mladistvému 
elánu, ako aj uvážené vysoké ocenenie umelOQV VYSokého veku. Zástavu predvoja nesú 
iní mladí - zapálení pre noYé ideály. 

Ako prvého z týchto skladateľov treba spomenúf Tauna Marlltinena, ktorý je na
priek svojim 50 rolrom celou bytostou a štýlom taký mladý, že ho pm najlepšej vôli 
nemo".mo rátat medzi stalrších, no a111i len vekove stredných skladatelov. Preto n eostáva 
i.né, ako zarn.dit Mlél!l:tt:inena do avan,tgardy, pričom verím, že by sa nezdráhal prijat 
v nej z titulu svojich rokov funkciu predsedu. Z jeho per.a (velmi výdatného) môže 
práve tak dobre vyjst takmer ro.maa1tický huslový koncert ak{) kompozícia pre domov
níka, stojacie hodiny a osem ping-pongových hráčov (táto skladba nenašla dosiaľ 
interpreta). A všetko doteraz nasvedčuje, že jeho produktivita bude i naďalej rovnako 
bohatá a mnohostrranná. 

Bližšie k Da!rnnsttadtu s'l10jí vekove mladší fÍil1sky avantgardista Reije Jyvkiäinen, 
ktorý pripúšta, že ·V Da.nmstadrte !ho významne inšpirrova1a ranalyticko-serJálna hudba 
Ligetih-o a Bouleza. Popri inštrumentálnych skladbách venuje sa Jyťkiäial.en ako jeden 

Niektoré omyly a výstrednejšie riešenia 
na tom lnič ne=ania. Všetko skllltočne 
cenné zosta!ne, vývoj sám s i z množstva 
riešení vyabstmahuje spráiV'Ile. Nezaujíma-
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vé podnety zavrhne, rnáznaky prímosov 
z celkove .nezaujímavých javov preberie 
do iných, zaujímavejších javov atď. Ziad
na dobrá myšlienka nevyjde nazmar. 

Ladislav Kupkovlč 

avantgarda ... , --
~ 
~ 
~ = \....t 

cl l 
z mála Fínov tvordvej činnostň v oblasti elektroniky, ktorú uplatňuje ako režisér zvuku 
vo fímskom rozhJ:ase. 

Jy.rkiäinen je do istej miery výnimočným zjavom medzi mladými fínskymi sklada
teľmi, kedže všeobecná tendencia je, ako som už spomenul, odpútať sa od Darmstadtu. 
Najlahšie to išlo Karimu Rydmanovi, ktorý tam, pvavda, nikdy nebol. No v ce lku vzaté 
Rydman sa ani nemusel velmi VYmaňovať z darmstadtského smeru, lebo v jeho tvorbe 
takéto črty niesli len podakrtoré orchestrálne skladby príbuzné Pendereckému v kto
rých VYSkúšal clusterovú techniku.· Z mladých avarntgardistov je Kalri. Ry dm~ naj
pružnejší a najm;nohostrannejš í. V jeho tvorbe nájdeme všetko - od symfónií v zá
su vke až po šlágre, ktoré skladá jednak pre film, jednak pre vlastné potešenie. Táto 
štýlová rozmanitosť naš la výraz v komornej hudbe, v sonátach a sláčikových kvarte
tách, kde Rydmarn na princípe kolážovej techniky pospájal citáty rozličných sklada
telov najrozličnejších smerov. Rafiil1ovrane uplatňovaná citátová technikia, pri ktorej 
Rydrnan vedome necúvol alni pred roman1Ii.ckými a banálnymi prVikaii11!Í, vyniesla mu 
velkú chválu aj za hra:n:icami vlasti. Jeho kompozície uvítali vo svete a1oo poslov no
vých a volnejších čias. 

llllý skladatel, ktorý tiež dospel k citátovej technike, hoc aj inou cestou je Henrik 
Otto Doiiil1er, najvýraznejší "enfant teroible" fínskej hudby. Donner zychÍo zanechal 
Immpozičný štýl &eriálnej hudby a vydal sa za novými inšpiráciami k umeleckým 
smerom USA, lctiOré sú hrdé na to, že nemajú predsudky a 11radíciu. Spvostredk-ovate
ľom bola pri tom sprvrU mladá švédska generácia skladatelov a potom americký ma
ditel divadla Ken Dewey, ktorý zaiil1teresoval DOl1il1era o tzv. happening. Tieto vplyvy 
n achádzame v mnohých Donnerových skladbách, ktoré majú okrem ii11ého za cieľ 
aktivizovat publikum. V praxi to VYZerá tak, že hudobníci &edia medzi obecenstvom 
a nechajú začiatok a koniec skladby otvorený, takže poslucháči sú nevdojak zatiahnutí 
do hudobného diania. Tak sa reakcia poslucháčov stáva súčasoou Donnerových skla
dieb. 

Henrik Otto Donner preukázal záujem aj o elektroniku. Stúdiovú techniku sa učil 
hlavne od Gottfrieda Miichaela Kôniga, no neskôr dal te)to technike nový smer a to za 
spolupráce Erkki Kureniemiho, fínskeho matematika a experta v strojovom sp~racúvaní 
informácií. Kureniemi nie je však dôležitým činitel-om iba vo fínskej avantgarde 
hudobných skladateľov. Okrem toho, že je skladatelom elek1n:onickej hudby a štúdio
vým plánovačom, je velmi uznávaným matematikom, pretože dáva svojim ~olegom 
velmi cenné podnety. 

Spoločne s Donnerom, Rydmanom a Krureniemim patrí do tej istej skupiny naj
mladší z nich - Erkki Salmenhaara, ktorý však predstavuje štylisticky odlišný smer. 
~almenhaa!rova_ cesta k modernému v~azu viedla predovšetkým cez Weberna a Lige
tiho, ktorých d1ela dokonale preštudoval. O Ligettim napísal aj akademickú prácu. Po 
dodekafónii a početných experimentoch s menším obsadením siahol Salmenhaara 
k forme symfónie; k tomuto ho i.nšpirova1i jednak SibeHus a Mahler jednak jeho 
túžba využit pri obnovení symfónie možnooti priestorovej techniky. vo' svojich troch 
symfóniách dosiahol výsledky, ktoré sú zauji.>navé a ktoré vzbudzujú lláujem akou 
cestou sa budú uberať tieto hudobné pokusy smerujúce k novej monumentáln~ti. 

Seppo Heinkinheimo 
Preložila Táňa Mihalová (písané pre Slovenskú hudbu) 
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Úvahy o súčasnej situácii komponovania 

Nepríjemnosf každej inventúry sa javí v jej tendencii zovšeobecňovaf. Clovek po
-píše niekoľko symptómo·v a vypočíta z toho krížový súčet, pričom nevyhnutne získa
vajú prevahu tie fahy, v ktorých sa zistené jednotlivé javy podobajú alebo rovnajú, 
.naprot-i tomu musí však to individuálne ustúpi€. Vypreparované vzory sa teda vzta
hujú na stredné pozície, na t.ú základnú vrstvu diel (či fenomény), ktorá určuje 
ich tvar a je najľahšie vymeniteľná. Nájdené sa zhustuje do pojmu: Klasika a so
nátová forma platia pre Haydna, Mozarta a Beethovena, a tonalita alebo dvanásfto
·nová metóda pre Schonberga, Berga a Weberna; konečne ani v súčasnosti sa neraz
pakujeme použi€ etikety, hovoríme o seriálnej, elektronickej alebo aleatorickej hudbe 
a dohodneme sa pri každom z týchto adjektív na viacerých skladateľských menách. 
Pedagogická hodnota, predovšetkým pre obďaleč stojacich, je neodškriepiteľná. No 
práve tak neodškriepiteľné je, že umenie sa prevádza nie vo všeobecnosti, lež vždy 
v onej zvláštnosti, v osobnom, svojráznom, práve v silných a teda extrémnych vý
bojoch od spoločnej deliacej čiary. Pre poznanie časovej situácie, v ktorú by človek 

,dúfal, je sama norma menej výrazná ako to ojedinelé. Odklony sľubujú viac ako 
:hocaKo šikovne konštruova ný generálny menovateľ. A takéto odklony v poslednom 
.čase nechýbali. Hranice sa preskočili, doteraz užívané definície pre hudbu sa vy
.blásili za neplatné, dôverné kategórie sa vynechali, zrušili, ponechali na seba, alebo 
,sa postavili na hlavu. To odchylné sa objavilo v takom veľkom počte a takých roz
manitých variáciách, že sa tým, ktorí sa nie pod ochranou hesla "absurdné" i tak 
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stiahnu do vyčkávacej vzdialenosti, mohlo zdaf ako móda s akútnym nebezpečen

stvom nákazy. Ved čím iným môže byf potešenie z násilného protivenstva voči všet
kým konvenciám než avantgardné experimentovanie v priestore nikoho, ktoré práve 
s povoleným obcovaním pochybného, nezáväzného a pochabého robí školu a navádza 
na napodobňovanie? Pravd a, až natoľko nezáväzné, ako by si niekto mohol myslie€, 
takéto podujatia vôbec nie sú. Kto v tom vidí iba vtip, má aspoň podiel na žarte, 
čo si skladatelia na priek nepriaznivým výhľadom nedajú zobraC. Predsa však od
baví určitú vec ako zábavu okamžiku, ktorá má predpoklady a konzekvencie. Priro
dzene, netreba si robif starosti s predpokladmi a konzekvenciami, ak n echceme. A tí, čo 
si robia starosti, majú dosC osobného hnevu, a preto sa robia falošnými. No ak vy
-chádzame z toho, že veci, ktoré sa kopia, nemôžu prichádza€ z približného miesta, 
že skladatelia, najmä inteligentní skladatelia, si pri tom čo konajú, niečo aj myslia 
a že okrajové javy práve vďaka ich odklonu od širšej strednej cesty sú najvýraznej
šie - tak by sme mohli z rozborov týchto predpokladov a následkov očakávaf isté 
vysvetlenie o súčasnej situácii komponovania. 

Predtým je však naisto potrebné mienenú vec niekoľkými príkladmi charakteri
zova(. Začalo sa to premiérou klavírneho kusu XI od Stockhausena na Darmstadt
ských prázdninových kurzoch pre Novú hudbu roku 1957. Pianista bral z jediného, 
.ale zato predimenzovaného notového listu, z ktorého si - podľa požiadavky sklada
teľa - "neúmyselne pozerajúc" mohol z devätnástich formových častí vyberat, a to 
tak dlho, kým nedosiahol určitú formovú časf po tretí r az. Nová parola o slobode 
interpretácie, o nepredvídanosti práve znejúceho výsledku bola tým dosf jasne vy
slovená. Pravda, neskoršie pribudli dalšie slobody, nepredvídanosf bola vyvodená 
výberom medzi pohyblivými časfami. Tento začiatok predsa znamenal, že hudobné 
·dielo stratilo svoju identitu. A toto bola - aspoň tak úmyselne usporiadaná - novota 
pre západnú hudbu. Klavírny kus XI sa podobá skôr prospektu skladby, hudobnej 
·stavebnici s pravidlami hry než niečomu raz navždy ustálenému, a predsa je - aspoň 

·na notovom liste - raz navždy fixovaný. Touto cestou, ktorá príslušnost skladateľa 
presunie od predvedenia spät k napísaniu, šiel Stockbausen dalej. V cykle pre jed
ného bicieho nástrojára (1959) používa namiesto obvyklého notovania, ako boli na
písané ešte časti Klavírneho kusu, symbolické značky vo viacerých odstupňovaniacb 
od jednoznačného po mnohoznačné a ráta - podobne ako Boulez v Tretej klavírnej 
sonáte (1957) - so vsuvkami alebo dvojkoľajnosfami, pre ktoré sa môže hráč ľubo
voľne rozhodnúC. Tento trend iba na poskytovanie režijných pokynov, podľa kto
rých sa hudba súčasne sama inscenuje, pokračuje teraz dvoma smermi: raz do sku
točne divadelných výtvarných foriem, pri ktorých scénické momenty, ako sureálna 
znôška akcie, gesta, hry, reči, hluku, kostýmu, osvetľovacieho efek tu a rekvizít, ako 
scénické momenty sa "spolukomponujú", druhý raz do koncertne výtvarných foriem, 
ku ktorým skladateľ dodá už len modely, úpravy, príležitostne aj slovami - bez nót 
alebo symbolov - formulované pravidlá na hru. Tu treba jednako spomenúC hudobno
divadelný kus "Originale" od Stockhausena (1961), akúsi do seba zaškatuľkovanú 
zbierku z elektronických a reálnych zvukov, z koncertu, opery, poézie a. pantomím y -
" jedno sa prebíja cez druhé, protiklady sú sprostredkované, čierne je stupeň bieleho: 
škála šedých hodnôt". Na druhej strane "Momenty" pre soprán, štyri sborové skupiny 
a 13 nástrojárov (1961-65) - "určité skupiny momentov sa skombinujú do jednej 
verzie na určité predvedenie; smerodajné je vopred dané trvanie programu a zvukové 
prostriedky" - alebo Mikrofónia I pre tamtam, dva mikrofóny, dva filtre a regulátor 
(1964) a 1\'likrofónia II pre sbor, bammondové organy a prstencové modulátory (1965), 
u ktorých má byf kompozičný proces v okamihu predvedenia zúčasnený - " jednou 
z mnohých príčin týchto nových spôsobov zvukovej kompozície by mohlo byt, že 
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skladateľ a poslucháč v zážitku z predtým neznámych a nevytváraných hudobných 
procesov objavujú sami seba a svoj svet na nový spôsob a - v najlepšom prípade -
na chvíJku stratia reč". Tento Stockha.usenov posledný komentár poukazuje už na. 
novú formu komunikácie, ktorú táto sleduje. V zásade ide pri všetkých porovnáva
teľných pokusoch o niečo podobné, teda o reaktivovaný pomer medzi hudbou a po
slucháčom. Hudba sa spája s heterogénnymi látkami a materiálmi, aby svoju izo
láciu, na ktorú je obvyklou schémou koncertného predvedenia odkázaná, rovnako 
predstihom prekonala. Preto Mauricio Kagel 1959/ 60, teda ešte pred Stockhausenom 
navrhol akýsi skečovitý divadelný kus "Sur scéne" pre jedného hlásateľa, jedného 
míma, jedného speváka a troch nástrojárov, pričom groteskná komika akéhosi bez
vzCažného pobehovania popri sebe pomocou úzkoprsej presnosti naštudovania sa ešte 
viac podčiarkuje a pointuje. Súčasne navrhol aj komornú hudbu pre harfu, gitaru, 
kontrabas a blanové bicie, "Sonant", ktorej posledná veta sa riadi časom vyplneným 
čítaním mrmlaného alebo hlasnejšieho hovoreného textu. 'ľakéto paralelné zapojenia 
medzi čítaním hracích pokynov a ich preloženim do akcie používa i Dieter Schnebel 
v svojom kuse "glossolalie", čo s montovaným hlukom, zvukmi a mnohými rečami 
"v jazykoch hovorí"; viac v každom prípade v zmysle spoludodaného komentára 
alebo vopred ubratej reakcie publika. Jeho "visible music ID" sa potom natoľko spája. 
s publikom, že isté konania interpreta - mimicky či hudobne - sa stanú závislými 
od šomrania, nepokoja alebo súhlasu poslucháčov. Akcia a reakcia sú oproti sebe 
postranne vymenené. Hoci sa postupy, ako na doteraz spomenutých kusoch možno 
sledovaf, z prípadu na prípad menia, úmysly menej či viac jasne spoznávajú, súhlasne 
sa používa kolážová technika, princíp slobodnej posúvateľnosti častí, prvkov, foriem 
a druhov vybavenosti v rámci času. Tento princíp je dnes hodne rozšírený; objavuje 
sa u takých rozdielnych skladateľov, ako sú napr. Earle Brown, Yannis Xenakis, Fran
co Donatoni, Gilbert Amy a najmä Luciano Berio. Typické je však ďalej zaradenie 
mimohudobných prostriedkov, predovšetkým reči a mimiky. A v tomto špeciálnom 
zmysle by mal postačif poukaz na kusy, ako "Géographie fran~aise" od Sylvana 
Bussottiho, "Répons pour sept Musiciens" od Henri Pousseura alebo "Avantures" od 
Gyorgya Ligetiho, aby sme ukázali, že u spomenutých fenoménov nejde o niečo 

sporadické alebo náhodné, ale o snaženie, ktoré možno tu i tam v rôznych variá
ciách a spôsoboch hry objavova( a sledovaf. Naostatok na prechod skladateľov na 
hovorené - nie azda za účelom zhudobnenia, ale za účelom použitia ako komplex
ného, iregulárneho "zvukového materiálu" - odpovedali spisovatelia zo svojej strany 
kvázi skladaterským stvárňovanim svojich textov, ako Hans G. Helms, Franz Mon 
alebo Ferdinand Kriwet. Toto všetko dovedna dosf presvedčivo dokazuje, že sa niečo 
dalo do pohybu; obvyklé diferencovanie umeni nie je už celkom namiest~, materiál 
a spracovanie (spôsob spracovania) sa teraz slobodne menia nad hranice; a v samot
nej hudbe, ako najabstraktnejšej z umeni, začali pojmy podivuhodne oscilovaf, ba 
pomaly sa vymanili zo svojho základného koordinačného systému a prekvapujú no
vými kombináciami a perspektívami. 

Avantgarda f ínskej hudby ( zl:a.va. hore: Joonas Kokkonen, Erkki Sa.tmenha.a.ra., Einar 
Englund) 

2 scény z Trubadúra. v SD Košice 

Múdra žena v DJGT Banská Bystrica. 
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Predpoklady pre túto premenu a niektoré chaoticky sa odlučujúce javy v okrajo
vých zónach možno sledovaf lahšie než ich následky. Lenže dohady o tom, kam 
smeruje proces, aké následky by mohol maf, zostanú, samozrejme, hypotetické, kým 
\.'YVOlané impulzy možno už temer historicky vidief a hodnotif. Jedno je napríklad 
isté: velkorysosti v skladatelskej oblasti by sa nikdy neboli tak vysoko hodnotili, 
keby sme sa predtým prísnym pokračovaním seriálnej hudby neboli cítili natolko 
viazaní, ba mOŽJW až stiesnení. Co sa z neskorého Webemovho nástupu na za
čiatku päfdesiatych rokov vyvinulo, bol práve koncept totálne preorganizovanej hud
by, ktorej každý tón, každá pauza, vôbec každá zjavná forma znejúceho boli určo
"·ané radovým zákonom. Až do detailu vládla absolútna zodpovednost. Rozhodnutia 
sa mohli vynášaf už len v rámci rozhodnutého a priebeh usmerňovali striktné proce
dúry. Tento štart mladých sklada.terov po prelome roku 1945 nemal skoro nič zo 
Sturm und Drangu, silácko-geniálneho postoja, chvatného výbuchu temperamentu, 
skôr bol primeranejší generácii, označenej ako skeptická. Bol to váhavý zásah bez 
toho, že by sa boli využili šance nádejných prvých povojnových rokov. A ked sa to 
nové po piatich či šiestich rokoch ohlásilo, myslelo sa viac na vnútorné zaisteni~ 
než na mladistvú odvahu. Skladatelia chceli presne kontroloval, čo sa v ich vlastnej 
a vôbec v každej hudbe odohráva.. Všetko zdedené, ba i samotné stopy prevzatej 
tradície boli podozrivé. Tomuto protirečeniu voči tradícii sa, samozrejme, neodcu
dzili, ked sa spolčili v psychologicky, ako aj historicky zrozumiteloom protipohybe 
so slobodou interpretácie, náhodou, variabilitou a mnohoznačnosCou. Naopak: nielen 
vzorka formy, lež sama forma sa teraz podmínovala; dielo ako záväzná jednotka 
prestalo jestvovaf; a pomer skladba - predvedenie - poslucháč stratil pritom každú 
obvyklú vyváženosf, ktorá spočíva na schéme trikrát oddelenej funkcie. 

A predsa tak vera hovorí pre včasné vystúpenie protipohybu, že hoci prvý stav sa 
dlho a výhradne dosf predlžil, predsa pôsobil v tomto prípade ešte popud zvonka. 

Prvé vystúpenie amerického skladatera Johna Cagea v Európe (1954) dalo impulz 
a rozširovanie jeho ideí sa osvedčilo ako mocný katalyzátor pri splatnom preorieo
to'l(aní. U Cagea nehrá vôbec žiadnu úlohu snaha o komponovaný hudobný súvis, oo 
chce nepredvídané, vždy nové prekvapenie, ktoré sa má prejavif v klamanom, skl~ 
manom očakávaní, náhloll\ vstupe neočakávaného. Jeho hudba operuje preto s mno
hými pauzami, často hodne dlhými pauzami. A tieto časové diery zabraňujú kontinuite, 
a kedže nikdy nepanuje úplné ticho, zapríčiňujú aj niečo iné: počuf zvuky z publika, 
kašľanie, chrchlanie, rachot, posúvanie stoličiek alebo zvonka štekot psov, húkanie 
áut, pouličný hluk. V tom však nie je nijaké rušenie, Cage v tom navyše vidí mož
nost oslobodi( selektívne pozorovanie poslucháča od špecializácie a preladiC na vše
obecné započúvanie sa do všetkého, čo sa akusticky deje. "Moje problémy," nazdáva 
sa Cage, "sa osvedčili viac ako sociologické než hudobné." Teraz je hudobná situácia 
v Amerike určite iná než v Európe, najmä v Nemecku. Tam by sa teda mohol aj 
hnev s Cageom pohybovaf v iných medziach než tu. Nemecká avantgarda reagovala 
predsa na Cagea velmi prudko. A toto samo nemá nič do činenia azda len s tým, 
že hudobný vývoj posledných desaf či dvadsaC rokov sa v prevažnej miere odohral 
na nemeckej pôde, že mestá ako Darmstadt alebo Donaueschingeo sa svojimi každo
ročnými podujatiami stali ohnivkami hudobnej moderny. Súvisí to aj s tým, že husto 
odstupňovaný nemecký hudobný život bohatými, no silne povoloými tradíciami po

skytoval najviac útočných plôch. Ved práve proti neuváženému konzumu hudby, 
proti zabrúseným posluchovým modelom a otupenému, konvenciou presadenému kul
túrnemu vedomiu bola namierená vzbura a protifront. I ked Cage azda nevedel, 
kde vlastne sedia jeho odporcovia alebo lepšie: ideálne objekty pre jeho sociologickú 
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hudbu, tí, čo boli ním podnietení, vedeli to z bezprostrednej znalosti miestnych po
merov: Stockhausen, Schnebel a v Kolíne roky žijúci Argentínec Mauricio Kagel. 
Poznali prototyp onoho hudobného občana, ktorý chodí do opery a na abonentné 
koncerty, blahosklonne si obohacuje hudobné vzdelanie a pritom - nie menej blaho
sklonne - berie tradíciám posledný kúsok života a odovzdá ho pekne vybavenému 
mauzóleu hudby. Veď tam uvädne veľa; nie preto, že by sa na t~ bolo zabudlo, lež 
práve naopak: lebo to užívame pričasto, neúnavne, prirutinovane a bezmyšlienkovite. 

Otázka, čo sa má robif - nemenej sociologicky tlmočená než Cageova hudba - sa 
dosC presne kryje s následkami, ktoré by bolo potrebné vyvodiC z pozorovaných fe
noménov v najmladšej pudbe. Ved' sa v tom manifestuje nielen vymanenie sa zo 
stuhnutého seriálneho konceptu, bez ohľadu na to vera jeho principiálnych zásad 
si zachováva platnost aj naďalej, manifestuje sa aj vpád cudzieho do hudby, ná
hodného do poriadku, a tým publika do kompetenčného okruhu interpretov. Takej 
hudbe, ktorá sa vzdáva formy, kontinuity, súvisu, prinajmenšom svojej jednoznač
nosti, nemožno, samozrejme, ako estetickému predmetu viacej čelif. Zabraňuje po
kojnému, pohodlnému počúvaniu w vzdialenosti. Pozýva na spolupredvedenie; a je 
rahostajné, či sa pri stupňovanej pozornosti vyslovuje pre mnohonásobné vzfahy plá
novaných, ako aj neúmyselných akustických udalostí, teda v najlepšom prípade 
v akejsi forme načúvajúcej meditácie alebo v hrubších reakciách, ako smiech, potlesk, 
pokrikovanie, pískanie, rušivý hovor a protest. 

"NechaC spolupôsobí( ešte vedomie poslucháča" ... tak povedal Dieter Schnebel, 
"hrá úlohu: ono oslobodzuje - i keď sú prvé kroky z väzenia konvencií (ápavé. 
nerozhodné, poznačené doteraz nacvičovaným počínaním. Bez takéhoto vedomia zo
stáva poslucháčovi nejasné, čo patrí k dielu, a on ho prežíva tak, ako sa jeho účasC 
mení. Ak je toto riadené skladateľom, nech komponuje stupnice dezorientácie." 

Co sa však pritom stane s hudbou? Oprávnená sa zdá námietka, ale práve v tomto 
obchdáza vec. Co sa bude ďalej robif s hudbou, možno sa dozvedieC len od tých, čo 
sa aj naďalej podriadia konvenciám, čo komponujú aj naďalej pre operu a koncert, 
soorové telesá a orchestre, reprezentačné cykly podujatí a nemenej reprezentačné 
obecenstvo. 

Podľa väčšinového výpočtu majú prevahu a jedine to, čo robia, má význam. U dru
hých, u menšiny, už nejestvuje hudba ako objekt, žiadne umenie, o osude a zdraví 
ktorého by sa oolo možné informovať. Ich kusy a hudobné podujatia sú zamerané 
na aktuálnu situáciu, na beztak pochybnú priazeň staC sa platnými dielami, ba več
nými hodnotami, nepočítajú teda s pretrvanim. 

A koho celá táto záležitost znepokojuje, kto neuznáva predpoklady a dôsledky, 
slaoo si cení úsilia, nech sa teda potešuje s jej vkomponovanou pominuternosfou. 

Aspoň na čas. 

ULRICH DIBELIUS. Rreložil Otto Kaušitz 
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Ladislav Holoubek: Profesor Mamlock 
Dirigent: Ladislav Holoubek 
Režisér: Václav Vežník a. h . 
Výtvarník: Pavol M. Gábor 
SND Bratislava 

Veľká 
a čestná 

hra JURAJ HATRiK 

Pri uvažovaní nad poslednou Holoubkovou operou mi prišlo na um, že skladaterova 
práca je vlastne zložitou hrou na dve strany - hrou so sebou prostredníctvom 
zvoleného materiálu a hrou s poslucháčom prostredníctvom V:llnikajúceho diela. Za 
cenu zjednodušenia, s ktorým počítam, pokúsim sa o analýzu Profesora Mamlocka 
z tejto pozície. Z dvojstranne j simultánky ma ako hudobníka, v k torom prevažuje 
skladateiská ambícia nad ostatnými, zaujala hra prvá - hra skladateia so sebou 
prostredníctvom zvoleného materiálu. Bez toho, že by som vopred celkom presne 
vedel, čím sa budem musiet pri analýze zaoberaf, hypoteticky navrhujem nasledujúcu 
schému: 

l. Rozostavenie figúr v hracom priestore 
2. Cie! hry 
3. Pravidlá hry 
4. Priebeh hry 
5. Pokus o uzávery 
Nakoiko ide o die lo hudobnodramatické, budem sa snažit sledovat v tejto schéme 

paralelne momenty dramatické, scénické s momentmi hudobno-obsahovými a kom
pozično- technickými. Vzhladom na pries torové obmedzenie budem stručný. 

ROZOSTAVENIE FIGúR V HRACOM PRIESTORE 

Miestom deja je chirurgická klilnika a by t prof. Hansa Mamlocka (ďalej len HM) 
v Berlíne, čas máj 1932 až apríl 1933. Nie je potrebné rozvádzat historické a spolo
čenské súvislosti. RoWlako je známy aj štatistický prierez triedami a vrstvami vte
dajšieho Nemecka. Výber postáv vo Wolfovej h re, z ktorej si Holoubek urobil libre to, 
je spravený tak, že tvorí reprezentatívny model vtedajšej spoločenskej situácie. HM 
reprezentuje židovských intelektuálov. odda ných hindenburgovskému Nemecku a ve
riacich v Iudský cit a rozum nezávislý od politiky, v statočnú prácu pre Iuds tvo
.,intra muros". Jeho žena Elena Mamlocková (ďalej len EM) je čestná Nemka bez 
rasových a iných predsudkov. Syn Rolf (ďalej len RM) je komunista, ktorý vidí 
nebezpečenstvo vzrastajúceho hnedého teroru, dcéra Ruth (RuM) je postihnuté a ne
chápajúce dievčatko. Dr. Inge Rtuoffová (IR) je mladý intelektuál, stojaci n a strane 
tých, "čo chcú vytvorit rytierskeho človeka, symbol udatného vojaka", ale má oči 
otvorené pre slová a najmä činy na oboch stranách. Dr. Carlsen (C) je prospechár 
a slaboch, ktorý nemá odvahu konat zlo, a le ani sa mu vzopriet. Dr. Hirsch (Hi) má 
s HM spoločný rasový pôvod, čestnost a oddanost Nemecku, no je viac vo vleku 
situácie. Dr. Hellpach (He) je typický predstavjter fašistického kariéristu a rasistu, 
reprezentant zaslepenej filozofie hitlerizrnu. Redaktor Seidel (S), zbabelec bez chrbto
vej kosti, navonok oddaný Hindenburgovi. Ošetrovateľ Simon (S) , prostý a čestný 
Zid, ľudsky oddaný HM. P aletu doplňujú dva robotnícke typy, z ktorých n ajm ä Ra
nený robotník (R) vstúpi na scénu s vyhranenou filozofiou svojej triedy, k torá sa 
najvedomejšie a najúčinnejšie stavia proti vzmáhajúcemu sa fašizmu. Ostatné postavy 
sú epizodické. Upozorňujem, že práve uvedené charakteristiky postáv sa vztahujú 
na ich vstup do hry, sú počiatočným bodom ich pôsobenia v dramatickom kontexte. 
Nie všetky sa v prie behu budú veľmi menit a presúvat, ale o tom neskoršie. 

Hudobný materiál možmo rozdelit na taký, čo charakterizuje, resp. sprevádza 
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situácie, a taký, čo sa viaže na jednotlivé postavy. Tu je situácia iná ako v · rozosta
vení drarn.atickýoh postáv. Hudobná "hra" má svoju vlastnú logiku. Hudobné výcho
disko Holoubkovho diela je neobyčajne koncentroV'ané. Tvorí ho počiatoČ'llé dvojtaMie, 
vystavané voľným opakovaním jednotaktovej motiVIiokej jednotky s charakteristickou 
harmóniou a výrazným protihlasom. Tento takt vyčerpáva vše.tkých dvanást tónov 
chromatiky. Odvodiť z nich striktne dodržiavaný rad nie je mo2íné, lebo skladateľ 
dvanásttónovost chápe veľmi voľne a neraz ju silne pribliŽillje a zapája do modá1nyoh 
a tonálnych súvislostí. Prvý balct opery nazvime základným motivickým komplexom 
(zmk). v svojej pôvodnej podobe transformuje v sebe atmosféru doby a osudovú 
hrozbu ničó.vých síl. Jeho jec1notlivé zložky (motív vo vrchnom hlase, protihlas v base, 
harmonická kval~ta) s·lúžia vo variovanej podobe a v iných kontextoch na charakte
rizáciu jednotlivých postáv. O tom, ako sa tieto premeny dejú, budem hovoriť v tre
ťom odseklu o pravidlách hry. Tu mi ide len o poU!kámnie na východis·kové body 
motivického a konštrukčného materiálu. Len máločo prvotné okrem zmk nachádzame 
v tejto opere - tému vojenského pochodu, Vlia:llanú na situácie, keď sa hovorí o Hm
denburgovi a bojoch v prvej svetovej vojne, He 1ntonácia s chatrakteristickým zostup
ným sledom m. 2 v. 2 a tritónu (hem l) citácie Wagnerovho motívu zo Siegfrieda 
(wm) a HaydnoVlho z Cisárskeho kvarteta - "Deutschland, Deutschland iiber alles" 
(ham) a nič viac. Všetko ostatné v materiáli je dômyselne a invenČille odvodené. Mož
no povedať, že je v tom istá symbolika - mikrokozmos zmk obsahuje rozpory i jed
notu, zárodok budúceho konfliktu, čo korešponduje s výberom dramatického prostre
qia, situácie apostáv. 

CIEĽ HRY 

"Nea~gaŽllljú sa len mŕtvoly a narkomani," povedal Ferlilnghetti. Preto cieľ zodpo
vedného a ľudského autora je determinovaný jeho postojom. Postojom k myšlienko
vým, etickým a estetickým hodnotám doby, v ktorej žije a tvorí. Cieľo~ Hololl;bkoyej 
hry nie je nič menšie ako uplatňovanie ľudskosti. Nie však proklamabvne, tezov1te, 
ale citlivé a diferencujúce medzi rôzmymi medzistupňami dobra a zla, prospešnosti 
a škodlivosti, citu a bezcitnosti atď. Adekvátne s tým sa i v hudobnom spracovaní 
črtá cieľ vyjadriť sa prosto, nepateticky, uvúest všetky prvky do čo najväčšieho počtu 
sÓvisÍbstí a do čo najuspokojLvejšej rovnováhy podľa zásady "non multa, sed multum". 
Í "keď o cieli "usudzujeme z výsledku Holoubkovej práce, nie je tento úsudok opisom 
výsledku. Ak v ta!kmer Wa:ždom umeleckom diele, aj tu je rozdieľ medzi cieľom, 
ktorý sa sledoval, a výsledkom. Možno vš:ak vopred povedať, že je obdivuhodne malý 
a v Holoubkovom vývoji jedinečný. Na chválu inscenátorov premiéry treba povedať, 
že výdatne pomohli tento rozdiel znížit na minimum niektorými škrtmi a momentmi 
v r.éžji, ktorú urobil bmenský Vežník ozaj svedomite. 

PRAVIDLA HRY 

· Oblast "ťahov", ktoré si pri realizácii zakázal už dramatik Wolf, tvoria všetky 
netypické javy a prejavy, ktoré by oslabovali koncentráciu na základný problém. Táto 
snaha vyhnúť sa rozmelňovaniu má miestami negatívne dôsledky - postavy pred
nášajú tézy, proklamujú sv-oje stanoviská a názory namiesto toho, aby ich sprostred
kovane prejavovali cez svoje bežné konanie. A to má dráma ešte väčšie možnosti 
v rozsahu a odtieňoch hovoreného slova .ako opera. Nepoznám Wolfovu drámu v jej 
originálnej podobe, ale je mi. jasné, že Holoubek urobil do nej pri práci nad libretom 
hlboké a premyslené zásahy. Javiskový rytmus, vedenie motívov a ich zauzľovanie 
do konfliktu je z hľadiska drámy nedivadelné, no z hľadiska opery odôvodnené 
a potrebné. Hlavným problémom je zabezpečit v konverzačnom príbehu dostatočn)• 
priestor pre hudobno-vokálne rozvinutie postáv a situácií. Holoubek sa múdro a skú
sene držal tohto pravidla - ešte viac skoncentroval reč a skladbu výstupov a pri
spôsobil ich základným kompozičným pr1ncípom a formotvorným postupom. Neviazal 
:si ruky predstavou absolútnych foriem, postupuje voľne, pretože jeho ďalšou zásadou 
je dosiahnut čo najväčšiu možnú mieru dramatickej a Žlivotnej pravdivosti, jeho štyli
:zaoné zámery majú svoju pevnú hranicu. 

Pravidlom v oblasti hudobného spracovania je pre Holoubka už spomínané "non 
multa, sed multum". Prekonáva tradiČillú leitmotivickú techniku, pretože väzba jed
notlivých komplexov a čiastkových motívov odvodených zo zmk a cha·rakterizujúcich 
vo vokálnej línii i v sprievode jednotlivé postavy, nie je strnulá a apriórne daná. 
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Hudba nielen registruje, Jdorá postava práve koná a ako koná, ale vyuz1va svoju 
najväčŠI.i.u prednost - vstupuje do vzťahu s vnútorným stavom, myšUenkami a citmi 
postavy i za cenu zrieknutia sa efektnej popisnosti. Najkra jšie príklady na túto tech
niku nachádzame v parte IR, postavy veľmi plasticky podanej. Najskostnatejši a je 
väZJba hudobných charakteristík s postavou v prípade S a vzhľadom na šírku tejto 
roly sa mi vidí ako nedostatok. Pochopiteľné je to v malých rolách RuM, E a S. 
Variačná i.nvenoia skladateľa je síce obdivuhodná, no neuplatňuje sa bez obme

dzenia. Ako sú selektív;nou cestou typizované a skoncentrované situácie a konanie 
postáv, tak i v hudobnej zlo~e je zo zmk odrvodený obmedzený počet tvarov, nie 
príliš veľký, a s tými sa potom robí tradičná i menej tradiČillá motivická práca. Tieto 
tvary nemenia svoj pôvodný význam. Napr. motívy z motivického komplexu HM 
(hmmk) - klesajúca veľká 7, alebo dve klesajúce kvru-ty v šestnástinovom slede sa 
objavujú nielen v súvislostrl. s akciami HM, ale i tam, kde 1né postavy, napr. IR, 
RM alebo EM, vyjadrujú alebo cítia niečo, č-o s ním súvisí. P odobne zo základného 
motívu (zm) vo vrohnom hlase zmk vytvorená intonácia, ktorú nazvime He motív 2. 
(bem 2), sa prvý raz objavuje u IR a až potom u He, ale vždy v súVlislosti s nejaký.Ill 
cynickým alebo fanatickým výrokom. Vzhľadom na vývoj postavy IR prevládne hem Z 
ako charakteristika He. Aj samotný zmk, nech už v akejkoľvej štylizácii a dynamike, 
vždy sa viaže na situácie, keď na postavy doľahne osudovosť situácie. úalších prí..: 
kladov je veľa. 

Dodekafonické riešenie procesu nie je bez výnimiek a nepravide1ností. Part R je 
riešený v prolmfievovskej tonalite, výstup RuM pripomína tonálne riešenia z pre~
chádzajúcich Holoubkových skladieb. Nechcem, aby to vyznelo zlomyseľne, ale už 
úvod opery ovládaný zmk, teda dvanásttónovým útvarom, obsahuje latentné centrum 
(illl "c"). Príčó.nou "tradičného" znenia Holoubkovej dodekafónie, k toré je príznačné 
pre celú operu, je jeho vedomá a azida i nevedomá korekcia harmonických vertikál; 
ktoré ani pri lineárnych miestach neponecháva náhode, ale snaží sa ju priblížiť 
osvedčenej zvukovosti terciovou superpozíciou tvorených akordov a ich kombinácií 
známych z Bartóka, Prokofieva, Suchoňa ap. I pri množstve umného kontrapunktu. 
prevažuje, myslím, homofó:nnost a modálnosť. Nepovažujem to za nedostatok, ale 
skôr m prejav toho, žo Holoubek je príldš pevne spätý s tradíciou ·klasickej slovenskej, 
moderny, než aby sa úplne odpútal a vytvoril síce štýlove čistejší, ale kozmopolitický 
dodekafonický prejav bez osobnostného a národného indexu. 

PRIEBEH HRY 

Analyzovat všetky momenty takého rozsiahleho celku ako opera nie je v príspevku 
môjho druhu možné ani únosné. Budem preto postupovať nasledovne. Rozdelím prie
beh do logických celkov podľa zmyslu scénickej akcie, pri každom uvediem jeho 
funkciu v dramatickom celku a hudobný materiál a spôsob jeho spracovania a for
movej štyl!izácie. Uvediem tiež poradie, v akom sa postavy zapájajú do priebehu 
a upozorním na miesta kľúčového významu. Všetko pomocou dohovorených symbolov 
a značiek. (Ozmačenie postavy - iniciálky mena [napr. HM], oz;načenie hud. charak-· 
teristiky - iniciálky [hm] + mk [alebo m].) 

l. dejstvo 

l. obraz 

P rvý celok (po 4. ta:kt po č. 5) ex,ponuje postavy spolupracovníkov HM. Ich vý
rokmi o HM je charakterizovaná i táto postava, i oni sa motní. Hudobnomyšlienkovú 
jednotu zabezpečuje zmk. Prvý raz sa objaví hem l. a citácia wm. Množstvo replík 
od rôznych postáv je zoradené podľa princípu trojdielnosti (Hi, IR, He ,IR, He, sestra 
Se, He, Hi, IR, Se, IR, Hi, IR). Celok je zarámovaný zmk. 

Druhý celok sa začína príchodom S. Po kľudnej prvej fáze, k torá rozhovorom 
S - C pokračuje v charakterizácii HM, sa rozvinie gradačný úsek politizujúceho 
rozhovoru medzi prítonmými. Prejavia sa záradky budúceho konfliktu - agresívnosť 
a fanatizmus He, mastočne IR a pasivita a nedostatok kritérií u osta1mýoh. V hudobnej 
zJOOke sa objavuje motív S (srn), ktorý je preštylizovaným zmk. Zo zmk tu zostali 
len tóny, motivický zmysel sa úplne zmenil, stal sa bezvýrazným, nezaujímavým. 
Srn sa až do konca opery objavuje v rovnakej melodicko-harmonicko-J:ytmickej kva-
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lite, ak nerátame t!'anspozície a inštrumentačné zmeny. V súvislosti s Hi sa objavuje 
vojenský dychovkový motív (pn zmienke o Hindenburg·ovi), výrazne sa ex-ponuje 
i hem Z (u IR) a citácia ham (vo fanatickom ariose He). Dôležité je i exponovanie 
charakteri.sltického pochodocvého ry·tmu v sprievode tohtó ar.iosa, pretože anticipuje 
neskoršie použitý scénický moment (pochod Hitlerjugend). Použitie metronómu na 
ilustráciu výroku, že HM je presný "ako hodiny" , považujem za nanajvýš naivné 
a zbytočné. Casto sa objavuje próza. 

Tretí celok (od 7. taktu po č. 14) - objavuje sa HM oharaik:térizovaný hudobne 
hmmk, riešeným dodekafoni·Oky a prís ne kontrapun ktioky. Celá veľká plocha tretieho 
celku (až do l. obráw) je systematicky vybudovaná tak, aby sa hlavná postaJVa 
prejavila v priamom vztahru k rô:zmym typom ľudí. A tak sa aj s ňou združený hudobný 
materiál (hmmk) ; a jeho roz;víja nie stá;va čmiteľ.om jednoty v tomto zložitonn celku. 
Cenný z lmn štrukšného hľadiska i z hľadiska vývoja postavy S je výstup s R, počas 
ktorého sa "kontrapunkti·ckY" odvíja S zaspávanie a blúznenie pod vplyvom chlorv
formu, k toré odhal:í- jeho násilnícke podvedomé sklony. V popredí ako "cantus firmus", 
pravda, prebieha dôležitý rozhovor HM s R. Po ňom nasleduje dialóg s He, v ktorom 
sa reštauruje konfliktná situácia z konca druhého celku na relatívne vyšš-om stupni 
napätia. V hudobnej zložke sa uplatňujú hem l aj hem 2, wm. 

Vý•srtup s robotmíkonn začína S, krtorého vstup na scénu je s:prevádz;aný variáciou 
a motivickým spracovaním zmk (rozvinutie do figurácie). Tým istým materiálom 
je zhudobnený záver výstupu, s R a odchod S zo scény. Tak dostáva výstup s R hod
notu samostatného veľkého stredného dielu. Celý tretí celok sa mi zdá libretisti.cky 
veľmi cenný a premyslený. Uvádz;am poradie replík - HM, C, HM, S, HM, S, HM, S, 
HM - S, HM, S, HM, S, HM, S, IR, R, IR, He, R, He, HM, pochod Hitlerjugend za 
scénou, HM, R, HM, (S), HM, R, (S), HM, R, HM, R, (Se), (S), HM, S, HM, R, HM, 
He, HM, IR, (S), He, HM. 

Medzi1hra je riešená voľne podľa drruhu ,/Prelúdium a fúga". Zoradenie materiálu 
je tu skutočne dômyselné. Vychádza z nie novej myšlienky anticipov·ať pred začiat
kom scéni.ckých akcií priebeh celej opery, podať v krátkosti akési zovšeobecnenie 
problému. No Holoubek tento samostatný symfoni•cký celok nezaradil na začiatok. 
opery, ale až za jej expozíciou, keď je už vä,zba myšHenok s postavami a situáciami 
pevná a daná predchádzajúcim priebehom. O to je potom väčší účinok. "Prelúdium" 
je mnohoúsekové a zarámované zmk. Je spojené so scénou, na ktorej sa v pozadí 
odohráva operácia S. V režijných ,poznámkiach skladateľa je tu neuskutočniteľný 
pokyn, aby počas operácie nastal zači•atok prerodu IR a jej o:bdivu a úcty k ·HM. 
Tento s·ubtílny a veľmi dôležitý nárok na m.i:rnický prejav predlstarviteľky IR je v po
zadí a za "priesvitnou stenou" neuskiutočniteľný. Nevyšiel ani v premiérovej reali
zácii. Fúga je dôsJedne dodekafonická, lineárna a sústreďuje všetok doterajší materiál 
buď priamo alebo v náznakoch. V téme, ktorá vyčerpáva všetkých dvanásť tónov, 
nachádzame septimový skok nadol, prevza.tý z hmmk, mothn1oký úryvok z tritónu, 
1n. 3 a m. 2, intervalov príznačných pre hem l. V kontrapunMujúcich proltihlasoch 
sa objavujú zootupné sekundové sledy troch osmín, prev zaté z VII'Chného hlasu srn, 
.a zm, izolované zo zmk. Tak sú v materó.áH fúgy zastúpené hudobné koreláty k zá
kladným momentom celej opery. V prudkom a premen1irvom slede fúgy sa stretávajú 
ľudskosť, zbabelosť i násilie. To je však viac-menej papierová špekulácia. Záikladn)· 
dojem z fúgy je pocit narastajúceho napätia, hroztvej ničivej SIÍ.ly, čo je potvrdené 
i homofónnym patetickým záverom, spracovávajúcim zmk. 

2. obrl;'z - byt profesora Ha!nsa Mam1ocka 

Prvý celok (od č. 51 po 6, takt pred č. 56) 

Roehovor medzi IR a RM, v ktorom sa postava IR ďalej rozvíja smerom k správ
nemu pochopenô:u situácie a rastie aj ľudsky. ZloŽlitosť jej vnútorného prerodu je 
adekvátne vyjadrená v hudobnej zložke, v ktorej sa striedavo objavuje simultánna 
kombinácia dvoch základných motfv·ov z fúgovej témy, prvky z hmmk . a t onálne 
spracovaný hem 2. Postava RM je držaná v pozadí, obmedzuje sa na krátke repliky, 
pretože jej kulminácia je umiestnená do ďal·šieho výstupu. Považujem za cenný mo
ment celej opery, že v dialogických miestach je hierarchia partnerov podriadená po
žiadavkám širšieho kontextu a je podčiarknutá tektoniocky. 
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Druhý ceiok (po č. 71) 

Stylizovaný do pevnej rondovej formy nižšieho typu, v ktorej návratové diely sú 
vybudované na rozvíjaní nového figuratívneho prvku, obsahujúceho zostupnú septimu 
z hmmk, ktorý charakterizuje východiskovú polohu postavy EM - nervozitu a obavy 
o syna. Rozhovor s RM sa naplno rozvinie až v kontrastnom diele a plynule pokračuje. 
Trojdielnosť sa dosahuje návratom figurácie v sprievode a tichým, nebadaným vstu
pom HM do miestnosti. Je to jedno z mnohých miest, kde architektonika hudobnej 
zlo2íky pomáha odhaliť sklryté subtíl!ne členenie v textovom priebehu. Zaujímavý je 
ďalší n ástup nárvratového prvku obohatený o roz;vinutie hmm. Celok je od ďalšieho 
pokračovania oddelený krátkym hovoreným dialógom HM - EM (po odchode RM, kto-. 
rým sa končí priama účasť tejto postavy v opere, ak akceptujeme Vežmíkov záve
rečný škrt). 

Postava EM dosiahne svoj plný rozmer až v treťom celku (od č. 71 po č. 77). Vy
stupňované obavy prejdú do otvoreného prejavu protestu proti vlastnému mužovi, 
ktorého pacifizmus a slepá dôvera, že sa udalosti vyvinú normálne, sa jej vo svetle 
synovho odchodu vidia nesprávne. I v hudobnej charakteristike sa objaví motivický 
komplex dramatického výrazu, ktorý naz;vime emmk. Hrá dôleži.ltú úlohu do konca 
obraw, kým prvý typ charakteristiky El\1 sa takmer úpl!ne vytratí. To plne zodpovedá 
vnútornému vývoju tejto postavy. Odpoveď HM je zdržanlivá, no naznačuje presun 
v pohľade tejto postavy na situáciu. Slávnostné a vrúcne metamorfovanie hmmk, 
ktorý tu s·tráca kontrapuniktickú faktúru, sa spája s vyz;naním lásky k Nemecku. Další 
rled replík, do ktorého 2'.a19i.ahne aj IR, nie je zhudobnený, hoci je významný z drama
tického hľadiska (IR varuje HM pred nebezpečenstvom na klin•ike). To prezrádza, ako 
niekoľko ďalších podobných miest v opere, že hudobná architektonika je nadradená 
metóde "espressdo ve!'borum". 

Stvrtý celok (:po č. 82) zjednocuje celý doterajší priebeh, pretože sa v ňom uplat
ňujú dve doteraz najaktívnejšie postavy obrazu - EM a IR. Vzhľadom na úvodný 
VÝ'stup IR-RM je to reprízový celok, čo je podčiwknuté nárvra.rtom hudobných prvkov 
ZJdružených s IR, krtoré sa striedajú s emmk a z neho izolovanými prvkami. Zaujíma
vým momentom v hudobnej charakteristike postavy IR je skutočnosť, že hem 2, ktorý 
v jej doterajších prejavoch predstavoval posledný 21vyšok viery v nemecký nacio
nalistický vývoj, sa na tomto mieste už vôbec vo vokál!nej línii neobjaví. Výbuchom 
protestu (č. 80) sa IR definitívne vnútorne prerodí a treba povedať, že tento bod sa 
dosiahol neobyčajne prirodzene v scén~ckej i hudobnej zložke. 

Piaty, roZiSia.hly celok (od č. 82 po vstup C) možno zas charakterizovať ako defini
tívny prerod EM, ktorej doteraz len živelne a cez materinský strach a zúfalstvo preja
vený odpor sa premení v odhodlanie bojovať v radoch komunistov spolu so synom. 
I keď sa okolo EM nahromadia presvedčivé a tragické udalosti (príchod zhanobenej 
<icéry RuM), predsa rozhodujúci moment v jej vývojti nevyznieva presvedčivo. Malá . 
analýza libreta ukáže prečo. StimuJmi pre zmenu postoja a prekonania výchovy 
a zvyku u EM sú vonkajšie tragické udalosrti: odchod syna spojený s roztržkou s otcom, 
udalosť s dcérou. Je, myslím, nelogické, ak vyhlásenie "chcem bojovať" príde pred 
tým, čo s ňou musí otri·asť najviac - príchodom poníženého manžela a pokorujúcim 
výstupom s He. Je to možné, ale logika celku hovorí proti. 

Hudobne je piaty celok rozvinutý na základe motívu RuM (rumm), ktorý je mo
difikáciou druhého taktu zmk a je tonálne harmonizovaný. Nástojčivo pripomína 
intonáciu "dcérenka moja" z Holoubkovho z;námeho piesňového cyklu. Tento motív je 
Vt-ľmi variabilný a hojne sa uplatňuje aj V·O figW'atívnej podobe. Druhým myšlien
kovým pilier·om celku je emmk. Na mieste výstupu robotníka Ernesta sa objavuje 
téma popevku R z pr;vého obra2lu v tej istej prdkof.ievov·skej tonalite a pochodovej 
štylizádi. 

Siesty celok (do konca obrazu) je dramatickým vyvrcholením a zauzlen~m kon
fliktu opery. Vykryšta.liizuje sa základný ro~or a hrozba násilia, ktorú dotemz repre
zentoval He, sa zmení na skutočnosť. He príde na scénu v SA uniforme, a tým táto 
postava dosiahne definitívnu podobu nielen navonok, ale aj vnútorne. Hudobno
charakterizačné prvky (hem l a hem 2) zostávajú naďalej tie isté, len v stále dôraz
nejšej a vyhrotenejšej podobe. Postava H~ a hudobné prvky s ňou združené silne 
dominujú nad všetkým ostatným (vynímajúc prvý úsek celku - od príchodu potupe
ného HM, sprevádZianého spolupracovníkmi, po príchod He, v ktorom je základom 
hudobného procesu zmk, popri ktorom sa epizodicky uplatňujú krátke motivické 
charakteristiky v zhode s l. obrazom [u S] a predchádzajúcim prtebehom 2. obrazu 
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[EM, RuM]). Podobná rondovosf sa uplatňuje aj v druhom úseku, ovládanom He. 
Otrasnosť záverečnej atmosféry obrazu je propri použilfí zm aj rev sfanatizovaného 
d avu, ktorý znie z rozhlasového aparátu. Tento prvý veľký vrchol opery je charakteri
zovaný definitívnym vykryštalizovaním dvoch protikla.dných strán. J ediJné p ostavy,_ 
ktoré sa zatiaľ neprejavili a neprispeli do akcelerácie konf1iktu, sú C, Hi, S a Se, t. j. 
okruh pôvodných "neutrálov". 

ll. dejstvo 

úvod - Imlohoúseková forma s nasledovným použitím motívov a motivických 
komplexov: motív, ktorý sprevádzal rodinné scény s RM, citácia ham, fúg, téma, 
rumm, rozviJnutie hem l, hmm, zmk. Má teda podobnú funkciu ako medzihra medzi 
l. a 2. obrazom, len značne zredukovanú, obmedzenú na n áznaky pomocou známych 
in t001ácií. 

Na začiatku 3. obrazu inscenátoni premiéry urobili dôležitý škrt. Vypustili rozhovor 
S s RM, ktorý sa v hovorenej próze mal odohrávať za scénou, a tým sa stratil i motív 
zavraždenia He, ktor~ sa končí opera v pôvodnej verzii. Je to veľmi správny zásah, 
lebo uchránil vyznenie opery od kŕčovitého, frázovitého gesta a presunul mnoho 
z posolstva diela na jeho prospech do podtextu. Z hľadiska výstavby je t retí obraz 
akousi rekapit uláciou celého doterajšieho priebehu, brané, samozrejme, len v základ
ných obrysoch. Má svoju ex;pO<zíciu (až po príchoo He), v ktorej je zdanlivo reštauro
vaná atmosféra normálneho života na klinike, no tu nie je potrebné ani p oužitie 
osudového zmk na naznačenie hrozby visiacej vo vzduchu, vyplýva to z kontextu 
s predchádzajúcim 2. obrazom. Garnitúra je tá istá ako v prv-om obraze. Ako sa tam 
p ostavy prejavili a vyvíjali cez výroky o HM a dialógmi s ním, tu sa ich vývoj zavŕši 
konfrontáciou s fana tickými a sadistickými požiadavkami He (podpisová scéna). Až 
po záverečný monológ zradeného a ubitého HM (po č. 168) prevláha materiál združený 
s postavou He. Jednotlivé fázy ináč celkom kontinuitného priebehu sú dané takto: 
spomínaná expozícia, príchod a n alieh anie He, príchod HM, hádka HM s He, v ktorej 
hlavn á postava myšlienkove i ľudsky kulmiJnuje, podpisová s céna. Hypertrofia hudob-' 
ného mate riálu hem l a hem 2 je priliehavou analógiou skutočnosti, že sa všetky 
postavy ok.rem HM, m a S názorove i morálne rozplynú , splynú so situáciou, podľahnú 
tlaku okolností. 

Záver opery (od monoMgu HM) vyznieva napriek svojej tragike ako katarzia. 
Okolo k ontemplaUvneho roZNinutia prvkov hmmk sa družia hudobné charakteristiky 
všetkých ďalšieh kladných momentov opery - S vernosti, preroou a oodanosti IR, 
téma raneného R. Napriek tomu vyznieva dielo otvorene, pretože v závere uplatnil 
skladateľ pochod Hitlerjugend za scénou. Symbolika tohto postupu je zrejmá, i keď 
z hľadiska hudobného celku, ktorý doteraz premyslene smeroval k záverečnému 
zovšeobecneniu , to nie je najšťastnejšie riešenie. Vyústenie tragédie a pomer síl, ktorý 
toto vyústenie stabilizoval, s ú dostatočne výrečné a nepotrebujú doplnenie naturalis
tiokým detailom. To je, pravda, môj osobný názor, ktorý všeobecne nemusí platit. 

Venoval som zámerne viac miesta expozícii konfliktu v l. a 2. obraze ako jeh o 
vyústeniu v 3. obraze, pretože z hľadiska konštrukcie celku sú, ako v každom dobrom 
diele, dané základné a závä:zmé princípy už na jeho začiatku. Co prichádza potom, je 
nevyhnutné a logické. Túto nevyhnutnosť a logiku dosiahol Holoubek v zložke scé
nickej i hudobnej. Je to úctyhodný úspech. 

POKUS O UZAVERY 

Nevyhol som sa hoonoteniu h lavný.ch momentov už v predchádzajúcich častiach 
článku. Nebudem sa opakovať, skôr by som rád ukázať, že kladné momenty diela 
prevažne korešpondujú s najlepšími stránkami premiérovej inscenácie v bratislavskom 
ND. A naopak. 

Najvyššie kladiem výkony hlavných protagonistov RM a He. Juraj Martvoň a dr. 
Gustáv Papp vytvorili sugestívne a spevá cky suverénne postavy. Zás1uh ou réžie 
a hlavne p remyslene j hudobnej výstavby bol ich protivzfah dramatickým nervom 
inscenácie. Mám dojem, že občasná ilustratívnosť v režijných predpisoch i hudbe 
skladateľa sa prejavila i v réžii, kde sa Vežník príliš snažil o "nasýtenie" atmosféry 
fašistickou h rozbou (záverečné projekcie hákových krížov a spustenie stropu taktiež 
vo forme svastiky). Postavy združené okolo protikladných pólov vyzme1i temer všetky 
plasticky napriek krátkej pJoche, ktorú malri vymedzenú na prejavy a konanie. Platí 
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to najmä... o EM (Jaroslava Sedlárová), RM (Juraj Oniščenko), R (Pavol Gábor)~ 
Ernestovci (tu viac vynikol Bohuš Hanák ako Franjo Hvastija). Jednostrannost: 
polohy;v ktorej sú postavy držané skladateľom, sa negatívne prejavila u S (František 
Subert) a redaktora Seidla (tu mali ale Em il Schutz i Juraj Wiedermann viac najmä 
hereckých príležitostí, ako využó.li) . Krásne napísaná postava IR zostala v oboch 
kreáciách za predstavou skladatera. Ľuba Baricová používala v prvej polovici niektoré
pohybové maniéry a v 2. obraze nevystihla psychologické nuansy vnútorného prerodu. 
Spevácky však bola svieža a zaujímavá. U Niny Hazuchovej lepšie vyšli miesta, na 
ktoré Baricová nestačila, no spevácky prejav pôsobil unavene (Viidel som 2. obsadenie
len na generálke). C (St. Beňačka) a Hi (Václav Nouzovský - Gejza Zelenay) boli 
citovo a komorne stvárnené postavy, ktoré vlastne aj sú napÍISané ako kontrapunkty 
k hlavnej postave HM . 

Nerozpisujem sa o inscenácii podrobne, lebo to som s-i za úlohu nevytýčil. Chcel 
som len ukázat, že veľkú väčš~nu príležitostí, ktoré vydarená Holoubkova opera posky
tuje, predstaV'.itelia postáv i režisér využili. Holoubek na čele orchestra dosiahol po
trebnú plasti5nost i v orchestrálnej zložke, i keď všetko nevyšlo hneď na prvý raz, ako, 
by malo, ale premdérOIU sa predsa život dobrej opery nekončí. 

Juraj Ha,trík 

EUGEN Sll\I'ÚNEK. 

Na adresu slovenskej hudobnej kritiky 

Ot~ Sllobody, práva a etiky sa stala v poslednom období zaujímavou stránkou 
slovenskej hudobnej kritiky. 

Slovenská hudobná okl'litikoa dodnes tropí na rôzne detské ohOl'Oby, no jej nadzá
vaiimejšia choroba spočíva v tom, že sa nevedela v dostatočnej mli.ere vymanit z pod
ručia tvorby. Zaujímavé je však, že slovenskej hudobnej kritike by dnes prichodilo· 
emancipovat sa spod vplyvu tzv. ,,mladšej " skladateľskej generácie, lebo situácia sa 
vyvinula tak, že poprední skladatelia t-zv. staršej generácie dnes už nepocifujú potrebu 
mat kritiku v područí, zakladajú si voči nej na umeleckej váhe svojej tvorby; ume-· 
leckou hodnotou svojej tvorby vedú s kritikou dialóg. 

SLovenská hudobná kritika sa zatiaľ nezmohla na kritické triedenie tvorby tzv. 
"mladšej" generácie. Namiesto toho, aby sa pokúsila uplatnit aj v-oči nej hľadiSko 
ume leckej hodnoty, dobnovoľ:ne kapitulovala a v.roala sa nároku umelecko-hodnotovej. 
selekcie. 

Ta.k.lto ri.eši.J.a p~tatná časť sLovanskej hudobnej kritiky svoju SILabosť. Zviazala si. 
tým ruky, oo1abla ešte viac, a dnes nemá shl.y ani na .to, aby preja-vhla aspoň pokus 
vymaniť sa z tejto pohodlnej exilstenčnej mbezpečenooti. Máme čakáme, že slovenská 
hudobná kr.iJt.ika začne lm'titicky triedit aj tvorbu tzv. "mladšej" slovenskej sklada
teľskej generácie z hľadiska jej <Uil'lleleckej hodnoty. Zato o to prudšie sú reakcie 
a vý-pady voči tým, :lmlorí takéto 'triedenie oča-kávajú alebo po ňom volajú. Výstižným 
dokladom toho bola aj v 4. č. Slavensokej hudby uverejtnená odpoveď J. Pos píšila na 
članok "Umeledká hodnota a umelecký smer"!, volajúci po kritickom triedení tvorby 
t zv. "mladšej" slovenskej skladateľskej generácie. Clánok "Umelecká hodnota a ume
lecký smer" proklamoval v podstate samOZJrejmú požiadavkiu, adresovaiilú kr itike,. 
~h!rnutú v závere ta<kto: 

1 Slovenská hudba, č. 1., 1966, str. 27. 
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"Mladšia slovenská skladateľská generácia vytvorila už niekoľko pozoruhodných 
diel. úspechy, l®cxré dosiahla, treba jej plne pri21Ilat. No práve tak a1ro sa vyčítalo, 
že za úspechmi špičkavýoh diel sa k!ryje celá slov enská hudobná tvorba, nemo:tno ani 
mladšiu generáciu neupozornit na tato nebe2lpečie. Treba i v jej tvorbe presne dife
rcnoovaf medzi špičkovými hodnotami, priemernými dielmni a tvorbou podpriemer
nou, dielami Sllabýtmli, nevydarený;mi a gýčmi - hoci gýčmi páčivými. Ak by nedošlo 
k tejlto hodnotovej ddfe.renciácii, uš~odiJo by •to predovšetkým samotnej ge'Ilerácii. 
Falošná u~lísanJOst v ilú<Ziách vždy prinesie svoje tz,pké ovocie. Nehovoriac, pravda, 
o tom, že reálne sebauvedomenie, ku ktorému dopomáha i kľlitika, je základným 
predpolcladom umeleckéhío dozľlievtain.ia. Kritická nespokojnosť so sebou by sa mala 
stat i pre mLa.dši.u sJovens'kú skladateľskú generáciu stály;m prameňom jej cesty k vyš
ším a vyšším umeleckým hodnotám. Túto poznámku adresujeme pravda, skôr kri
tike", ktorá ich tvorbu " hodnotí" a Miorá voči nej uplatňuje ~teraz viac hľaddsko 
smeru, a menej umeleckej hodnoty." 

Pospíšil v s<vojej ocl(povedi nevyv;rátil zákLadné tvlľdenie llOhto článku, že JVoči tvorbe 
mladšej slovenskej Sllcladateľ\Skej generácie s·a 7Jo strany slovenskej hudobnej krritiky 
v dostatočnej miere neuplartňuje hľadisko umeleckej hocmoty. Práve naopak. Pospíšil 
svojou odpoveďou túto diagnó7Ju len potvrdi'! a navyše 111ázorne ukázal, 11 akej situá·cii 
je s~ovenská hudoibná krirtilka voOi worbe jeho ge.nerácei a skupine. 

Clá.nok "Umelecká hod111i0ta a umelecký smer", na kitorý Pospíšil odpovedá, bol 
adresuvaný krirtike. Situáciu však char.a:kterilzuje, že na tel'll1lo podľa neho neadres.n)· 
článok sa prá!Ve on cítH <adresný odpovedať. Bmvda, PospíšiJ bol v článku aj osobne 
zasiahnutý: 

" Isteže nemá :mnysel klásť otá2'Jku, klto je umelecky hodmotll'lejší - Bach ái Beetho
ven? Ale každý musí uznať, že predsa je nejaký. rozdiel .v umeleckej hodnote tvorby 
napr. Suchoňa a Paríka, Ci·kkera a Pospíšila alebo Karrdoša a Szelepcsényilho. " *1 

V odpovedi !la(jv.iac mrzia Pospíšila práve tieto "dvojice". Ale tým, že sa mu nepá
čia, že .p:mti nim pDotestuje, že i.ah považuje m neprianemné pri•rovnanie, dáva vlastne 
za pravdu autorovi článku "Umelecká hodnota a rumeleoký smer": že v slovenskej 
hudobnej t vl()Dbe exi'Stujú čo do umeleckej hodll'liOty rozdiely, a preto treba aj tvorbu 
mladšej slovenskej sk1adart:eľskej generácie hodn·OO:iť podľa U!Illeledkej hodnoty. Pospí
ši·lovd sa teda enepáčhlo prá !Ve to, o čo auúorovi článku "Umelecký smer a umeleCká 
hodnota" išlo. Pospíšil v svojej odpovedi n.avvhuje skutočne originálne rie;enie: aby 
sa <takéto články, ktoré tak nehará=.e žiadajú takúto neslýchanú vec, jednoduaht> 
nepubhkov.ali, aby sa o takýchto otá2'Jkach jednoducho nehovorilo. K taikej.to odpoved~ 
.azda nie je potrebný komentáT. Dostatočne odhaľuje situáciu slovenskej h udobnej 
kritiky voái generácii a skiupine, kitorú reprezentuje aj J. Pospíšil. 

úlohou Pospíšila boLo v odpovedi ~krétll'le ukázať, že autor článku "Umelecká 
hodnortJa a\ umelecký smer" nemá pravdu, keď upo2'JOiľnJ.J. na to, že tvorbu tz!V. mlad
šej slovenskej skladéllteľskej generácie slovenská hudobná kriti'ka nehodTIIOtí podla 
umeleckej hodnoty. Pospíšil mal konkrétne dokázať, že tenúo problém u nás ne
existuje. Toto, pravda, dokázať nemohol a - ako to u~ v takýchto prípadoch bý
va - nepozostávalo mu teda nič iné (ok'ľem spomenutého ori~nálneho ná!vrhu) 
ako si·alhať pria mo na autora a hovoriť o ňom, že: 

l. ... často používa slovo "hodnota" (v súvislosti s Pospíšilovou tvorbou toto 
slovo iste nebude často frek.ventowmé), 

*1 Miesto tejto tii"Ojice m!.adých môže Kupkovič dosadiť mená tých "mladých", k;to
rých navrhuje v 7. č. SLovenskej hudby. 

V 7. č. SlovenSikej hudby je Kup1wvič tej miernky, že ak by s.a s mladými porovnal 
miesto Suchoňa, Ciklkera a Karooša Moyzes, Očenáš a Kresánek, tak by porovnanie 
čo do umeleckej hodnmy vyzneLo v prospech "m!.adých". Prof. Moyzes, prof. Očenáš 
a prof. Kresánek sa za tento nápad Kupkovičavi iste poďakujú. 

Autor člá"Tllku "Umelecká hodnota a umelecký smerr" mal pôvodne v úmysle porov
na( aj Kupkoviča. Nechcel však ni1ooho urazit, lebo Kupkovičovu tvarbu, pokiaľ ju 
pozná. (pozná pät jeho diel), p.ovažuje len za nenáročné lacné počúvane, ktoré ale 
nepokladá pritom za umenie. Umenie sa. má vyzna.OOvat určitou kvalitatívnou jedi
nečnostou aj v rámci toho estetického ideálu, kt;orý sleduje. Szelepcsényiho porovnal 
autor člá11Jku "Umelecká hod:nota a umelecký smer" preto, lebo sa v nedávnej minu
Losti Szelepcsényi vydával za ne.uznaného mladého skLadateľa, ktarého skladby nehrali 
vraj len preto, lebo bol tu niekto proti mLadým. O takýchto a podobných metódach 
presviedčania. ve.rejnosti bude však príležitost pohovoril ešte v ďalšej diskusii. 
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2 .... nedefinuje pojem hodnoty (autor člá.nklu "Umelecká hodnota a umeleoký 
smer" sa pokúsil o detilníciu umeleckej hodnoty v osobitll'lom článku, venovanom 
len tejŤIO definícii, uverejnenom v 12. č. časopisu Hudeb:ní rozhledy 1965, a preto 
nep ovažoval za p o1lrebné znovu ju definoV'at. Od Poopišila sme síce definíciu ume
leckej hodnoty neočakávali, no pokia·I podáva predstavu umeleckej hodnoty v svo·· 
jich skladbách , tak neviem, aké pe11cento adepbov skladby by ju prija lo· za záväznú 
normu . .. ), 

3. . .. nehovorí konkrétne (nertreba konkrétne doka<rovat, že med~ uvedenými 
dvojicami alebo kQ'Ilkrétne med7li umeleolrou hodnotou tvorby Pospíšila a Cikkera 
je nejaký rozdiel. Clánok "Umelecká hod111ota a umelecký smer" bol adreSO!Van}• 
slovenskej hudobnej kritike a nechcel suplovať úlohu, krtlorú táto kritika nerobí), 

4 .... necituje kritizovanú nespráVIllu prax (autor článku "Umelecká hodnota 
a umelecký smer" práve tieto citáty z korektúr vyč1arkol, aby čláll'lok zoSital. len 
na ploche problemart:iky a nebudil dojem útoku na osoby), 

5. . .. varuje pred gýčmi (podľa Pospíšilia je táto obava úplll'le zbytočná, lebo 
podľa j eho dokazovania v tvo11be mLadšej sloveJ'llskej skLadateľskej generácie gýč 
a pv1ori nemôže vzni•knúť. Takéto kionštaltovamie je skutočným objavom., a nie 
lokálneho významu. Bospíšilrova téza, že v tvo11be mladšej sLovenskej skladateľskej 
generácie •nemôže vzmiknút gýč, by iste V'Zbudi1a poZiorn·osť aj v širšom svetovom 
meradle, ak by publicita Slovenskej hudby bola väčšia. Slovenská hudba uverej
ňuje skutočne najrozmanitejšie názory. Pravda, k takémuto pevnému presvedčeniu 
mohol Pospíšil dôjsť len na základe detilnície gýča a jeho obecens1N·a, akú on po
dáva, pričom sa odvoláva na náuČII'lý slovník. Ešte štastie pre Pospíšila a pre m ladšiu 
slovenskú generáciu, že existujú náučné slovní•ky. Autor č.Já!rJ.k,u "Umelecká hod
nota a umelecký smer" je naďalej presvedčený, že mladšia slovenská skladateľská 
generácia ani na záiklade Pospíši.lqvej definície gýča nie je voči gýču a pri01i 
imúnna). 

Bospíšilove odm1etll'lutie h lasu volajúceho po kritiiOl~om hodnotení tvocr.-by jeho 
generácie je argan.iockou súčasťou tých tendencií, 

... klboré pri kvázi hodnoteniach stavajú urči·té poradia, lktoré budia dojem čo do 
hierarchie hoodnôt, hoci nimi nie sú, 

... ktoré sa uspdkojujú s takými umeleckými nár:okrni, ktoré nepresahujú nároky 
špecifičnosti hudby a us-p:akojujú sa len s ~ým, aby hudba bola len hudbou, hoci 
nie každá hudba je zároveň umením, 

... ktoré nedospievajú k hodnotlovému hľadisku preto, lebo .neV'idia vyriešenú 
metódu analýzy modernejších skiladieb, alebo hodnotenie nahrndzujú len an·aly
t ickým pOZiThartkom štruktúry . 

. . . ktoré pri prehľadoch tzv. "druhého prúdu" slovenskej hudobnej t'VIorby vy
necháov~ajú čo aj len zdanie úmysl.IU upJ:BJtll'liť ume!lecko-illodnotové hľadisko altď. 

Pospíšil sa od jednoty takýchto a podobných sebaobra'111Ilých tendencií líši len 
tým, že je voči svojQm !kolegom onekolegiáll:ny: mrzí oho, že do porovnávaných dvo
jíc sa nedostali tí lepší, ktod sú podľa neho na "výslll'lí" ,1prehnaných" chv ál, ale 
práve on. druhoradý alebo treťoradý skladateľ, alkých bolo, je a bude na sv ete 
vždy x, ktorý sa takémuto výsolniu - ako o tom aj sám píše - 111eteší, čo iste 
nie je náhoda. 

Situácia j e dnes už taká, že tá čast verej!J'lJosti, ktorá nemá a ani nemôže mat 
vlastnú mienku o umeleckej hodnote slov€111Skej hudobnej tvorby, vďaka "zbroj
nošom" ( alko ich nazval J. Volek) tzv. mladšej skl:adateľskej generácie · je dnes 
už natoľko d~orie!l'lltova.ná, že pľli111ajmenšom nevie, čia tVIOľba predstavuje väčšiu 
umeleckú hod."l!otu , či Suchoň·ova, Cikkerova, Kardošova atď. na jednej strane, či 
tvorba tzv. ,,mladýlch" nJa strane dr.uihej. A o tento problém nám práve ide: aby 
sa aj tvorba mladšej s.lovenskej skladateľskej generácie hodnotila podľa umelec
kej hodnoty. 

Ak sa nedávnej mill1ulosti vyčítalo, že niekttoré diela hodnotila skôr z hľadiska 
urči!tého zámeru, nedeje sa s tv10rbou mladšej skladateľskej generác-ie to isté aj 
dnes Jen z iného asopek.tu? Aj hQd.notenie tvorby tzv. mladšej slovenskej sklada
te!ISkej generácie - alk sa, pravda, bude chcieť stať skiutJočným hocmotením, bude 
núrtené hodnoti.t podľa umeleckej h odnoty a umelecko-hodnortov~m zaradenírrn. Od 
toh'tlo aspelvtu nemôže žiadnu generáciu oslobodiť ani ten :fiakt - ako to Bos.píšil 
píše - že ide o "m ladých" skladateľov. ·Treba kioll'lečme poveclať verejtnosti, že títo 
tzv. "mladí" skladatelia, o kotorých ~ ide, n ie sú už ltak celkom mLadí. V týcht o 
.rokooh by mala ich tvoorba zniesť už akékioľvek prirovnanie, v·onkoncom im už 
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nesJ.uší vyhov:kať sa na "mladoscť". Neoh Po51píšil nechce, a by sme mu vyo:ároaH. 
kto všetko, čo všeliko a aké umelecké hodnoty mal už v ich l"Qkoch za sebou (ko
nečne výstižne to vy·rátal I'Vatn Vojtech v Hudebních oozhledech). 

Pospíšil so svojou odpoveď~u urobil taktickú chybu: ná:rorne ukázal, aký neprí
jemný je pre jeho skupinu hlas v·olajúci po takom di:l!erenoov•aonom hodnotení 
tvorby, kroré by Zíodpovedalo rôznej hodnotnosti jednotlivých diel a dosiahnutým 
um eleckým hodinotám v slovenskej hudobnej tvtorbe vôbec. Doterajšia tvorba tzv. 
"mladšej" slovenskej skladarteľskej generácie nedosi-ahla (a uvid íme, či v budúc
nosti dosiahne) umeleckú úroveň popredných skladateľov tej generácie , voci ktorej 
sa postavila ako vývinove progresívnejšia, poklrokovejšia. Rozhooujúc-a :rosrtáva ume
lecká hodnota: Kýnn niektorí z mladšej skladateľskej generácie boli určitými nov
Mmi smermi skôr podmanení, zatiaľ ro strany niekltorých príslušníkov tz·v. staršej 
generácie b o1i podmanené skôr samotné výdobytky tých smerov, ktoré potrebovali. 
Výstižne o tom svedčí napr. i posledná Suchoňova tvorba. Byt podmanený alebo 
podmatniť niečo nie je jedno a to isrté práve z hľadiska umeleckej hodnoty. 
Verejnosť by ma.l.a byť pravdivo in formovaná o umeleckých hodnotách súčasa'lej 

slovenskej hudobnej tvorby. Lenže čo sa stalo namiesto toho? 
Nes1lalo sa nič menej ako to, že verej7llosť b ola spracovávaná práve v opačnom 

zmysle. Boli sme svedkami pokusu, a nie celkom neúspešného (5a!Tlozrejme, aj pri 
clone občasných chvál) , najlľozmanitejšími fonmami a metódami. zdiskreditovať 
práve tých najlepších, ktorých slovenská hudobná kultúra má. Takto sa chcelo 
napr. nahO'VOiľiť v&ejnosti., že Suchoňova Krútňava sa stala temer kánonom žda
novovs·kej estetiky, že h laiVIIlá slabima Cilrlcerovho V:Mriesenia spočiva v pochybenom 
prístupe, že najnovšia Kardošova tvorba - ako s-a to s obľubou roznáša v kuloá
roch - je len techl1lická šikO'Vnosť (už nič iné sa nemohlo vymyslieť) atď. Nakoľko, 
pravda, išlo aj o tých, kroorí sa držalli týchto hodnôrt, n erostali nedotknutí ani oni. 
Takto sme boli svedkami p okusu zdiskreditovať n ášho najlepšieho dirigenta S lováka 
a z oblasti teórie prof. KTesánka, a to nemenším obvinením, že z nedostatku in
vencie vypisuje z iných kníh (Kolmaln) . Nápadné na celej veci zostlalo len to,. 
že dlľuhoradí, treťoradí a okrajoví skladatelia zostali pritom temer bez výnimky toJ.e
rovarní a užívali teplo sl.:nka, ak sa, pravda, paradoxne nevieZíli ako doteraz n epocho
pení a neuznaní s najnovšou existenčnou zabezpečenosťou sLovenskej hudobnej 
kritiky. 

V takýchto súvislost iach sa nemožmo ubrániť dojmu, že slovenská hudobná kritika 
up ooornila na seba svojským poňatím vztahu kriltiky a etiky, slobody a prá'Va. 
A práve tieto etické otáZíky vyviedli z rovnováhy aj prof. Suchoňa, prof. Cikkera, 
prof. Kardoša a ďalších na vlaňajšom "mar.covom" al!rtive S vä:zu a dovdedli ich 
k takému rozhorčenému vystúpeniu, aký sme vo Sväze slovenských skladateľov ešte 
neV\ideli a nepočuli. 

Svojim postojom zostala slovenská hudobná kriti'lm fakticky len na úrovni 'VY
meriavania práva. Umelecká kritika zostáva wrneleckou k ritikou Jen do~edy, kým 
meria podľa UIITieleckej hodnoty na všellky stratny a nestane sa len bezvýhradným 
sLužobníkom a propagátorom iba úzkej skupiny. 
čakáme na rto, že najmä tá časť sLovenskej hudobnej kritiky, ktorá bola zatiaľ 

len poslušným sluŽlobní1kom n O'Všej slovenskej skladateľskej generácie, začne najmä 
na strán:lmch Slovenskej hudby kriticky 1Jriedif podľa umeleckej hodnoty aj tvorbu 
tejto generácie. Veď je to ich záujem, aby z i.ch tvorby odpadlo všetko, čo nemá 
patričnú um eleokú úro.veň. PríleŽl1tosoou na. to by mohla byť akcia Slovenskej hudby, 
ktorá p o-".ciadala viacerých autorov o vyjadrenie. Sám som túto ponukJu oohotme 
prijal a chcel by som ju využiť (hoci ·to yyžaduje určitý čas ) na overenie m ož
ností vtesnať do experimentálnych podmienok ten verifikačný proces umeleckých 
hodnôt, l!rtorý sa v histórii odohráva ~ponrt;ánne vo veľk·om. 

S om presvedčený, ie ani tzv . mladšia slovenská skladateľská generácia sa nemá 
čo báť preverenia wrneleokých hodnôrt srvojej tvorby. Stimuly, kltoré z takejlto pre
vierky môžu vzísť, iste prevážia nepríjemnú stránkJu tohto nevyhnutného zla. Ne
hovoriac, prarvda, o tJom, že môže vynliestl na p OIVII'ch aj také hodnoty, ktoré sú zatiaľ 
menej povšimnurté, hoci tento problém je problémom celej slovenskej hudobnej 
kultÚiry: skutoČ!I105ť je taká, že napriek týmrto etickým otázkam slO'Venskej hudob
nej kr,itiky slovenská hudobná tvorba (ale aj slovenské interpretačné umenie) ako 
celok nie je zo strany slovenskej hudobnej kritiky dostatočne docenená. 

Eugen Simún ek 
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Opäť Verdi 
v Košiciach 

l 
G. Verdi: Trubadúr 
Dirigent: Boris Velat 
R ežisér : Branislav Kriška a, h. 
Výtvar ník: J án Hanák 
SD K ošice 

A'Illtonio Garzia Gutierez (1813-1884) 
vyrbv·orH drámou El wobador (c. 1836) 
v.rahoLné dielo špa111ielskej roma•rutickej 
literatÚ!rY pod vplyvom V. Huga. Dielo, 
založené 111a pomste, vášniJVej nenávisti a 
postavené do romantického prost<redia 

stredovekého hlľadu, cigáJnskeho tábora a 
tajomného brubadú~ra, už v dobe svojho 
vZJniku zaujalo kultúrne obecenstvo skôr 
všel'udskými citmi lásky a nenávisti a 1110-
vou umeleckou rečou ako vykonš·truova
nýtm priebehom už 'V!tedy nereáhneho de
ja. Aj v prí.pade Verdiho op&y Trubadú r 
išlo skôr o ducha rama111ti{)kej doby a ro
mantického hudobného prejavu ako o l!'ea
listiokú hudobnú drámu. Ze dnes Verdiho 
Trubadúr ožwa na našich i svetových 
scénach, za to vďačíme hudobnému vy
stilhmuttiu hlbokej nenávis,ti cigáalky Azu~ 
cény proti g.rófskej rodime a vyk onaneJ 
pomste za nespravod1ivú smrt svojej 
matky. A prárve torto kl<aoie na režiséra 
i inte.I1Pretov mimoriadlne vysoké nároky. 
Po dpriemerná lľežäjná koncepcia alebo 
u melecké výkony robia z tejto opery ba
n álnu a nepra'Vdepodobnú ,príhodu s prí
padnou hudobnou kulisou. 

Tieto hratnič.né mož;nosii ;:; ÍlllS:Cenova
ním Verdiho T.rubadúra som zaž,ila aj pri 
tejto košickej imsoenácii. To úpadkové 
som videla na pnvej premiére opery 14. 
mája, z ktOiľej som pre podprienl&nÝ vý
kon celého súboru i sólistov (azda okrem 
M . Adamcovej) ešte pred ukončením 
predstavenia odišla. Na premiére som s a 
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totiž zúčastnila nie ako k•ritička, ale ako 
mdová pracujúca žena, ktorá po celo
týždenrnej práci má -právo žiadať od umel
cov špičkO'Vý . výlmn aspoň na premiére. 
(Po2ln. red.: chudák kritik onusí vydržať 
na predstavení do konca!) Tým príjem
nejšie som bola pr.ekvapená ·na repríze 
9. júna t. r. Celkový dojem z tejto reprízy 
je východiskom k tomuto referáltu. No 
aby s.om bol•a spravodlivá, uvádzam, že 
obecenstvo pnioonivejšie prijalo druhú 
premiéru 15. mája, ale ďalšiu reprí~u opäť 
nepriazmivo. 

Sklbením ôsmich obrazov v lastne do 
dvoch dejstiev a rýchlym nadväzQVaním 
jedrnotilivých obrazov sa hostujúcemu re
žiseróvi B. Kr>iškovi rpodax·Llo dosiahnuť 
pomenné m aximum dr.ao:Diatického 1!1apä
tia. (Vi•ac v dru'hej polovici.) I 1Jlá7111iélková 
scéna J. Hanáka vytvára dosť vzduchu 
a priestoru pre jedrnotlivé (aspoň názna
kové akcie) 111a scéiJle. Túto možnosť vy
uži.li .viac sólisti ako sbory, tie vyzneli 
dosť staticky. 

(E. Smáliková, D. Suryová, A. Matejček), 
tak obsadenia v ,recenzO'Vanej repríze (G. 
Abrahámová, L. Nesh yba, H. Likérová ) 
V<hodne dOpomohli k ús pechu . pred~ta•ve
nia. Orchester (dirigent B. Velat) a sbory 
(sbormajster R. Skfepek) podali na re
cenzo.vanej . repr'íze vyrovnané výk ony, 
najmä s bory podStatllle lepšie ako na prvej 
premiére. , 

Verdiho T.r ubadúra dávala košická ope
m pred 20 rokmi s nezabudiJlUJteľnou Má
riou Peršlovou ako Azucéťl.~u. ·TI'lllbadúr 
teda patTí k tým opetám, ktoré kóffická 
opera chce mať v svojom "kaneňoYiom" 
repertoári. Nespor-ne ta P?trL ;Patrí ta 
i pre celkove vyššiu ú;rO'Veň podam.ia ako 
pred 20 rokmi. Bolo by však potrebné 
aamyslieť sa nad dn~marturgiou košickej 
opery na začiartlku druhej dvadsaťročnäce, 
keď zo štyroch premiér sezóny sú tri ob
novené premiéry! , 

Mária Potemrová. 

Kontrastné 
jednoaktovky 

Zo sólistov :treba vyzdvihnúť predovšet
kým Máriu Ad>amcovú ako AzucéiJlu. Je 
to po dl!hšom pôsobení v SD doteraz azda 
najväčšia úloha a vari aj na jvyššia méta 
jej umeleckých výtkonov. J e oporou ce
lého predstarvenia tak po speváckej, ako 
aj po hereckej strálllke. Jej herecký na-
tuTel i hlasové ,mfuirbenie sá lé.pšie uplat- ~- C. Orff: MÍídra žefiä. · .~ • : . 
nó.li · v .lyricl{ých ,.s·cénach predstietrariéli.o R. Leoncavallo: Komedianti ' 
vzťahu matky k synoVi ako w scénach Inscenátori: Drahomíra Bar.gárová, Voj-
zameraných na ra.f.iriova111osť a pomsty- , tech Ja.vora, Pavol Herchl, Bohumil Ce-
chtivooť. Co je lllajvi.ac potešhteľné, jej gan · 
výkon od premiéry llleustá.Je stúpa a mož- DJGT Banská Bystrica . · 
no očakávať, že po 111adobudnutí · seba - .... 
dôvery na scéne vystupňuje aj tie základ Bratisrlarvská Práca .z 5. júla priniesla 

zprávu , že v DJGT v Banskej Bystrici sa 
6. júrla uskiutoční premiéra kofľlédie C. 
O ·r s s l ho Múdrá žena a 10. júla t:rngé
dia· R. Leonca'Va1la Komedianti. V slru
točilosti sa 6. júla ,koiJlala .prvá a 10. júla 
d ruhá prem1era oboch jednoakitoviek, 
uvedených rv záhlarví rtohto článku. OZJn•am 
v P.ráci spomÍIIlame úvodom preto, lebo 
do.kiumerJJtuje vzťah časti IJlašej tlače k hu
dobnému umeniu v ôbec: nielenže popletie 
meno 'Významného súčasného skladateľa 
(o kotorom sa dnes hodne píše práve v s ú
vislosti s aplikáciou jeho Schulwerku 
v CSSR) a zloženie premiérových veče
rov, a le nedokáže ani len u,pozO!r'J1iť na 
l:akú samozrejmosť, že ide o o p ery. 

né črty post:arvy, kltoré robia Azucénu 
Azucénou. V role Azucény alternuje Oľga 
Golovková-Savuláková, kitorá na drulhej 
premiére pre indiSIPozíciu pred posled
ným obrazom odstúpila. - Košická iiilsce
nácia bude v role Ma!nrica spočívať prav 
depodobne n a hostujúcom L. Záhradníč
kov,i, ktorý rna druhej premiére, ako aj 
na recenzovanej repríze, podal vyrovnaný 
výkon a prispel k úspechu predstavenia. 
Z domácich spevákov sa .v tejto úlohe 
predstavil iba Július Regec (študuje ju aj 
S. Martiš). Zaťaženie J. Regeca v košic
k ej spevohre je také veľké, že jeho rvýk,on 
nemôže mať stúpajúcu tendenciu, práve 
.naopa:k, ak od začia~u do i<,onca pred
stavenia k,lesá. Anton Hucík v úlohe gró
fa Lunu podal celkove lepší výkon ako 
M. Hájek, hoci jeho lyr ické podanie po 
hlasovej, ako aj hereckej sllránke, ube
ralo n a spupnosti tej.t o postavy. Ak ostat
ní sólisti v obsadení premiér y 14. mája 
neprispeli podstatnou mierou k úspechu 
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~prárva Rráce je ch arakiteristioká ,tiež 
ako dokumelllt 'Vzťahu časti tlai:e k :našej 
najmladšej a lllajmenšej - pritom však 
najlepšie 1!1a1Vštevovanej - opere. Keď sa 
opera otrvára·la (Foerstrovou Evou) a keď 
sa v n ej udeľoval ltimul ná:rodného umelca 
Jánovi Cikkerorvi, -Vitedy sa o tom .písalo 

vo všetkých IJloviiil.ách. linak sa zmienka 
o baiilSkobysllrick.ej opere ( oficiálrne ešte 
stále "spevohre", hooi rtento n ázo"' je už ; 
dáv no Jej dramatul.'giokým ,p~of.ilom pre- · 
konaný ) objayuje na ,str:áiJlkach niekto
r ých IJlovín len veľmi sporadicky - o kri~ 
tikách predstavení už ani rnehovoriac. 
Z:rejme bude treba čakať aspoň na desať
ročné jubileum jej existencie,' aby si pra- .· ·· 
covníci zodpovedlllí za itn.formO'V·a:nie 'Ve-
rejnosti na nu spomenuli! · ' 

Je ·pŕavda,- žie nie vš'etíky- naštudowm:ia 
a nie všet ky predstavenia operného sú
boru DJGT majú rovnako dobrú úroveň 
- ale tak je tu aj v kameiJliJlých dhvad
láoh; v DJGT, kde sa -najmenej polovica 
predsta'Vení musí odohrať nra zájazdoch-
neraz i stWky kiLometrov od Banskej 
Bystrice - je to neraz priamo zákonité. 
A predsa súbor napriek ľahostajnoo,ti i 
nepriazni nejedlllého z tých, čo by mu 
m ali najviac pomáhať, usiluje sa r ást a 
ísf k "norvým brehom". Práv e posledná 
premiéra spomílllaných jedrnoaMoviek to 
najlepšie dokazuje. 

Pri naštudovaní drvoch kon.trMtných 
polvečernych opier spojili sa režisérka D. 
Bargárová, diTigent V. Javora, vý;trva.nník 
P. Herchl a droreoglraf v o vzáone jedno
liaty inscenačný kolekitírv; odtiaľ pramení 
na p.rvý pohľad kUJri.ó2lny náwv "inscená
tori" bez uvedenda funlkcií menovaných 
v bulletine. Lenže naozaj nejde o zámer·· 
nosť či ,recesiu: podlllety jednotlirvcov sa 
mwzájom tak prelínajú, že neraz je tažko 
zistiť, k.to je čoho pôvOOcom. J eden prí
klad ~všetky: 111ieklto z inscená·torov pri
šiel na myšlien~u (.rol'lhodllle nie originál
nu, a.Je v da!Ilom prípade funkčnú) pre
srmúf dej Komediantov do súčasnosti. 
Lež v,zápärtí vznikol problém: čo s proló
gom, lrtorý je dobovýrrn malllifestom ve
r.i:mnu? MoŽIIlosti boli dve: vynechať ho, 
alebo presunúť. Napokon zvíťazila druhá 
z .nich. Vzápätí ovšak vyvolala otázku: 
k a m zaradiť prológ? Režisérka musela 
nájsť pre prológ dramaturgicky v hodlllé 
miesto, a dirigent mal na s>Uaroslti urobiť 
túto vsuv lru talk, aby nevznikla hudobná 
diskrepancia (v:ziliľadom na t0111áiline v~a
hy). Podarilo sa jedno i druhé: "prológ" 
mspieva Tonio IPO úvodnom preslove Ca
nia k Iuďom rv l. obTaze - p:reve~me mu 
slovo vetou "Ci srrniem, či smiem, ó dá my 
a pálili ... ?" Nra konci "prológu" si Canio 
a Tonio vymenia miesta: Canio, kJtor ý sa 
načas nélSII'dený rvráti, nedokáže už počú
vať "produkciu" svojho podriadeného, su
rovo ho od:sllrčí a pohrozí mu llleskorším 
"zúčtovanim". Tým sa motivácia TOilliOV
ho konania prehlbi - prezrádza Ca111iovi 
neveru jeho ženy ndelen z nenávisti k 111ej, 

M. Urbamová CL M. Bozdech 

ale i ku Caniovi : pozná ;totiž Caniovu 
prudkú nátu.ru a tuší, že predstarvenie sa 
skončí 1lragi.cky. Z Tónia sa tak stáva 
akýsi novodobý. Jago a z Komediantov 
zas modeTná sklrartka shakespearovského 
Othella. 

Ku chvále inscená1orov breba povedať, 
že nadchli účiiilkujúcich k Zélll1ietenému 
výkonu. Osobiime to platí o prvej pre
miére oboch opier. V Komediarntooh exce
loV'al Milan Kopačka (Canio; bretislav
ské obecen'stvo ho malo moŽIIlost vidieť 
ako Carvaradoss<ilho v T osce) nielen spe
váoky, ale aj herecky; ,kýon doteraz stľ\ho
val najmä veJ.mi dobrým spevom a he
recký prejav "nahadzoval" zväčša len 
v h lavtných kol'lltúrach, tenrtoraz boli obe 
zložky vyrOIVIJlané. Veľmi dobrí boli tiež 
Má•ria Urballlov á (Nedda) a iiilž. Miroslav 
Bozdeoh (Si•l'Vio). Na druhej premiére 
vynikal nad priemer Jozef Konder (Ca
nio) i IJlapriek citeľnej hlasovej indispo
zícii (len úv odn é výstupy bude ešte mu
siet premyslieť a prirmeraiJle stvárniť) -
mal ešte silnejšie momenty než Kopačka 
(najmä ovo Neľkej árii a 111a začiart:ku 2. 
obrazu) - a skvelý Stefnn Babjak (Tó
nio), obdilvuhodný i tým, že v ten istý 
večer spieval v Orffovi jadrného z pova
ľačov. Sbonnajster Karol Béla spoľahli
vo naštudorv.al 7lnaČII1e exponova111ý sbor 
(rvzhľadom na di.rigelllta). Vojtech Javora 
sa snažil stvá.rň.orvat hudobný prúd tosca
nirniovským 9PÔSObom: iteonpá o niečo 
zrýchľoval, IJlež je ,zrvykom (Pr ·i zosúčas-
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l. Medzinárodný festival 

tanečnej piesne v Bratislave 
Uverejňujeme dve odlišné stanoviská k uplynulému I. festivalu taneč

nej piesn e v Bratislave. K ed'že j e to jav nezvyčajný (lebo redakcia je 
povinná maf na také vážne veci ako festival tiež svoj názor a podľa n eho 
jeden z príspevkov uverejní€), považujeme za potrebné poda€ našim čita
teľom nasledovné vysvetlenie : Redakcia pred zaiíatím festiva lu poŽiada la 
slovensk ých publi~istov tohto žánru o zhodnotenie festivalu. K ed'že sme 
do jeho začatia nedostali ani jeden záväzný prísľub a nechceli sm e n echaf 
túto významnú akciu bez povšimnutia, obrátili sme sa na ná šho spolu
pracovníka A. Matznera. Keď bol uvedený článok pripravený do tlače, 
dostali sme príspevok dr. J . Siváčka. Aj ked' sa redakcia nestotožňuje 
s niektorými formuláciami s. Matznera, nemohla v rámci redakčných 
zvyklost í tento objednaný článok odmietnuC. Sme te j mienky, že uver ej
nením aj príspevku s. Siváčka, ktorý vznikol na zá klade širšieh(l hodno
t enia festivalu, dá vame našim čitateľom možnost utvorif si objektívnejší 
obraz o tomto podujatí. REDAKCIA 

Dr. JÁN Sl V ÁČEK 

V dňoch od 23. do 26. júna 1966 uskutočm:i.l sa IV bro.tislavslrom Park-u kultúlry a od
dychu I. medzinárodný festival tanečnej piesne. 

Ak m áme dnes, nedlho po jeho uslmtočnení, posúdiť výsledky v ideovej a umelec
kej oblasti, predovšetkým to n emôžeme urobiť bez videnia istých súvislostí medzi 
ním a doterajším vyvojom česko.:slove~DSkej taneč.nej hudby, ako a:ni medzi doterajšou 
praxou uskuoočňova:nia obdobných podujatí (pochopioteme, svojím ty·pom a nie špeoi
fil~om ad resnosti), a~o dôsiedku ce11rovej kultúrlnopolitickej situácie u nás. Konkrétne 
v našom pripade to znamená skúmať, alro festival spliilil alebo priblíž,j,l spliilenie tých 

ňovaní je to plne oprávnené). Skoda len, 
.že nie všetci hráči boli roVIIlako technicky 
pripravení - a tak miestami ,,'vyčnievali" 
t(najmä na II. premiére) z inak solídneho 
naštudovania. 

Javoru tre.ba obZJvlášť .poohrválit i za 
naštudovranie rytmicky náročnej partitú
ry Orffa - pod jeho vedením ju kolektív 
DJGT zvládol za dva .týždne (skôr totiž 
materiál vzhľadom na devízové tažkosti 
neprišiel!). Pravdaže, i tu bol priemer 
na prrvej premiére vyšší ako na c1ruhej 
- väčšina sólistov je 'totiž obsadená 
v oboch ,,komédiách" (povedané di,vadel
níckym žargónom) a nemala jednoducho 
času venovať sa obom 'rovnako. Skrvelá 
"bola trojica povaľačov (Jozef Konder, 
.Stefa:n Babjak, Gejza Zelenay a. h .), po
darení boli i F1ral!ltišek Maceška, Milain 
Schenko a Ján Zemko (sedliak, žalárnik, 
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osliar). Fro.ntišek Ca balil v úloh e roráľa 
nevytvoril šaržu hlupáka a obmedzenca, 
ale nai'VIIlého a neskúseného mladíka na 
tróne. Ľ-udmila Somorjayová v titu1nej 
úlohe sa rozohrala viac na dTUhej pre
miére, ale nepodarilo ,sa jej ešte celkom 
prekonať určitý odstup od postavy (naj
mä v hereckom a mimickom prejave). -
Z iiilscenačných nápadov si zaslúži =ien
ku prikornponov,anie trojice šašov na klrá
ľovskom dvore (<vytvorenie paralely 
k trom pcwaľačom a zároveň oživenie 
inak dost statického aristokratického sve
ta) v podaní iílenov baletného súboTU 
Ilony Netloovej, Ľ-udovíta Bikára a Pavla 
Czikraia, ako aj použitie princípu divadla 
v divadle, kJtorý sa tak stáva pojítkom 
s iiilak úplne kontrastnými Komedian<tmi. 

Igor Vajd a 
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úloh, ktorými autori tejto myšlienky wôrru~:ňJO-wili jeho aktuá1nosť a potrebu a ktorú 
napokon i pnijaLi za správ;nu inštitúcie podieľajúce sa na jeho usporiadaní (Sväz 
českoslovelllSkých skaadart;eľov, Pragokoncert, Cs. rozhlas, Cs. televízia a v neposlednej· 
miere i príslušné slovenské stranícke a štátnoSiprávne orgány). 

T·ieto "festi-wilové" záujmy, resp. očakávania, pokiaľ smerovali do oblasti ideoiVo
umeleckej, možm.o v zásade zhrnúť do dvooh komplexov: 
l. problematilm súčasných potrieb a ďalšieh-o rozvoja pôvodnej českej a slovenskej 

tanečnej hudby v oblasti tvoriiVo-auborskej, 
2. lronfrontácia dosiahnutých výsledkov u nás a v zahraníčí v oblasti interpretácie. 

Záujem pôVIOdnej tvorby, ktorý bol od začiatk.u kľúčovým miestom koncepcie festi
valu, treba vidieť v inej polohe z hľadiska československého a v inej z hľadliska špeci
ficky slovenského. 

Z československého hľadiska tu bol predovšetkým záujem získať 

med z i n ár od né fór um, 

ktroré až dosiaľ naša taneČ!l1á hudba postrá.dala. J ednu až dve piesne, ktorými sa občas 
zúčastňujeme nra podobných poduja!Ji.aoh v zahir>aničí, t reba pOIVaŽJovať za príležitosť 
úpl.!ne nedostaóujú'Cu. Ťažisko tejto úlohy v rámci festivalu ležalo predovšetkým v sa
mos'llat:nom koncerte, venovanom novej pôvodnej tvorbe a v pracovnej prehrávke uká
wk zo stan-šej tvorby z ma~et.ofánového záznamu, určenej pre zahraničných odbor
ník<Ov, ako i obchodných záujemcov. 

Novú pôvodnú tvwbu v rámci festilvalu reprezentoval. výber z kvanti<tatívne en()!l11ll
ne oboslanej celoštátnej pesničl«>vej sútaže. F inálový výber možno po kvalitatívnej 
stlrán>ke hodnotiť alro reprezen,tanta celoštáJtneho šta.ndardu pr.ibližne s najmenej pol 
tuctom pesničiek majúcich reál.!ne ambície vzbudiť mimoriadny ohlas. Vzhľadom na 
okolnosť, V.: ;v tomto prípade išlo o prvý ročník celoštátnej pesničkovej sútaže v Cesko
slovensku vôbec, je možné v budúcnosti očakávať podstaimé zvýšenie úrovne, predo
všetkým pokiaľ ide o oboslalllie skutočne najlepšími piesňami od všetkých prominent
n ých aulxwOIV tohto žánru. Týmto spôs-obom by ju bolo možné doviesť v budúcnosti 
do po1ohy reprezenJtačnej prehliadky toho najlepšieho z českoslOIVenskej pesničkovej 
tvorby. V úZJkej ikdherenaii z !hľadiska ·maximál.!nej kvali.ty domá'Cej tvo.rby, ktorú 
máme na festivale prezentovať, je i taká významná existenčná podmienka festivalu 
ako takého, akou je jeho tzv. medzinárodné uznanie. Pre zahraničných záujemcov 
(najmä z kruhov odbomých a podnikateľských) je totiž otázka účasti na podobných 
podujatiach predovšetkým otázkou, či sa v ich rámci môže stretnút dotyčný záujemca 
s novýimi kvaLitami v tvorbe a v interpretácii, ktorých poznanie mu jeho bežný každo
denný mvot neumožňluje. P.renesene na náš festival to znaunená, že pre nich nie je 
dôlež.ité ani tak obsadenie prominentnými ~eváckymi hviezdami, ako kvaJi,ta n ašich 
pôvod!ných piesní a našich, im menej známych alebo úplne neznáimych interpretov. 

Záujem našej tvorby o získanie medzinárodného fóra je v zásade totožmý s jej 
záujmom o preniknutie na medzinárodný trh. Z tohto stélílloviska môžeme potom 
s polrojným svedomím - ako furmu hodnotenia - odlom! stranou priateľské (ba nie
kedy až priamo nadšené) "poklepávanie po pleci", ktorého usporiadatelia v hojnej 
miere užili od mhraničných účastní~v tohoročného festiv·alu, a brat za adekvátnejšie 
kritériá najmä Iron:krétne opchodné =luvy u21avreté príslušnými inštitúciami o uplat
není našej tvorby a interpretov v ZJahiraničí. Je dobre, ak napríklad obidlve naše hudob
né vydavateľstvá môžu už teraz referOIVať, o dvoch tuclioch dohodnutých subnaklada
teľskýoh zmlúv, najmä preto, že v danom prípade išlo o pr v ý festival, od ktorého· 
sa 'V tomto smere ešte naozaj zázmky nem-ohli čakať. Dokreslením obrazu o pohoto
vosti zúčastnených n akladateistiev, k1toré po prvý raz po dlhom čase dokázali dostať 
na .tlrh noty i gramofónDIVé pLatne zároveň s premiérami príslušných pesničiek, je 
i innormácia .o 200 predaný,ch platniach festivalových pesničiek iba počas prest ávky 
finálo;vého koncertu, ako i. o tržbe desaťtisícovej sumy za platne s festivalovými pes
ničkami počas prvého dňa ich predaja v bmtislavských obchodoch. 

S ohľadom na špecifickú siJtuáciu tanečnej hudby na Slovensku treba v.idiet "festi
valový" 

Z I. medzinár:odného festivaLu tanečnej piesne v Btratislave: Hugues Aufray so svojou. 
skupinou 
Waldemar M>a,tuška 
Udo Jiirgens 
M. Kubišová aH. Vondráčková 
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záujem slove111skej pesničky 

·trocha v in~j pol•ohe .. Logickým dô~Iedkom masovej obľuby tanečnej piesme je určite 
.l ok.olnosť, ze sa o neJ veľa dlskurtuJe. T.ak ~sto možno pochopiť že pri takom širokom 
dis~usnom pléne (tý:k.a sa prokticky ~eľkej časti našej vere;jn;sti) sa vyskyt111.ú hlasy 
~ <roznou odbornou .fundoVlalnosllou, pnpadne i také, ktoré si ju an<i vôbec nenárokujú. 

·'ľažko však poCihorpit, ak sa názorom, z ktocých na míle cítiť absolútny nedostatok 
prehľadu o základných súV'islostiach tejto problematiky - o odbornej fUI11dOVIallosti 
ani nehovoriac - dostáva značnej publicity i v tlači. Prakitioky až do začiatku festivalu 
boLo istcu módou pnistupo1Vať k otázlmm slove111skej taneČI11ej hudby zo zorného uhla 
p~ušalizov•a.nia niek;tcxrých. ~edostatk~v, 6asti tvorby alebo niektorej jej zloŽJky, čo 
v:edl? k bag,ate>l~~ova~l.1u JeJ c~~OV~J Ull10V1ll.e. Takéto "hodnote111ie" domácej tv.orby 
uz d~VIl1.o pre~omlo ramec neza<Va:zmeho debatovania (i keď ·v1•astll1e svojia:ni mmimál
ny~m n<:rookm1 na odb~-:,n?Sť nikdy _ani ničím i·ným y p~dstate nebolo) a postupne 
rz:aoalo Zis:Jrev.ať obrysy cmuteľa, ktory ako prvok dez·ol'lentacie hmzil retardačne pôso
biť P.riam _na ď•élll.ší . vývoj tohto hudobného žánru na Slovensku. Nech teda· nie je 

.povaz?vane 0a nemJ.~tnu skr.omn:osť želanie mnohých aktLvnych pracov.níkov v tejto 
obtasti, aby sa :feS'tiva.l stal zrkadlom, ktoré by pravdiviO oclirazli.Lo sklutočnú tvátr 
d n e š n e j slovenskej taneč.nej piesne. 
· Nová slovenská tvorba bol•a na festivale repreze111tovaná . výberom z celoštátnej 

·pe&ničkov·ej sútaže. Už pr:iebeh <tejto súťaže ukázal, že myšlienk.a festivalu dokázala 
stimulovať tvorivé sily slovenských autorov, čoho výsledk.om bola i rekoroná účasť -
150 slovenských piesmí. K!lJo pozná slovenskú pesničkovú "úmdu" z posledných mirov 
toto číslo hádam ocení najlepšie. V kvalitatívn.o.m hodnote.ní vý&ledk!ov tejto súťaž~ 

. sa . ':'·še~beone. s ~pokojenín; prLJ~la Úľ!oveň hudobnej zio;hl{:y piesní, pričom väčšim.a 
k.rih?ky~h prn~?'m1e.nok, sa tykala 1ch textov. Ukázalo sa, že silnou stránlwu slovenskej 
tanecneJ pesmcky zostáva zmysel pre lyrizujúou, škoko VY'klenutú kantilénu ktorá 

.sa naj,lepšie prejavuje hlavne v skladbách pomalého tempa. Medzi s1abŠI.ie ~tránkv 
.-patrí .najmä nedosta!lJočné využLvanie impulzov súčasll1ého svetovéh{) trendu v oblasÚ 
rytmkkej. 

rPri hodnotení Úirovne teXJtátrskej tvorby sa 2Jdá :že 111JaŠi t extári predovšetkým do
· p~áca~~ .. na vy~oké ~alilty práce českých textárm:. Ceská textáĽska tvorba tane~Ých 
P;Iesm 1. V10 SVOJom pnemer~ s·tojí ve~mi výsoko a v špičkách s·a radí k tomu naj lep

. š1emu, C{) dll1.es V<o svete vobec poomame. úplne mak by sa pravrlepodobne skončilo 
hod:no•tenie slovenských textov, ak by sa za meri.tum k.ritéri<a vzala priemerná úroveň 
iných námdných produlroií, a to i taký·oh, kitocé :majú vo S<Vete tanečnej hudby vcelku 
"do?~ :ov';l'k (tanecr:á pieseň talianska, anglická, západonemecká a pod.). T.reba však 
POCitať aJ pre buducnosť s tým, že naše texty sa i naďalej budú posudzovať predo
všetkým podľ•a tých kritérií, kta<ré pred našu verejnost a odborník.ov položili českí 

"textátri. Vysoké kriiitél'li.á treba prijať a z tohto hľadiska súhlasiť aj s požiadavkou 
· ďalej zvyšovať ú:voveň našich textov. Takémuto stanovisku sa :však niJako neprieči 
náš 111áz·or, že hoV1olľ!iť o niečom, čo sa nevy.roVI!lá európskej, ba dokonca svetovej špičke 
~o o "hanbe špeciálll1.e slovenskiej", nezodpovedá skutočnosti. Ak sa dnes už na viace
rých miestach prichád7ia na to, že slovenská tanečná pieseň bola v minulosti často 
i nezaslúžene bitá, ne:zmamená ro, že by sa jej to teroz malo ,IVYII1ah<radzovať" nek.ri
tick~ cJ:válením; Je t~ ešte veľa čo zlepšovať. Zdá sa však: že i v tej.to hudobnej 

··oblasti marme u nas, pra<Ve tak ako je to i všade inde, isté úspechy i neúspechy v po
-dobe dobrých, resp. menej dobrých pesničiek. Ide o to, aby tých lepšieh bolo čím viacej 
,a aby práve ony dostátvali čo najväčšiu publicitu najmä v rozhlasových a televíznych 
programoch. 

VieU:~· ~~ d:? procesu. pri ~~o~e baJn~čnej pesni&y sa okrem autcxrQv (hudby a tex
. ~u) zapaJ.~JU ~ste mnalu ďals1 učastmci, ktorí napokon spolurozhodujú o výslednom 
us:pechu C'l neus·pechu diela. Sú to najmä aranžéri, interpreti - a v prípade štúdiových 
nahrávok - i početný štáb zvukov.oteohnických pracovníkiov. 

Pre ~odll1.ot~ie úro;rne s1ovenskej tanečnej hudby, ktorú sme prezentovaLi na festi
v~'le, ma nesnue~~y yyzna~ .s~utočnosť, že na tomto fóre sa vo viacer)·ch prípadoch 
zamenne nahradili mektore cla.nky tohto tvorivého kolektívu - vzhľadQm na dote
rajšie obligátne možnosti našej praxe - inými aktérmi. Máme tu na mysii najmä 

· spoluúČÍI!1kova.nie kádra pmžských ara.nžérov a interpretov. 
~d tej c:tv~le, čo sa rozhodlo, že im.terpretáciu D.iná1ového ilroncertu národll1.ej súťaže 

zvena prazskemu TOCR, bol{) viac-menej j·asné, že v aranžérskej oblasti sa bude 
·predovšetkým počí,tat so špecialistami tohto telesa, a to jednak preto, ~e patma k tomu 
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Udo Jiirgem; 

naj~epšiemu, čo na tomto poli dnes u nás máme, jednak preto, že poznajúc dokonale 
inteĽprertujúce teleso, môžu mu pamtitúry v pravom sioVla 2lmysle "Siť priam{) na telo". 
Dosiahnuté výsledky .momo kvalifi'kiovať kladne pre vysokú pmfesionálnu úroveň 
prJemeru s v.Lacerýuni špičkami (spomeňme aspoň Pikartov.o aranžmán 'piesne Mám 
rozprávkový dom). K zápor.om možno počítať aranžmány piesní Mladý barman (ne
pochopenie westernového Mýlu) a Santa Cruz (.nedoti.ahnuti.e krompozi.čného zámeru 
sklada teľa). 

Inštrumentálne-reprodukčné 

taž!i.sko festilvaLu ležalo na pleciach TOCR Braha (dilligenti Karel Kirautga<Dtner a Josef 
Votruba) a Tam.ečného oocheS'tm zasl. um. Karla Viliaoha. Obidva Ol'chestTe dopLnila 
sláčiková sekcia a skupina ďialšíoh nástroj•ov z bratislavských hudobníkov. Náročnosť 
práce, ktQrá sa kládJa na obidva súbory, spočívala najmä v <tom, že s výnimk.ou prvého 
festivalového k.olllCertu, bolo treba všetky ostatné tri VY'stúpenia pripraviť prakticky 
:v priebehu 4-5 dní. Zahran[•ční sóliSiti predkladali notový mater:iál až po svojom prí
chode na feshlval, tesme pred SIVojím vys.túpením, takže každému jednatlivému koncertu 
predc.hádzala prakitrlcky celodenná skúš·olmá frekvencia. Z hľadiska absolvova111ej psy
chi·ckej a fyzickej záťaže treba vysok{) hodnotiť výk.0111 obidvoch orchestrov na všet
ký.c:h festivalov~ch lronc&!Joch. 

Veľa možností pre poučenie posky·tli festivalové konfir<mtáoie v ob1astli 

v o k á l n e j i n t e rp re t á c i e. 

Uikáza·lo sa veľmi jasne, čo :zmamená pre úspech pesničky spevák. K ,;povinniOSitiam" 
speváka dnes už ak,o samozrejmosť patrí oklrem speváckych daností aj umenie he
recké a pohybovo-ta111ečné ako základný predpokiliad pre kvalifikáciu speváckej indi
vidualmy. (A nilk iný ako indi.Miidiual&ta si ani v tOIIIlJt{) žánri nemô~e ná<r·Ok!ovať na vý
raznejšie úspeclhy.) 

Slove111Skí speváci mali vo festivalov.am zápolení veľmi VY'Spelých partll1eDov v gar
nitúre p.r.omi.nentných čeS'ký.ch spevákov a vo vi:acerýoh zahr.anióný,ch sólistoch. Medzi 
pol tuctom našic'h sólilstov sme postrádali vilacero známych mien, a na d<ruhej stlrane 
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sa tu objavilo n~ekol'lro menej známych alebo neznámycll tvárí. Pripomeňme si vopred,. 
ako v·lastne vzniklo personálne zloženie kádm slovenských spevákov pre festival. 

Priestor vyhradený pre ich vystúpenie patril do rámca finále piesňovej tvovby. 
To značí, že to bol súťažiný charakter, krtorý tv<mil dominantu toh;to lronc.ertu. Vzhľa
dom na túto okolnosť treba považovať za sprálvne, že sa pri obsadzovaJní jednotlivých 
súťažných piesní speválkm.i. bral maximálny ohľad na želania ,,postihnutých" autorov. 
Autori si sami lllavrhovali i.Jnterpretov a interpreti si na záldade tohto návrhu z piesní' 
vyberali. Pochopiteľne, že bol!i. speváci, ktorí si vyberali z pol ·tucta alebo i z viacerých 
pesničiek, boli i takí, ktorí mali iba jedilnú možnost a boLi vi-acerí, na ktorých sa pre 
tento rok podľa predstáv a'UitorOtV pesnička neušla. S ohľadom na súťažný charakter 
zdá sa byt toto l'iešenie správne a ak:élroľvek na:nuoovanie pesničiek spevákom alebo 
spevákov autorom by nebolo nlél!mieste. Ak sa výkon slovenských spevákov na festivale· 
hodnotí ako ceLok prevažne v negatívnych črtách, nesLobodno to chápať ako paušálnu 
il!Í!Velizáciu práce slovenských spevákov tanečl!lých piesní. Vplyvom viÍJacerých fak,tomv 
- o~·em už na21načeného dlnamaturgického dôvodu, boLi tu aj iné príčiny - nemali. 
sme n_a fes1liivale (na roodiel napr. od českých spevákov) všetko najlepšie, čo v tejto 
obLasti na Slovenslru máme. Výsledky festivalu, ktaré v tejto oblast i JVzišli, treba však 
chápať ako vá:žme upozornenie na adresu inštitúcií zodpovedných m vytváranie pod
mienok _pre prá•cu S!lovenských spevákov tanečl!lých piesní. Bri všetkej úcte k výsJ.ed·-· 
kom, kroré v doterajších neľahkých podmienkach dOsiahLi vi·acerí osvedčení a 'uznaní 
speváci, nemožno sa len tak uspokojiť s veľmi spomaleným prílevom mladej .krvi. Ten, 
kto trochu pozná úroveň via~erýoh amatérskych spevákov, :najmä z pódií rôznych 
mládežníckych podujatí, zaiS/te nebude tvrdiť, že u nás niet talentov. Avšak každý 
talent zakrpatie, ak nedostane vhodné podmienky pre rozvíjanie. To znamená predo
všetkým: možnost dlhodobej spolupráce s dobrým orchestrom a časté vystupovamie. 
Na nedostatok vys·pelýoh speváckych individualít na Slovensku mohol festival iba 
UPOZIOrniť, ariršak nie je už iba v jeho siláéh tento stav zmeniť. Tu soa treba nádejať 
na úóinnejšiu pómoc alk<t doteraz zo strany rozhl<aSu, televízie, kJOncertnej a divadelnej 
agentúry, prípadne i ďalších inštitúcií, ktoré rriajú niožmostri. a vôľu podať pdmocnú 
ruku. 

Za:hmničnú účast na festivaJ.e reprezentovali spevá·ci m 14 kmjin. Casť z nkh sa 
zúčastnila na II. inlterlvíznej sút:až'.i o Zlatý kľúč, druhá čast predstaiVovala Mawnú 
náplň obidvoch prehliadkových kJOncer:tov. Kva.J.'i.ty týchto spevákov boli doot roz-. 
die~ne. Medzi "dintervíznym~" sólistami sa k špiôke raddH najmä Bul:harkoa Iva.novová, 
Poľka Gel'Illaalová, p rí,pad.ne ešte jeden-dvaja. Z prehliadk:OtVýlch koncertov to bol 
predovšetkým Ralkúšan Udo Jfugens a F1rancúz Hugues Arufray. 

Otázka účasti zahraničný<'h speválrov bola vôbec jednou z najdiskutovanejšíiOh 
otáZ!Ok v priebehu festivalu i počas jeho príprav. Pôvodná koncepcia počíta·la so m
stúpením čo možno najväčšieho počtu žánrových oblastí, ktoré dines vo svete vy;tvá
rnjú náplň pojmu ,;tnneóná hudba". Co do ná!rodmostného zloženia mala sa rešpekto
vať taikJtiež sna!ha po pestlrosti s atkcento:m na tvorbu národný-oh produkcií určujúcich. 
vývoj tohto hudobného žánru vo svete. Obidve predchádzajúce podmte~ky sa mali 
realiZ'Ovať na najvyššej medziná:mdnej úrovni. 

Hľadisko žáinravej ;rozmanitosti bolo reprezentované H. Aufrayom a N. Gambou 
(vplyvy fo~órny<:h prvkov fll1ancú~kej, resp. gréckej ľudovej hudobnostJ.i), S. Moau
ghamovou (Jazzove prvky), R. Gildom (predstavicteľ revuálnej a musiicalovej ob1asti.). 
Ostatní sa viac~menej zaradili k hlavnému prúdu súčasnej tanečnej piesne. Už sme
uviedli, že internacionálne hľadisko reprezenrrovaJ.i účastníci zo 14 krajín. 

Zostáva uvážiť, ako sa spJ.ndl tretí predpoklad - požiad:av:ka lwality. Ako je Zll1áme, 
mono:polný;m "davo2lcom" umelcov zo zahraničia je u nás Bmgokoncer:t. z tohto titulu 
bola táto inštitúcia i spoJ.uusporiadateiom festivaLu. Aik konštatujeme, že medzi pô
vodnou koncepciou uspariadaJteľov a tý;m, čo na festiva:J.e Pnagdkoncent nakoniec pri
viezol, sú dosť výrrazmé cLis:&repancie v negaJtúvnom smere, možno vidieť hlaWlé príči.ny 
na:Jjmä v dvooh skutočnootia<lh: 

l. Objektívne jestvuje =ačná rozdiemost medzi honorárovou hlad!iiiTou kto~rá platí 
na jednej strane na S!Vetovom trhu, na druhej strame u nás. ' 

2. V našich podmiell1'krach nie je mož·né očakávať úspešné zabezpečenie podobnej akcie, 
akou bol bratislawký .festival tanečnej piesne, aik sa to vybaJViUje suchým zamest
namecko-poV'Íal.nostným vzťahom. (Ze zo strany pracovnikov Pragokoncert tOto 
podujatie sa vybavov:alo týrrnto spôsobom, možno do1ožiť JViacerými konkrétnymi 
dôkaZ!ffii.) 
Tanečná pe sn i č k a a k o ž á 111 e r sa už dávnejšie odtnh1a od svojej pôvod-
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:.nej spoločens.lroúčel•ovej zákiliadne, t. j. od spoločenského tanca, a . ?nes. plní už svoju 
funkciu v ďaleko ši!ľších súvislosi.ach (napr. ak.Q . hu~ hl; na poc_uvru;n-;\ ~o SJ?Olo
čenské spievarbie a pod.). Kým v niektorých ilnoJazycnych te=olog,~ach s tymJ:o 
javom niet už probléimov (na<pTítklad angli~ý termín P??-song v~ellm sť~·~e _vy~l: 
huje ohraničenie žáinru), u nás sa zatiaľ vseobe<J?e pouz1va termm ,,rtanecna. piesen 
.alebo ,,mod,e:má tanečná pieseň", čo už v ~šnych :rztahoch zďaleka nez:noz~o. brať 
doslova. UsudZIUjrúc najmä z ohlasov v tl.ac1 Vldno, ze tento laps~ te~moloiD_e ~o 
istej miery dewrientoval pri posudzOtVaní žá;mo;rej. v~hranenosti fest:~!l1u. N~e Je 
·náhoda, že sa to prejav.i1o najmä v pvogramoch sutažneho chamkteru, Cl~ vo fĽ?_ále 
národnej sútaže a v Zlatom kľúči. y ~ýcht? prí_padoch bude tre?a v~y. p~c1tať 
.s tým, že skladateľ chce využiť ponukane moZil1"??~ na pr7zento;ran;;e S'V.OJ_eJ piesn~ 
v úprave charakteru quasi koncertantného, s vyUZltun "fest!Valoveho al?~atu, ktory 
saunWJrejme presahuje obligátne všednodenné mo~_osti: .T~, pr~::da, mJako nezna
mená, že skladba v ilnom ararnžmán by nemohla sluz1ť aJ 1nemu u~elu (okrem _h~d,by 
na .poéúva~nie, ktorá dominuje ;v type koncertných programov !e~tiv_aLu), I?e~Zl ~)'In; 

.aj ako sprievodná hudba pre spoločenský tanec., Piesn~. z naseJ na:odneJ su~aze su 
schopné splniť tento predpoklad všetky, zo Z1atého kľuca temer vs~tk_y. . 

Ako pri i.Jných podobných súťažiach, i v tomto prípade sa s mnohynu k.omentámm 
odborníkov i verejnosti stretli 

r o z h o d n u t i a p o r ô t. 

Votl'lwncom sa nechceme za:pájať do polemiky okolo _tot: to problému: v. tejto. ~ú
·vis1osti si však nemcňm.o nevšimnúť, že súčasný vývoJovy trend tanecmeJ p~rucky 
vo svete sa pnakti.cky di.ametráline líši od toho, čomu jedillotliv~ poroty pmvJ.?-elne 
pripisujú vavríny na pesničlwvých súťažiach. (Ni~len na bratislavskom f~vale, 
ale i v San Reme, Sopatách, eurovíznej , Grand Pnx _a pod:, ~de - pod~rme .-: 
všade ide o súťaž pesničiek, a nie spe;vaik.ov.) Brax ~e taka, _ze .~oroty pnsud~JU 
prvenstvá väčšinou piesňam so ši:rokody.ch:>u melo~hkou l~nz~J~ceho typu, kYJ? 
hla'V'D.ý prúd tanečných piesní "všedlného dna" v s_u~os!1 2lVacsa ~prednost~uJe 
piesne s QPI100tenou melodikou a s akcentom na rytnni~u zložku. Auton, _samozre?me, 
túlj)o pmx nemôžu nebrať na vedO!mie, a .tak sa dostavame _k ':ysvet.Jen1u problemu, 
prečo vo väčšine pesnó.čkový·ch súťaží prevažujú pi~sne lynckeho chM""akteru a po-
malého tempa. • . . 

1 Bmtislava sa počas I. medzinálrodného festiva-lu taJneon~J p1~e ~ta a v pravom 
.zmysle slova dočas:ný;m hlavn.ý;m mestom československeJ tanecneJ hud~y. '!~to 
jej charakter zvý!raznHa prítomnost pra!ktioky celej generality_ tohto hudob~éh«? ~~ 
-od autovov cez interprétov, publicistov, až po štáby vplyvn.ych ?sob~osh z ~~tu
cií. Nechýbali tu - ako napokon v spráWlom hlaWl'~ m_este ~_chyba! nem.<:ze -
ani vyslanedký sbor" ro zahrnlničia. Výsledky, krtJore festival prm1esol, uk;azUJU . ne
sp~e na blahodaT.Il.osť takéhoto do6.a!ll!1é}lo ~eneseni~a "h~Wléh{) stan';" mimo 
·chotár českos1ovenskej metropoly. Keďze však_ ocakáv~~a a uLohy:. k;ladene n:a toto 
podujatie, sú svojou podstatou d:llhodobé, ~us~e Sla; uz _dnes ~~sľať illad koncep
ciou a prípra'VOU druhého fes1JiJValu, ktorý nam da ZJaaste menton:u , odpovet;r na 
-otázku či sa dnes nemýlime ak kO'l1šta:tujeme, že výsledky tohorooneho fest1valu 
.znam~ajú predovšetkým dobrý štart vý.znamného podujatia s veľkým dosahom 
v ob1asti našej tanečnej hudby. 

Antonín Matzner 

Po rOku i.Jntezívnyoh príprav, na ktorých sa spoločne podieľali praoov~íci Sväzu 
českosl·ovenskýcfu. skladaJteľov, rozhlasu, televízie, Pragok~certu! PC?"veramct;ra Slo
ven-Skej národnej rady a nie v poslednej miere i z~čas!n~m autoi:'I ~ mte_r:pretl, ~ku
točni! sa v dňoch 23.-26. júna v Brnttislaive prvy rocmk Medzm~odneho fesilV'a!~u 
tanečnej pie~me. OpráVillemosť existencie reprezentatí~_eho podni;Jru _tohto , typ_u Je 
zdôvodnená v pravom Zlffiys1e sl-ova masovosťou tohto zanru, ktory ma _u nas melen 
.šiJroké posaucháčSik:e zázemie, ale nau;>oko.n aj isté kvality tak v okruh~ Jeho ~~cov, 
.alko i medzi samOIÚilý;mi inter;pretmi. Sám festival. ~al potom kon~etne P_;lSpJet 
-vyjadrené slovami jediného z organizáttorov dr. J. S1vačkla (Sl·ovemSika hudba c. 5/66) 
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1.. k ~či~nému podnieteniu českých a slovenských skll.adaroeľov i textárov tanečných 
p1~m v.1:'h ~eo u:melec:kľ nár<?čnú tvor·bu, l~torá by súčasne nespúštala zo zreteľa 
moznosti co 1!1aJ~š1eho spalocenskeho p_rijatia, 2. ku konfrontácii našej tvorby a iJnter
preto:r ~o ~a!"učnou tvorbou ~!'t~o ~= a. so _zahrani.čnými interpretmi špičkovej 
med~marodneJ uro'?le ~ 3. k vyuz1tlu lllltemacwnalnosti tohto fóra na p01pularizcwanie 
našeJ tvorby a našich llllterpretov do ZJahr<mičia. Teraz však pricl1ádza čas btlanco
van~a ~ zhodnotenia vliasúného prínosu brartlislaViského festivalu v tom 2lmysle do 
akeJ m1ery. sa mu Pc;>dar.~o usk;ltočniť plánov.ané predsavzatia a kde ostali neJaké 
medze;y v )~O orga1~1záC'Iil, ~rych by sa mal vo svojom budúcom ročníku vyvarovať. 

Na uspesne sph1en1e prveJ úlohy :festivailu vypísal Sväz čs. skladateľov celoštátnu 
súťaž tanečtných piesní, ktorých kvanlti.tatí.v:ny výsledok môže byť uspokojivý. Celkom 
dOŠilo 797 príspevrkov, z ktorých viac než tri štv.rif.ilny boli od autor·ov českých ZNyšok 
2lo Slo~enska. Umelecká porota SCS malJa nepochybne veľa .práce, keď z tejio' záplavy 
pesn~čt~ .m~el~ nap.okon vyvoliť 24 najlepších, kitoré boli :m1radené do finále sú~aže 
p:ebu~haJUCeJ uz v. r;;mci sa.n;otnél:lO . f~tivalu. Slmltočnosť, že pred týmto koncertom 
n_ebalt ž1adne v~eJIIle kolá, nas prmutlla, aby sme napro9to Ulver.ili výberu porotcov. 
ľiie~ád_ by so:n 10h ro~odnut~a nego~ •. lež na~dávam sa, že práve v tejto žánrovej 
obl~h, ~de m!er.pro1;acná ~tránlkia v~1 Je aspon rovnocenná so zložkou kompozičnou 
(_pok~aľ J~ v n~~orych pnpadoch pn;am nepresahuje), iste by sa osvedči.la živá rea
h~ácla pocetne~s1eho ~lexu pesn~čiek v jedno1ilivých národných predkolách, ktoré 
su napokon pn podUJaJtlach rovnakého druhu v ZJahraničí samozrejmosťou. Posudzo
vané z ~o.hto h!adis~ nie je vylúčené, že nie práve všetky ftnálové pesničky súfu.že 
by ~b~tah v teJ p.re;'ler·~e hod_nôt, ku kltorej. mohlo dôjsť uskutočnením spomenutých 
predko! a ~~.<:I?aJk,_ ze noektore z nezaradenych pesničiek mohli pri svojej reaJ.izácii 
preukázať vacslU Životaschopnost. · 
_ Ak vychá_~~ ~ toho,_ čo ~~?. naJk:oniec :' súťaži prezentované, treba povedať, 
ze -.s n:aJYrm vyn~mkam1 - vacsma uvedenych skladieb nepresahovala štandardne 
dobry pnemer n_aše~ tanečnej_hudby. Jednoducho povedané - v súťaži sa neobjavJlo 
mč, čo by kv.ahltai!.VIn~ vybo(:ovalo z normálnej, bežnej worby naškh sk.ladateľov 
a .te~táro:y. Naostartok J~, ~o11uh?~né, že práve práce autorskej dvojice Slitr-Suchý, 
ktor_e ~ozn:_o v dano~ z~~n 02lnac1t za hodnoty u cnás ktvalttatívne najvý;raznejšie, sa 
:v sutaž1 vobec neobJ<W1h. V tomto zmysle momo konštatx>vat že súťaž sama :zma
menal~ s~ôr P<?:nOC sJ.ov_enským aJUJtorom, kltorí tak mali mo~ost širšej publicity 
a rea.hzác1e SVOJl·ch sklad1eb v reprezentaJt~V'Ilom podaní českých spevákov a orchest
rov. _Zvýrr.;a~t t~eba i ~odi«;l aranžérov, ktorých výZII1am bol dosť podcenený. (Ich 
mena ne:b<?h am uvereJnene v programových bul.letirnoch.) 
~ guas1 uspešnosťo~ to~rto kd-oku vynára sa však prohlematilka IV.lastnej reprodllikt

neJ urovne slo;'~Ycll mterpretov a orchestrov, lebo festival je n apriek všetkému 
predsa len a~Cl?;U Jediilorn~ovou a. výn~očnou. Zo slovenský;ch s,pevákov (žijúci·ch na 
Slovenslml). ffiaJU dnes _zreJme na}lepšle predpokLady na štršie uplatnenie v ceJloštát
~lOm meraale l~ Ga~ela Hermelyová a Dušan Grúň (pre úplrnost načím spomenúť 
l Z~ZJkJu ~sku, ktora sa vša:k v2lhľadom na dlhodobé angažmán v NSR na festivale 
nezučastnil~}- Herm~yová ~ríjemne prellwapi1a svojím výkornom v bossa !1J()Ve V<iero
sl~v<l:.Matu~íka a Elišky J elÍIIlkovej Mám ho rada a jej častejšie úč~ovranie či aspoň 
pr;lez1tos~e Illahrávanie s p~a7Jským TOCR~u alebo Ol'ohestrom K. Vlacha by iste 
sta.lo ~ yv·ahu. Rovrnaik? zaujalo aj Grúňovo vystúpenie vo Velčov&k.ého a Borovco
VeJ Mam1 a tP~edovše_tikr;m "' ZelenaJ:'ovej a Kaxšayovej piesni Jedenást, kitorej ever
gtt"eenovo konCliPOVana, suoko klenuta melodika ukázala možmosti tohto talentovarného 
sp~áka: Aik v obla;>ti vokálnych sólistov možn,o hovoriť .prinaj.menšom o týchto, tak 
pok11aľ Lde o do~y 5iloveTIJSiký oroh€1Slter, sme nútení v súčasnosti mlčať. Sittuáci'a 
s TOCR:u ;v Brat151alv·e u~uje sa čím ďailej, tým abSII.trdnejšia, !kieď 'uvážime že bolo 
~~ebne pnzvať d·ve.pr~žské telesá, a od jeho účasti na festivale upu.stit. Pr-i-tom úro
' .en slov~eJ .tanec;teJ hudby, tak éllko sa nám predstavila na festivoale, nielenže 
Sl dnes _taky špt&:ovy orcheSJteT zaslU!huje, ale ho pre svoj ďalší romoj nevyhnurone 
potrebuJe. 

. ~ýrazný po_diel inter-pr~, arnnžér·ov, pr~pacLne aj o11ahestrov na úspechu jeclnot
h;'Ych ?eE~lčiek pre~vedČlvo dolmlmentovala vlastná súťaž. Práve pri víťaznej pes
n.Ič'ke suťaž~ M~ r:.oZI?~á_v~ový dom od Vieroslava MartuBÍikia a Elišky Jelfnkovej sme 
SI uvedomil!, aku do}eztt'll: ul~~u tu w~ral vyntkajúci, suverénny interpretačný výkon 
Kania. Gotta. a kone~e aJ pnh_ehavá ro:štrumentác.ia Ladislava Piikiar·ta. Ak na jedno 
z PIW.J:'ch mtesi aJkos1 samozreJme ašp1rova:l:a pesnička Bohuslava Ondráókia a J ana 
Sohnerdern Oh, baby, baby (v ~nte11pretádi Marty Kubišovej a Heleny Vondráčkovej}, 
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tak 'tretia spomedzi ocenených skladieb -
Už modrej činžák zhas od Alfonza J i.n
dru a Václava Fischera - zrejme svojím 
umiestnením nejedného posJ.uoháča pre
k vapila. Napriek tomu, že kritémá súťaže 
smerovali k oceneniu úrovne samotných 
Sikladieb, v tomto prípade uznanie patrilo 
skôr výkonu WaLdemana Matušku než 
melodickým kvalitám Jindrovej síce ruti
novanej, ale inak veEmi konvenčnej a 
priemernej pesničky. Z ostalmých skLa
dieb by som chcel aspoň pripomenúť spo
ločnú novi•nku Jaa-omírn KJ.empífa a J iifí
iho Stajdla Pošli to dál, k;torá bola p o 
zásluhe ocenená cenou čs. kritikov a no
vinárov (interpret K. Gott}, pôvabnú a 
nemú skladbu Mioha1a K louda a Jozefa 
Sťastného Frsten z trávy (spievala ju 
mladá talentovaná Hana Karina Pazlto
vá), dramatické bolero Fra'llltiška Havlíč
ka a Iva Martina Santa Cruz (jeho p rilie
havým .in-terpretom boJ W. Matuška) ale
bo Ako mám žiť bez teba od Jána Siváčka 
a Kabaríny Hudecovej (Eva Pi.J.arová do
stala :aa predvedenie tiež ocenenie kriti- Ria VaLk 
ky). Naproti tomu mnohé z uvedených 
skladieb prekvapili s•vojo.u šedivosťou, čo je zistenie o to bolestnejšie, že mená ~ch. 
autorov nepatria v <tejto ob!Jasti k ne:zmámym a vo vývoji čeSikej a slovenskej ,1Ja•nečnej 
hudby zohrali v minulosti dosf podstatnú útlohu (Ducháč, Dusŕk, Seidmann). 

Ak sa prvý z oča<káiVaných výsledkov festivalu podarilo splniť aspoň z hľadiska 
lwantity, a v prípade niektorých sk~adieb aj z hľadiska ich kvality, p otom druhému 
predpokladu ostal prvý festivalový ročník mnoho dlžný. Osou stretnutia so :aahra
ničnou tvorbou v oblasti PO!P s·ongu a jej interpretmi mal;a byť sútaž o ZLatý kľúč, 
prebiehajúca v rámci Interví:llie s účastou jej jednotl·ivých členských štátov. No tu 
si treba úprimne pri.znať reg<i.onálnosť .takého fóra, ktoré aj pri up1a.tnení najtolerant
nejších memdiel nemôže:r11e považovat :aa reprezentatívne. Porovnanie s tým, čo p.Pi
n iesli na toto stretnutie napr. autori z Maďa!I"Ska (na jednej strane pochybenú syntézu 
modernej tanečnej hudby s pseudofolkloristickými prvlkami, na di'llh ej strane slušný, 
ale až príliš okukaný, nepôvodný šláger taLiaiilSkeho s;trihu), Sovie1:5keho sväzu (Baba
džanove skladby svojím naivným patebizmom celkom prerastajú rámec tejto žánrovej 
oblasti) alebo trebárs Nemeckej demokratickej repub1iky (nabubrelá ilnštrumentácia 
obklopujúca až príliš štandardnú a ohudobnú melodiku a p.) b y mohl<i viesť k n e
skromným záverom o našej vlastnej ta.nečtnej piesllli. Posudzovaná však z hľadiska 
celosvetx>vej úrovne pop songu ukázala by sa takáto konfrontácia iste v iJnom svetle. 

Veľa sa vo f~rtivalových kuloárroch diskutova1o o víťazstve bulhair&k.ej speváčky 
Lilly I'Vanovej v Zaberského a Milevovej pesničke Adagio. No polemizovať v tomto 
bode s rozhodnutím medzilnárodnej jury by znamenalo polemizovať s celkovou lron
cepoiou európskych festivalov podobného dlruhu. NemoŽIDO si nevšimnúť stále preva
žujúci vply>v piesní fu-alncúZJSlm- talia!nskej p11ovenJencie, ani nedávme vítazstv.o JU.r
gernsovho šlágru Meroie, ohérie v tohoročnej cene Euro;vízie, ktoré zapôsobtlo tmchu. 
ako vzorový model a ktorým mOO:n,o ľahšie vysvetliť úspech bulharskej speváčky. 
Specifidrosť českej a slovensk ej taneánej pesničky je pre nás v kontex te týchto súvó.s
lostí do určitej miery nep;ria2Jilivá, aj keď by bolo - myslím - zbytočné vzdať sa jej 
len pre tieto dôvody. Napokon éinli. skutočnosť, že strieborný a bronzový kľúč ostávajú 
v Cesk,osloven.sku, nie je iste nevýznamná . 

V prípadoch dvoch preh1iadkových lroncertov s účasťou speválkov zo západoeuróp
skych krajín ukázalo sa menej dobrou skúsenosrou usporiadat festiv·al v rovnakom 
časovom termíne s obdobným podn·ikiom ;v Baden-Badene. Znemožnilo to u nás vysiú
penie mnohýeh skutočných špičiek. Z množstva speváčok a spevákov opradených 
relaitívnymi úspechirni v mhimničí napok!on uspolcojili prakticky len Angličanka Su:zJan 
Maiughanová, Francúz H ugues Aufray, a, samozrejme, predovšetkým novopečený 
drži<teľ Veľkej ceny Eurovízie Udo Jurgens. S. Maughanová má za sebou v dvadsať-
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štyr:ooh rokoch i\'Ý:znanmý úspech v podobe titulu najlepšej anglildkej speváčky, ktorý 
dOSIIahla v reader's polle časopisu Melody Maker. Repertoárom aj štýlom svojho spevu 
sa '\!Ýra2lne líši·la od všetkých ootatmých sólistov festivalu. Vychádm z anglo-amerického 
pop s<.mgu, ktorého kľúčCJIVú oo ešte stále tvorí tradícia swmg music, v ilntenciách kto
rej dolron.ale dti a vie pie3111e svojho repentoáru živo a strhujúco "urobiť". Aufnay -
nazývaný franoúwk:y k.ráľ slciffJu - pre.zentoval s vlaslm.ou Ílllštrumentálnou skupiillOu 
zaujímavý reper>toár, v ktorom sa vzájomne prelínali vplyvy fra111cúzskeho šansónu 
.s neollolkloristický;mi modifikáciami, ako sú skiffle a rook'n'mll až po súčasný protest 
.sang. Je typóm tempemrnentného SIPeYáka, ktorému nesmierne !láleží na lrontakte 
s poslucháčmi, ktorých vie vehementne pripútať na sústredené počúvalllie alro i na 
spoločnú aktívnu účast Pľ'i vytvá=í spontánnej a neóťiciá1nej atmosféry. Obdobným 
umením d~~ponuje aj tr.idsatdvaroóný Udo Jii:rgens, hivie:zJda súčasného európskeho 
šlágrového neba, kltorého sme poznali doteraz len ako s:pevá!Gl piesní viacmenej lyric
kého až senúiimentálneho charakteru. Tým prekvapivejšie bolo Jlirgensovo pozoru
hodné podalllie rytmicky žJvelnejších sldadieb, v ktorých svoj prej,av obohacuje o nie
ktoré pútavé vý·razové pros1miedky prevzaté ·miestami z .voká!Jnej praxe čeJ.mošských 
.spevákov. JlirgensCJIVlO vystú.penie bolQ tak predsa len dôstojným záverom festivalu, 
v ,pnebehu ktorého Siiile sa stretávali, žiaľ, aj s úrCJIVňou veľmi priemernou (prevažná 
časť súťažiacich o Zlatý kľúč, Nicole Fel~x, Niki K.amba) a niekedy aj dokonca ta!kou, 
ktorej nás mohli usporiadateli:a ušetriť (Wanna Sootbi, Rex GildQ). Ukázalo sa, že 
pri angažOIVaní mh!rlaniČlllých spevákov IIlie je možné uspolrojiť sa len so sľubným vypo
čítaním ich bývlalých úsrpechov, IW>ré poskytujú cudzie agentúry, ale potrebné je bez
pr<JSÚredné ~vé rozmámenie. 

Do akej miery sa prvému festi'Vlélllovému ročnflru podarilo PQmôcť Č€skej a &lCJIVen
skej pesnňčke do S'Veta, ukáže len čas. Významným - v našich podmienkach však, 
žiaľ, ešte ojedinelým - činOIIIl prispelo tentoraz Státne hudobné vydavateľstvo ktor~ 
už počas festivaJ.u umožmi1o našim i zahraniČlllým návštevnillrov kúpu EP 'dosiek 
.so všetkými. pesni&amd z národnej súťaže, akQ aj kúpu príslušného notovéhQ maJte
riálu. škooa len, že sa nepodarilo skoordinovať festivalové podujatie so msadaním 
autorskio-právnej kQmisie, ktorej členovia sa zišli v Prahe niekoľko diní pred festiva
lom a väčšina ktorých nemohlia z časových dôvodov prísť do &atislavy. Nemali by 
sme preto nabudúce z:abudnúť ani na tieto podmbnooti, aby konečný d<lSalb. a ohlas 
braltislarvského festi!Valu bol aj z komBrčného hľadiska iSo najúspešnejší. Ak chceme 
z Med2!inárodného festiV'alu tanečnej ~esne v Bratislave urobiť rovnoprávneho part
nera San Rema, Sopot a ostatných prehliadok oohto druhu, budeme musieť veľmi 
pocl!rQbne zvážiť aj tie zdanlivo be2!VÝZIDaiiillilé organizačné otázky, ktoré Vl() svojom 
súhrne môžu veľmi nep'Pia:zmivo ovplYlVliliť cellrový pnebeh festi.valu. 

'Košická hudobná jar 
Koncertný ži'Vot Košíc i celého východ

néh{) Slovenska má svoje staré problé
my. Nedostatok hudobného obecenstva 
v značnej miere obmedzuje počet kon
certov, v dôsledku čoho sa sťažujú pod
mienky pre rozvQj interpretačných umel~ 
cov na východnom Slovensku. Našli by 
sme dosť argumentov sformulovať túto té
zu aj opačne: neexistencia symfonického 
orchestra v Košiciach a nedostatok Qsved
čených a priekopníckych sól~stov zapríči
ňuje nesústavnosť koncertných podujatí a 
.a neplánovitosť vo výchove koncBrtného 
obecenstva. Pretože každoročne s rados
·fou konštatujeme, že koncertná sezóna 
v Košiciach vrchQlí starostHvo a vo väč-
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sme prípadov aJ uspešne organizovanou 
Košickou hudobnou jarou. Toto konšta
tovanie netreba podstatne meniť ani tohto 
roku: od l. apríla dQ l. júna 1966 sa usku
točnila už XI. košická hudobná jar, s kto
rou paralelne prebiehala VIII. hudobná 
jar v Prešove, V. hudobná jar v Humen
nom, IV. hudobná jar v Michalovciach 
a v Spišskej Novej Vsi a II. hudobná jar 
v Trebišove. V Košiciach odznelo 10 kQn
certov, ktoré sa s menšími obmenami 
uskutočnili v uvedených mestách na 20 
reprízach (niektoré len raz a niektoré 
viackrát) a mimo Košíc odzneli ešte štyri 
kQncerty, ktoré v KQšiciach neboli. · Môže
me teda povedať, že v jarných mesiacoch 

1966 bolo v šiestich mestách východného 
Slovenska 34 koncertov vážnej hudby. 
A toto robí z podujatia Košickej hudobnej 
jari hudobnú jar celého východného Slo
venska. Už doteraz dosiahnuté výsledky 
umožňujú hovoriť o organizačnom úspe
chu, hoci iste možno počítať aj s ďalšími 
perspektívami: organizácia jarných kon
certov vážnej hudby môže a má zasiah
nuť aj Rožňavu, Bardejov a Poprad a 
v ďalších etapách možno aj iné mestá, 
ako napríklad Levoču a pod. Nechceme 
týmto nijako podceňovať ani už existujú
ce ťažkosti pri organizovaní takého podu
jatia, ale nebolo by správne zrieknuť sa 
pre tieto ťažkosti ďalších umelecko-orga
nizačných "výbojov". 

úspechy organizačnej práce 

spomíname na začiatku tohto referátu 
najmä preto, že v minulosti sa väčšina 
nedostatkov koncertného života v Koši
ciach a na východnQm Slovensku pripiso
vala práve tejto zložke. Ba začali sa šíriť 
už aj také názory, že organizačne nemož
no zabezpečiť dostatočne početné koncert
né obecenstvo s programom vážnej hudby 
s koncertnými umelcami z KQšíc, zo Slo
venska, resp. Ceskqslovenska. A tu sa zra
zu na desať koncertov KHJ podarilo od
predať 670 abonentiek a na prvých 8 kon
certov okrem toho odpredať v priemere 
90 ďalších vstupeniek. Priemerná návštev
nost jedného koncertu v Košiciach bola 
okolo 760 ľudí, teda počet, ktorý sám ose
be hovorí o organizačnom úspechu. Prav
da, tento . ukazovateľ v reálnom prepočte 
treba brať s opravou, lebo nie každé per
manentkou obsadené miesto bolo skutoč
ne obsadené na každom koncerte, ale sú
časne treba rátať aj s tým, že sa na ~on
certQch zúčastnil aj určitý počet neplatia
cich poslucháčov (čestné vstupenky a štu
denti). Návštevnosť však nikdy neklesla 
tak, aby sme .mohli hovoriť o "poloprázd
nom" hľadisk-u. Najnavštívenejšie koncer
ty mala Slovenská filharmónia, Státna 
filharmónia 2l Ostravy, Ceskí komorní só
listi a organista Ivan Sokol. V súvislosti 
s organizačnou prácou . PKO v Košiciach 
sa však natíska otázka: prečo PKO sa 
organizačne vypne k vrcholnému výkonu 
len raz do roka a prečo nevie zabezpeči f 
koncertnú sezónu na šesť až osem mesia
cov? Túro otáziku kladieme po niektorých 
neúspechoch z minulých konceJ;"tných se
zón, ale aj w začiatku koncertnej sezóny 
1965/66. Kladieme ju súčasne aj preto, že 
PKO v Košiciach v dôsledku. rozličných 
ekonomických opatrení robí reorganizač
né opatrenia práve v nepro!)pech úseku 

koncertov vážnej hudby. Nemyslíme si to-o 
tiž, že by bolo správne aplikovať na kon-, 
certy vážnej hudby ekonomickú zásadu 
sebestačnosti. Na XI. KHJ mal PKO v Ko
šiciach doplatok cca 10 tisíc Kčc. Podľa 
nášho názoru je to ekonomický úspech,. 
ktorý vznikol na úkor pestrosti a inter
pretačnej úrovne KHJ. Aj keby bol PKO 
doplatil na tohoročnú KHJ trikrát viac,. 
nebola by to investícia stratová. Nech_ 
s ním kompetentní činitelia prirovnajú 
deficit Bratislavských hudobných sláv
ností, a iba potom nech reálLne hodnotia 
investície do umeleckého života na vý
chodnom Slovensku! 

Hudba bez devíz a bez hviezd 

Ekonomická úzkostlivosť v Košiciach a 
u nadriadených orgánov prinútili usporia-· 
dateľov KHJ zrieknuť sa atraktívnosti tak. 
v programovaných skladbách, ako aj pri 
pozvaných umeleckých telesách a sólis
toch. V tomto ohľade tohoročná KHJ 
v porovnaní s vlaňajšou jubilejnou X. 
KHJ zaznamenala citeľný pokles. Košic~ 
a východné Slovensko nemajú sústavne 
pracujúci symfonický orchester, preto sa 
priam žiada, aby sa KHJ stala slávnost
nou už tým, že na nej budú prevládať 
koncerty veľkých hudobných telies domá
cich i zahraničných. Pri recitaloch sa žia
da medzinárodne uznaná umelecká osob
nost, účinkujúca u nás najmä v súvislosti 
s Pražskou jarou alebo Bratislavskými 
hudobnými slávnosťami. Takt{) sa totiž aj 
východné Slovensko dostáva aspoň k odro
binkám vrcholného koncBrtnéhQ umenia. 
v Prahe alebo Bratislave. Toto všetko toh
to roku nebolo. Z desiatich koncertov len 
štyri vyplnili symfonické orchestre, tri 
komorné súbory a tri sólisti. Styri kon-. 
.certy patrili umelcom z Košíc, jeden Slo-. 
venskej filharmónii, tri moravským ( ! ) 
umelcom a len dva koncerty zaplnili 
umelci zo socialistického zahraničia. Uspo
riadateľom KHJ neboli pridelené devízy 
nielen pre interpretov, alé ani pre pro
gramovanie deyízových skladieb . . · To te> 
podstatne ovplyvnilo profil prográmova
ných skladieb, najmä v neprospech hudby 
20. storočia. Sme · radi, že tieto opatrenia 
a najmä programové a dramaturgické 
dôsledky neohrozili reáLny úspech toho
ročného podujatia. Obecenstvo však po
merne hlasite prejavovalo ·svoju nespo
kojnosť s takýmito opatreniami, čo sa. 
môže veľmi nepriaznivo prejaviť na kon- . 
certnom živote Košíc a východnéh{) Slo
venska .v ďalšej budúcnosti. Komu vážne 
záleží na rozvoji koncertného života na 
východnom Slovensku, ten musí účinne 
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prispieť k odstráneniu takejto diskrimi
nácie Košíc a východného Slovenska. Hu
<l.obné festivaly východoslovenských miest 
si plne zasluhujú rovnakú pozornosť a 
podporu ako hudobné festivaly v Piešťa
noch, Trenčianskych T epliciach a v urči
tom ohľade aj ako v Bratislave. Cím me
nej periférnych miest budeme mať na 
.slovensku, tým vyššia bude hudobná kul
túra Slovenska. 

Dramaturgia náhody 

Hudobná kritika už prichádza pomaly 
k uzáveru, že nemožno zvaľovať na uspo
·riadateiov koncertov v našich mestách vi
nu za dramaturgický profil celej alebo 
časti koncertnej sezóny, . ak sa nemôže 

·opierať o koncerty vlastných interpretov. 
Ani usporiadatelia KHJ nemôžu za to, čo 
sa na koncertoch hralo, hoci iste mali 
veľa zbožných prianí. J e preto veľmi za
ujímavé, ako náhodne a neprogresívne vy
zerá tvár dramaturgie takého podujatia 
ako je KHJ, pri kt<>rom bola možnosť ob~ 
medzeného výberu umelcov, ale už von
koncom nie programu jednotlivých koncer
tov. Na desiatich koncertoch KHJ odznelo 
52 skJ.adieb (bez dodatkov). z nich 16 pri
padá na staru hudbu, najmä z obdobia 
baroka a klasicizmu (z t oho 6 skladieb 
·od J. S. Bacha) , 18 skladieb na hudbu 
19. storočia (z nich 5 diel L. van Bee
t hovena a 3 skladby A. Dvofáka) a lG 
skladieb na hudbu 20. storočia, pravda, 
väčšinou na hudbu spred roku 1945. Z čes
kej hudby 20. storočia odzneli dve sklad
by L. Janáčka a dve B. Martinu. z hľa
diska novosti skladieb zaujal najmä Malý 
koncert pre orchester od mladého výcho
<l.onemeckého skladateľa Siegfrieda Mat
tusa, ktorý uviedol východonemecký diri
gent Wolf Dieter Hauschild s Košickým 
rozhlasovým orchestrom ako českosloven
skú premiéru. Ide o dielo myšlienkove 
síce nenáročné, ale farebne a rytmicky 
veľmi bohaté a zaujímavé: najmä záslu
hou exponovaných pozáun, flauty (niK:o
ly) a batérie bicích nástrojov. Je to skllad
ba z rodu prokofievovsko-ei&lerovských 
grotesiek. Ďalšiu (azda) československú 
premiéru uviedol Komorný orchester mos
kovského štátneho konzervatória P. I. Caj
kovského, a to Koncert pre sláčiky sov. 
skladateľa J. Rjatsa. Ide opäť o skladbu 
s prízvukom na zvukovú farebnosť sláči
kového orchestra približne v duchu A. 
Chačaturiana. Z ďalších skladieb spome
nieme aspoň Prelúdium, arioso a fughet
tu na BACH od A. Honeggera, ktorá sa 
vo vzornom predvedení moskovských kon
zervatoristov stala jednou z mála drama-
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turgických pochúťok KHJ. Pravda, od
zneli (možno tiež premiérove) ďalšie 
skladby juhoslovanských (Marko Tajče
vič, Josif Pafčič, Slavko Zlatič) a bulhar
ských (Ivan Popov, Peter Ohristoskov, 
Pančo Vladigerov) skladateľov, lenže ťaž
ko predpokladať, že by hlbšie prenikli do 
vedomia východoslovenského publika. 
Určite však spestrili dramaturgiu KHJ. 
V rámci KHJ však neodz;nela ani jedna 
skladba slovenského skladateľa. A pretože 
v Košiciach koncertovalo 80 % českoslo
venských umelcov, je to veľmi výrazný 
ukazovateľ. (V záujme pravdy treba kon
štatovať, že mimo rámca KHJ 30. apríla 
1966 koncertoval v Košiciach a predtým 
aj v iných východoslovenských mestách 
Spevácky sbor slovenských učiteľov s di
rigentom dr. J. l:Íaluzickýrn s väčším poč
tom skladieb slovenských skladateľov a 
6. mája 1966 koncert ·orchestra košického 
konzervatória so skladbami M. Moyzesa, 
T. Hirnera, E. Suchoňa a A. Dvofáka) . 

Symfonické orchestre na zájazde 

Akokoľvek veľký je hlad košického obe
censtva po symfonickej hudbe, akokoľvek 
rado uvíta v Košiciach popredné symfo
nické telesá, predsa neprijíma výkony na
šich špičkových symfonických orchestrov 
bez výhrad. Napríklad na vlaňajšej X. 
KHJ sa Ceská a Slovenská filharmónia 
(.pri všetkej úcte k ich svetovým úspe
chom) svojimi výkonmi k Košiciach 
umiestili až za Symfonickým orchestrom 
moskovského rozhlasu a k programu i vý
konom CF a SF sme počuli početné a 
oprávnené výhrady. A keď je takmer pra
vidlom, že sovietske umelecké teleso ale
b o sólista prichádzajú do Košíc (väčšinou 
na svojej ceste do Prahy) bez dramatur
gického a výkonového podceňovania ko
šického obecenstva, stáva sa rovnako tak
mer pravidlom, že napríklad CF a SF pri
chádza i do Košíc (o ostatných východo
slovenských mestách ani nehovoriac) so 
zájazdovými programami i výkonmi. Ne
hovoríme, že by tieto výkony často klesali 
pod priemer, ale priali by sme si vypočut 
si tieto telesá bezprostredne s ich rnedzi
nár·odne reprezentatíVIDymi programami 
i so špičkovými výkonmi. Košice považu
jú Slovenskú filharmóniu i za svoj sym
fonický orchester a SF iste cíti, že sa 
v Košiciach a na východnom . Slovensku 
teší veľkej pop1.1larrite. Preto už teraz 
s vďakou kvitujeme (ale i ako samozrej
mú vec) prísľub SF, že začiatkom roku 
1967 príde do Košíc s celým seriálom ver
kých vokálnosymfonických diel. Tohoroč
ný program) a výkon SF v Košiciach 

l. apríla 1966 (v Prešove 2. apríla a v Hu
mennom 3. apríla s čiastočne zmeneným 
programom) uspokojil jedine v 3. symfó
nii F dur J. Brahmsa v naštudovaní L. 
.Slováka. V predohre C. M. Webera Obe
ron SF podala len priemerný výkon a 
v Koncerte L. van Beethovena pre klavír, 
husle a violončelo najmä pre nevyrov
naný výkon sólistov podala veľmi matný 
a nepresvedči•vý výkon. B. Warchal hral 
husľový part so sklonom k romantizova
niu, A. Berky na ·violončele a M. Karin na 
.klavíri nesledovali zámery B. Warchala, 
nehovoriac už o iných nedosta-tkoch súhry 
:sólistov. Namiesto tohto koncertu hrala 
SF v Humennom Koncert pre husle a or
chester od J. S. Bacha v podaní sólistu 
B . Warchala. Ani Státna filharmónia 
(v Košiciach 13. apríla, v Prešove 14. 
apríla, v Sp. Novej Vsi 16. apríla a v Mi
·chalovciach 15. apríla) nepodala svoj 
vrcholný výkon okrem Symfónie d mol 
Césara Francka. Sólistka Mirjana Vuk
<l.ragovičová z Juhoslávie spoluúčinko:vala 
pri Koncerte pre klavír a orchester a mol 
R. Schumanna. Jej výkon však bol rytmic
ky rozkolísaný, nepresný, miestami ne
zvládla part, čím trpela súhra s orches
trom. Namiesto tohto koncertu Ostravská 
filharmónia uviedla v Sp. Novej Vsi a 
Michalovciach Dvofákov koncert pre hus
le a orchester a mol v podaní Milana 
Bauera, M. Vukgradovičová okrem toho 
mala 15. apríla samostatný recital v Hu
mennom z diel J. S. Bacha, F. Chopina, 
.J. Brahmsa, M. Ravela, B. Bartóka, S. 
Rrokofieva a Iva Tajčeviča. 

Košický rozhlasový orchester 

na KHJ už tradične reprezentuje výcho
<l.oslovenské symfonické teleso. K jeho ve
rejnej koncertnej činnosti sme v posled
nom čase vzniesli nejednu vážnu výhra
<l.u. Je preto potešiteiné, že jeho výkon na 
koncerte 27. apríla 1966 zaznamenal po
~ateľný zlepšený výkon. Isteže toto treba 
pripísať predovšetkým dobrému výkonu 
hosťujúceho východonemeckého dirigenta 
Wolfa Dietera Hauschilda. Svoju spon
táTI!Ilu muzikalitu so zmyslom pre výstav
bu diela ukázal už pri .prvej časti Haydna
vej symfónie č. 103 i pri Beethovenovej 
IV. symfónii B dur, hoci I. a II. čast tejto 
pôsobila dojmom ta~kopádnosti. Nesporne 
jemu treba pripísať aj zásluhu na úspeš
nom predvedení Malého koncertu pre or
(:hester od východonemeckého skladateľa 
.S. Mattusa. Ale zásluhu n a podstatne 
zlepšenom výkone orchestra majú v·šetci 
členovia tohto orchestra, najmä obid:vaja 
koncertní majstri Ivan Popov a Juraj Il-

léš. Orchestru pomohli aj určité presku
penia v skupine dychových nástrojov. Ne
príjemným prekvapením tohto koncertu 
bolo uvedenie len I. časti Haydnovej sym
fónie, pretože dirigent celú symfóniu s or
chestrom nedoštudoval. V našich pome
roch by sa potom žiadala skôr iná jedno
časťová skladba, napríklad ouvertúra. Ale 
pre KRO aj tento Hauschildov postup bol 
dobrým ponaučením: radšej menej a dob
re. Podľa ohlasu v obecenstve koncertné 
vystúpenie KRO v Prešove malo ešte vyš
šiu úroveň ako v Košiciach. Košickému 
rozhlasovému orchestru patril aj záve
rečný koncert tohoročnej KHJ l. júna 
1966. So sólistom Sášom Večtomovom a 
di:rigentom Jánom Seflom uviedol kon
cert pre violončelo a orchester Salamú
nove rozjímanie o Mvote a smrti od švaj
čiarsko-amerického skladateľa Ernesta 
Blocha. Je to skladba rapsodického cha
rakteru, v ktorej čelový part prináša 
orientálnu (židovskú) kantilénu za fareb
nej podpory orchestra. S. Večtomov sa 
.preto s úspechom sústredil viac na výra
zovú ako technickú stránku prednesu. Na 
druhej strane KRO sa viac zaskvel v Dvo
fákovej VIII. symfónii G dur. úwodom 
svojho koncertu KRO uviedol Beethove
novu predohru Egmant, ktorá ti:pela naj
mä po stránke stavebnej. 

Komorné orchestre ako náhrada 

za symfonické orchestre získavajú najmä 
pre ekonomické zretele vždy viac mož
ností uplatniť sa v koncertnom živote. Len 
v Košiciach od začiatku tohto roku vystú
pil Slovenský komorný orchester s Boh-. 
danom Warchalom (23. februára) , Nová
kovo kvarteto (4. marca) a v rámci KHJ 
Ceskí komorní sólisti z Brna (4. mája), 
Komorný orchester moskovského štátne
ho konzervatória P . I. Cajkovského s Mi
chajlom Terianom (ll. mája) a Janáč
kovo kvarteto z Brna (25. mája). Márne 
teda možnost porovnať dramaturrgiu i 
umeleckú úroveň jednotlivých súborov, 
hoci naše porovnanie treba brat s výhra
dami vzhľadom na špecifické znaky vzni
ku, vývoja, obsadenia i poslania jednotli
vých súborov. Mimo kvartet nesporne 
najviac zaujal svojím výkonom Slovenský 
komorný orchester, ktorému jeho vedúci 
B. Warchal dodáva obecenstvom veľmi 
vítanú svojskú štavnatost aj v podávani 
starej, zdanlivo suchopánnej a abstrakt
nej hudby. Preto Ceskí komorní sóHsti 
(G. F. Händel: Concerto grosso F dur, 
op. 6, č. 2, J . S. Bach: Koncert d mol pre 
2 husle a sláčiky, B. Martinu: Sláčikové 
sexteto, L. Janáček: Suita pre sláčiky, A. 
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Corelli: Adagio z Vianočného ooncerta 
grossa) vyzneli slohove síce čiste, ale prí
liš akademicky, suchopárne, a to i v die
lach B, Martinu a L. Janáčka. K nespor
ným kladom brnenského .súboru patrí vy
rovnaný ušľachtilý tón v sólach i súbore. 
Warchalovci na druhej strane majú sý
tejší tón a nervne jší výraz. Moskovskí 
konzervatoristi yynikali najmä po strán
ke technickej. Po stránke štýlovej najmä 
pri dielach Bacha (Brandenburský kon
cert č. 3 G dur a Koncert pre klavír a 
orchester f mol, č. 5) však prekvapili 
svojským, podľa nášho názoru až neštý
lovým poňatím starej hudby. Allegrá hrali 
v nezyykle rýchlom tempe, čo pri detailne 
vypracovaných ozdobách pôsobilo už do
jmom rokokových a klasistíckých skla
dieb a v prípade Koncertu pre klavír až 
dojmom romantizmu. Aj sólista večera 
LazaTij Berman prejavil viac zmyslu pre 
technickú časť ako štýlovú stránku sklad
by. Azda preto lepšie vyznela druhá časť 
~oncer.tu moskovských konzervatoristov, 
v ktorej uviedli Honeggerovo Prelúdium, 
arioso a fughettu na BACH, P . I. Cajkov
skij (A. K. GlaZiUnov): Andante cantabile, 
J. Rjats: Koncert pre sláčiky a v dodat
koch Svendsen: Nórska ľudová melódia 
a Aruťunan: Arelaúka. Na celkove dobrom 
dojme, ktorý svojím výkonom zanechali 
moskovskí konzervatoristi, má nesporne 
zásluhy pedagogická a umelecká činnosť 
národného umelca ASSR prof. Michajla 
Teriana. O výkone Janáčkovho kvarteta 
(B. Martinu: V. sláčikové kvarteto, L. Ja
náček: I. sláčikové kvarteto, Beethoven: 
Sláčikové kvarteto Es dur a na dodatok 
pomalá časť zo Smetanovho kvarteta 
·z môjho života) možno písať len v super
latívoch. Všetky skladby hrajú spamäti, 
a to im umožňuje sústrediť všetku pozor
nosť na dokonalý umelecký výraz. 

Z galérie sólistov 

na prvom mieste treba spomenúť Ivana 
Sokola z Košíc (organ) a Stefana Sklenku 
(hoboj) , hoci hrali len pred záverom KHJ 
27. mája 1966 v evanjelickom kostole na 
spoločnom koncerte. Ivana Solrola najmä 
preto, že toho času predstavuje nesporne 
najyyššiu -triedu interpretačného umenia 
na východnom Slovensku (dostalo sa mu 
medzinárodného uznania na medzinárod
nej organovej súťaži v rámci Pražskej jari 
1966: obsadil druhé miesto a získal titul 
laureáta) a svojou sústavnou koncertnou 
činnosťou sa stal priekopníkom novodo
bého organového umenia na východnom 
Slovensku. Treba Jen ľutovať, že má hod
ne technických prekážok (nástroj), a tak 
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v Košiciach nemôže plrne rozvinúť svoje 
umenie. Ukázalo sa aj na tomto koncerte
(hral Bachove Prelúdium a fúgu c mol, 
e mol, Fantáziu a fúgu g mol, Fantáziu 
G dur), že technické kazy znižujú celkový 
výsledok jeho výkonu. Pre organistu si. 
V'Olí síce náročný a vďačný program, ale
pre obecenstvo by sa žiadalo viac štýlo-· 
vého a farebného spestrenia programu. 
Skoda, že sa v Košiciach nepredstavil so· 
svojím pražským koncertom. V záujme
spestrenia programu veľmi šťastným rie
šením bola spolupr áca Ivana Sokola a ko
šického hobojistu Stefana Sklenku. Už: 
predchádzajúce Sklenkove verejné yystú
penia (napr. 7. marca 1966 uviedol s KRO 
Haydnov Koncert pre hoboj a orchester) 
naznačovali, že má dosť predpokladov vy
konať určitú priekopnícku prácu pre oži
venie koncertov dychových nástrojov na 
východnom Slovensku. V rámci koncertu. 
KHJ uviedol Fantáziu pre hoboj a organ 
od J. L. Krebsa. Suitu pre hoboj a organ 
od G. Ph. Tellemanna a Sonátu pre hoboj 
a organ od G. F. Händla. Ušľachtilým. 
tónom a vzorným štýlovým predvedením 
získal svojmu nástroju sympatie obecen
stva. 

Juhoolovanskí speváci Morjana Boha
nec (soprán) , :Zeljko Puškarič (tenor) a 
Ivan Pincetič (bas) - pri klavíri Mladen 
Raukan na svojom koncerte (v Košiciach 
18. V., v Sp. Novej Vsi 14. V., v Micha
lovciach 15. V., v Trebišove 16. V., v Pre
šove 19. V.) P.redstavili východoslovenské-
mu obecenstvu mladú juhoslovanskú IVO
kálnu školu. Umelecky a technicky naj
dokonalejší výkon podala sopranistka M. 
Bohanecová. Jej podanie piesne C. De
bussyho, J. Pvačiča a árie z opier G. Ver
diho bolo skutočným umeleckým zážit
kom. Tenorista Z. Puškarič v priebehu. 
koncertu postupne znižoval svoj výkon. 
Kým jeho výkon v piesňach R. Schuman
na z cyklu Básnikova láska bol technicky 
na výške, avša}{ s malým pochopením pre 
ironický podtext týchto piesní, zatiaľ jeho 
výkon v árii _ Lenského bol nepomerne
slabší. Basista I. Pincetič podal yyrovna
ne priemerný výkon (Tajčevič: Otec a . 
syn, Mozart: Koncertná ária, Glinka: Ada 
Susan.iala). · 

Sólistov, ktorí účinkovali so symfonic-' 
kými orchestrami, sme už spomenuli na. 
inom mieste. 

Otázniky Ivana Popova, 

Bulharský huslista Ivan Popov prišier 
do Košíc na jeseň 1965 s bohatou sólistic
kou i orchestrálnou praxou, s veľmi dob
rými reláciami medzinárodného u~nania 

a stal sa koncertným majstrom Košického 
rozhlasového orchestra popri Jurajovi 
Illéšovi. V tejto funkcii má už teraz _:.ne
sporné zásluhy na zvýšení úrov-ne KRO. 
Bolo však celkom pochopiteľné, keď sa 
v Košiciach chcel uplatniť aj sólisticky. 
Na tomto poli, možno povedať, ho stíha 
nešťastie. Na koncerte 26. l. 1966 s KRO 
vystupoval zdravotne indisponovaný. Ce
lovečerný recital v rámci KHJ (v Koši
-ciach 20. apríla 1965, v Trebišove 16. aprí
la v Prešove 21. apríla, v Michalovciach 
2.5. apríla) hral po úraze. Jeho výkon bol 
v prvom i v druhom prípade poznačen)• 
fyzickou indispozíciou. Mali by sme sa 
teda zdržať hodnotenia jeho výkonu a po
priať mu veľa štastia do tretieho yystú
penia. Už teraz sa však treba dotknúť ta
kých stránok Popovových sólistických 
yystúpení, ktoré nesúvisia s jeho osobným 
nešťastím. Ide o jeho u nás n ezyykl!)f prí
stup k dramaturgii. Už v prvom svojom 
vystúpení nezab ral všetky časti Lalovej 
Spanielskej symfÓ!Ilie a menil ich logické 
poradie i v pomere k originálu i v po~e~~ 
k natlačenému programu. Nebolo to mac 
. ani v prípade jeho druhého yystúpenia, 
keď najmä druhá čast programu vyvolala 
určité rozpaky. Programové skladby na
llradil skladbami takmer populárno-salón
neho charakteru. Košické obecenstvo má 
veľa nedostatkov, ale Popovov postup ne
možno ospravedlniť vychádzaním v ústre
ty týmto nedostatkom. Naopak, KHJ je 
vážnym koncertným podujatím, na kto
rom umelci majú pomáhať i programo
vanými skladbami pôsobiť na k ošické obe
-censtvo výchovne. Ide teda o vec vkusu 
umelca a obecenstva. A tu treba zachovať 
mieru náročnosti. Na verejnom koncerte 
I. Popov spolupracoval s klaviristom Vlas
timilom Tichým. Výkon V. Tichého mož
no sám osebe by zniesol i vážnejšie hod
notiace kritériá, ale pri komornej hre za
váži výsledok súhry oboch umelcov. A tá 
nebola celkom na úrovni náročnosti. Zdá 
sa že I. Popov a V. Tichý sú také ume
le~ké naturely, ktoré by potrebovali ešte 
veľa času na zobratie. 

• 
X. Košická hudobná jar neprebiehala 

teda v takom lesku ako vlaňajšia jubilej
ná X. KHJ, ale ani neklesla pod žiadaný 
priemer. A to je za daných ekonomických 
i iných predpokladov úspech. Netajíme 
však, že by sme boli radi, keby sa relatív
ne klesajúca tendencia od r . 1965 zasta
vila a keby hudobná jar na východnom 
Slovensku v budúcnosti dostala žičlivej
š iu hospodársku základňu, zvýšené ume
lecké výkony, pestrejší program a ešte 
viac obecenstva. Mária Potemrová 
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MÁ SLOVO 

Záver tohorOČ!Ilej brnenskej sezóny pat
dl Státnej iiilharmónii. Namiesto pre
došlých Brnenských hudobných májov, 
ktoré bÝ'\'ali programovo rôznorodým a 
nie ľahko dovedna daným odleskom 
P<ražskej ~-ri (<i!Ila!kšie .to nešlo, vina za 
to nepadla na brnenských usporiadate
rov), •tešíme sa na jesenný festivaJJ. Bo
hus-lava Maxti!Ilu. Už teraz možno od ne
ho veľa očakávať. Prejeme si len, aby 
tento k;u-litúrny čilll bol oslobodzujúcim 
obrn.tom od brnenského provincializmu, 
usmerňovaného jednotnou celoštátnou 
šablónou . 

Malý ja:rný" festival sme však ;v Brne 
predsa i:m mali. Postarala sa o to Stát
na filhaamórna svojím koncertným cyk
lom usporiadaným k desať-ročnému vý
ročiu či!Ilonosti tohto významného telesa. 
T<I"eba povedať, že cyklus sa vydaril a že 
b ol šikovne zorganizovaný. Na dvoch 
koncer.toch vystúpil celý orchester, na 
divoch ďalších komorné súbory zložené 
z Olenov Státnej filharmÓ!Ilie. Mimoriad
ne skvelú úroveň malo yystúpenie pod 
taiktovkou západonemeckého dirigenta 
Heinza Wallberga (20. 5.). Hd!Ildemithov 
Ma'l!iax Mathis ohromil pevnou a hlbokou 
staVbou jednoliateho celku, Beethoveno
va 7. symfónia sa vyznačovala premys
leným stvárnením, ktoré nieslo pe<:ať 
majstrovskej definitíivnosti; oproti naš1m 
zyyklostiam ju Wallberg koncipoval ;vo 
voľnejších ttempách a každý detail vý
ra=e dramatizoval. Jozef Páleníček hral 
Jinkantácie Boh'USlaiva ·Martilllu. Páleníč
kovi je zrejme svet Martinu veľmi blíz
ky a aj tentoraz vedel z neho yykresať 
magické kúzlo večného ~rovani:'l <3; po
korný-ch otázok; podaktore technicke ka
zy mOŽII1o rpripočí.tat náhode, no ne~sla
bilo to podSitatnejšie silný dojem z d1ela. 
Závereč!Ilý koncevt sezÓ!Ily d~g~val Jii'~ 
Waldhans (2. 6.). Filh.armon1cr mhrah 
rouzikaniŤ.Sky svieže Filha.rmorn~é tance 
J. Nováka; Cajkovského 6. symfónia h 
mol Baltetická" yyšla v bezfa<I"eb!Ilom 
priem'~re takže nebolo možné dočkať sa 
konca. H~endlov Koncert pre dve violon
čelá bol sklamaním: Saša Večtomov a 
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Jozef Ohuchro ho hmli. naprosto neštýl<J
ve. Proti ich inštrumep.talhstickej zbeh
losti nemofuo všatk namietať ani :to naj
mensle. Tým skôr prekvapuje uvidycha
né akcentovanie, 01evyrovnané a pseudo
'ľomanticky Tozorva~né frázy, nemiestne 
množstvo vibrát - skrátka, úporné dolo
Va'Il'ie emócií pre sta'ľé dámy z čias d-lho
v1a.sý;ch vilrituózov. M()žno i01terpreti čítali 
o barokovom Affektenlehre; rv .túru prí
pade tú to lekitúru zle pochopili. : baro
kové napodoberllie efektov bolo totiž šty
lizáciou a malo prísny rád, ako to vte
dy zodpovedalo. mecha:nistkkému názoru 
01a svet. Dnešný :iinterpre!t má možnosť 
pristupovať ik dielam tej epochy s od
stupom - mal by teda v:idieť, že pre
dovšetkým ide o štýl, o štýlovú jednotu 
a čistotu; "city" rprídu, atk ich :ponechá 
zdravej prirodzooosti. 

Na dvoch ikomonných koncertoch f.il
harmonického cyklu sa osoibitO'le pred
stavilo Janá~ovo kvameto. Svetoznámi 
Janáčkovci hrali Beethovenovo Sláčikové 
kvarteto Es duT, op. 74 (Har:fové) cel
kom SttlVeréO'lale, no :predsa spôsobom, 
kitorý môže byť dislkutabHný. Súbor už 
dávno dosiahol D1ap'ľostú zvukovú a vý
·r~ovú jednoliatosť a je rzmáme, že jeho 
Slla tkiv:ie predovšetkým v expresívnej 
hudobnej LmagiJnácii, kitorú vyjadrr"uje so 
slobodnou nooútenostou majstrov. Zdá 
sa mi ·však, že tentoraz bol Beet'hoven 
poškodený jed01ostra:n>ne výrazovou hrou, 
expresia štyroch 01ástrojov často zotrela 
jemné .pletivo štyroch hlasov; kirehlrosť 
formovej S'talvby musela tým nevyhnutne 
uúupieť. P·ravda, treba pavedať, že šlo o 
dok001alle uvedomený in:terpretaČ01ý zá
mer, na kJtorý mal~ Jam.áók<OJVci iste svoje 
dôvody, 01a ktorý mali .pl01é právo a kto
rý naprOSito dokonale 'ľealizovali. Osobne 
som toho 01ázoru, že tu Beethovenovi 
uberali práve to, Č<J napr. robí ich !i01ter
pretáciu Janáčk~ neprekonateľnou. 

MLadé Moravské 1kvarrteto sa opäť 
predsbaivi•lo sympaticky. Zdá sa, že súbor 
nadobúda Týchlo síl a skúseností a že 
od neho možmo veľa očakávať už v blíz
kej budúonostJ.. C001certo da camera Bo
huslava Maa:tinu patrí ik 01ajlepšiemu, čo 
sme dosiaľ od Moravského kvarteta po
čuli. Inter:pretácia podčia'ľkla predovšet
kým Jy.ricko-rneditatívnu stránku diela, 
zachovala si rvša:k pritom výrazovú 
umiernenosť a zmysel pre dôslednosť 
stavby. 

.Jediným z vrcholov .celého filharmonic
kého cyklu bolo !predvedenie Schonber
gavho ~'~láčikového sexteta, o:p. 4 "Zjas
nená ňoc". Komonný orches:ter B. Mar
tilnu . tu· llO'dal 'výlkon ·mimoriadnej rvytrov-

nanosti, hlbky a cirtlivooti. Sortva možno 
doceriit .tento jprekrásny kvet veľmi 
pozd01ej rec.idívy 01emeckej romantiky. 
Sohčinberg je v ňom spojený so všetký-

. mi svojimi veľkými súčasníkmi v temnej 
túžbe po niečom jasnom, čoho už niet .. 
Majster sa tu dôvenne lú~ so sroročím. 
ktoré sme nepo:zmaU. 

Ceskí komorní sóli'Siti brali výborne 
Haendla (O,o.ncerto grosso F dur, op. 6, 
č. 2). Dosiahli pekný masívny zvuk, zvo
nivé ma:nissdmá a štýlovo bezpečne 
oriootova01ú lwu. Spoľahlivý bol výkon 
sóLis·tov (Ka'ľiPíšek, Cermák, Lukáš), z 
ktorý-oh najmä Karpíšek má výraz01é štý
lotvcmné predpoklady (najmä hutO'lý a 
pritom ušľachtilý tón, zmysel pre mieru 
a vyrovnaný hráčsky temperament). Veľ
ká škoda, že tento= mali Ces.kí ko
morní sólisti bez čembala; O'k'ľem čem
bala nechýbalo nič pre absolwtóriurp. 
Bnnenské dychové lwilnteto hralo so zau
jatím Rejchovo dychové kVlÍJllteto Es dur, 
op. 88; Foerstrovo dychové kvinteto pred
viedlo JanáčkoVJU suitu Mládí. 

Z ostartmých koncertov t1en za.2lnaunená
vam: 16. má:ja mala premiéru absolvent
ská skladba Petr.a Ružičku Elektronia. 
Je <to !prvá absoLventská skladiba tohto 
roku u nás a 1pokiaľ viem, aj prvá práca 
vytvorená v elektron:ickom roohlasovom 
štúdiu v Bme. Bude dobré vrátiť sa k nej 
rozborom v samosrtamom článku. 
Dňa 30. mája bol v Malom divadle hud

by a poézie komonný recitál Antonína 
Hrušku. Hruška ;hral Dva k'USy pre kla
rinet a klavír od Eg001a Welesza, Pousse
rov Mad'ľigal l pre kLarinet Lutos•law
ského Preludia ta01eczne .pre' Maooet a 
klavfr, Mrilhaudove Tr.io pre klaJr1net, hus
le a klavír a S:k!1adbu pre kl:arilnet a kla
vír od T. Frešu. O Hrušlrov·om majstrov
stve a jeho vzácnom zmysle pre kTásu 
tónu a čistotu štýlu som pfsal už niekoľ
kokrát a bolo by zbytočné tieto skutoč
nosti, kitoré, dú:liarrn, vojdú čo najskôr do 
širšej :zmá:mosti - opakovať. Oslňujúcim 
zážitkom bo1o !Predvedertie Milhaudovho 
T!Tia (Hruš·kia. šťast01ý, Cuberka); zdá sa, 
že Milhauda začíname u 01ás objavovať. 
Určite lto stojí za to. Máilokedy v 111ašich 
časoch \Stretneme •toľ.k!o hravosti jasu re
cesie, umooi:a <travestie a vytrfbenej 'ele
gancie štylizovanej s takým v;kusom do 
svojb}'ltO'lej hodnoty O'laj>vyššieho stupňa. 

Akademické spevácke združenie Mora
van oslávilo svojím k001centom 12. júna 
hneď •tri jubileá: šeststý kon(;ent od oslo
bodenia, 35. VÝ'I"'Čie svojho vzniku a dva
dsať'ľočie obnovenia povojcrJ..ovej činnosti. 
Oslava bola dôstojná tradície a umenia 
nášho popred01ého sborového telesa. Josef 

Vesel!ka di·rigoval skladby kmeňového re
pertoáru (vokál01a polyfónia, Z. Blažek: 
Rod01ej zemi, Kálik: Hudba, Chlubna: 
Homická ba>lada). O skivelosti jeho i01Jter
pretaČ01ých kvalit sa .netreba rozpisovať . 
Mladý sbormajster J. Rezníček dirigo
va:l č~lroslovenskú premiéru Rroroc.tvá 
Asaiášove od Bohuslawa Maminu. Je sym
bolické, že predloha posled01ého diela 
Mantilllu je prekirás01y b ibltcký ,te:Jct o mie
ti bez konca. Predvedenie malo solídnu 
úroveň, sólové pavty veľmi dobre pred
mesli J. SeJVčíková, V. Li01har:tová a R. 
Novák, spoľaJhlilvo .hrali inštrumentalisti 
D. Krístlrová. J. Pribáň, F . Vlk, E. Drá-
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pa}a. 
Ce1ovečermým koncertom (27. 6.) ukon

čil FII". Veselka svoje ašpirantské štúdium. 
V Mozartovom hu:sľOVIOIIIl koncerte A dulľ,. 
v Brahmsovom husľovom koncerte a 
v EXJpresiách od T. Bairda (českoslo;ven
ská premiéra) ukázal mladý husl~ta mi
moriadnu pr!ipravooosť, •technickú istotu 
a muziikmtský prehľad. Potešiteľné je, že 
Veselika Z<n'adil Bairdo~ s:kloobu, diel.o-
01eobvyklej llormy, podivuhod01ej fareb
nosti a 01ových výrazových prostriedkov. 
Dokázal, že jeho schopnost štýlovej inter
pretácie IIli.e je obmedzená. tradiČ01e ú2'lko. 

Jaroslav Sti'ítecký· 

z hudobnosociologického seminára v Prahe 

Témou príspevku iklandidá>ta vied dr. 
Miroslava C e :r n é ho bola hudobná so
ciológia a historiografia, ich !Vzájoffiltlá 
spolupráca a väzba. 

Historickou metódou je sociálna funk
cia hudby, nášmu po:zmam.iu veľmi ťažko 
dostupná. Zachovalo sa málo ·premeňov, 
a pok>iaľ sa zachovali, tak sú obyčajne 
ďaleko mimo z0l111.ého poľa bežnej hu
dobnej historiografie. Už z tohto dôvo
du - zdôraznil historik M. Cerný - je 
potrebné, aby ;hudobná historiografia 
hľadala oporu aj v hudobnej sociológii. 
Prirodzene, mterpretácia a využitie .pra
meňov .nie je vecou hudobnej historio
grafie (resp. hudobnohistorického výsku
mu). Hudobná historiografia však dosiaľ 
málo skúmala .práve oblasť spotreby a 
srpoločooskej existoocie hudby; do znač
nej miery sa obmedzovala iba na štú
di.wm tvorby. To je fakt - pokračoval 
M. Cemý - s krtorým musíme počítať. 
Atvšak vy.vodzovať z toho záver, že by sa 
h!udobná historiogrnfia mala :vyhýbať ob
lastiam, ktoré súbonne nazývame spo·lo
čenskou existenctou hudby (t. j. :repro
dukciou, V01ÍI!Ilam.IÍe, ba vla:stne celá ob
lasť k001kirétneho lJilenia hudby a v ce
lom rozsahu všetky tie podmienky, v 
aký·ch kedy, prečo a ako hudba v urči
tej spoločenskej situácii e~stuje), bolo 
by pre <hudobnú historiog.rafiu veľmi ne
pria:zmLvé. Prerto je potrebné podľa ná
zoru M. Cer01ého stáť 01a tomrto širokom, 
do istej miery "sociologlizujúcom" pojatí 
hudobnej historiografie a urobiť všetko, 
aby rto nebolo len postulátom, ale Siku
toč'Il'os ťou. 

V ďalšej časti svojho prÍSipevlku autor 
vy;medziJ. jednotl~rvé oblasti skúma~nia 

obidvoch vedeckých disdpHn a tým 
V·lastne zaujal stalnovisko k otázkam,. 
ktoré nadhodil v úvodnom referáte L. 
Mokrý a ktoré sa objavild aj v iných 
diskusných príspevkoch. Na .záver naór
tol M. Cenný, čo je ·Oblasťou hudobnej 
sociológie. Pokús-il sa o určité 'nOVšebec
nenie v tom zmysle, že historická metóda 
pracuje predov.šertkým am.alýzou a inter
pretáciou zaohova~ných prameňov, z Mo
rých sa potom opisuje hisltorické dianie,. 
a z .tohto opisu vyvodzuje aj IUII)Čité vše
obecné zá:konitosti. Potom venoval po
zonnost metódam, s :ktorými sociológia a 
historiogmfia pracuje. 

HlaV01á metóda hisrtôrie je metóda v 
podstate mduktívna, pravda, nevyhnutne 
doplň•ovarrJ.á; u'ľcrtým 'Spôsobom je deduik
ciou, a to rtým, že vo všetkých fázach 
tohto pozná>Vacieho historického procesu 
sa aplikujú určité zákonitosti získané 
ľ.udským pozn·am.ím •V ,i01ých oblaS>tiach, 
resp. illlý;mi metódaani. A prá>Ve tu -
zdôraznil M. Cenný .... je 1poznávacia úlo
ha sociológie, kitorá ~na Tozdiel od v pod
state popi·snej a konštatujúcej ·historickej 
metódy, má tu určité no:vé možnooti. Je
to predovšetikým modelácia a experi
ment, !kltoré sú čisto .historickej metóde 
do značnej miery ·cudzie (alebo .ležia za 
h'ľam.kami klasických hristoriokých me
tód). V tejto oblasti - povedal M. Cerný 
- je ·hlavné pole či.llmosti sociológie, tu 
môže sociológia !pOmôcť historickej práci, 
ak z v1a:st01ého empirického :výskumu vy
vodí zákonitosti a ďalej bude pokračo
vať cestou viac~mooej prfrodovedeckOtU, 
ak sa tieto zákonitosti pokúsi ovarovať 
i praktickým experime01tom a napokon 
ich aj zovšeobecní a privedie k modelá-
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-cii určitých spoločen;ských procesov. 
II. časť semimára otvoril dr. Vladirrnír 

X a rb u s i ck ý, CSc. referátom na tému 
·Empíria v hudobnej sociológii. 

ObnD'Venie hrudobnej sociológie si ne
-možmo predLSrtavovať ako číre "pridanie 
-empírie k doterajšej maTXdstickej muzi-
_kolo~okej teórii" - povedal V. KaTbu
:sický :....., ale hudobnú sociológiu ohápe
me ako jednu z muzikologických discip
Hn, TOvnocenne popri hudobnej histórii, 

-estetike, ".teórii" (v používanom zmysle), 
hudobnej - psychológii atď., pričom ako 
ka?dá z týchto disciplín, neskladá sa len 
z empílľ'ie, ale i z vlastnej teórie. DôvQ

·dom je dialektická jednota teórie a em
: pŕrie, ktorú sa V. Karbusický snažil do
káZ'ať. Jeho príspevok k problematike so
·oiologi:okého empirického výskumu o me
-tódach i technikách bude publíkO'Vaný, 
preto ešte aspoň niektoré výňat;ky · :Z · · 
l.ných .príspevkov o doterajších sociolo
:gtoko-empirtckýoh výskumoch a prie
skumoch. 

Anna K o v á l' o v á, pracovníčka SNR 
upozorňovala, že je nevyhnutné rvytý

·čiť cie I každého sociologického výsku
mu. Pravdi·vé poznanie ~utoonosti je po
·trebné nielen preto, aby sme ju proste 
poznali, ale preto, aby sme ju pre tv á
-r a l ·i na základe reálne stanoveného cie
Ia. Neznalosť skutočnosti spôsobila v mi
ll'Ulosti veľa chýb. Treba však dávať po
·zor aby sa z poznaJl'liÍa skutkového stavu 
·ne;obili nesprávne závery, lebo by mohli 
nastať eš-te väčšie omyly. Sociológia musí 
'byt pomocníkom kultúrnej politiky, ne
smie sa zneužiť a hamovať ďalší rozvoj. 

V druhej časti príspevku hovorila A. 
·Kovál'ová o výsledkoch prieskumu, kto'
-.cy uskutočnilo oddelenie Fovereníctva 
"SNR pre školstvo a kultúru v Kruhoch 
priateľov umenia, aby sa získalli. po2ll:lla:t

-ky pre ďalší Tozvoj tohto .potrebného 
hnutia. Prieskum vykwálvali prac0VIl1íci 
úradu spolu s funlkcionármi KruhO'V bez 
akejkoľvek finančnej dotácie. Používali 
metódy pozorovania, .rozhovorov a do
tazníkov. 

Dr . Konrád N e u mann z bratislav
ského konzervatória referoval o 'VÝSkum
ných akciách, do ktorých zapája v rámci 

·esteticko-historického seminára poslu
cháčov 5 . .ročníka. Kým •V školskom roku 
1962/63 skupina poslucháčov zameriavala 
:seminárne práce na ústrednú tematiku 
."Otázky súčasného života a hudba", v 
roku 1964/ 65 to bola už cieľavedomejMa 

:akcia, kltorá sa týkalia problematiky hu
·dobného života na Slovensku (viď HR 
17/1965, str. 726) a v semestroch 1965/66 
uskutočnil sa prieskum hudobnosti mlá-
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deže mentá:l!n.e retavdovanej IIla <>sobitnej 
škole rv Bratislave. 

Nezávisle od skúseností s bežne pre
_biehajúoou hudobnou výchovou na ško
le išlo o zistenie, aký je •bezpt"()Sbredný 
dosah hudby 1na oligo:llrenickú m ládež, či 
experimentálne aplikovaná hudba v 
istých k:valitáoh a kvantách pôsobí na 
túto mládež vôbec vý{;hovne, príp . . tera
peuticky, či je Oiillite:tom pôsobiacim po
Z'i-tí'VIlle, alebo negatÍIVIlle, kSJtalyzačne, prí
padne stabilizačne. Išlo ďalej o to - ho
voril K. N eumaam - či sa neodhalia isté 
paralely, príp. príbuzné symptómy, s aký
mi sa stretávame pri aplikácii rovna
kých alebo aspoň podobných postupov 
u subjektov prináležiaoich k ináč zdra
vej, psychicky nonmállne T'ozvinutej mlá-
deži. -, 
_ Výskum - na zá:klade detailne rozpra

covaného pro~mu - rozvorhol K. Neu
mann na 6 mesiacov. Lnddviduá1ne vý
sledky zhrnuté do 20 obšÍ!mejších semi
nárnych prác, lct;orých štlruk·túra sa v<>
rpred presne stanovi1a, slúžili za podklad 
pre niektoré· sumárne kOI!lklúzie. Dosť 
jasne sa vyhranili spôsoby najúči.nnej
šej aplikácie hudby (hud. /VÝchovy) v 
skúmanom prostredí. 

Vari netreba zdôrazňovať, že v oblasti 
hudobnej sociológie sa mnohému môže
me !llaučiť medzinárodnou výmenou po
znatkov. Flreto oprávmene 2aujali diskus
né príspevky zahraničných účastníkov 
seminára. Tak .Agnes L o s on c z i o v á 
z Budapešti <>bOZillámila prítomných so 
základnými teoretickými aspektami em
pirických .výskumov, 'kitoré v Maďarsku 
uskutočňujú v spolupráci s viacerýmô_ za
interesovanými inštitúciami. Mimoriadnu 
pozornosť tiež vzbudili informatívne za
merané, avšak obsažné príspevky d.r. 
KOl'llrada Ni e m an n a a Reinera K l u
ge ho z Lnštitútu pre hudobnú vedu z 
Berlína, kltorí hovorili o hudobnosoc.io
logických výskumoch v NDR. Najmä z 
druhého príspevku, v ktorom referujúci 
načrtol spôsob testovania hudobných ak
tivít poslucháčov, vyplýva pre n ás po
učenie, že bude len osožné, ak !llaše vý
skumné projeklty, správne teoreticky a 
metodol:ogioky fundované, účelne doplní
me osrvedčenými postupmi a technilmmi 
výskumov uslrutočňovaných v zahraničí. 
Nejde však len o rozvinutie výsk umnýcih 
postuPO'V a metód. Chceme naše vý
skumy opreté o dialekticko a historicko
materialistické princípy a využívajúce 
pokrokové · zahraničné skúsenosti d ostat 
na čo najvyššiu úroveň. P.reto rozšírenie 
medZJtnárod!llej rvýmeny skúseností je 
krajne ž.i:adúce a naLiehavé. F. Bra.niš 



Tohoročná Cajkovského súfaž v klavír
nom odbore sa skončila vítazstvom naj
mladšieho jej účastníka - šestnásťročné
ho Leningradčana Grigorija Sokolova. II. 
cenu získal Američan Michael Dichter, 
tretiu Viktor Kresko. 

* • * 
Na VI. ročníku medzinárodnej sklada

teľskej súťaže Oscara Esplu v Alicante 
(Spanielsko) získal I. cenu český sklada
teľ Jirí Laburda za skladbu Glagolitica, 
na ktorú použil text Janáčkovej Glagol
skej omše. 

* * * 
Od 20. do 23. septembra uskutoční sa 

v Lipsku ~ngres Spoločnosti pre hudob
ný výskum (Gesellschaft fiir Musikfor
schung). V programe kongresu sú tri sym
póziá a 75 kratších referátov o aktuál
nych otázkach estetických, hudobnoteore
tických, organologických, historických a 
hudobno-etnografických. Kongres doplňu
jú koncerty, výstavy a predvedenie opery 
Katarína Izmajlova od Dimitrija Sosta
koviča, ako aj zájazdy k historickým or
ganom Gottfrieda Silbermanna a Zacha· 
riasa Hildebrandta. 

* * * 
Ziirišská opera otvorí Slávnostné týž

dne 1967 novou operou Heinricha Suter
meistra Madame Bovary. - Pri príleži
tosti 300-ročného výročia drážďanskej 
Státnej opery uvedú v januári budúceho 
roku operu Hansa Wernera Henzeho Mla
dý lord. 

* * * 
Nový kasselský generálny hudobný ria

. di teľ Gerd Albrecht začne v novej sezóne 
s usporadúvaním Workshop-koncertov zo 
súčasnej nemeckej, francúzskej a poľskej 
hudby, kde návštevnici budú maC hneď 
možnost pohovori( si so skladateľmi a di
rigentmi. 

* * * 
Svajčiarsky sväz skladateľov vypísal 

pri príležitosti svojho 75-ročného jubilea 
opernú súfaž. Vífazné dielo odznie r. 1968 
v zurišskej opere. 

* * * 
Wiirtemberská Státna opera pripravuje 

na komornej scéne dve prvé predvedenia 
diel, a to Wilhelma Killmayera: Un le~;on 
de fran<;ais a Gyorgyi Ligetiho A ventures 
et Nouvelles aventures. Premiéry dirigu
je dňa 19. októbra Friedrich Cerha, hrá 
viedenský súbor Die Reihe. 

12. mája zomrel vo Florencii, mesiac 
pred svojimi 75. narodeninami, svetozná
my dirigent, zanietený propagátor mo
derny prof. Herman Scherchen. 

* * * 
61 amerických symfonických orchestrov 

dost~ne v budúcej sezóne z Fordovej zá
kladmy podporu vo výške 80 miliónov do
lárov. Pravda, mestá, v ktorých tieto or
chestry majú svoje sídlo, musia prispief 
podporami v takých istých výškach. Pod
pory sú určené na zvýšenie platov hudob
níkov. a na predlženie koncertnej sezóny. 

* * * 
Londýnska opera Sadler's Wells uvedie 

v novembri dielo Malcolma Williamsona 
The Violins of St. Jacques. Libreto spra
coval Colin Graham podľa románu Pat
ricka Leigh-Fermora. Dirigent: Vilem 
Tausky, réžia: Wiliam Chappell. 

* * * 
Hans Werner Henze dirigoval taliansku 

premiéru kantáty Berlínske requiem od 
Kurta Weilla. 

* * * 
V hamburskom kostole M. Luthera 

usporiadal Gerd Zacher avantgardný or
ganový koncert s týmito premiérami: At
taques od Ernsta Albrechta Stieblera a 
Variácie I ••• od Johna Cagea. Ďalej boli 
na programe: Improvisation ajoutée od 
Maurícia Kagela a Volumina od Gyorgya 
Ligettiho. 

* * * 
Nové dielo Wolfganga Fortnera napí· 

sané pre orchester a tri obligátne klavíre 
má názov Triplum. Premiéra je ohlásená 
na túto jeseň v Bazileji. Dirigent: Paul 
Sacher, sólisti: bratia Kontarsky. -P. Sa
cher bude dirigovať aj premiéru Kon
certu pre hoboj, harfu a sláčikový orches
ter od Hansa Wernera Henzeho, ktorá bu
de tak isto v Bazileji. Sólisti: Ursula a 
Heinz Hollinger . 

* * * 
Americký skladateľ David Levy napí

sal operu podľa O'Neillovej divadelnej 
hry Smútok sluši Elektre. Dielo uvedú 
v nastávajúcej sezóne v novej budove 
newyorskej Metropolitan opery. Inscená
cia: Michael Cacoyannis. 

* * * 
Rakúsku štátnu hudobnú cenu dostal 

t. r. skladateľ Fridolín Dallinger za svoj 
ešt.e neuvedený balet Die sieben Todsiin
den. · 

* * * 
Koncertná sezóna 1966/ 67 v Innsbrucku 

programuje aj osem koncertných predve
dení opier. Má to byf akási náhrada za 
scénické predvedenia, kým sa znovu 
otvorí tyrolské zemské. divadlo. 



Sväz československých skladateľov, Ceský hudobný fond a Slovenský hu
dobný fond spolu s Cs. rozhlasom a Cs. televíziou vyhlasujú celoštátnu 
súťaž tanečných piesní 

o Bratislavskú lýru 1967 
s týmito podmienkami: 

l. Súťaže sa môže zúčastniť každý občan CSSR. 
2. Skladby zaslané do súťaže majú byť umelecky hodnotené a majú mať 

predpoklady širšieho spoločenského dosahu. 
3. Zadané skladby musia byť pôvodné a nesmú byť - či už v celku alebo 

vo svojej hudobnej či textovej časti - akýmkoľvek spôsobom zverej
nené (t. j. verejne predvedené, vydané na doskách alebo tlačou, vysie
lané rozhlasom alebo televíziou) až do vyhlásenia výsledkov súťaže, 
mimo ich uvedenia v rámci priebehu tejto súťaže. 

4. Prvá časť súťaže je anonymná; autor dodá skladbu v úprave pre spev 
a klavír s podloženým textom a dvomi strojovými opismi textu. 

5. K súťažnej skladbe priloží účastník v zalepenej obálke, označenej hes
lom, meno autora hudby a textu s adresami. Tým istým heslom označí 
tiež rukopis skladby a obidva strojopisy textu. 

6. Skladby posielajte na adresu: Sväz slovenských skladateľov, Sládkovi
čova ll, Bratislava. Na obálku zásielky napíšte označenie: "Bratislav
ská lýra 67". 

7. Uzávierka súťaže je dňa 14. januára 1967. Pre posúdenie dátumu je 
rozhodujúci dátum odoslania podľa poštovej pečiatky. 

8. Súťažné príspevky sa nevracajú. 
9. Skladby bude posudzovať porota menovaná Sväzom československých 

skladateľov. J e j členovia sa nesmú súťaže zúčastniť. Táto porota vybe
rie 24 najlepších skladieb, ktoré budú - už potom neanonymne -
predvedené našimi poprednými interpretmi v rámci IL medzinárod
ného fest ivalu tanečnej piesne v júni 1967 v Bratislave. 

10. Po verejnom predvedení vybraných piesní v r ámci II. medzinárodného 
festivalu tanečnej piesne v Bratislave 1967 vyhlási porota tri najlepšie 
piesne, kt oré dostanú ceny: 
za I. miesto zlatú "Bratislavskú lýru 1967" a Kčs 5000,-, 
za II. miesto striebornú "Bratislavskú lýru 1967" a Kčs 2000,-, 
za Ill. miesto bronzovú "Bratislavskú lýru 1967" a Kčs 2000,-. 
Piesne budú odmenené ako celok, podiel skladateľa a textára je vecou 
ich vzájomnej dohody. Udelením cien zostávajú autorské práva účast
níkov súťaže nedotknuté. 

ll. Víťazná pieseň súťaže bude reprezentovať Ceskoslovensko na III. roč
níku intervíznej súťaže o "Zlatý kľúč". 

SLOVENSKÁ HUDBA, časopis Sväzu slovenských skladatefov 
Číslo 8, ročník X. Cena Kčs 3,-

• 



2. a 3. júla prebiehal XIII. ročník sláv
ností piesní a tancov vo Východnej. Pri 
tejto príležitosti sa 4. júla uskutoční! aj 
seminár na tému "Sociálna funkcia súbo
rov ľudových tancov v súčasnom období" 
za vedenia univ. prof. dr. Jozefa Kre
sánka. 

* * * 
Slovenský organista Ján Valach účin

koval 9. júla v Konigsteine nad Labem, 
mestečku, ktoré oslavuje tohto roku 725. 
výročie prvej zmienky v historických pra
meňoch. Ján Valach predviedol diela Ma
xa Regera a konigsteinských rodákov 
Georga a Ca-milla Schumanna. V rámci 
cyklov organových koncert.ov, ktoré sa 
každoročne usporadúvajú cez letné me
siace v katedrá le v Olive a vo farskom 
kostole v Kamieňcu Pomorskim na poľ
skom výbreží (organizuje ich prof. Felix 
Raczkowski, ktorý VYStúpi s organovým 
recitalom aj v Bratislave na začiatku je
sennej koncertnej sezóny, účinkuje aj 
Ján Valach). 

* * * 
Novákovo kvarteto predviedlo začiat

kom júla v Berlíne a v Naumburgu m . 
sláčikové kvarteto J. Kowalského. Kon
cert v Naumburgu sa k onal v rámci druž
by s mestom Tábor. 

* * * 
Na tohoročnom festival.e v Llangoll~ne 

(Walles, Veľká Británia) získal žensk~ 
sbor Lúčnice prvú cenu a miešaný sbor 
Lúčnice druhú cenu. Je to veľký úspech 
dirigenta Stefana Klímu i celého súboru. 

* * * 
Poslucháčka bratislavského konzervató

ria Jela Spitková bola koncertnou maj
sterkou Európskeho orchestra mladých, 
ktorý sa zišiel v letných mesia~och v Lon
dýne pod patronátom Yehudi Menuhina. 

* * * 
Bratislavské televízne štúdio v spolu

práci s rumunskou televíziou pripravuje 
televízny film o Jánovi Levoslavovi Bel
lovi. Viaceré scény sa budú natáčaf aj 
v sedmohradskom m este Sibíni, kde skla
dateľ účinkoval takmer 10 rokov. 

* * * 
Roku 1968 bude v rámci Pražskej jari 

medzinárodná sútaž huslistov. Domáce 
vylučovacie kolo sa uskutoční v rámci II. 
ročníka píseckej sútaže o ševčíkovu cenu 
v budúcom roku. 

Bratislavské konzervatórium VYPraco
valo štatút, podľa ktorého sa budú každo
ročne VYhlasovat: a odmeňovat: najlepší 
absolventi jednotlivých odborov. Titul 
"najlepší absolvent roku" sa bude prizná
va( tým, čo na záverečnom koncerte po
dajú výkon VYSOkej umeleckej úrovne a 
ich študijný profil bol po celý čas štúdia 
mimoriadne pozoruhodný a umelecká 
úroveň sa výrazne prejavila v počte kon
certných vystúpení, v súťažiach, príp. kon
kurzoch. Krajský národný · výbor tento 
štatút schválil, a tak už koncom minulého 
školského roku pristúpila osobitná komi
sia· k vyhodnoteniu navrhovaných kandi
dátov. 

K výročiu SNP konalo sa niekoľko 
koncertov slovenskej hudbý v l\'Iad'arsku. 
Na koncertoch VYStúpili mladi slovenskí 
umelci Magda Blahušiaková (spev), Vik
tor šimčisko (husle) a Pavol Kováč (kla
vír). 

* * * 
Operné premiéry slovenských divadiel 

podľa posledného stavu dramaturgických 
plánov budú tieto: Opera SND Bratislava: 
Verdi: Nabucco, Gluck: Orfeus, Rossini: 
Gróf Ory, Britten: Albert Hering, Wag-

. ner: Rienzi, Bázlik: Peter a Lucia; Pucci
ni: Dievča zo zlatého západu. SD Košice: 
Cajkovskij: Eugen Onegin, Szokolay: Kr
vavá, svadba, Saint-Sa.ens: Samson a Da
lila Cimarosa: Tajné manželstvo. DJGT 
Ba.~ská Bystrica: Verdi: Trubadúr, Rossi
ni: Sevilský barbier, Menotti: Staré dámy 
a zlodej, Janáček: Jej pastorkyňa. 

* * * 
Vlani na jeseň sa pri Moravskom mú

zeu v Brne utvorila Janáčkova spoločnost 
s celoštátnou pôsobnostou a medzinárod
ným členstvom. Má za cieľ rozširovanie 
a propagáciu diela Leoša Janáčka. Spo
ločnost pracuje v troch komisiách. Tažis
ko práce spočíva v hudobnovedeckej ko
misii, ktorá sa. stará o vedecké osvetlenie 
a zhodnotenie Janáčkovho diela a o jeho 
ediciu. Umelecká komisia má v pláne 
usporadúvanie kultúrnych akcií _;_ festi
valov, koncertov, hudobných večerov a 
pod., na ktorých by sa verejnost čo naj
lepšie oboznamovala s Janáčkovým ume
leckým odkazom. Organizačná komisia 
má na starosti plynulý chod všetkých 
členských a organizačných záležitostí. 
členom Janáčkovej spoločnosti sa môže 
staf každý, kto prejaví záujem pomáhat 
v rámci svojich možností propagácii diela 
tohto moravského majstra. 



FORM OV~ 
PRINCfPY 

THEODOR WIESENGRUND 

ADORNO 

SLOVENSKÝ HUDOBN? FOND 
~é informačné stredisko 

Fučtkova 29 
102 BRATISL AVA~-

1 

SO čASNEJ 
H U D B V 

Prv, ako začneme o forme hovori(, musíme si na.novo objasni( tento na pohľad 
:samozrejmý, ale pod povrchom nie celkom jednoznačný pojem. "Forma", ak ide 
o hudbu, má dvojaký význam. 

Na jednej strane jestvuje estetický pojem formy. Ten v umeleckom diele vlastne 
:znamená všetko, čo je umeleckým dielom, a nie iba reprodukciou reality; teda všetky 
-momenty, ktorými sa umelecké dielo či jednotné, vnútorne členité alebo mnoho
:značné prejavuje ako niečo v sebe dômyselne konštituované. Oproti tomuto este
tickému pojmu formy stojí - najmä spočiatku - hudobný pojem formy, aký dôverne 
~oznáte z oblasti nazvanej n áuka o hudobných formách v užšom zmysle slova, teda 
:náuka o vnútornom časovom usporiadaní jednotlivých hudobných prejavov, pričom 
s pravidla pod pojmom iiormy ;rozumieme i5té v10pred dané <typy, ktoré sa potom štu
d.ujú a uplatňujú - ako soná tová a lebo rondová forma, alebo jednoduchšie - ako 
<dvoj- troj- alebo viacdielna piesňová forma. Prípadne aj fúgu možno označi! za takúto 
formu, hoci to involvuje isté t:ažkosti, nakoľko fúga sa zameriava vlastne skôr na 
pracovný princíp uplatnený v ístom hudobnom diele a nevzt:ahuje sa natoľko na 
pevné pravidlo časového sledu. No na druhej strane je to aj vo fúge tak, že modu
lačným plánom, ktorý sa pohybuje v strede skladby do vzdialenejších tónin, aby 
sa ku koncu zvyčajne vracal do základnej tóniny alebo predovšetkým aj pravidelným 
s ledom častí rozvedenia a medzihier je - aspoň rudimentárne - predsa len dané 
niečo, čo sa podobá organizácii formy. Mám tu na m ysli klasick ý typ fúgy, v plnej 
<dokonalosti vlastne rozvinutý Bachom, aký sa po ňom takým spôsobom už nikdy 
.nedosiahol. Ak by som teraz mohol hovorif o druhom, teda o h udobnom formovom 
type v užšom slova zmysle - a neskôr skúsim poveda( aj niečo o vzájomnom pomere 
"týchto dvoch typov formy, teda estetickom a hudobnom - chcel by som najskô1· 
poukáza! na to, že problém formy sa často chápe príliš pow ahne , a to tak, že sa od
-deľuje forma od obsahu, a ko to bolo v širokom rozsahu v teórii tzv. socialistického 
I'ealizmu v hudbe. · 

Pravdepodobne v tomto kruhu nemusím veľa hovori! o problematike pojmu rea
l izmus. Sami ste sa museli s ním príliš mnoho boriC, a by vám cudzinec mal k tomu 
.niečo zvlášf vysvetľova!. Chcel by som však predsa poukáza( na moment, ktorý je 
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oveľa špecifickejší. A to: tzv. formy, gradované hudobné formy sú - aspoň sčasti -
sedimen.tovaným, teda Sltuhnmým obsahom. Myslím, že tým z vás, ktorí viete, že 
v ekonomike isté formy - ako napr. forma peňazí - stelesňujú niečo, čo možno po
važova! za živý, stuhnutý pracovný proces, tým táto myš lienka odvodená z náuky 
spoločenskej a dialektickej ekonomiky vôbec n ebude cudzia. Uvediem v tejto súvís
losti nasledovnú myšlienku: príklad primárne sa vynára júci v tejto súvíslosti je 
rondová forma, ktorá vznikla nesporne z kolového tanca a z protikladu medzi spe
vákom a sborom, podobným ensemblu, ktorý vždy vystupuje znova s refrénom, teda 
pomer medzi kupletom a refrénom ,ako ho v najprimitívnejšej forme nachádzame 
ešte aj dnes vo vulgárnej hudbe - to je obsiahnuté v tejto forme. Povedal by som, 
že vlastne v každej hudobnej forme je zahrnuté niečo ako stuhnutý, sedimento
vaný obsah a že jedna z podmienok skutočmého hudobnéh o por<Ozumenia spočíva 
v schopnosti znova prežívať tento ob sahový moment. Vonkoncom tým nemienim. 
že si to treba uvedomit, teda že sa azda vedome treba orientovat na obsahové indi
kátory sonáty a lebo podobne, ale k tomu, čo rozumieme pod pojmom muzikálnosti. 
alebo k tomu, čo mienime pod pojmom hudobného významu k tomu - teda k všet
kým týmto orgánom pre hudobnú súvislost priná leží, že aj tento obsahový moment 
inervujeme. Počú.vat hud bu znamená v,lasme vždy ko0nzumovať súčasne aj obsahy, 
lenže tieto obsahy sú akosi t1mené, nevidieť ioh, nie sú v plnom vedomí prítomné, 
a le skutočne sa premenili do tých Jlamnových r elácií a rv nich ich mo2no cíťit. Sku
točnost, či to tak je, či sa to podarí, rozhoduje práve tak o hodnote skladby, ako 
aj o schopnosti skutočne živého vnárania sa do hudby. Ak teda niekto správne pred
nesie alebo chce predniest rondo, samozrejme, mlčky očakávame, že relácie kupletu 
a refrénu - ako som ich veľmi zhruba nazval - stvárni tak, aby sa aj vtedy, ked' 
to už nie je zjavné, predsa ešte niečo z týchto základných kategórií vycítilo. Môj 
nebohý učiteľ a priateľ Alban Berg prejavova l zvláštne majstrovstvo - povedal by 
som - zrušit a prekonat formové typy v ich zdedenej podobe pomocou úžasnej di
ferenciácie hudobnej reči, no popri tom zmobilizovat tento zmysel pre formu, pre 
každú frázu - ak chcete - latentný obsahový moment každej jednotlivej formovej 
časti. Ak si z tohto zorného uhla vypočujete a prezriete jednu z Bergových skladieb. 
azda Lyrickú suitu pre sláčikové kvarteto, pri skutočne analytickom postrehu be~; 
ťažkostí . pozná te, ako to myslim, teda zistíte, ako je to komponované a motivované. 

Veci sa však majú tak, že pojem obsahu v hudbe sa predsa len postupne vždy 
väčšmi viazal na hudobný detail. To súvisí s objektivizáciou hudby spojenou s roz
machom obdobia buržoázie, s obdobím generálneho basu, štýlom rappresentativo 
a s rozvojom výrazového momentu, ktorý sa prejavil prvý raz práve u Monteverdiho 
v slávnom Náreku Ariadny a od tých čias sa stal čoraz zjavnejším. Pomer formy 
a obsahu sa teda v rámci buržoáznej spoločnosti stále viac artikuloval v tom zmysle. 
že obsahovosf nebola azda odrazom vonkajšej reality, ale výrazom vnútorných po
hybov, i ked' fingovaných - teda nie reálnych, ale ak chcete predstieraných, kto
rých model však spočíval v reálnych duševných pochodoch človeka. Nositeľom tohto 
výrazového momentu je v stále rastúcej miere hudobný detail, jedn~tlivý n áp ad, 
jednotlivá harmónia, aj jednotlivý metodicko-motivický nápad. Medzi formami, ktoré 
som spomínal a týmto obsahovým momentom zahrnutým do hudby vznikala usta
vičná dialektika. Chcel by som hned' povedaf - aby som najviac zdôraznil dialektickú 
myšlienku - že tento pomer medzi formou a obsahom nijako nemožno chápaf po
vrchne, teda nie tak, akoby formy predstavova li schémy, do ktorých sa hocakým 
spôsobom vtesná obsah. Veľká hudba, teda taká, ktorú obyčajne označujeme mne 
túe velmi vyhovujúcim výrazom za klasickú a romantickú, predovšetkým však vie
denský klasicizmus od Haydna až po - povedal by som Schuberta - tento viedenský 
klasicizmus pozostáva v podstate z toho, že obsahmno expvesí'Vl'le momenrty a fQ11Inové 
momenty sa vzá:jOI!llne IPO<imieňujú. Médiom je tu reč tonality. T,ona.1i:ta je práve 
tak - alebo lepšie povedané: bola práve tak schopná organizovať formy (veď možno 
povedaf, že kadencia je v istom zmysle pravzorom, prabunkou sonátovej formy vô
bec), ako na druhej strane tonalita, v podstate pozostávajúca z organizácie pomerov 
uapätia, bola médiom, ktoré hudbe umožnilo nadobudnút výraz. Teda bez durovej -
molovej tonality a predovšetkým bez vsunutia vedľajších stupňov a chromatických 
vedľajších stupňov a všetkých týchto činiteľov, ktoré teraz nemusim v podrobnostiach 
rozvádza€ a ktoré sú Vám všetky známe- bez toho všetkého hudba by nikdy nebola. 
nadobudla výraznosť. 

Dynamická fu11ma par exce1lnnce - sonátová forma - b oLa teda súčasllle PQdsta.tne 
subjektívn<Ou rormou. Dynamika sonáty - predovšetkým u Beethovena - mala vždy 

386 

znaky subjektu, ktorý sa exponoval vlastnými pohnútkami, potom akoby narazil na. 
odpor, stál teda v rozpore so všeobecným a napokon istým procesom sa predsa zmieril 
a lebo identifikoval so všeobecným. To, čo robi takzv. klasickú hudbu skutočne veľ
kým, to, čim sa n ám ešte dnes prihová ra - ak sme skutočne schopní ju vnimaf a po
chopiť - spočíva prá.ve v tom, že v sebe zahrnuje momenty formy a obsahu v podobe 
t ak éhoto živého dialektického procesu. I ste možno bez zveličovania t vrdit, že medzi 
elementami štrultt úry - hovorím tu iba o elementoch štruktúry, a nie o prvkoch 
výrazu - Beethovenovej hudby a kategóriami H eglovej V edy logiky vládne najdo
konalejší súlad - tieto d ve osobnosti nie náhodou boli súčasníkmi. Pritom treba 
vylúči€ akékoľvek ich vzájomné ovplyvňovanie. Som presvedčený, že B eethoven nikdy 
nečítal ani riadok od H egla, hoci sa údajne zapodieval s Kantom, a najčudnejším 
fenoménom Heglovej estetiky v hudobnoestetických častiach je, že meno Beethoven 
sa v nich neobjavuje. Za skladateľa, ktorý sa najviac približoval Heglovmu ideá lu. 
označujú Rossiniho. Je znám e, že Hegla, ked' bol niekoľko mesiacov vo Viedni, sa. 
zmocnila pria m živelná vášeň pre Rossiniho hudbu a že sa večer čo večer ponáhľal 
do opery, aby počúval Rossiniho. O tomto všetkom sa zmieňujem iba preto, aby 
som ukázal, v akej nepa trnej miere sa problémy, o ktoré tu ide, dotýkajú súkr omne.; 
psychológie, súkromnej muzikality alebo súkromného svetonáhľadu a v akej miere 
sú prejavom objektívnych tendencií, teda toho, čo Hegel trocp.u p a teticko-metafy
zicky označuje za "ducha sveta". Duch sveta v Heglovi a v Beethovenovi hovori 
skutočne tou istou rečou. 

Už som spomenul, že hOdinota diel sa posu dzuje podľa toho, d o akej miery sa p o
clanHo sprostlredkov:at moment formy a obsahu. Ak sú mnohé diela z neskoršej ro-· 
m a,ntickej hudby problema tické, súvis í to vo veľkej miere so skutočnosfou, že napo
k on sa síce skutočne na jednej strane subjektívn e momenty, teda výrazové momenty, 
a tým aj jednotlivý melodický nápad, osamostatňujú, no forma oproti tomu vždy viac 
strácala svoju organizačnú silu. Stala sa iba ša blónou, do ktorej sa jednotlivé mo
m enty začleňovali bez toho, že by sme mohli poveda€ - z vlastn ej sily vytvárali 
for mu. Ak si spomeniete na Čajkovského symfónie, Vy ako hudobníci is te pocho:píte, 
čo myslím pod týmto sploštenim pomeru m edzi celkom a detailami. Keď sa však 
počas 19. storočia toto vnútorné us poriadanie formy a obsahu, teda jednotlivého· 
subjektívneho impulzu a objektívnej štruktúry, (ktorá bola vždy prvoradá a ako· 
niečo vopred dané zatažená - povedal by som - architektonicky feudálnym momen
tom), ked' sa ono počas 19. storočia vždy menej vydarilo, tak to malo predsa len 
veľmi závažné príčiny. Tkveli v tom, že ani v realite sa n epodarilo zmierenie v še
obecna so zvláštnym, ako to učil Hegel, že - v protiklade k Smithovej n áuke, ktorý 
predpovedal, že vd'aka neviditeľnej moci totalita všetk ých jednotlivých záujmov je 
súčasne zárukou dobrého nažívania celku - všeobecné a zvláštne v buržoáznej spo
ločnosti sa nikdy nezhodli, a to z pdčin, ktoré v tomto kruhu zrejme nemusím roz
vádzat. Pre túto tendenciu spoločnosti bolo zjednotenie hudby čoraz problema tickej
šie, a to aj tu v tom zmysle, že podobne ako v bezokennej monáde, teda b ez toho .. 
že by sa hudba opierala vedome o spoločenskú realitu, v n ej samot nej, iman entne .. 
b ez jej vedomia sa vždy väčšmi uplatňovali problémy štruktúry a napätia spoloč
nosti. Možno povedat, že pre dualizmus umenia je rozhodujúce, do akej miery je: 
schopné určitým spôsobom v sebe vyjadrif rozhodujúce spoločenské napätie, pre
klenúC ich v istom zmysle integráciou, ktorou pôsobia umelecké diela, a poukazova! 
na stav zmierenia , ktorý, pravda, eš te dnes n ejestvuje. Cim viac narastali subjektívne 
sily - a považujeme za dôležité neoznačovat tento vzrast s ubjektívnych síl jedno
ducho za dekadenciu, za putá, za meštiacky individualizmus, ale treba si u vedomif. 
že táto subjektívna diferenciácia bola nesmieme produktívnou silou, že tým sa prá
v e touto postupnou diferenciáciou a subjektivizáciou človek stal schopným získaf 
a zobrazi€ také skúsenosti, ktoré predtým v umení, ako ani v realite, n emohol zobra
zovat. No tým dané a - ako som už povedal - spolovice feudá lne normy - a Z() 

závažných dôvodov je vlastnosťou buržoáznej spoločnosti, že v boha tstve s vojich 
foriem neguje feudálne elementy, pričom ich predsa konzervuje - teda týmto vzras
tom sub jekJtí'VTiych síl a sub jekt ívnej diferen ciá cie sa objemt ívne dané fonny v u ž
šom hudobnom formovom J)O>jme čo:rarz viac menili na šablóny, stali sa čoraz vJ.ac 
pov.rchnejším, čoraz metnej závä2ll1ými. 

Možno povedaf, že korelatívne k pojmu pokračujúcej subjektivizácie hudby na
stávalo na druhej strane zvecnenie hudobných foriem, ako sa najextrémnejšie pre
javilo v celej oblasti takzvanej zábavnej hudby, takzvanej popular music, o ktorej 
by som povedal, že predstavuje odvar zvecnenia. Preto nemôžem pochopit, že sa ozý va 
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zo všetkých reproduktorov, a to aj tam, kde sa voči zvecneniu zaujíma také kritické 
stanovisko - no nie je mojou úlohou posudzova( tento problém. 

Vzájomné pôsobenie, ktoré vládlo za klasicizmu, sa rozpadlo, Vý-voj novej hudby, 
a to v jej najradiikálalejšej pod<Jbe - teda v podobe, v ktorej sa spolu s daným~ hu
dobnými formami zrušila aj daná hla1'mónda a daný spôsob vy.tvár31Ilia melódie -
toto všetiko nie je n áhoda, nesmlo sa to preto, lebo sa ľudia, indivíduá akOSi stáJe 
viac a .viac vzdiaľoVlaH od spoločnosti a upadávali do čudáctva, ale táto skutOČ!Ilosť 
zahrnuje mQillEmt kritiky samotnej tradičnej hudby. Jestvuje veľmi pekný výrok 
Paula Valéryho: "To najlepšie v novosti vyhovuje starej požiadavke." To sa v znač
nej miere určite vzCahuje aj na Novú hudbu, keďže sa celkom zbavila princípov 
foriem. 

Pr.incípom formy však nebola iba argani:záda formy - teda napr. sonátová forma -
ale aj sam()otná tanalita, ktorá, ako som už povedal, je jej predpokladom a s tým 
všetkým súvisí. Táto sa zmenila v obyčajnú hráčskú mincu, v akýsi systém hráč
ských mincí, v drobné peniaze. Aj tak sa pri vždy znova sa vracajúcich formulách 
tonality nemožno zbavif predstavy mincí, ktoré možno vždy znova používa€ a vzá
jomne vymieňaf. V tomto zmysle teda treba chápaf Novú hudbu ako kritiku tra
dičnej hudby. Chcel by som sa pokúsit skonkretizovaf túto myšlienku aspoň na 
modele: A to na probléme repríz, teda na probléme viac alebo menej doslovnom, 
hoci modulačnou premenou velmi umne zmenenom návrate toho istého prvku. Ako 
som už povedal, sonáta bola v podstate dynamickou formou, čo podstatne súvisí 
s emancipáciou subjektu a s dynamikou vlastnou buržoáznej spoločnosti - v proti
klade k feudálnej a absolutistickej. Oproti tomu repríza - teda cum grano salis do
slovne chápaný návrat toho istého - je staticky architektonickým prvkom, ktorý 
s touto uvoľnenou dynamikou vonkoncom nebol zlúčiteľný. Stálo by to za námahu, 
keby hudobný vedec tento problém niekedy sledoval do detailov, no, žiar, hudobná 
veda sa vo všeobecnosti príliš málo zaoberá hudbou, totiž štruktúrnymi problémami 
hudby. Bolo by možné ukázaf, že už u Mozarta sa objavuje pri repríze istý neprí
jemný pocit, prejavujúci sa v tom, že rozvedenia u neho často velmi krátke a ru
dimentárne, predsa akoby prenášali impulzy na reprízu, takže táto akoby bola nie
kedy stmelená s rozvedením. Úplný návrat nastáva až v relatívne neskorom štádiu, 
nástupom druhého komplexu tém. Mám tu na mysli klavírnu sonátu E dur. Ak si 
túto sonátu niekedy prezriete z tohto aspektu, sami to objavíte. Pri všetkej úcte 
a obdivu, aký pocifujem k Mahlerovi, nepovažujem výrok, že jeho záujem o Mozar
tov·o kvarteto sa zvyčajne kon.čí pri oddeľovacej taktovej čiare, lebo potom sa stáva 
schematickým - za to najvýstižnejšie, čo kedy v živote povedal alebo konal. Tým, 
že Mahlerova dynamika je ešte oveľa uvoľnenejšia a rozšírenejšia, ako to bolo u Mo
zarta, stáva sa, prirodzene, aj repríza väčším problémom. 

Vôbec sa podľa môjho názoru podnes venovalo príliš málo pozornosti momentu 
napätia v idei heroického klasicizmu, povedal by som antagonistickému momentu 
v Beethovenovi. Nemám tu na mysli dualizmus tém a podobné veci, ale myslím na 
protirečivosf, obsiahnutú do istej miery v tejto hudbe, pretože na jednej strane je 
radikálne dynamická, na druhej, pretože je tonálna, sa celkom nevymaní z štruk
túrnych momentov vlastných tonalite. Azda niektorí z Vá.s poznajú Beethovenov 
výrok, ktorý povedal, myslím, synovcovi, že sa nad generálnym basom, inými slovami 
teda nad základnou náukou o tonalite, práve tak neslobodno zamyslieť ako nad 
katechizmom. Takýmto subjektívnym výrokom pri analýze hudby nepripisujem ináč 
·veľkú dôležitost, no u tak založeného umelca, ako bol Beethoven, si to treba vším
nn,, reDo sa ním prejavuje zaujímavá skutočnost: Zrejme už on sám mal pocit, že 
ten spúsob dynamiky, ktorý mal na mysli, nemožno zobrazi( prostriedkami tonality, 
;generá.Ineho basu, ktorého sa sám pridržiaval. Keď sa hovorí, že o niečom neslo
>bôGno rozmysrat, 2e ro treba zhltnú( ako horkú pilulku, že tomu treba proste verif, 
·vždy oo svel1či o tom, že vo vedomí ľudí sa vlastne myšlienka už vynára, že veci 
1n:e so ume ce;:rt:om jednoduché. Ak na chvílu odhliadneme od spomenutého Beetho
'Venov!lo vyroxu, vysvitne, že práve v jeho rozhodujúcich dielach repríza už nie je 
jednortucný navrat toho istého, hoci je predsa návratom k tomu istému, ale že za
,éiatok reprízy je temer vždy pointou. Je teda u . Beethovena návrat, repríza akýmsi 
wur de force, umelým prejavom, ku ktorému jeho práca smeruje. A veľké diela, roz-
11ot:ujúce Beethovenove diela - nehovorím teraz o posledných kvartetách, ale o tzv. 
klasicistických dielach, teda o Eroice, Ap·passionate a Valdštejnskej sonáte, o ver
kých stredných kvartetách, kvartetách Razumovského, o Kreutzerovej sonáte a aj 
o 9. symfónii, ktorú napriek tomu, že vznikla v neskorom období, príraďujem podľa 
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jej faktúry ku klasickým, ku klasicistickým dielam Beethovenovým - teda vo všet
kých týchto skladbách môžete pozorovaf, že celá kompozícia je neobyčajne umne 
rozvrhnutá tak, aby nástup reprízy bol zdanlivo plne opodstatnený, hoci z hľadiska 
dynamiky to tak nie je. Akoby repríza u Beethovena vravela: Je to tak, tak to musí 
byf, tomu sa musíš podrobif. Beethovenovské reprízy majú v sebe skoro vždy niečo 
represívne. Vyžadujú teda vždy, aby sa indivíduum identifikovalo s tým, čo je vše
obecné, čo sa vždy znova vráti a voči čomu sa nemožno postaviť - to zbadáte v je
ainečnej, ale pre moje cítenie aj vefmi tragickej. podobe prvej časti 9. symfónie a 
v tomto zmysle sa práv e v tejto mohutnej sile Beethovenových r epríz prejavuje 
nezmieriteľnosf všeobecného s výnimočným v živote človeka, najmä v buržoáznej 
spoločnosti. Nakoľko som už niekoľkokrát hovoril o Heglovi, chcel by som v tejto 
súvislosti upozorni( na to, že niečo celkom podobné nachádzame v jeho Fenomeno
lógii ducha. Dielo je stavané tak, že sa jeho záver sústreďuje na absolútne poznanie~ 
da né dokonalou identitou subjektu a objektu. No, keď si prečítate kapitolu o abso
lútnom vedomí, budete sklamaní, lebo v tejto kapitole sa nastoľuje vlastne iba re
sumé celého diela a konštatuje sa: Absolútne poznanie, ktoré si získal, pozostáva 
práve z procesu, ktorým si teraz prešiel. No k tomu absolútnemu vedomiu, teda 
k slobode, k transcendentnému, ktoré tu očakávame, sa vlastne vôbec nedostaneme .. 
Možno teda povedať, že aj Heglova Fenomenológia bola - dovoľte mi povedať -
komponovaná na spôsob represívnej reprízy a Hegel by sa bol vysmial každému, 
ktorý by vskutku na konci bol očakával to absolútne poznanie. Bol by poveda l: Chceš 
uniknú€ z dialektiky pomocou tohto absolútneho poznania, no absolútne vedomie je 
práve samo.tnou dialektikou, preto napokon neostáva iné ako toto sebavedomie dia
lektiky. U Beethovena sa vyskytuje niečo celkom podobné. 

Možno teda poveda(, že v tomto zmysle je celá sonátová forma protiorečivá, že 
tzv. vopred dam.é hudobn é Jiormy nemohla dať do s-úladu s vlastnými dynamickými 
impul:z-.ami, a preto bolo treba zrušif nielen sonátovú formu, ale celú tradičnú hu
dobnú reč. Nazdávam sa - a je pre mňa dosf nepochopiteľné, že sa to v debate o rea
lizme neuznáva - že aj v hudbe jestvuje niečo ako dialektika produktívnych síl 
a produktívnych vzfahov, pričom tzv. formy predstavujú zhudobnené prod·uktívne 
vzťahy. Produktívne, teda subjektívne sily, sú práve tie, ktoré proti nim rebelujú. 
Myslím tiež, že nazer31nie, ktoré hodnotí hudbu iba meradlami vonkajšími namiesto 
toho, aby sa vyporiadalo s jej imanentnou dialektikou produktívnej sily a produk
tívnych vzfahov - je nazeraním, ktoré vlastne ani neberie do úvahy, čo treba rozu
miet pod pojmom dialektika. Ak by ste chceli vedieť, prečo sa tak radikálne a ex
trémne identifikujem s vecou Novej hudby, tak nie iba preto, lebo je akosi bytostnou 
sitčastou môjho žitia, teda preto, lebo ako hudobník primárne reagujem týmto sme
rom - preto, lebo som Bergovým žiakom a celkom pochádzam z tohto sveta - ale 
aj preto, lebo si myslím v zmysle fiiozofickej konštrukcie, že pre hudbu iná cesta 
vôbec nejestvuje. 

Nová idea, ktorá sa tu črtá, by bola táto: Forma vyplýva zo špecifikácie diel, forma 
už nie je všeobecnou schémou, ale vzíde zo samotných diel. Pritom sa, pravda, uka 
zujú niektoré zvláštnosti. Pozrite si napr. Webernových Sesf bagatel - tieto skladby 
nielenže nemajú reprízy, sú teda prejavom najkrajnejšej konzekvencie toho, čo Váš 
a môj starý kolega Alois Hába voľakedy nazval hudobným slohom slobody, ale sú 
aj atematické. Ak tie skladby podrobne sledujete a práve tak analyzujete, zistite, že 
napr. v prvej z nich, hoci sa zrieka akéhokoľvek príklonu k tradičnej sonátovej forme, 
objavuje sa - iste z vlastnej váhy konštrukcie - predsa dačo, čo pripomína nanaj
výš koncentrovanú, na dvanást: taktov zhrnutú sonátovú časf, a to jednoducho preto, 
že základná idea týchto skladieb (totiž najprv vytvorit hudbu, potom nastolí( akúsi 
zápletku a túto potom rozriešif) je svojou povahou predsa len sonátou. Ak to mô
žem vyjadri( tézou, chcel by som ju formulova( takto: C'ím bezprostrednejšie sa 
hudba ponára do seba, do S'V<Jjej špecifkkej podoby, tým má predsa väčšie predpo
klady nájsť z vlastnej sdly cestu k všeobecnému, predpoklady zmierif sa s nim, na
miesto, alby sa všeobeaného zrnoon'ill.a rz-von!ka Pravda, vo vývoji Novej hudby sa to 
neodohrávalo tak jednoducho, ako to teraz formulujem, a bol by som, myslím, ne
úprimným a nedobrým dialektikom, ak by som tu chcel vychvarovaf modernú hudbu 
bez toho, že by som spomenul, že v našej Novej hudbe - to treba vždy znova opa
kova( - sa predsa len vynárajú iVeľké problémy a že ju považujem za mne čo naj
bližšiu a identifikujem sa s ňou. 

To, čo som práve naznačil o Webernovi, sa predsa len realizovalo v skladbách 
čo najkratšieho rozsahu. Problém tzv. ve1'kej formy si -okrem poslednej fázy, ktorou 
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sa tera:z nemôžem zapodieva( - relatívne málo všímal. To preto, lebo vo veľmi krát
kych dimenziách sa bez (ažkostí mohla uskutočni( akási identita medzi formou a jed
notlivou udalostou, pretože v istom zmysle sa hudba vôbec viazala iba na jednotlivú 
udalost. Problém, ako integrovať hudobnú totalitu s jednotlivou hudobnou dannoseou 
sa teda vôbec nenastolil. Možno teda povedať - a tým celkom určite nechcem ob
medzovať význam svojho zosnulého priateľa Weberna, chcem iba vzdávaf čes€ prav
de - že Webern sa vlastným problémom formy, teda otázkou organizácie veľkých 
časových úsekov, hudobných časových plôch vlastne ani nezapodieval. V heroickom, 
revolučnom ranom období Novej hudby, teda približne medzi rokom 1908 a prvou 
svetovou vojnou - oveľa dlhšie to netrvalo, asi tak dlho, ako v maliarstve kubiz
n~us - pokúšali sa vytvárať formu výlučne zo subjekt ÍIWle'ho impulzu a povedal by 
som, že niektoré diela, ako napr. Pät skladieb pre orchester od Schónberga, predo
všetkým posledná z nich, alebo jeho Očakávanie, ktoré považujem za jedno z jeho 
majstrovských diel, alebo Tri orchestrálne skladby od Berga, z nich azda tretia 
.orchestrálna skladba - tu sa skutočne usilovali o formovú konštrukciu, vyvierajúcu 
:z hlbky, teda výlučne z impulzu. Tento výv;oj sa neskôr pretrhol, a to už u Schón
berga v diele Pierot Lunaire. O ňom Vám je iste :všetkým známe, že dávno predtým, 
ako sa pomýšľalo na neoklasicizmus, už sa tu citovalo - hoci aj vo veľmi malom 
rozsahu - veľa tzv. tradičných foriem, teda passacaglia, dvojitý kánon, fúga, serenáda, 
:barkarola, piesňové formy. Mnoho takýchto tradičných f-oriem sa opäf používa, čo 
·tu má zvláštnu, krehkú, expresívnu funkciu, súvisiacu so skleným, imaginárnym 
:svetom, nastoleným v tomto veľmi zvláštnom diele, ktoré akoby z duchu expre
sionizmu vyvolávalo ovzdušie Jugendstielu. 

No nechcem sa zapodieva( týmito otázJkanti slohu. úmyselne pri tom, čo dnes ho
vorim, obchádzam otázky slohu. Akokoľvek sa postupne čo~:az viac opä( užívali tra
dičné formy, ak bolo treba organizovať veľké formy, nakoľko Schônberg vytvoril 
dvanásftónovú techniku výslo-vne preto, aby opäf umožnil niečo, ako je konštrukcia 
veľkých foriem. En passant by som chcel povedaf, že po článku Erwina Steina 
z r. 1924 vždy znova opakované tvrdenie, že vraj vo voľnej atonalite nie je možná 
veľká forma a že je na to potrebná dvanásftónová technika - že toto tvrdenie nie 
je ani v najmešom dokázané. Jestvujú teda diela v úplne voľnej atonalite - ako 
napr. veľký pochod z Troch orchestrálnych skladieb od A. Berga - ktoré napriek 
tomu, že sa nijako neopierajú o dvanásCtónovú techniku, predsa sú organizované, a to 
veľmi presvedčivo ako veľké formy. Chcel by som pri tejto príležitosti dôrazne varo·vaC 
pred subsumovaním celého novšieho vývoja vôbec do pojmu dvanásftónovej tech
niky. VOII'lkonoron nie vše tka moderrná hudba - a najmä nie najradikálnejšia - je 
dv;a-násťtóno.vou hudbou, ale dvanásftónová technika je istým druhom racionalizácie 
nálezov a konzekvencií, nachádzajúcich sa vo voľnej atonalite. No touto racionali
záciou sa často osudne obmedzovala sloboda a v tom je aj príčina, že práve Schón
berg, odhliadnuc od jeho poslednej tvorivej fázy, sa opäf vrátil k tradičným formám. 
Spočiatku ich uvádzal spolovice ironicky, no neskôr im venoval čoraz viac pozor
nosti a možno povedaC, že celý neskorší Schónbergov hudobný život počnúc pri
bližne tretím kvar.tetom, vlastne prvou častou tretieho kvarteta, teda najmä neskoršie 
diela stáli v znameni snaženia vyslobodi( sa z tejto preňho už nie presvedčivej re
prízy tradičnej formy. 

Toto m •O'VWlastolenie tradtčlnýcll fomem sa, p11avda, netýkalo iba architektúry, ale 
aj vnútorného usporiadania tejto hudby, to znamená, že aj samotné vytváranie témy 
sa čoraz viac približuje postupom z predatonálneho obdobia, napr. pri Prvej ko
mornej symfónii. Medzi tvarom tém Prvej komornej symfónie a tvarmi 4. kvarteta 
panuje predsa len prekvapujúca podobnosf a Schónberg sa iste nie náhodou práve 
v tejto fáze po 40-ročnej etape znova vrátil k náčrtkom druhej komornej symfónie 
a skladbu aj dokončil. 

Je zrejme temer nemožné - a Schónberg sám to príležitostne vyjadril - prevráti€ 
a zrevolucionalizovaf súčasne všetky tieto dimenzie v hudbe. Aj u Stravinského to 
tak bolo, že sa deformovala vôbec iba jediná, a to rytmická dimenzia. A s tým sú
visí aj to, že Stravinskij napokon na tri - ak nie na štyri - desafročia upadol do 
nanajvýš nudného akademizmu. Zrejme Schónbergovo novátorstvo bolo často aj pri 
jeho genialite - a ak možno hovori€ o genialite, tak predovšetkým uňho - také ďaleko
siahle, že nemohol súčasne zdolaf aj problémy architektúry. Tým aj u Shonberga 
vznikla určitá diskrepancia medzi harmonickými a melodickými prostriedkami, ako 
aj inštrumentálne odbornými prostriedkami na jednej a organizáciou formy a časo
vou organizáciou na strane druhej 
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Ak ste môj výklad doteraz sledovali, bude Vám, myslím, zrejmý aj najnovší vývoj, 
najmä pokial ide o jeho intenciu. Vonkoncom tu nechcem hovoriC o úspechu alebo 
neúspechu jednotlivých diel, ale iba o takrečeno histor ickej Logike týchto prostried
kov. Tento celý vývoj, spojený s menom Kranichstein, s menom darmstadtskej školy, 
ktorého najdôležitejší reprezentanti sú podľa mojej mienky Boulez a Stockhausen, 
bol inšpirovaný pokusom postavi( všetky dimenzie hudby v rovnakej miere pod 
dos~h totáln ej konšotrukcie, te da pod dosah toho subjektívneho pr ev:ratu, preformo
varua alebo - ak chcete - emancipovlat všetky hudobné climenzie. No súčasne čím 
viac sa emancipujú, tým obtažnejšia je potom in.tegráci-a, a táto nesmierna obfažnosf 
integrácie, pravda, veľmi zvádza k povrchnému integrovaniu, k akémusi hJadaniu 
formúl takého znenia, aby sa časové pomery v hudbe - teda to, čo rozumieme pod 
pojmom forma v užšom hudobnom zmysle - a všetky melodické a harmonické po
mery zjednocovali. Pritom vzniká veľmi fažký problém; že totiž čas v jednotlivých 
tónoch - kde čas označuje iba pomery kmitov - je niečím objektívne fyzikálnym, 
eo pri tón~wej výške a pri intervale vôbec nevnímame. Oproti tomu znamená čas 
v zmysle hudobnej formy to, čo z časových pomerov spadá do nami postrehnuteľ
ného fenoménu, označuje teda tie časové pomery, ktoré skutočne počujeme. Táto 
problematika je ihneď zrejmá. Chcel by som tu spomenúC iba čudnú skutočnost, že 
sa vlastne hudba len veľmi krátky čas mohla tešiť zo získanej slobody, a ja sám 
som nikdy nemohol pochopi( vždy znovu nastoľovanú požiadavku akýchsi objektív
nych zväzkov, ktoré vraj hudba opäf potrebuje. Vidím v tom nielen prejav istej sub
jektívnej slabosti, totiž že Iuctia skutočnú slobodu ešte ne vedi•a pochopit ale aj prejav 
.oveľa závažnejšieho problému, totiž že všeobecno, celkom rozplynuté ~ jednotlivom, 
je spojené s temer prohibičnými Cažkosfami, nakoľko to, čo označujeme za všeobecnú 
hudobnú reč, vôbec nejestvuje. No práve v tejto veei sa za všetkých okolností chcem 
vyhnú( nedorozumeniu. Poznám tieto fažkosti a túto problematiku až príliš dobre 
a nastolil som ju v práci O starnutí Novej hudby, často citovanej, no musim to, žiaľ, 
_povedaf - aj často zneužívanej. Chcel by som zásadne zdôrazni(, že by bol omyl 
predpokladaf, že vzhladom na tieto fažkosti je možné alebo dovolené sa znovu 
vrátif otvorenejšou alebo skrytejšou formou k starej, osvedčenej tonalite, aby sa 
tak všetko dalo opäf do poriadku. Z novšieho vývinu by som chcel spomenúC iba Hen
zeho, ktorý patril k darmstadtskej škole. Neskôr sa touto príslušnosfou cítil zviazaný, 
takže z tejto orientácie unikol, a predsa sa len vrátil ku konvenčnej hudobnej reči -
takto teda nemožno pokračova(. Niet cesty naspä!. Jestvujú iba nesmierne fažkosti 
dôkladnej preorganizovanosti hudby, ktorá nie je daná zvonka, ale je sprostredko
·vaná živým sluchom, nim sa vytvára.. Dvanásftónovou technikou- ako už Schónberg 
_povedal - kompono-vanie sa stalo oveľa obfažnejším, a nie jednoduchším, no kto 
sa tejto obťažnosti nepodrobuje alebo kto sa s ňou nevyi'Ovnáva, zaostáva za stavom 
problematiky a ako skladateľ vo vyššom zmysle slova neprichádza vlastne do úvahy. 

Keby som sa teraz mohol vrátif k tomu, čím som začal, teda k problému 'V!11Ú.to.nnej 
totálnej -arg.ani!Záoie umeleckého hudobného diela , ktorá sa stala nevyhnutnou preto. 
lebo staré, umeleckému dielu zvonka dané formy stratili substancionálnost - ak 
z tejto myšlienky vyvodzujeme konzekvencie pri rozlišovaní dvoch pojmo-v formy, 
ktorými som sa zapodieval, povedal by som - aj pre prípad, že by som Vás šokoval 
formalizmom, no nemyslím, že by ste ma mohli po mojich vývodoch považova( za 
formalistu - že je potrebné, aby sa skutočne všetko v hudbe stalo formou, aby sa 
v umeleckom diele všetko podrobilo vnútornej organizácii, a takto sa konečne zrušila 
divergencia estetického a výlučne hudobného pojmu formy. Na to je pravda, po
trebná fOl'lllová fantázlia. Nazdávam sa, že pojem formovej fantázie sa príliš m álo 
pestoval, čo súvisí s triUiičnými prvkami, ako napr. s predstavou, že skladatelova fan
tázia sa má prejavova! v jednotlivom nápade alebo v zaujímavej harmonizácii. Berg, 
ktorého mnohí moji mladí hudobní priatelia považujú tak trochu za staromódneho, 
bol práve v tom mimoriadne moderný a pokrokový, že mal značne vyvinutú formovú 
fantáziu. Povedal by som, že jediná možnost preklenú( tieto fažkosti, ktoré som sa. 
pokúsil vykreslit, no v súvislosti s ktorými som sa súčasne . pokúsil ukázaf, že ich 
nemožno preklenú( nejmenším odporom - jediná možnost preklenutia spočíva práve 
vo vývoji tak pojmu tlormovej fantázie, ako aj v konkrétnom rozvoji tejto formovej 
fantázie u jednotlivých skladateľov. 

AUTORIZOVANÝ ZAZNAM Z PREDNASKY PROF. T. W. ADORNA PREDNESE
NEJ V BRATISLAVE V APRtLI T. R. 

Preložila Valéria N-eumannová 
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HUDOBNÁ 
GRAFIKA 

Informácie o pojme, jeho genézii a interpretácii 

Jaromír Paclt 

I. 

Zďaleka sme sa ešte neddkáza.Li zbaJViť apriorizmu, normativizmu a lďá!tlrozrakej 
ľahikomyseľinoSiti v posudzovaní novýloh javov a objavov v novej povojnovej hudbe. 
Ešte vžrly sa ne!V'ieme ~baviť ;re.Llexov ideQJ.ogilckej ortodoxi·e a axiomart:iiky iPätdesiatycb 
l'Okov a hodnotíme prv, než určité jaJVy poZilláme, preskúmame a vy5(Vetlíme. Analýzu 
a il!túdium novýoh pojmov v ioh pdhybe (Lenin) ešte často nahradzujeme ich paušál
nym negovaním alebo pohodlným iron.ioovaním1), čím vy;b.wiailo staviame ioh vedec
kému i praktickému poZillaniu a potom len rozlíšeniu a lclasifiikáoii psychologické aj 
fčl~Mirc:ké zábrany. K vll.astnému n eprospechu sa zdráhame uznat platnost a časovosť 
(.najmä u nás) myšlienky Norberta Wienera: " ... aby sme mohli exi.Sttovat musíme 
sa podieľať :na n~etrž~tam ;prúde vplyvov z von:kiajšieho sveta a pôsobi!' na ten to 
svet ... reagovať na to, oo sa deje vo svete, Zillamená podieľ-at sa na neu:stáWom rozvoji 
POZillania a jeho nenušenej výmene."2) Týmto aspekrtom m:abivujeme súéasne roto zá
kladnú informáciu o !hudobnej graLiike, ktorej umelecká a spoločenská hodnota môže 
byt S;porná , alebo ddkonoa regresíiVIIla, no ikrt;orej existe:noiJa ;v hiei"3!l'ohH a sústave iných 
hodnôt je zasa nesporná. Ako je 1J1a1Pr. nespomá existencia a il)roduJkcia (,tvol1ba) poézoie 
virruáilnej, či už ironJk.rétmej , alebo evidenrtmej i keď ~e zrejmé bez diskusií že komu
ni1kativ:na sdho.pnost a pôsobnost vdozuálnej Poézie pOdstatne sa obme~-uj~ a zniž.uje_ 
To však nemusí byt ešte dôvod na to, aby sme vi.mláll•nu poézru a hudobnú g;mfliku 
aurtomatidky vyh]J31SQvalli za anti-um€fllde, za nie...Jludbu.3) Obom týmto umeledkýun 

1) Porovnaj Hudební rozhledy č. 24, roč. 65, str. 1024 (slovný lwrnentár pod repro
du1oovanou grafickou partitúrau A . Logothetisa. Agglomerácia). 

2) Norbert Wiener: Kybernetika a spoLočnost. Praha 1963. Nakl. CSAV, str. 121. 
3) Ako ro napr. robí americký univ. prof, hudby G. Albersheim v stati Mind and 

Matter im Music. Pozri JOWMal of Aesthetics aro Art Criticism. Vol. XXII. No. 3, Sprirng 
1964. Alebo u nás J. Stŕíteoký v Hudebmích rozhledech č. 3, roč. 1966 po prvom koncerte 
<: úogothetisových kompozícií v Brne. 
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javo~ (mi.mo~odom F'vuhod:ne_ korešpondu~úcim a~ svojou poetikou, aj estetikou) 
patrí proste pr.trodzene m1esto v diferencovaneJ štruk,túre modernej lru1túry a umenia 
našej doby. 

II 

,Pojem "hudobná grafika" mčaJ použi'Vať rakúsky skladarte! poľského pôvodu Ro
mam. Haubens.tock-Ra'!llaJti.~) Znamenal mu synonymum každej vtiac- alebo mnoho
značnej notácie, ktorá ži:velme vzniikalla alko individ-uálny graf.ioký 'VÝ•raz nových ten
dencií a foriem v Novej hudbe (vztah skladateľovej kompozičmej idey a notačného 
:zápisu je !korelatívny: sta.biJné l.®asioké formy dobre zodpovedali tradičnému notopisu 
v_ariabi.lmé .... ~tvorené" fol1!Tly sa musda zakladat na v.iac-menej vi.a.c2mačnej, t. j. gra~ 
f1ckeJ notácn). Inak- podľa Haubenstooka-Ramatiho - hudobná ~ika nechce byt 
ničím iným než "d"l'Uham provokácie k improvizácii, ktorou sa v našej dobe p rebúdza 
k ži'V'Otu opät niečo hudobne opravdivého a jedinečného".s) 

Nový pojem sa obja:vH a zakotv.tl v situácii prvého veľkého rOZV!r'Stvenia výwojov ého 
p rocesu novej povoJnovej hudby. V•tedajšiu kompozičnú antinómi,u m0Žil1.o charakte
.rizovat (z a spektu štY"listiokého) pojmami serial.iZJmusjaleatorika atl.ebo (z aspektu 
noetického) alko kon:flikrt: rncionaJ.i=u a náhody v nových historickýQh okoln ostiach 
vývoja modernej vedy a umenia. Tento proces prebiehal spočiatku nezá'vúsle vo dvoch 
hudobných .teriltóriách - ameriokom a európskom, potom došlo k icll v:nútornému 
skomunikiOvaniu, vzájomnému zmiešaniu a modifikáciám v druhej poloV'i.ci 50-tych 
rokov. Historioká prior6.ta patrí eJrl)erimentálll1ej americkej tvorbe New School (Cage, 

:Brown, Wolff, Feldim:aJn). Oage za ňu vysvetli.l, že e:x1per~entá!lna hudobná kreácia 
v2miká z operácie náhody (music of changes), t .j. kompozičnej prekoncepcie. Táto 
definída tmierila proti ewrópskej Novej hudbe (Stooklha:usen, Boulez, Nono, Maderna, 
Pousset.l!l', Beria a i..) , ·v krtlorej Oage videl znaky kontinuity s hudobnou mmulostou.6) 
Cageova koontpo.zi.č!ná poetík~ aj estetika sa naopaik zakladala (aj doteraz) na progra
movom d·~ontuoV~aní hudobnej toodíde, na absolutizácii náhody v t;varivom procese 
.stigmati'zovanom povestným h ádzaním kocky na u;rčenie počtu tónov, kľúč.cw atď. 
Z elektroaknlsti!ky sa prew:atl. termín "aleatórny" , pôvodne označujúci sig!Jlál priebeh 
ktorého je _zhruba p ev:ne určený, a teda štyListicky vyčísLi.teliný, no v detailoch závislý 
od ná!hody' ): v aplitkácii na kompozičný akt zath.rnuje tento termín všetko, čo nie je 
na Schill.lingerovu matematickú teóriu a koncepciu hudby (IV The MaJthematical Basis 
of the lli'ts, 1948), na teóriu informácie a kybernetiku, teda na reáJne možnosti 
a tendencie podlľiadiť celý kompozičný akt totálnej štati•stickej kontrole. V Európe sa 
však dos.ta<l do rozporu s neustá1le kultivovanou racionalizáciou kompozície smeru
j úcej od klasi..akej dodekafón:ie a zárodkov seriahzmu ;y t'V·orbe Webern·ovej k~ s erJa;li
zádi všetkých hudobných pa;rametrov. 

Otvorenosť, viac- a mndhoznačnosť a!l.eator.iokej hudby si zákonilte a paralelne vy
nucovala hľadanie a vynachádzanie rôznych notačmých spôsob ov a prostriedkov. 
V tvorbe Američana Earla Br{)wna sa II' . .1951- 52 !&'odhl pr.vý dôsledný grafický notač
:ný systém horioontá1nyah a vertikálll1ych priamok, čia;r a trojuholníkov rozmiestne
ných v určitýcll vzdialenostiach na nelinajkovanom liste papieru (Dec~mber 1952). 
Tento experiment si kládol za cieľ stvoriť mobilné (net.l!l'čené, dymamické) podmienky, 
v ktorých zvukové komplexy (makroštruktúry) môžu vstupovať do mnohostranných 
a m~oho>:n~ných relácií. Potenciál grafických znakov má pritom "provoko'Vať k in
tenz~v<neJSeJ spruupráci (skladateľa) s interpretom"9), b ez nevyhnutnej identity ich 
predstáv. Inteľ'preti v kompozícii December 1952 fUiilgujú ako sóli&ti ľubovoľne pred
vádzajúci ľubovoľne vybrané znaky. Di1rigent je medzi nimi akýmsi nást;rojom navyše, 

~) Pozri o tom C. Dahlhaus v Darmstädter Beiträge zur Ne-ue:n Musik B. Schott's 
Sohne, Maimz 1965, str. 30. · 

5) Roman Haubenstock-Ramati, tamže, str. 52. 
6) Pozri J. Cage v Darmstädter Beitrage zur Neuen Musik 1960, str. 81. 
7) Pozri W. Meyer-Eppler v Dwrmstädter Beiträge zur Ne-uen Musik 1960 str. 81. 

fixované v notách.8) - Aleatánny spôsob komponovania reagoval v Amefli:k~ ne~atívne 
. 8 ) Pozri W. Meyer-Epple-r v sborníku Elektrotechnische Musik. Die Reihe. UE Wie.n 
1955, st r. 22. · 

9) Pozri E. Brown v Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik 1964, str. 76. 
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r~. ďaJšÍim ~nter1pretom indilv.iduáila1e r~júcim hustotu ZV1uku, temp atď. (Tým 
sa, pravda, ľaihko môže stať, čoho som . bol svedkom v Da.rmslladte 1964, že totiž.. 
skJadaJteľ-diJrigenrt-ilntenpret udal násrup, na ktorý niik z omhesrora nel'eagoval.) Všet<:i 
sú v priebehu hry spoluautormi diela. 

Ak Cage rezulrtova~ svo.ju musi<.: of changes predovše1likým z V'la.stmej tvorivej vyna
chá<Wa:v osti a z ialolova.nýcll prootriedikov a.merioikej hudobnej tradície ( Ives, Varese. 
Cowell - nehworiac a stimule orientáll.nej firlozofie), u Browna boli hlaVI!lé impuilrly 
k rozvoju aleató=ej kompozície predovše1likým mimcihudiobné. Sárrn hovorí o v;p[yve 
Calderovom; P rulodkovom a modernej svetovej poézie a literatúry. A. Oalder (1898) 
presláVil amerircké sochárstv o tzv. mobiles, Moré prvý .raz vystcwO'VaiJ. r. 1932: rôzme· 
k<>vové lronštruikde, prepojené teiJ.esá a predmety (akosi) ,,za'Vesené" v prJesrtore. VY!11i
kajúci anneri<:iký teoretik výrtvarného umenia Sam HUJnter píše, že Oa[derove mobiJy 
tvor.illa ,;the idea of detaCihed bodies ploating im space, of dliferant sizes and densi
ties ... Symmetry and order do not make a compositiorn. It is tlhe ap;parent arccident 
to reg.ularity wihidh makes OT mam a w0l'ik". 10) BroWilla zaujala na Oadderoyých mobi
loch Í111herentná poihy;blivosť kompozície alko nekonečne p remenlivého organieJmu, kto
rého mndhotváxnost spojUJje a viaiŽe určiltá ki0i11'CetPCiJa.11) J. PdJrlrocik (rl912) presrl.ávH 
za:s americké maliarr:stvo tzv. drtpiings, techinirlw.u p~iekavania plátna tekrurtou far
bou. Jeho obrazy ('V l'ldkoch 1947-195.1) prekvapujú dhaosom rôznydh farieb a štru:kitúr 
v n~iodlnýioh v:ztalhoch a šrtDuktúra.oh, ktoré akoby fixoVJa1i prúd falrebnej láyy vytvá
rajúcej orgie wa.rov bez začiatku a konca. Pollodk založil maľovru1ie na impulze 
a náhode a vytvori!! "a kirnd of fragile , open-foom .... "12), W\7. prúdové maJ'ov.anie, 
akúsi výtvarnú parail.elu k Joy<.:O'Vej lälteráll:mej metóde. Brown z P ·ollockovej teclmi:ky 
a výtvarnej ka.ncepcie aikceptovaU subj.ek;tí'V!I1e p odnety tvorivej spontame i:ty v p.rocese· 
genézy diela a otvorenasti jeh o formy, ktoré mu podmieňujú "lTliUilrbtordinálnu" komu
nikáciu medzi skll.adatel()lm a inlterpretom a medzi dielom a pos.1uoháčom. (Brow11 
princilp.iálne odlišuje 'Vtlastnú kampozi.ČIIlú t'Vonbu od Cageovej - inalk fiJozofu.cky prí
buzné a spmé nad!radenýim principom a operáciou ná!hDdy - ako otworenú 'VO fO!Mle 
no s kontrorlovatnýim, subjektívne však v<llľ<iraibilným obsalhom Vl!lútri podmienok, ktoré 
Ul'čiJ. alko skbtda.tei . Cage naproti tomu IUŽÍ<va n~ody alko ~ompozič:né teahnilky na 
komplexn é WSiPOriad.ain'ie zvUkiovélho marter.iáll.u , čím znemožňlude oobjeikltívn e rozhodo
va:n.ie skladateľa a Íl!lterpreta.13) Aanenoiká hudobná secesia si ;teda priv.lastndlla (z ce
lého súhrnu moderného umenia ameriokého a;j s'Vetového, p ovojnového i 20. storoi;ia) , 
pretvori.!la a pralkroi.oiky zužirt!kovailia Vlia:ceré špecifioké postuláty, odvodené t'VoriJvé 
princípy a teclmiiky, celkom dispa.ráitme s eUJró;psikym kulrtx:xm poriadku, organizácie, 
prekOI11iPOno;voanos.ti, prek<mcepcie atď. hudobrného diela. Alkokoľveik často primitívna, 
naiVIllá, jednodu dhá, asémall!ti·dká, provoka!tíVIlla, lež často tiež nálpadi·tá, h.ra'Vá a svo
jou n eodadais tiokou rhra'Vosťou a roatnoli'VOU nezmysemostou šoku júca p rodukcia ame
rickej New Sc hool, po roky srtiesrnená v domácom Pl'05tredí, začala v poJ.ov.iJci 50. rokov 
prenrikat do Eluró;py. K. Sltocklhausen vysloviQ už r. 1957 názor, že sy;ntéza obooh prúdov 
(amerit-kého aj európskeho) by sa mohla stať plodným a ži'V'Otlaschopn ým zdrojom 
Nwej hutliby, orgaaúlmnlus kitorej by re7Ju·lltolvall z ex.tréanov n eikontro[qvaného a max•i
m álltne OI1glan:ÍZOVaJI1éJhO. "l lo ) 

III 

Ameridk.ú aleatorilku prijaJ.a nová eur ópska hudba 1VO chvíli, keď sra dootávala do· 
pdhy;bu vedecká a 'Uiffieledká mtitkla seriáiltneho akademi-mnu , doterajšej seriáilinej twor
by, ~orá v:tedy v Európe vraholila v kompozičnom automa.tiZJme, lronštrulrti·vistických 

10) M od ern Amer ican Pai nting and Sculpture by Sam Hun ter . LaueTl Edition. New 
York 1962, nr. 168. 

11) Cit. pod pozn. 9, str. 84. 
12) Cit. pod pozn. 10, str. 145. 
13) Cit. pod pozn. 9, str . 84-5. 
14 ) K . StJockhausen: T exte zur eige1l€n Werke.n. Zur Kunst A nderer. AktueLles. Ba:nd. 

2, Verl4a M . DuMont Sch<liUberq K äln 1964, str. 148. 
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kalkuloch, 'V tonálnej scheme.tia:ácii kompozimého plánu a všeúkýoh parametrov hu
dobných momponentov.15 ) R. 1!N57 - v tOIITIIto iriokiu ,1pre:lomu" v novej európSrkej hudbe 
- predniesol P . Bo.ulez v Darmsfba.dte p ovestmý referát Alea,. v ktorom v r eakcii na 
kompozičný rad0í11ailirzmus p oziJtíVIne analyzovail moment prekva.IJ)enia a problém ira
cionali.2Jmu ('Íinýimi s[ovmni: !POriadku a nálhody) ·v tvorivom ralkte. l?!.redvedenie K lavír
neho lwsu XI. K. Stoslkhrausena prvý ["az ak.ceptovalo aj ·pre eu.ró,pskiu hudbu americké· 
postuláty "o1!Vorel!lej", "nelllľČenej ", "variarolinej", "mobiJnej" .,viac-" a "rnnch~ač
nelj" formy a nového vzťahu interpreta k diielu (skladateľovi) - dôsJ.edku noyýc'h 
inrt:erných pomerO/V, pri ktorýoh také diielo v=.iká a má existovať. . 

Nový pojem "ihud:Oibná gra:f:iJkla." (rv :zJmy;sJe notácie i mnohoznaooéh;o "(liela", v.las,t
ne jednej z vd.ac možných verzií), ktorý sa v hierar.ohiJ všetkých reátnych koncepč
ný•dh, kompozič:no-teohni·oikých problémov a pojmov jav:il pôvod;ne (a dodrnes sa 
niekedy jav í!) alro "perifénny", bol pozvoľ:n.a ana!lyzovaný a rô2llle interpretovaný, 
podľa toho k;to ho skúmal a vysvetľoval (či teoretik, historik, skladateľ a:lebo inter
pret). Stockfuausen vo svojej darmsroadtskej prednáške Musilk Ullld G;raphi·k . (1959) 
zovšeo!becnill evoLúciu ddferencovane:j g.rafiiky "v plnom prúde", ~rafdlky, kitorá sa 
emancipovala ·od Žli!Vého ólVIUikru a Vlo ·s.vojioh extrémnych pr·ejavoqh (Cage, Busotti a i.) 
sa 'premenil.a na celikom aJUtonómny arrtefu!k!t (t. j. na rurneleoikú , a nie ,;užiltú" grafiku). 
Vše1liky drUJhy optických systémov s noyýmJ grafickými :z:nakan1 majú podľa Stock
hausena jedno s.pO'ločné: po prekornaní epochy determinizmu smerujú k slobode tvo
rivýeh schopností a sí1l skladateľa, k odstrálllen.iu všetkého mechanického, predeter
milnovaného, apaikovarteľného atď. v ich ko:rnPozičnýoh kreáciách.16) Slda.daJteľ G . Ligeti 
v neSik·oršej darillSita.dmskej predrnáške (1964) 'Všeobecne stotoemH každú hudobnú 
notáciu s "gimfiikoru" (pretože k.aždá notáoiJa orpe11uje s vi2'it.lállnymi Zi11oo'kami a :zJnralktmi). 
V užšom 11'JI11ysle možno podľa neho o hudobnej girafi!ke hovor~t alko o virzuálinyoh kon
figu.ráaiádh ".an siah" bez hrudobnélho ;významu. l?!.reto sa hudobná grafika nedá t iež 
dekódovať. Osd;álva jej hodnota estetiCiká. llru>rá v nej 1Jkvtie "ako v estetioikom objekte, 
v jej hodnote, alko vizuá~na korn.Liglll!ľácila". Ligeti upoz0l1111i.J. t iež na " 2'lmiešané" formy 
hudobnej grafilky a jej notácie (u Ralkúšana Cerhu uvidel 111apr. riotáciu, kitorá ŕná síce
zda.n.U'Vý rá2 grafiiky, ale slkiladá m oo znač~ek sémantickej povaihy - u Busottilho našielt 
naopak hudobnú grafilku so zdarnivo tradičnými značkami, pravda, ich reaJ.izácia sa 
prenedháva s[obodinému rozhodlnurtiu interpreta: grafika tu fungiUje ako_ irnšpirác~a 
k hudobnej ak!cii, nie je teda komunikatívnym, ale asociartí:vnym prostnedkom) .Í' ) 
Lioge.tiho poňatiu oponowJ. (1964) západonemeoiký muzikológ K. Dahl1haus: stotožňovaf 
kiaOOú rnotáciu s grafikou ~e podľa nelw myliné. Notačný 7.Jlak zahrnuje dva momen.ty: 
grafioikú figúru a ~ej funkciu. "Figúrra bez 1iunkcie n ie je žiadny zna!k", a le iba substrát 
malm. Plravda, i grnfika môže plniť fun!kdu znakov a potom je tiež prenosná. Co 
ost áva po prenose (irntei1Pretácti ) funrk!cií 2Jllakov, j e grafilka ako esteti•dký objelkt. Pri 
pren·ose pôsobí grafitkla ske na intel'preta, lenže sémantioiký moment zatlačurje este
t ický. Provak.uje IDteJ.1Pľeta k asociatí'Vnemu "robeniu" hudby (provokácia však nie je 
notácia). Svoju analýzu a ex.p1ikáciu (gnozeologicky opretú v pod.state o novopozilti
vizmus) zhrnuje Dah1ha<US do tý<ilito myšlienok: "Asociatírvrna fatntázia je však chudob
nejšia než konštrwktívrna ... " a " princÍIP ,zvUJkoasociatívneho' zrnallru je v hudobných 
dôsledikooh regresíVlny" .1s ) 

Asi!milácia aaneriidkej Ars Nova v podmJenrkach vy;spelej kOIIIJQ)ozičnej tradície, 
súčasnasti. a novodobej hudobnej teórie a estetilky neprebiehala teda ,;bez odpollll", 
neuskutočňovala sa bez dôklla.dného pr.ieskiumu novýOO umelecký-oh javov v ich pod
state, al!li bez vedeckého precialovania ioh čiastkových 2lložiek. [Uvedené irnformácie 
o niekitorých proti~hodných pojatiach hudobnej grafi·ky, k;toré by bolo mOŽJllé roz-

15) Oneskorenou, zato vedecky fund<Wanou kritilkau seriáLnej produkcie 50. rokov v o 
všelikých aspe.ktoch techniky a filo:rofie je kniha Jensa Rohwera: Neueste Musik. Ein 
kritischer Bericht. E. K lett Verlaq, Stuttqart 1964. 

16) K. Stockhausen: T exte zur elektronischen und imtrumenta.len Musik. B and I
V erLag M. DuM ont Schaubera Käln 1963, str. 188. 

17) Pozri G. Ligeti v Darmstädter B eiträge zwr Neuen Musik 1964, str. 35 ad. 
ts) c. Dahlhaus, tamže, str . 32. 

il 395 



množiť a súčasne doplh:liť o ďalšie súv ztažmé aspeklty,19) ma.li toto tvrdenie d dkumen
tCMJ.ť v zmysie par..s pro toto.] Ú!Vl3ihy o hudobne j gPafiike zastti!Pujú v tomto nárorovom 
.di•aJógu (stále) vágnu p~íciu, yystavovoanú (!Stále) konilikrt:ným polemikám, v ktorých 
.sa pa-emieta niele:n zložibosť samotnej pr.oblematiiky, a.le otázky vysolro relevantné. (Už 
r. 1959 !Ju~gi Nono v Da!rlnstacLte ostro sk!ri.moval ,,hudbu náhody" s jej ate.rrJ:poráinou, 
ahis-tori.ckou mtetikou a s jej poliJti:oky motivovanou argU!Illentáciou, že poriadok 
"proorganizov.anej", t. j. seniáJnej hudby, znrunená ,.uväznenie U!lllelcovho Ja", potla
čenie jeho tvorivej slobody atď.20) O;t~y komun~ativnosti, informačnej (či inej 
a akej?) hOO!naty hudobne j gmfi.ky, skladateľovej a mterpretovej zodpovednosti za 
·živý zvuk, re<rliQ:ovaný na .zálo1aue grafického listu s urč1tým optickým systémom zna
čiek a znakov atď. 'Il.ieto ot~y sa nemnecLbávajú v celom analyttickom kontexte, ale 
naopak oci!tajú sa v centre pozornosti a skúmania Stockhausena, BcruJem i Haub en
stocka-Riannartiho a inýdh demiurrg,ov .rôznych druhov hudobnej grafiky. Nesporné 
z.atitaľ ootáVIa, že prodru!kcioa hudo!mej gmfuky sa skôr 'rozrastá ( i u nás!), než stagnuje, 
s prevádzaná sk~ou jedný.ch, a optim:i=om dr-uhýoh. (A sama z-o seba, ima.nentným 
p ohybom maJteriálltOV a idei, naznačuje už ďalšie evolučné anl():žmosti, smerom k "hudbe", 
realiiZované bez akej:koľvek grafickej predlo hy, na záJkliade číTeho "ústmeho oznámenia" 
skladateľ>a interpretovi . .. ) 

l V 

Pristupudem k r021boru j edného kc.mvolútu grafi,ckých pal'titúr gréckeho sk!ladateľa 
ANESTISA LOGOTHE11ISA (.1921), žijúceho vo Viedmi.21) Metodologicky V2arté: taký 
rozl;>or má &Voje vý>hody aj nedostatky. Získal!lý ob.naz genézy, tvorby a podoby jedného 
notačnélho sySltém:u je ta!knner nepre.-1.osný na d!ľluhý a!l.ebo iný anal-ogický sys<tém. 
E1111Piri,oký materiá!! možno teda zovšeobecňovať len v ráanoi jeho výslkytu. Logo.the
ti.s'ov .opti<lk:ý. sy.stém z;načiek a z;na:kov je pritom k!rarj!ne i.ndivroU!ail.wovaný ,aj výtvarne 
jasne alllltoriiZov.aný, takže jeh-o hudobné grafiky sa dajú ľaihko odlíšit a roLozna t od 
iných. Deunivera:al.~ácia grafiokeho notačného zá:p:i.su je sama jednou z príóin zníže
nej komuni,kart:ívnosti Logollhetisovýoh (a vše.tkých iných) grafioký.ch panti,túr: inter
pret mu.sí QIVlládaf ~>pravidlá hry" pliartmé len pre jednotlivé pr4>ady (n~elen tvorby 
jedného skladateľa, alle aj jeho jednotlivých diel, k!torý<lh l?irafické rješenie a vyjal:iTe-
11ie je necxpakovateľné). lntei1PI'etácia grafi<ckej hudby sa talk stáva m álo "ren;ta.b ilnou", 
"~tna.tovou" záJ!ež.iJtos~ou, nao.mj - čfu:nsi exkluzívnym. Tým sa tiež veľmi sťažuje napr. 
parovnáv.an'ie vi!a·cerýoh verzií jedného diel:a ( ·čiže jeho zvu'kovej polysémie) . 

N:3,p'rielk všetkým obmedl!eJliann, ktocé automaticky prináša (dosial) tvorba hudob
nej grafiky, je Logo1lhetis presvedčený, že v budúcnosti sa gTafická notáda stane 
.bežným pwstried:kom kódovania NtOVej hudby. S t ýmto osobným QJ;>timilizmom ko
.rešpo:nl:iuje aj jého n ázor, že vše1Jko grafické možno transformovať a interpretovat 
8!kustidky (mapr. špilrállu možno "urobiť" na bubne). Grafické znaky člení na indivi
.duállne (jedno1ilivé, a ako 1Jaké inlterpretované) a dividu áJ!Jne (komplexné, zložené 
z indi'Vitduálnych znakov, ktoré hTáč int€'I'pretu-je ako segmenty celej štruktúry). 

V prístupe k vlastnej tv·orbe .hwdobnej gr.a:f.iky L ogouhetis zdô-razňuje prioritu zvu
Jrov.ej predstavy, kitorú Sia v tvorivom procese snaží yyjadirit a yyznačiť obrazovo 
(graficky). Táto pôv·odná predstava môže byt 1.1ob.razená najprv iba vše:>becne (ikvan
titat1vne) a potcan len k o'J1Jk-rétne ('lwahtatívne) . Odtiaľ sú časté g.rafi.aké dublety 
jedno.tliJvý.~h L ogol!1het'isových k cmpozí1cií. Autor však ·nevyJuč.uje inverznú reláciu: 
zvuik-ová p redstava mu niekedy r351t:ie z určitého grafického =ku ex post vyznače
ného a d-efLnov.anéh'O hudobne (čo ten.,krt:orý grafický znak znamená aleb o môže 2'-.1a
menaf p re :ovuk-ovú rea~lizáciu) . Lná sitt:uáoia: skllad:ateľ s;a inokedy rozhodne vyjad;riť 
hudobne analogicky predstaJVu určitteho pojmu prevzaiého z rôznyCh vedeckých odbo-

19) N apr. o dejiny zvýtvarrncmia notopisu. Neobmedzujú sa poslednými dvadsať rok
"1')1,i a;ni.m.oge~_hudbou 20. storočia (už Webern vyznačoval svoje rukopisné partitúry 
rôznofarebnými .admo,merntami), .ale siahajú ďaleko do stffedAOVeku, CLo neumwtických 
.a menzurálnych textav. V časopise Melos č. 3, roč. 1966, str. 77,. je na,príklad reproduko
vaný kruOOvý kánon francú.zs.keho skladateľa 14. stor. B. C..ordiera, vJco1111Ponovaný 
(noty a sLová) clo tvaru srdca. 

20) Pozrí L . Nono v Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik 1960, str. 46. 
21) T ento konvoLut sa skl adá z niekoľko desia.rok Logothetisovýc.h grafických par ti-

túr, loomponm>aných v rolvoch 1958-1965. · 
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rov a oblastí (napr. pojem oskulácie pre
vzal Logothetis z astronómie, disperza 
z fyziky, pojem dunapolis z aJTchitektúry 
a pod. ). Z tohto pracovno-tvorivého po
stupu vyplýva zas Logotíhetisovo presved
čenie, že hudobná grafik.a nie je záleži
tosťou remeselnou, ale um-ením ideí. 

Tradičná notácioa (partitúra) neposky
t uje prehľad o celku kompo,zíaie, no zvu
kovú predstavu skladateľa môže f ixOV'at 
pomerne presne. H udobná grafika naopaik 
poskytuje určitú (základnú) predstavu 
o celku (bý'VIa fixovaná na jednom lli.ste 
papieru) , lež jednOitlli.vé momenty 'prie
behu nefixuje jednoznačne, ale viacznač
ne. Vi:acznačtnosť 2makov umož.ňuje inteT
pretovi množstvo be.zprostredných reakci.i 
a realizácií, s lobodnú (náhodnú) voľbu 
formy (i v čase), ,pričom moment pre
kvapenia .nadobúda ro:zihodujúci význam: 
hudobná grafika j e svojou viacznačnosťou 
polyformná, čo nie je identické s chao
som. Intarpret hudobnej grafiky nenahrn
dzuje tiež jej autora, ako sa často usudzu
je. Skladateľ yytválra zvukoakustické idey, 
vypracúva pre ne glTafické z;naky, stanoví 
a objasňuje pravidlá .hry a je zod.poved
n ý m zvukový celok a charakter detai-
lov. Interpret individualizuje tento gene- Anestis Logvthetis 
ráLny plán a •rOZVII1h kompozície v jeho 
ži~m p1iebeh.u. Môže si na to zvol,iť aj ľubovoľný nástroj (pokiaľ nie je skl.a,dateľom 
presne predpísaný) , čo znamená, že aj :llVukofarebné hodnoty sa od predvedenia 
k pred-vedeniu me nia, odlišujú pri väčšom či menšom r ešpektovaní všetkýah základ
ných individuáJnych a di'Viduálnych grafem ov a graf·ických frngmentov, z ktorých sa 
sklardá kompozícia. 

K hudobnej grafike sa Logotíhalíis obrátil r. 1958 (po seriálnej kompozícii) z osob
ného p 02matlk.u, že ždadna (sie !) notácia, resp. notačná značka nie je scho-pná adekvát
ne yyjadrit zamýšľaný ak:ustioký fenomén, zvuk. P reto sa rozhodol využiť optické 
m ož:nosti a hudobné dianie podriadiť vizuálnym v.Jastnostiaan grafických znakov. Ak 
sledrujeme, počínajúc týmto rokom, chronológiu Logothetisovej t\"orby, zistíme dve
relevantné črty genézy: 

L Logothetisova di'Vergencia od racionálnej or~ni·záoie a štruktúry tónového ma-· 
teriálln.t prebiehala najprv v deštrukcii ko:nnmčných (ustálených) lrompoo:ičných. 
prm cítpov (a nie notácie) , a 

2. yytvorenie n avého (grafickeho) notačného systému realizoval L ogotheliis po
:tvoTma, cli.elo za dielom. 

Rrrvý po7naltok odlha ]juje súčasne pôvodné ianpuley aJleatórnej secesie v jeho tvoorbe, 
resp. príbuznosť (il!lOOHnáciu) s tými operácia m i nálhody, kto-ré dávno predtým vyvi
nula americká New S chool. A j pre prvé postseriálne Logotíhetisove kompozície j~ 
plitom príznačné dozrievanie seriáJneho myslenia, ktoré v jeho parti.túrach do určitej 
miery a po uróitý čas uchováva určité peviilé štruktúry vedľa úsekov "otvorených", 
viacznačných a - navonok - trachČillé symboly pre tóny v nich koexistujú po.pr:i 
prvých :<>makoch čisto grafických (pozri kriedová príloha). Další kompozičný proces 
(od r. 1959-60) prebiehal u Logothetisa už v rýchlom scudzovaní a m iznutí štr ukltúry 
a presadzovaní koru:epcie hudby ako h ry, nähody, mnohoznačtnej formy. Výsta-vba no-
vého notačneho systému sa stala v tej to chvili nevyhnuteľnou. 

J eho prvá - a poikti.aľ viem aj p osledná - autorizovaná expLikácia (1960) obsahuje 
len základné koncepč.né údaje, notačné yysvetli vky a interpretačné inštrukcie. (Je 
Víhodné podotknúť, že L ogollhetis sa nezdá byť typom skladateľa racionálne ani filo-

. ~oficky, ani esteticky hlrboko mysl'i.aceho, alko napr. Stocklhausen, Boulez, Ligett 
1 Brown a i., ale je s kôr ume1com impulzívne tvorivým na zákJade určitých koncepcií 
a podnetov bez teoretických pretencH. Jeho grafický not>aČilý systém však nepo-

397 



stráda originatl'iltu.) Logotlhffiilisove grafické značky a znW<y ro.1Jlišujú dVIOjaký drulh 
zvuíkQvého materi.áilu: tóny a hlulky. Tónom sa v jeho grn,fidkýoh panhtúrach (až do
teraz) ponecháva v podstate konvenčná podoba: sú Ullniestené na pomocných linaj
kách, pričom čierne hlavič!ky not zastupu)ú dhToma1ňOké p oltóny. Grafická d eformácia 
symbolov týdhto jednotlli'Vých tónov zalhmuje a vyznačuje parra:rnetre trva nia (dlžky) , 
dynamiky ('intenzity) a antirk.ulácie. rrieto grafické denormáJcie pri dakódovaní (res,p. 
v procese "čirtan'ia" hudobnej gmfilky) môžu pôsobit určlJté t.a&osti. NrapríriDlad tón cl 
(identický s ci v kon.venčnej podobe) s vy:zmačenou dlžkou, dynamikou a ostrým 
akoen.tom sa graficky rô:7m.e diferencu,je a moclifillmje. Ešte väčšie ťažkosti (ak nie 
poruchy) v ,"čítaní" va:ni!kajú pri dekódoVa!I1.Í slrupÍ!Il tón'ov:, resp. súzvukov zložených 
z i11iter.v'aa.ov a tónov rôznycll dimen~í, dlž.ok, si'ly a spôsobu predvedenia. často sa 
t otiž tesne zoskupujú do n:a;j~rôznejších grafioký1ch tvarov a obraZJov, ktorých bezpro
stredné určovanie a teda ani realilzovanie si osobne 111eviem predstaviť bez predbež
ného aktu dešiď.rqva!I1.ia (!POzri naJI)r. na kniedovej prilohe hudobl!1ý priebeh sk!ladby 
Dyn!apoLis v ~ovom úseku od 4' do 8' v dolnej časti pa'Iltirtúry) . .Nk sám Logofuetis 
zdôrazňuje v expllilkácii, ž.e OSIVetr.uje iba ideu a teohn~u sVQj!ho grafického systému, 
uvedomuje si zrejme pravdepodobné tažlkosti vznilklaj.úce z opt'iokej neprehľadnosti 
symbolov pre tóny s určitými (ik:O!Ilkrétnyrni ) hodnortmni. 

Oveľa š1lasti11ejšie (z tohto aspektu zrozU!ffiiteinosti "čHJam.ia") riešil ka tegóriu gra
fidkých zna!k:ov pre hluik:y a šumy. U ni!ch :zmak často pirecháidlza do kresby, kresleného 
ornamentu, §kv;my, zloženého geometrického alebo grailltdkého útvaru., ktorého akus
t ický význJam môžeme definovať veľmi všeobe'cne., pr~čom nestráca (pre inter-preta) 
bezpro-strednosť a ok!annžitú pôsob~V'osť (poz.ri na,pr. na krieldovej prílohe znaky 
a k!resby rô=)'cll ŠUiffiOV a hliutk:ov s tremolom, vilb rartom, gl1<ssaooom, ":tilattei1Znnge", 
explozívne a dynCllm'ÍICky rozrôznené údery atď. v strednej čas:ti paTti-túry Dynapalis. 
Graď.hlky jednotnú parúitúru Mectitácie, ipO:Mii príilohu, možno IV tomto :mnysle defi
novať a iJnterpretovlať alk.o permanentné h!liutk:ové a šUJmové ak<U&ti<iké pásmo) . 

Už vieme: v ffii!10hýcll LogotJhetiJsový,dh graí~okých partiltúraeih koexiSituj.ú kQilivenč
né symboly pre témy s určttými parametrami a glľafidké znaky pre rôZ'Ile 2lložené 
a kom!binované zvukové komplexy, šUIIny, hluky atď. Veľmi názorná je tá!to notačná 
koexistencia v pamti!tlúrre · I).iS.perniJa: má formu geomeúri:dkého štvorca, horiZOliltá!line 
rozdeleného na' 13 polí. Každé pole uvádza a umtvá.ra určíi.tý tón ('Bll.ebo dva tóny): 
prvé ,pole ·uvádm ltón fis a uzart:váTa ltón fis, cWwh.é ;pole ltóny ;f - des, h , tretie pole 
tóny ·e'· ~ as, a: · fltviľlté [pale ltóny es - a<>, e atď. Medrzi rt;ýanito pevnými tónmi (zľava 
doprava) prebiehajú hudobné akcie vy.značené @ľafickýani znalkrni. Táto parrtitúra 
riešl ' ideu· ;,'delenia": v kaž.dom pol.i sú vž.dy systemimované .prLbuzné zmaky (napr. 
pl'e h'l·tiky, údery~ glissamdá atď. ), ďmej "delené", resp. vzájomne od!líšené v dyinamilke, 
atd'.· '-K<>é}..iistencru · íilo.tačnýoh znakov a symbolov obsahuje aj partitúra OskuiJ.ácia, 
zaíložená ·na ·rôiza1y'Óh d.ruhOCih tremol, vibrát, glissánd, vy~poilil.tovanýdh jednotlivými 
tóťilm'i 'á'lébo zVú!kciirými· kom,>plexmi" k!torý!ch výška (!POloha); dl2lka a dynJamika je 

·viac-menej presn.!'! stanovená. V nielctorých Logotheúisovýcll grafických palrtitúraoh 
však n1:wpaff.z~'ttme 'ÚJPllilú absenciu· symbolov pre tóny: na1pr. v Orbitatl.s, Dyptych0111, 
v Med .. iltá!Cii, EX/Plózii',' Vilbrá'Cii, Kooi'dililálcH a i. Parti·túry Exiplózia, Med<Ltácie a i. 
pôsobia dkrem toho už ako autO'I'lórnne, vl.as!tne ab&traktmé g.rafiiok:é listy, v kt-orých 
by na prvý :l)dhtad- n<ikto netru:ši-1 a i11ehľada1 ,,hudibu". A pretože ,-výrobnou" zásadou 
Alnestisa Logu1iheltiJs!a je a j krá:&a ~afi<ikého prredvedenila, môžu tieto latentné g•afické 
partii1Júry · existovať - -samost:Jatne alko vý1tiV.aTDé élll'teľ.aJkity. A potom sú teda tiež pri
_márne n'OSiieľom {pred-ovšeVkým) esteti!ckej informáJcie! V prírpade partitúr E~pi].ózia, 
Labylľ'ilnlt a i. evo!k!ude ~afioký obraz (ako celiOk) vti.ac-anenej priblížme výtvarrnú pired
.stavu o obsahu ná:zv.u· pantitúr. 

Ku· gmfiiakf}edm.oduÔhším imrtLtúiam patri napr. T.onbOOdel., utvorená len z ho.ri
:zontálnyiclf pr:im'hdk: · (bu!f' rovna!ko hrubých ale!bo S!a na konci zužujúcich) , ktorých 
:začiatky sú prepojerié vilásočnicami. 'Thl tedta skladateľ operuje výhradne zvukovými 
kom:ple~é!.mi rô:zmej dl0k:y ( č81Su), iJn,tenzity a hU5toty. Px.Í!alm!ky (lľôzneho smeru) 

.. a body (,ľôznej véľik:osúij tvoria tiež g.raf1•oký obraz Mu'kových Oliusters (i!!1é pamtúry 
:sú však kódované g~rafie!ky mnOhotvárnejšie, pestrejšie, výttvarnejšie atď.). Ve~mi 
jednoducho a prehl'adme tie kódovaná palľtíiltúra Vilbrátia: ,grafiok:é znaky sú v nej 
umiestené v· jednom (!Pr€111Ušovanom) prude a zalhrnujú rô:zme druhy vib.rát, tremol, 
tr<Uilrov, ~ssálnd,· ilzola\ranýdh úderov To:&íšenýdh d.ymamidky atď. Záleží ma okamžitej 
asociatíV1!lej sdhopinosti, aJkitJiivačm.ej úrovn1, na techlil.ioloom r"elpertoári i.nrt:erp.reta a na 
arti:k!u1ova!I1.í .jedtnotliiVý:dh zvuikQV - hlul~ov, aký bude koneČI!lý čas (tl'Vanie) tej<to 
jednoduchej partitúry. 
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T ým pristupujem ku komponent u času v Logotheti5ovýoh hudobný·ch grafilkádh. 
Autor vysvetlbl (1960), že jeho notácila rozvilnula sy>mboly, k!torré Č!ais člení p~av1delne. 
T ým sa dopiredu ul'čuje časová predstava skladateľa časovými hodnotam1. Výskyt 
metronomiiokých údajov preZJrrádza, že z pôvodme pre5111e mera.teľi11ých značiak času 
sa stali rel:atÍJVII1e symboly, kJtoré sa t&az de:liiJnujú rubovoľne, napr. osmi'!ta-120, šest
nrustina- 90, dvaJatridsat i.na- 72. v grarfii.,okom vyjadrení sa IVOOialenoot :zmačiek poníma 
opticky a je záviS'lá od (času) hráčovej reakcie. Tým by sa moh~o v protHdade k met
riCikému alebo metmnomickému časovému členeniu hovoriť o ixad0111áLnom časovom 
pocite (Zeitempoodung). T·oto poňatie času sa usiluje o ametrický akusticlcý zážiltdk, 
ktorý w:niká z opt;i.ckej interrpretácie ~afík. 

z tohto autorO'VIho o2lllámenia plynie, ž.e časové dišt.imkcie a funkcie času v jehu 
huddbnÝ'ch gJr.afilkádh treba chápať a:ko súčasť všetkých mnohoznačných kmnponentov 
grafickej pa!Iltitúcy, a .to talk: celku, alko i detahlav. U viacznaónýcll @ra.liiCkých znakov 
je to ľahké: ak sa má napr. UII"obi:ť (realizoV'at) l :zmak pire· niekoľk·o rácz; opakova!I1.ý 
úder automatJi.clcy sa stáva jeho trvanie neurčeným a nepredlpovedateľ,ným časovým 
javo~ Symboly pre jedmotlivé tóny všaik: zahrnujú urči.tú ill1f01rmáciu o ich 
časovaní: u ruch možno proste časové hodnoty a súvislosti do istej mi&y koordill1ovat 
a programQIV'at. Je to, pravda, pro@ľamov.a111ie relatíVlile (,,podľa oka"), najmä u sym
bolov v.zájomne viaWlil.ýcll, lebo ich tiTVJanie sa determinuje dl71kou graiiického spojenia, 
teda optidkým vjemom interpreta Relat íVlila je rovnako "dohoda" medzi ill1teĽpreta:ni, 
alebo medzi ilnteripretmi a dirigentom (pired začiatkom hzy) o tom, ako "as.i" dlho 
majú trvať jednotlivé sel?iiileruty a časiti @ľafiokej štru.krtúry, event. dohoda o čaSe 
(trvame) celej k!Oilll,pozície. 

S!Wuikltúiľ'll L ogotiheúisovho bérletu Odyssea vy,tvárajú napr. d V'a a:lrustÍ!okokill1etioké 
prúdy: hlavný a "vediajší" (dos~o,va, pretože ten v.zniká simu1tánll1e od hlavnej "cesty" 
- prúdu). HUa'VI!lá cesi!Ja..;prúd sa skladá z množ.stva najrôznejšíeih úsekov: každý z nioh 
má IJ:1VJať oaa 2' 30" (pdkiJa.ľ choreograf new-čí iJný čas). Di rigent po uplY1J1utí uvedeného 
času dá interpretom pokyn k predlrodu na ďalší úsek "cesty.'' . Casový objem týchto 
úselrov a tým a;j celéhio dielia možno teda 2lhml:ba predeterminovat. Logo1lhetisova gt'a
ficik:á parti:tú.ra Mea!I1.dr(os) má naqpaik: čqs presne určený a vyč~S'l.ený niele111 v mrLnú
tadh (celdk trvá 25 min.). ale aj v sek!undovýoh hodnotách (ls--:.30-45 see.). Lba finál
ny hil·u!kový úsek je časovaný gJ].obállile (1trvá 2 m im. 30 see.). Srpecifi!kované časové 
hQtlmoty sú za111esené na vodoroVlilýCih liniá·ch známeho geometrického ol'namenrtu 
a vlastný hudobný priebeh je gTaficky vyznačený pod nimi alebo nad nimi. (Zvislé 
lmie orna.menliu koordin.ujú výsky tónov; ich poloha sa v šak prenecháva rozhodnutiu 
intelr1preta.) CasoV'o presne sú tiež determilnované v~etky_ prech?d.Y z j~nej .lín1e 
me!andrového páslll do dru!hej (n<liPf. prechod časového useku-lima 0- 5 k useku 
5' - 15' obsahuje gllissamdo viac nástrojov, ktoré náhle "spadne" z vysokého do nízkeho 
regWtra :rrnusí ttrvať cca l "; a lebo glisStaJndo s tll"emolom v časovom úsek;u 15'J..5" -18'~5" 
sa spomaľuje, no neprerušuje rô=ymi akoodmi alebo údermi, časovanými v ok.aani;hu 
16' <cca 16'35", .17' 30" a 17'45", súčasne sa ."Ziužuje" aj objem .tohto glisSia!llda s tremo
lo~ od VIII. k ma'lej terciíi ). Ale aj tento minútový a se~lindóvý čas, ako zdôraznil 
sk!Jaclateľ, je iba vonlkajšou časovou kontúrr'ou sk1adby a možmo ho vynachádzavo 
králttť. 

v 
Klľ'i<tiku, ktorá by mala zavŕšiť tento i:Wlovaný rozbor grafickej w or-by Anestetisa 

Logothetilsa (.pdkiaľ už v ňom nebola zahrnutá), ahcem iba nazma.óit. Geném a exis
tencia hudobl!1ej graNty, tohto zvláštneho produktu novej povojnovej hudby, je pre 
smerodajné a jec1Jl1Joznačné závery príliš be21prosúredným ja.vom. Jej perspekitívy sa 
naopak môru zdať skÔII" mnohotvárne. Do priestoru hudobného e,Xjperimentovania 

v1t1ahl:i" množ.stvá zvukového materiálu, kltorý dos.i.al ležal ladom. Našla aj spôsob 
~ prostriedik:y ako tento fll.exibilný materiál zobrazi·! a rámcovo zužii!Jkovať. Sú v§ak 
tieto grafi.Jdké notačmé prostrdedky lwmUll1·ilkatÍIVDe, alebo samoútelné? To sa môžu 
a budú názory rozchádzať. Americký muzikológ G. Alberrsheim odmieta napr. u:zmaf 
kornpozicné kireácie tejto hudobnej avantgardy vôbec na "altltefads" a klasifikuje ich 
a~w manufuc1luires". In í im Il/a'opalk pri:zmávajú estettck.ú a dokonca informačnú 
hodn~tu nerovnomerne rozloženú med'Zli autonómnym grafickým zápisom a medzi 
jeho ~tidkým reZil.lltártom. 2'inakovosť a polysémia hudobnej grafiky je však v pria~ 
mej relácii a zá'V'isJ.osti od jej žii·vej podoby a eX'ÍIStencie. Osamostatnenie prednost! 
a hodnôt rôznych notačných gra.lliokých systémov nemusí byť v každom prípade 
úme<rné hudobl!1ej aikcii, krt:ooú zii'VQtňuJjú. Jaromír Paclt 
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LADISLAV KUPKOVIČ 

Vytvorí naša hudba 
novú ,,náuku o harmónii''? 
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l 

V nadpise príspevku L. Kupkoviča, ako
i v jeho priebehu, sa niekoľkokrát s pom enú 
te rmíny "n aša h udba", "na še obdobie" a 
pod. Dovolíme si upozorniť, že autor p r í
spevku tu má na m ysli oblasť tzv. Nove j 
hudby, ktorú pokladá za jedicr1ý východis 
k ový bod súčasného vývoja hudobnej tvor
by, P o z n á mk a r e d a k c i e 

Priebeh 19. storočia vo vývoji systému jasne ukázal, že idea harmo
nického centra je v rozpade. Bohužiaľ, proces rozpadu nenaznačil 
ďalšie možnosti vývoja organizácie vertikálnych súvislostí, a tak ná
stup atonality postavil vývin pred záv~žný problém: čo s výdobytkom, 
ktorý príst musel a ktorý síce priníesol úplnú slobodu. úplné zrušenie 
starých závíslostí, no súčasne uňho vídief, že sa bez závislostí (akých
koľvek) Cažko dá použit. Vznik dodekafónie, hoci bol vývinom logicky 
podmienený a musel prísf, môžeme azda dnes z odstupu rokov (mám 
na mysli klasickú dodekafóniu) hodnotif v istom zmysle ako núdzovú 
výpomoc, i keď z nej vznikli trvale hodnotné podnety. 

Zmysel dodekafónie v kompozičnom procese sa niekedy dosC naivne 
určoval. Mala odstránit mimovoľné vznikanie harmonických centier 
(víac už v modálnom význame), keďže určitá tónová súvislost upred
nostňovaním určitého tónu alebo určitých tónov mohla takéto centrá 
vytvárat. Zrovnoprávnením a núteným používaním prakticky stále 
všetkých 12 tónov mala dodekafónia výskyt takýchto centier vylúčif. 
Samozrejme, výskyt aspoň náznakov centra nebolo možné vylúčif ani 
v no.vom systéme. Vieme, že už samotným dlhším vydržaním určitého 
tónu, ako aj tým, že určitý tón je dynamicky silnejší od druhého, arti
kulačne atraktívnejší atď., sa vyvolávajú centraliza~né snahy. MysHm. 
však, že takéto centrá sú v rámci vyváženosti nevyhnutné, nemajú nič 
spoločné s centrom v starom zmysle a značnou mierou prispievajú 
k zvukovej diferenciácii kompozičného obrazu, o ktorú nám vždy pôjde. 

Tieto pôvodne vídené významy dodekafónie sa časom značne roz
šírili o ďalšie. Dodekafónia bola stavebným prvkom, ktorý umožnil 
objavovanie nového zvukového sveta, za ktorým išiel vývoj. Už i často 
príliš mechanické transponovaníe dodekafonických vzt:ahov na iné 
parametre hudobnej reči prispelo už určujúcim podielom na vytvá
rame už dnes azda dosiahnutého nového zvukového sveta. Zvlášf uplat
nenie systému v kategórii dlžky, kde začiatkom pätdesiatych rokov 
skupina skladateľov preniesla dodekafonické princípy; pre nás nemôže 
byf rozhodujúce, že prvé aplikácie vzfahov boli azda trochu naivné. 
Vývojová cesta sa sledovala správne, a to je pre nás podstatné. Dnes 
klasická technika dodekafónie už zaiste nemá väčší význam; splníla. 
však svoju historickú úlohu a bez nej by nebolo prišlo ďalšie. Poskytuje 
však stále základ pre zvukovú diferenciáciu výšky a všetko nové a dob
ré, čo príde, bude musief prichádza! v duchu, na vzniku ktorého mala 
dodekafónia rozhodujúci význam. 

n 

V týchto vetách sa chceme pokúsit o definovanie niektorých výškových súvíslostí 
-v dnešnom stave výrazových prostriedkov hudby. Môže maC i Nová hudba svoju "har
n~óníu"? Bude mat: lineárny a vertikálny (v tomto prípade nás bude zaujímat hlavne 
vertikálny) zoznam tónov určité zákonitosti, níe podobné, ale majúce podobný význam 
.ako v harmóníi tonálneho systému vtedajšie zákonitosti? Je to svojím spôsobom 
.zložitá otázka. Môžeme azda poveda!, že už používanie dodekafónie (či už v užšom 
alebo širšom zmysle, či s jej celou, podľa mňa už len histórii patriacou technikou, či 
len s jej ideou všeobecne) a priori určité zákonitosti predurčuje. Možný je napr. výber 
všetkých intervalov, výber len niektorých a zdá sa, ako keby užšie zá konitosti pomaly 
prestávali existovat, pretože sa stále víac približujeme k situáciám, kde je napr. výška 
-určovaná približne, event. vôbec nie je určovaná atď., podľa čoho možno usudzovat, 
že celá oblast výšky je pre nás na vztahy medzi tónmi do istej miery amorfná a že sa 
'snažíme o vzfahy a proporcie viac v iných kategóriách, doterajším vývinom viac za
nedbávaných. Niečo na tom je. No zároveň je isté, že sú tu určité náznaky na dife
:renciáciu súzvukov (zostaňme u vertikálnych zoznamov výšok) na výhodnejšie a menej 
výhodné, tendencie, čo sa objavovali už v kolíske dodekafóníe a za otca ktorých mô
:žeme poklada! Weberna (Schonbergova dodekafónia nie je v tomto bode ideálnym 
príkladom- myslím, že skladateľ ju cítil do veľkej miery ešte stále tonálne). 

Webern svoj rad 12 tónov už vyberá tak, aby mu výsledný sled dával tri štvorice 
iónov, vo vzájomnom pomere ktorých často môžeme nájsf určité zákonitosti. Súzvuky, 
ktoré tu objavujeme, rozvíja a s nimi pracuje celá ďalšia generácia; ich zákonitosti 
nemajú ra.cionálny pôvod a v systéme sa uplatňujú nezávisle od súvislostí, ktoré pred
ldadá systém. Sú posluchove velmi dobre rozlíšiteľné a sú pre nové obdobie do značnej 
miery typické. 

III 

Ako vznikajú? 

Recept je pomerne jednoduchý. Ide v podstate o 3-hlasný akord (ktorý moze byt 
d'alšou, odvodenou súvislosfou doplnený na akord 4-blasný), kde dva z tónov (expo
nované väčšinou v krajných hlasoch) tvoria interval malej sekundy realizovaný 
v níektorom z jej ďalších obratov (veľkej septimy alebo malej nóny) ; tretí tón uza

-tvára s jedným z predchádzajúcich interval malej alebo veľkej tercie alebo čistej 
alebo zväčšenej kvarty (intervaly 3-6), s druhým tónom ich obraty, obraty nie sú 
však realizované na obvyklej osi oktávy, no o tom pozdejšie. 

Z týchto dvoch druhov intervalov môžeme vytvorit dve základné triedy intervalov, 
tvoriacich odlišné funkcie : 

l. interval nesúci napätie - niektorý obrat intervalu l (malej sekundy); 
2. interval určujúci charakter tohto napätia (malá a veľká tercia, čistá a zväčšená 

:kvarta, t . j. intervaly 3-6 a ich obraty, výnimočne interval 2 - veľká sekunda, výlučne 
v obrate): 

Ponúka sa veľmi nástojčivo porovnanie funkcionality tonálneho systému. Prvok l 
silne pripomína zmysel dominantnosti v harmoníckom procese, prvok 2 má viac sub
dominantný charakter. Charakter harmonického centra nenájdeme, likvidoval ho vývoj. 

Z toho vidíme, že súzvuk, ktorý i v našej hudbe najviac znamená, m á vlastne už 
svojou stavbou - pochopiteľne, pri určitom stupní abstrahovania - silne tonálny cha
nkter. Z toho môžeme vyvodzovaf - čo by dnes malo byt z rôznych aspektov už 
samozrejmé - že "obrovský vývojový skok" a "úplné popretie predošlých zákoni
tostí" je v skutočnosti v značnej miere logické nadväzovanie. 

Aké sú možnosti v stavbe týchto akordov? 
Predovšetkým si ich môžeme rozdeli( na 2 kategórie: akordy, v ktorých interval l 

je exponovaný svojím obratom, intervalom ll (veľkou septimou), a akordy, kde je 
_reprezentovaný svojím obratom, intervalom 13 (malou :nónou) . 

Prvá kategória: 

horny1 tón • . ~1 · ---.mterval 1 

spodny ton.------
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Priestor medzi týmito dvoma tónmi, členmi intervalu 11, využijeme na umiestnenie 
stredného tónu, ktorý bude s jedným z krajných tónov tvori€ interval 3, 4, 5 alebo 6. 
S druhým krajným tónom bude tvorif interval, ktorý bude obratom intervalu tvore
ného s prvým krajným tónom. Obraty sa tvoria v rámci zákonitosti intervalu 11, t. j. 
obrat malej tercie bude m alá sexta, veľkej tercie čistá kvinta, čistej kvarty zväčšená. 
a zväčšenej kvarty čistá: 

(interval medzi stredným tónom a jedným krajným + interval medzi stredným tónom 
a d ruhým krajným = interval medzi obidvoma krajnými tónmi). 

V toná.lnom systéme sa intervaly otáčali na osi čistej oktávy, tu to bude závisieť" 
od kategórie: vždy interval dvoch krajných tónov, t. j. obrat intervalu l, bude osou. 
pre obraty ostatných intervalov. 

Vzniknú 2X3 akordy, napr.: 

Druhá kategória, stavaná na tých istých princípoch, je o dvojicu akordov bohatšia: 

3, 4- 5 6 7"' 8 9 10 ·---"'-. "'-... """~ "'"" \ 
interval ( ///•/ • • • '\ \ 

13 """ // ./· - · • 10 9 8 7 6 5 4 3 

Na tejto os1 Je malá tercia kompenzovaná malou septimou, veľká tercia vefkou 
sextou, zväčšená kvarta čistou kvintou + i obraty. 

Takýmto spôsobom by sme mohli obraca€ intervaly na akejkoľvek osi; zdalo by sa~ 
že sa tým otvorí množstvo súzvukových vzfahov. Nie je to však tak; len na osiach 
obratov intervalu l (t.j. len intervaly ll alebo 13- ďalšie obraty exponujú tóny príliš 
od seba vzdialené, strácajúce napätie) však vznikajú vyhovujúce súvislosti - len 
interval 1 je dominantne akordotvorný. Subdominantnú tendenciu majú opäf len inter
valy 3, 4, 5 a 6 a ich obraty + interval 2 - výlučne v obrate. 

Akordy, ktoré nám poskytuje druhá kategória, napr.: 

Niektorý z akordov obidvoch kategórií môžeme použif tak, že obrat intervalu l_ 

nevystupuje v krajných hlasoch, napr.: 
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Os obratov, ktorá musí byf vždy pre danú kategóriu nemenná, tu vzniká: Preho
denie subdominantného tónu, obrat akéhosi ďalšieho hierarchického stupňa získavame
spočítaním obidvoch v skutočnosti použitých intervalov a hodnotu obratu vyjadríme 
číslom, ktoré chýba do súčtu použitého obratu intervalu l s násobkom oktávovéh& 
čísla 12. Prakticky tu kombinujeme vlastnú os obratov, ktorá zostáva v okruhu vzfahu 
dominantne funkčných tónov so subdominantným tónom, ktorého obrat sa realizuje 
na násobku oktávovej osi 12. 

Pomocou takýchto obratov môžeme prvú kategóriu ešte obohati€ o akordy z druhej 
kategórie, kde subdominantný tón je obratom intervalu 2, napr.: 

Obraty týmito spôsobmi sú ľahko možné; funkcie intervalových vzfahov prestáva-: 
me pocifovaf, ked' interval medzi krajnými hlasmi presiahol hodnotu 16-17. 

IV 

V predošlom sme rozoberané súzvuky označili za akordy budované z dvoch nerO<v
nako zameraných prvkov (stavba akordov v tonálnom systéme vychádzala len z jed-· 
ná ho prvku: kladenia tercií nad seba): prvku, ktorý sme označili ako dominantne sa
tváriaci (obraty intervalu 1), a prvok vystupujúci subdominantne (obsahujúci inter
valy 3-6 a ich obraty a v obrate i interval 2). Medzi týmito dvoma prvkami vzniká. 
rozpor, ktorý ďalší vývoj v istom zmysle potvrdil. Dva prvky musíme totiž okrem 
rozdeľovania dominanta-subdominanta klasifikovat tiež historicky. Sú to dva zdru-
žené odlišné typy výsta,vby akordov, dve odlišné chápania vertikálnych súvislostí: 
tonálny typ (tercie a kvarty) a netonálny, ktorý stavia na malej sekunde (odvodeneJ 
ako najdôležitejší interval chromatiky - proti tonálnemu princípu v rámci tonálneho· 
systému). Môžeme ísf týmto smerom ďalej, ked' povieme, že popisované akordy sú 
akýmsi prechodným javom, kde existuje typ, ktorý je rudímentom tonálneho systému: 
a typ, ktorý anticipuje akýsi ďalší, ešte len tvoriaci sa systém vertikálnych vzfahov .. 
Náš akord je pri takomto pohľade prechodom medzi tonálnym systémom a vzfahom 
tónov v clustri. 

V tonálnom systéme náuka o harmónii sa mohla rozdeli€ do dvoch tried: stavba. 
akordov (radením tercií nad seba) a ich spájanie (ďalšie súvislosti). V akordoch, ktoré· 
sme popisovali, je táto druhá črta bezvýznamná. S akordmi sa narába vorne, vyúsfujú
do rôznych "prechodových" tónov a súzvukov, kým proces opäf nevplynie do ďalšieho• 
"akordu". Princíp spájania akordov z tonálneho systému je akosi symbolicky obsiah
nutý už v jeho stavbe. 

v 

Pochopiteľne, neslobodno preceniC význam ani tejto - v takejto forme azda prvý
krát postrehnutej - akordiky; svet našej hudby je veľmi bohatý; aký bol v tonálnom 
systéme vzfah a pomer medzi akordmi centra a druhým pólom - funkciami dominanty 
a subdominanty, zhruba podobná časová proporcia je v našej hudbe medzi popisova
nými akordickými medzníkmi a postupmi, ktoré sme v predošlom označili ako "pre
chodové". 

Nechceli sme tu ani definova€ harmonickú reč nášho obdobia, na to je možno aj 
skoro; dá sa však už dnes upozorni( na javy, kt.oré sa z celkového množstva možností 
vyabstrahovávajú a z veľkého množstva rôznych súzvukov ich môžeme označif a zara
dif na vyšší stupeň hierarchie. 

LADISLAV KUPKOVIC 
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JURAJ POSP1SIL 

VD AKA 
ZA POZORNOSŤ 

Je pre mňa potešiteľné, koľko miesta 
venuje s. Simúnek vo svojej odpovedi 
môjmu menu a mojej osobe: m celý čas, 
čo bol šéfireda!k.torom Slovenskej hudby, 
sa moje meno v tomto časopise toľkokrát 
nevyskyitlo! Kritilky z týtOh či..as mám ar
<:hirvované väČŠÍlllou z iných časopisov (a 
nielen ja, ale všetci, ku ktorým som ,,ne
kolegiálny"). Taktiež ma môže i.Jba tešiť, 
že ma estetik f=á.tu Eugena Simú.n!k:a 
uzmáva za rtlreťoradého Silcl.<adateľa! 

Zdá sa tiež, že sa nemáme o čo škriepiť: 
'Veď v otázke gýča sa v podstate zhoduje
me. Niúkrle som totiž netv:ncli.l, že moja 
generácia je voči gý.Ou úmúnna (dba s-om 
1mnš001toval, že zatiaľ vzmirká všetko iné, 
len nie gýč, a to nielen podľa "mojer 
<lefinfcie). Preto milerád pos:tnípim na
V1.1hovanú svetovú Slávu defmí<:ii s. Si
mÚinkla .. . 

Px.ob.lém je však hlbší. Javí sa skôr ako 
'Otázkla zásadného pris.tupu k tvoľlbe, kto
Tá sa u nás diferencovala podľa Viiacerýoh 
techruaký-ch zásad i es.tetiokých koncep
·cií. Je prilrodzené, že väčšina slovenskej 
·klrirtiky sa zaoberá hlavne tými prúdmi, 
kltoré prúnášajiÚ niečo nové, čo dosiaľ v na
·šej tvonbe nebolo. Je to zákoroté a pdhľad 
do histórie uka2ruje, že to tak vždy bolo: 
Smetanova generácia mala Host1Jnského, 
Brahms HlansJdioka, generácia našidh dneš
ných nárQdných umelcov (!hlavne keď 
boli nastupujúco.u generáci-ou) ma•la lva-
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na Ballu. Isteže, tam, kde ide o umelecký 
kvas, kde sa o niečo bojuje, nie vroy 
v-ládne ideáLna jedlnota názoľlov, nie vždy 
sú na prvý pohľad jasné stanoviská. Tu 
nám, žiaľ, nepomôže ani spasiteľské slovo 
E. Simútnka. Je to proces, kltorý na svoje 
vyJm'yštali.tzorv.al!lie potrebuje čas - a pri
tom ni e je núkdy zavŕšený. T o ostatne 
proiznárva i s. Simúnek vo S'Vojom článku 
v č. 12/ 65 Hudobných ro2lhľadov (mimo
chodom, aký je tam trpezló.vý, a aký ne-
1mpezlivý je v Sl-ovenskej hudbe!). Symp
tómom tohrto procesu sú články, usilujúce 
sa rieši t prohlematHw novej tvorby tak 
teChnicky, ako aj esteticky (Berger o Zel
jen'loovom OsViienči.!me, Fa1tin, Vajda, Hat
dk o mnahÝ'oh úných skJOObáoh mladších 
skladalteľov}. Aj keď sa tu priamo termín 
"estetická hodnota" ča:sto neobja'VU.je 
(:najmä nie -v talrom inflačnom množstve, 
alim ho tTak!buje s. Só.múnek), predsa v zá
sade nejde-o nič iné! Spája sa, pravda, 
s prohlemat~kou ~peo~fickoslti techniky a 
poetiky, pravda, jednak "hodnota je 
Úlmemá míi'e s.pecifiónosti samotné kva
lity" (Simúnek, HR 12/65), jednak dneš
ná k;rilti!kia. netúži po lacnýoh barJách ho
tových nariern estetilky žd:anovO'VSkého ty
pu, ale usd'luje sa o poznani-e hodnôt vše
stranným poznaním diela. 

Myslím, že s. SLmÚinek sa nadarmo 
snaží dokázat div nie disklrirnináciu na
šich náJrodnýdh umelcov a ich generácie 
zo strany mladšej ~r1tiky. Mal by azda 
pozornejšie číta.t mtiky o premiérach ich 
diel. Názor, že Suchoňova Krul1iňava sa 
stala talkimer kánonom žrlanovovskej este
tiky, s-om, pravda, číltal, a to v 8. čísle 
S1ovenskej hrudby v článku E. Simútnkla! 
Tak isto aj to, čo sa ro=áša v k!u:loároch, 
taožJko moŽillo považovať za aJrgument proti 
Úlrovni a názorom publikovanej kritiky 
(adekvá!tmejšie je zaradenie týchto javov 
dio oblasti, ktoriÚ obyča'jne mmačujeme 
J ,PP -jedna pani povedala). Postoj mla
dej kri1rl.ky a teórie napokon dostatočne 
charakterizujú nedávne čísla Slovenskej 
hudiby (najmä články a štúdie Faltina a 
H nušOMSikélho o Ci!klkerovi, Burlasove 
o Moyzesovi, Vajdove o Suchoňovi a mno
hé iné). Darmo ohce s. Simooek umele 
vytvá.rri.t protillclad mojej generácie v kTi
tike i tvorbe voči umelcom staršej gene
rácie (s-om nútený znova ho upozOII1Iliť na 
celú sú'Vislost mojej arr-gumentácie v uve
rejnených poznáimkaoh). Ak sa stra'l!iJla 
f.ráza o "nedocentteľnýc-h prínosoch do 
sloveii1Skej hudobnej lrulrtlúry", sotva nie
lromu chý,ba Na druhej strane triezvejšie 
hodnotenie je iste dielu i autorovi pros
pešnejšie než aikÝ'koľ-vek obskunný lmlt, 
vytváraný okolo jeho diela nič nehovo-

rlacimi nafúknutÝ'mi frázami. A pok·iaľ 
ide o 2lr.ovnávalllie hodnoty tvorby, urob
me inú aJchymistickú mixáž pod!a Si
múnkovho receptu: Zeljenka kontra Fišer
Kvetoň, Koliman kontra . Rosinský, Kup
lrovič (aby som uvied-ol i skladateľa, okolo 
kltorého sú navŕšené až váŠinirvo proti
kíladné náZJOry) kontra Krasko-Zápotocký: 
obraz bude zasa trocha iný, než ho ma
ľuje s. Só.múnek, no ako som už uviedol, 
je to všeuklo klrajne ]ubovoľné a nezá
\'ä:ll!lé. 

Cudné, pravda, ďaU.ej je dovolávať sa 
práva a etiky a vypočítavať skoré úspe
chy starÝ'ch majstrov voči generácid, kto
rej vstup do hudobného života b ol pow.a
m enaný nivelizáciou hodnôt a upierením 
práva na osobitý prejav, najmä aik bol 
v nejakom r02lpore s prevládajúcou este
ti-ckou "normou". Ak dodnes mnohí z nás 
s.ta'to.čne zálpasia o svoje hodnoty, vyplýva 
to okrem našej možnej neschopnosti i 
z nenormáilinosti spoločens-kej situácie 
v minullosti, na vytvárnní kltorej sa s. Si
múnek podieľal a snažil-l sa ju ako šéfre
daktor Slovenskej hudby udTžat na strán
kach tohto časopi.Jsu ešte tesne pred II. 
s-jazdom SSS! 

Proti moj·úm poznámkam sa s. Simúnek 
odvoláva na svoj článok "K otázce ume
lecké hodnoty" z H udobných rozhľadov 
č. 12/65. To, že sa tu s. Simúnek točí 
v trochu bludnom ~ľ'uhu, keď sa snaží 
dôjsť k definícii umeleCkej hocLnoty, mu 
vyčítať nemožno: viac ľudí na celom s·ve
te s touto otázkou dodnes zálpasí. Porov
najme však niektoré vývody z Hudob
ný,ch rozlhľadov a zo Slovenskej hudby: 

HR: "Míiru vni:ti'ní:ho napetí díla jako 
celku je vša!k treba nejak pojmenovat. 
Nakol•ik je dán specifickým zážirbkovým 
materiállem k,vali:tativní obsah skladby, 
mírou vn.iltiíního napétí bude dána míra 
speciŕLcké obsaŽillooti skladby." 

SH: "Kým niek:Itorí z mladšej s'loven
skej skJadaJteľSkej generácie boli určitými 
novšími smermi skôr podmanení, zaitiaľ 
zo st=y niektorý,ch prísliušní!kov tzv. 
staršej generácie boH. podmanené skôr sa
motné výdoby:tky tých smerov, kltoré po
trebova-li." 

Alebo HR: " ... hodnota je úmerná mí
i'e speoi.fiónosti sarrnotné kvalilty. Míra s pe
cifiónosti. má vý.znam s,pecifické hodnot
nosti. Zjedillodušene a schematicky i'eče
no: ve výtvarném umení pujde o míl'u 
VÝ'tvamosti, v literatui'e o mku lilterár
nosti, v hudbe o míru hudebnosti (pod-

čiarkol J. P.)" a po:ll!lámka: "I mimoume-
1-ecká kr1téria sublimují do této specific
ké k,valiittativnos•ti." 

SH: "Pospíšilovo odmietnutie ... je or
ganickou súčasťou tých tendencií, ... kto
ré sa uspokojujú s takými umeleckými 
nárokmi ktoré nepresahujú nároky špe
cifičnosti hudby a uspokojujú sa s tým, 
aby hudba bola len hudbou ... " ( podčiar
kol J. P.). 

K tomu moja pozmámka: 
l. Nie všetci príslušníci tZ'V. staršej ge

nerácie si vedeli "podmaJiliť" určité vý
dobytky tak ako Suchoň alebo Ci·kker, 

2. ich "podmanenie" týchto techník 
s-vedčí len o zákoni-tosti vývinu, ku kto
rému sa mladšia generácia pri·mkýna, 

3. i oni boli vo svojej tvorbe niečím 
,,podmnnení" (nezabúdajme na vplyvy 
oviZdlušia českej medzivojnovej modemy), 
čo bolo základňou výstavby ich osobného 
~azu (rten z neba nespadol), 

4. ,teohnioká a estetická základňa tOho, 
čmn boli v mladších rokoclh "podmanení'• 
naši uči.tel'ia, 2lľejme novej generácii ne
poskytuje potrebnú mieru "špecifického 
zážitkového napätia" ("kvalitativnost se· 
váže práve n:a specifioké vniti'ní výstav
bové napetí díla jako celk,u"; Simúnek, 
HR 12/65), preto, aby bola na výške spo
ločenskej i umeleckej situácie svojej do
by, hľadá iné východiská s'Vojho štartu. 
Ze sa jej ako adekvátmejšie východisko 
javí ov.:zxliušie druhej viedenskej školy, je 
vecou jej umeleckého svedomia; rozhod
ne to však nie je žiadne negatívne omen 
ani príklon k "móde", ako by to ešte i 
dnes niek!torí ľudia radi dokazovali. 

I keď teda "v tomto pi'íopade i indiv i
duálni »SSUd« muže být dostatečne ob
jek!tivní" (E. Simúnek, HR 12/65), nieko
mu predsa môže prekážať, ak kritika ob
racia srvoju hlav nú pozornosť ta, kde ide 
o záipas o nové hodnoty (v d~elaoh všet
kých generácií) namies-to pohodlného glo
nifikovania hodnôt dávno u=aných a pre
bojovanýcll. Ze ni~orí skladatelia sú pri
tom konečne nútení viest dialóg iba svo
jou tvorbou, našej hudobnej klultúre iste 
nie je na Š!k!odu (ostatne národní umelci 
nikdy tento dialóg iným spôsobom ne
viedli). J:aS!l1o konkrétnosti, kde vlastne 
boli uverejnené disklriminačné kritiky ale
bo v čom mladšia mtika preceňuje mlad
šiu tvorbu ani odpoveď s. Simúnka na 
moje poználmky, žiaľ, neprinies•la. 

Juraj Pospíšil 
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Gyorgyi Ligeti 

REKVIEM 
1ue sólový soprán a mezzosoprán, dva 
jpäťhlasé miešané sbory a orchester 
!Komponované v r. 1963-65, revidované 
r. 1965 
Trvanie: cca 27 min. 
Prvé predvedenie: 14. marca 1965 v Stok
holme. Vydané edíciou Peters vo Frank
furte. 1965 

Llgeti chcel pôvodne komponovať vt
s lovne r ekviem. Sledoval tento úmysel eš
te aj vtedy, ked sa zapodieval tretou čas
ťou Die s 1 ra e. No čoskoro vyšlo naja
vo, že sa táto časť v ~orovnan[ so zvyčaj
nou omšou s rekviem r ozrástla do vel
kých dimenzi!, takže dve predchádzajúce 
čas t1 I n t r o i t u s a K y r i e sa stali 
:skôr akousi introdukciou, ponechávajú
.cou priestor už iba jednoduchému epilo
,gu záverečnej časti - L a c r im o s a. 

R e q u 1 e m a et e r n a m nastoľuje ttes· 
nivý pocit dezintegrácie, široktch priesto· 
:rov, zahalených do temnôt a zvestujúclch, 
-že sa bllži dačo strašné. Ako v ťažkom 
s ne sa zlovestné postavy neurčittch tva
rov vynárajú a miznú medzi tieňmi a v 
časti L u x p e r p e t u a sa dostaneme k 
.najtemnejšiemu miestu celého diela, k 
.chmúrnemu Večnému svetlu. Hlboké muž
-ské hlasy, duté zvuky dreventch fúkacfch 
nástrojov v tejto časti vytvárajú dojem 
-akéhosi tibetskélio rituálu pre zosnulých. 
"Bezprostredne, bez pauzy sa pripája časť 
·K y r 1 e, kde výkriky Kyrie eleison, Chris
te eleison kulminujú v za sebou nasledujú· 
-cich vlnách sťa v myriádach bltskajúcich 
sa svetiel. Ku koncu časti sa strácajú a 
celá scéna akoby bola o~ustená alebo za
balená hmlou. Nehmotné výkriky K y r l e 
-a jeho trblietajúce sa svetlá sa zrazu stá
vajú reálnym v časti D i es 1 ra e. V celej 

hudobnej histórii sotva nájdeme obdobu 
týchto apokalyptických vfzH posledného 
súdu. Ak by s me ich chceli k niečomu 
prirovnať, tak by sme ich našli skôr v 
obrazoch Boscha, Hansa Memlinga alebo 
Brueghela ako v niektorom hudobnom die
le. Sám Ligeti vyhlásil, že toto rekviem 
v jeho predstavá ch v istom zmysle zhr
ňuje všetky jestvujúce podobné skladby a 
že zvlášť D i es i ra e znamenalo preň
ho prekonanie strachu, spojeného s Is
tými koncepciami okolo smrti, a to tým, 
že Ich vymenoval a dal im objektívny 
tvar. Dielo je otriasajúce v svojej otras nej 
sile a poslucháčovi pone~háva tak málo 
možnosti úniku a ko Stravinského Pot o
pa. "Poslucháči by mali mať dojem, že 
sa topia. Celkom určite ~oslucháči n i e 
s ú v Noemovej arche."lj V konečnom 
účinku sa však elementárny konflikt ne
rieši ani neprekonáva, no strach sa zaže
nie a ustupuje pokojnému vyr ovnaniu sa 
s osudom. V šedom rannom svetle čast! 
L a c r i m o s a čas sa brieždi nad iným 
svetom. velmi vzdialeným od všetkého 
ľudského vedomia alebo histórie. 

švádsky rozhlas vybral toto dielo spolu 
so Sláčikovým kvartetom Lutoslwského a 
s niekoľkými skladbami menej známych 
škandinávskych skladateľov k 10. výro· 
čiu sér ie Nutlda musik. V mnohom ohla· 
de neuspokojivé prvé prevedenie bolo na
priek t omu pre všetkých prítomných otria
sajúcim zážitkom. Skutočne zanechalo do· 
jem, ktorý v švédskom hudobnom živote 
posledných rokov temer nemá páru. Eštg 
po týždňoch sa kritici v novinách s ~Iným 
uznaním vyjadrovali o predvedení. Jeden 
z nich poznamenal, že "všetka ostatná 
hudba akoby na čas úplne ustúpila do po
zadia." 
Počas skúšok Llgeti velmi starostlivo 

uskutočnil mnoho zmien v partitúre a ne· 
skôr celé dielo podrobil dôkladnej r ev!zii. 
Predbežný názov "štyri časti z rekviem" 
tiež zmenil na terajší, R ek v i e m, aby 
nevznikol dojem, že ide o fragment, ktor ý 
ešte treba doplniť. 

Po stránke technickej dielo predstavu
je obdivuhodný umelecký čin, javiac! sa 
v kombinácii spontánnej expr es!vnostl a 
monumentálnej konštrukcie, stoj! teda v 
protiklade k myšlienkovému smeru, pova
žujúcemu "výraz" alebo "obsah" ·za niečo 
Iné ako "formu". Ligetl srrávne predpo
kladá, že umelecký výraz - ak chcete: 
"hudobný obsah" - možno vyjadrovať Iba 
farmovými, konštrukčnými prostriP.dkamL 
C!m väčšia je absolútna formová dol<ona
Iosf, tým väčšia je aj hudobná sila diela. 
Je to tak, .ako to Stravinskij formuloval, 

Igar Stravinskij a Robert Craft: DiaLogues am.d A Diary. New York 1963, str. 96. 
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ked pr ir ovnal vlastný postoj k Schonber
,govmu: (Sch. J "Cínsky filozof hovorí čin
.sky, ale čo vlastne hovor !?" (Co je št ý l?) 
- a (Str. ] "To, čo hovorí činsky filozof, 
nemožno odlúčiť od skutočnosti, že to 
hovori po čínsky" (Pr Hišné zapodievanie 
.sa spôsobom a štýlomj.2J 

Ak neberieme do úvahy Ligetiho r anú 
- dosť početnú - tvorbu, je R e k v i e ro 
j eho tretím orchestrálnym dielom po 
Ap par it i on s, koncipovaných už v r: 
1956, no v konečnej forme prevedených až 
1958-59 s At ro o s~· h é re s 3), kompo
novaných na jar r. 1961, no koncepciou 
statických for iem siahajúcich po začiatok 
päťdesiatych rokov. Organové dielo V o 
i um i na z obdobia 1961-62 je v mno
hom ohlade príbuzné s A t m o s p h é r e s. 
Ligeti obidve diela považuje v istom zmys
le za inštrument álne rekviem (A t m o s 
p h é re s venoval spomienke Mátyása Sei
barta, k torý tragicky zahynul v r. 1960]. 
Fragment dvoch dalších rekviem, ktoré 
Ligeti sfce začal, no zanechal bez toho, 
aby Ich dokončil, pochádzajú z rokov 1953 
a 1956. Tieto spolu s ~.rvou verziou prvej 
časti Appar i t io ns z r. 1956 (vtedy 
nazvanou Viziék - Vfzie J a s nedokonče
nými partitúrami oratória I s t ar p o 
k o l j á r á s r a a V a r l á c i l pre k o -
m o r ný o rc he s t e r - z približne toho 
istého obdobia - vykazujú znaky určitej 
stavebnej architektúry a statických for
mových typov, ktoré prinášajú pozoruhod
ný rozvoj v porovnaní so zatial ešte stále 
neuver ejneným sláčikovým kvartetom 
M é t a m o r p h o s e s n o c t u r n e s z ro
kov 1953- 54, koncipovaných skôr bartó
kovskou hudobnou rečou. Ked A pp ar i -
ti o n s uviedli so senzačným úspechom po 
prvý raz na festivale ISCM v Kolíne r. 
1960, dielo považovali za revolučné čo do 
hudobnej konštrukcie. No tieto črty, vtedy 
nové pre skladateľov a poslucháčov západ· 
nej Európy, nachádzali sa už v Ligetiho 
dielach z polovice päťdesiatych rokov. V 
Ich prvej verzii (t. j. Vfziék] An par it i
o n s bazírovali n a sériách, ale ked Ligeti 
v r. 1957 napísal ďalšiu verziu [už s teraj
ším názvom ), mal za sebou už slávnu ana
lýzu Bouleza'] a - ako sa mi zmienil v 
liste z leta r. 1965 - už bol stratil všetko 
nadšenie pre prácu so ser iálnyml štr uktú
rami. Komentujúc R ek v i e m ~oznamenal, 
že seriálna hudba je mu už velmi ďaleká. 

R e k v i e m a ešte väčšmi D i e s i r a e 
pôsobia azda "konzervat!vnejšie" ako os
tatné diela pre - ako vr aví - spôsob 

ibid. str. 58. 

vyjadrovania a pre prísne polygonickú 
techniku. Hovorí: "K tomu by som chcel 
iba povedať, že mi nezáleží na tom, či ma 
zaradujú medzi ,avantgardistov' alebo me
dzi ,reakcionárov'. Pre mňa je dôležité 
iba to, aby som pfsal hudbu, akú si pred
stavujem. Ideologické aspekty sú irelevant
né a ja nechcem odôvodňovať svoju hudbu 
nijakým ideologicko-teoretickým systé
mom. v tomto ohlade považujem názor 
Stravinského za jedine správny. Ako Stra
vinskij, staviam sa indiferentne ku kon
ceptu modernosti. Podla mňa to, J;-ravda, 
ani nemá nič spoločné s možným, ,épater 
ľavant-garde'; nechcem "épater', chcem ro
bit iba to, čo považujem za správne. To 
je všetko. Móda ma n ezaujíma." 

Korene diela R e k v ie m možno z hla
diska štylistického v Ligetiho tvorbe Iahko 
odkryť: prvé dve časti nadväzujú na cha
rakter A t m o s p h é r e s a V o l u m i n a , 
hoci sa rozvíjajú kontrapunktickými po· 
stupmi (Kyrie je v skutočnosti akousi ob
rovskou päfhlasnou dvojitou fúgou s té
mami zloženými zo štvorhlasných lnterva
lových, no nie r ytmických kánonov; dalej 
body nástupov fúgových tém srolu vytvá
rajú melódiu časti Christ ej . Tretia časf, 
v ktorej sa všetky vokálne a inštrumentál
ne sily po prvý raz spájajú, prináša roz
vinutie tendencií vokálneho komorného 
diela A v e n tu r e s, komponovaného v r. 
1962; nájdu sa tu aj isté reminiscencie na 
A p p a ri t i on s. štvr tú čast možno už 
ťažšie zaradovať. Je komponovaná pre dva 
sólové hlasy s orchestrálnym sprievodom 
komorného ladenia a transparencie. Pô
vodne mala trvať Iba 3 minúty, no vyšla 
na skoro dvakrát takú dlžku. Je kompo
novaná v zmysle "Ausklingen" ako niečo 
romaly sa vzďalujúca. Tento charakter 
sa zdôrazňuje ~ri "judicando homo reus" 
s jeho temer proceslu 'Pripommalúcou 
hudbou pre čembalo, sláčikové tremolo con 
sordino, zdvojujúce sólové hlasy, a dvo
jité basové pizzicata sui ponticello. Po 
formovej stránke je časť velmi jednoduchá 
a jednoznačná. Je v konvenčnejšom zmysle 
slova "najkrajšou" zo štyroch častí a ne
nachádzame nijakú presnú obdobu toho 
druhu v Ligetiho neskorších dielach. 

V Aventures a v Nouvelles 
A v ent u re s na ne nadväzujúcich 
ktoré pôvodne koncipoval roku 1962 ako 
ich druhú časť - Ligeti používal akúsi 
imaginárnu reč, k torej integrálnu časť 
kompozičnej schémy tvoria sémanticky 

' bezvýznamné slabiky a zvuky. V diele 

Pôvodne to bol názov zatial ne:predvedenej elektronickej skladby z r. 1957-58. 
Gyorgy Ligeti: Entscheidung und Automatík in der Structure Ia, Die Reihe 4, edícia. 

Universal, Viedeň 1958, str. 38-63. 
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R e k v i e m, pravda, zhudobnil daný text. 
Problém vzťahu slova a tónu je jedným z 
najzaujímavejšlch aspektov skladby, no je
ho rozvedenie by vyžadovalo zvláštnu ana
lýzu s hudobnými rríkladmi, pre ktoré tu 
niet miesta. V dôsledku už!vania textu, a 
nie iba expresivnych vokálnych zvukov 
alebo - ako je to v krátkej elektronickej 
skladbe A r t i k u l a t i o n z r. 1958 - z 
vokálov odvodených zvukových štruktťír, 
deje sa tu tiež návrat ku komponovaniu 
s presnými intervalmi, vzdialenými od 
strapcovej techniky, uplatnenej v Atm o s
P h e r e s alebo V o l um 1 n a. Toto kompo
novanie so strapcami čoskoro degenero
valo v manierizmus u skupiny iných skla
dateľov. Pre Ligetiho však raz ťíspešne vy-

Trenčianske Teplke sa tcmto leta už po 
druhý raz stéllli dejis~om nesúta?mého me
rania síl mladých slovenských koncert
nýdh umelcov. Zá!kladná podmienka pre 
účast bola rovnaká ako pred dvoma rok
mi: byť talentovaným posLucháčom od
bonnej školy (ikonzoovaJtória alebo AMU), 
resp. mat maximum jed€al rok p;o a:bsolu
tár.iu. Tiež sa opakovali pohovory odbor
ných eXipertov s účiin'kujúcimi pod vede
ním Sekcie koncertných umelcov SČS 
prof. pražs1kej AMU K. P. Sád~a.. Novotou 
bolo rozšírel!lie VJ'ISIIiúpení niektorých účô.n-

riešený technický problém už nie je za
ujímavý, Tento postoj - nikdy sa naopa
kovať, nikdy nezostať na získanej pozí
cii - zdôvodňuje, rrečo diela tohto skla
dateľa patria· .nesporne k najbohatšlm' 
a najzaujímavejšfm v súčasnom dianL Tak 
ako Stravinskij, aj Ligetl by svojou hud
bou mohol vyvolať dojem prekvapivej štý
lovej protichodnosti, no pri bližšej analý
ze sa jasne ukazuje, že tento dojem je iba 
povrchný. Pod ním sa skrýva tá istá silná 
individuálna myseľ, schopná prejavovať sa 
čo najrôznejšou výraznosťou a súca vy
tvárať z najrozličnejších materiálov niečo 
originálne, dôležité, predtým nepoznané. 

OVE NORDWALL 

Druhá prehliadka1 

mladých slovenských 
interpretov 

kujúcich na polrecital; jedna účirn'kujúca 
vystupovaJla dokonca celý večer - tým sa 
počet k~mcentov zvýšH na osem. Ak už: 
pred dvoma rokmi posudzovaJtelia jedlllo
myseľne konštlatovlalii vysokú úroveň i:n
terpretov, tento ročník prehliadky moŽill<> 
bez zveličenia označiť za ešte úspešnejší. 
Z'V'lášť po~orwhodl!lú úroveň preukázali 
k'lawiristi - najmä žiaci bratislavských 
hudobný.ch učilíšť. Veľmi sľubná je a:i 
úroveň komorných telies ; ich duchovným. 
otcom je pedagóg bratislavského konzer
vatória Jál!l Pragant. 

14. augusta. Etena Hilmerová - kta.vír (F. Clvopiln: 2 ma.zurky exp. 59, č. l a 3, Fan
tázia f moL, op. 40, Nocturno H dur, op. 32, č. l , Va!čhk As dur, op. 42, Pol.onéza. fis mol, 
op. 44, Etudy: F dur, op. 25, č. 3, Ges dur, op. 10, č. 5, c mol, op. 10, č. 12). K lavírne 
trio: Ge-novéva Cápová - kkhvír, Peter Michalica - husl.e, Jura.j Alexander - vio~ 
čelo ( Lec,tQ.ir: Klavírne trio; A. DVOŤák: Trio g mol, op. 26 ). 

E. Hi,nneravá si odváŽ!l1e 2'NIOli'la práerez 
p~idky celým dielom F. Ohqpil!la. Jeho 
zv.Iádnuti.e predsta'V'Ovalo nielen N"eľkú 
tech!n.;ickú a prednesovú nárOČlTlosť, ale aj 
fylziokú. čiastočne sa to prejavhlo na etu-

dách - bolo v nich cítiť uvčĽtú únaVoU • 
. Alle to mladej umellkyni sotva možno vy
čítať - skôr to, že uprostred -svojho vy
stúJPenia neurobitla dlhšiu pau~u, ako tO< 
býtva zvykom .na sólisti()kých vystúpe-

Ukážky z prác A. Logothetisa. (k článku J. Pa.cUa) 
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niaoh. Jej hra sa vyznacuJe mimoriadne 
ši:ookým - dYinamiokým registrom v me
dziach pi001issima poss. a mf; má básni
V'OSt a jemnost, !Nehkosť a zároveň vzlet. 
T.renčia.nsk!oteplioké vystúpenie H i-rnero
vej bo'lo prípravou na chopim.ovS'kú sútaž 
v M. Lá.zňadh, kde zíS!kalla druihú cenu. 

Prednes tria bol ha!IldkapovaJný pred
časným na=koVOOlían violončelistu, v dô
slediku čoho od(padl.a pred!po;k1ladaná spo
ločná prí•prava. 

Preto tiež došlo k prog1ľamwej :m1ene 
- Leclari.re nahradil pôvodne plánovaného 
Vileca. HuSil.ista a čeli·Sita sú navyše men
tálne dosť protikladné typy - Michal,ica 
je typ racionálneho stvárňovart:eľa, Ale
Xl8illder zas bezprostredného muzikanta. 
Napriek tomu trio má r~odne budúc
.nost; dokazuje to kult~ jeho prednesu, 
hoci v oboch skladbách ostalo dl~níkom 
,požiada'V'kám š tý'lovOSiti. 

16. augusta.. Judita Szokeová - husle, Helena GáffOTová - lclavír. ( J. Bra.hms: So
nát a pre husle a kUIJvír G dur, op. 78), Elena Letňanová- klavír (I. Stravinski j: Piano
rag-musik; A. Skriabin: Sonáta č. 5, op. 53), Július Cižniar - hoboj, Helena Gáffarová. 
- klavír (M. Vilec: Sonatin.a. pre hoboj a k/lalvir), Magda B~a.hušwková - spev, Tetrézia 
Harálvová- klavír (F. Schuber-t: Gretchen am Spinnerade; F. Liszt: Oh, quand j e dars; 
D. Kardoš: Piesne o láske), Sta.nisUIJv Zambarský - klavír (B. Martinú : Sonáta pre 
klaví r). 

J. Szäkeová hrala neľahkého Brahmsa 
spamät i - veľmi disciplinovane, s ušľach
tilým kornomým tónom zvláštneho až za
matO'Vého odtieňa. Skvele ju sprevádzail:a 
H . Gáfforová. Szäkeová by v budúcnosti 
maLa dospieť k vytvorenňu koncentrova
ného, a predsa bezprostredného prejavu. 

E. Letňanová zaradhla Stravinského na 
za:čiatok dost neštastne - nebola ešte do
statočne rozohraná. Zato SIDľi.abÍIIla zahra-

la virtuózne, a ta!k dokumentovala svoj 
nesporný l'a.&t. 

J. Cimiar uplatn~l sýty tón v nást rojove 
vďačnej skJl.ad:be. Blahušiaková spoči.artku 
značne dis1Jonova'l.a; pekne však stvárnila 
Kiardošov cyklus. 

S . Zamborský má m1ysel pre ly.r.ioké 
tieňovan~e i dramatické ~adácie. Jeho 
prejaJV je neefektný, a le o to viac pre
svedčivý. Už samotmý výber nesmierne 
náročného diela zasluhruje si ú ctu. 

18. augusta. Tťlltjan.a. Fraňová - klavír (.J. Brahms: Ba.lada b mol, Rapsódia F dur; 
A. Babadža.ňam: Poém; E. Suchoň: Metamorfózy). Sláčikové kvatrteto: Viktor Simčisko 
- I. husle, Jaroslarv Bílik - II. husle, Stwnisl-ava Olléová - "VWla, Karol Filipovič -
violončelo, Pavol Kováč - kla.vír (M. Vilec: Slá.číloové kvartetiO; B. Martinu: Klav írne 
lvvinteto ). 

Zámena pôvodne plánovaného Glazu
nova (.Rrelúdirum a .iiúga) Brahmsom ne
bola štastm.á; navyše Rapsódia na kon
certnom pódiu ct.Puhej polovice 20. storo
čia nemá čo hJadat. Je to ek:lekltioký kon
glomerát . Najlepšie ,ivyšiel" Babadžaňan, 
záv.islý zjava1e od P.rokofieva i Ohačatu.r
jana, 1'02Jhodine však poskytujúci m<>Ž'IllOSt 
uplatniť teahn!ickú b.rhlan:tm.ost - a to je 
Fraňovej siJná zbraň. T iež krehlrost, blíz
ka romaaJ.1izmu, je jej vlastná. P.reto nie 
di'V, že v:0b0ľ!De zahrail:a štvrtú čast Meta-

mor:fóz. V ostatnýcll častiach tohto cyklu 
sa stried.alli úseky vydaJrené s menej vy
darenýuni; .F1raňová nie vždy dostatoone 
vedela :zNÝjl'azniť tematické ,,!Ilosné 9tlpy" 
a prílišnou r.apsodičnostou porušila k la 
sické pozadie, pre Suchoňa také dharak
teristioké. 

K'Var.teto sa >'Y=ačuje k.u1tiV'O'Vanosťou 
a dobrou súhrou, nie je však ešte vyrov
nané. K.rásny tón má violista a violonče
lista. Veľkou kul.ltúrou tónu sa vyznačuje 
skvelý muzilkOOlt P . Kováč. 

19. augusta. Eva Ka171JI"Lová - orgam ( J. S. Bach: Prelúdium a fúga e mol; D . Bux 
tehude: Prelúdium a fúga fis mol; F. Liszt: Prelúdium ·a fúga na me.no Bach; C .. 
Framck: Clwrálna famtázia h mol; M. Reger: I ntrodukcia a. passacaglia f mol). 

Nie vellký nástlroj IIrenčianskeho evan
jelického o!N"ámu - pätnást regisrtlrov a 
jedna kombinácia - nedal momost Uiká
zať schop!l.OSiti E. K.amruovej v celej šírke. 
Na obmedzenú dispozíciu n ástroja dopla
tilo najmä úvodné Bacllovo prelúdium a 

celá BuXite!hludeho Skladba. Ostatné čísla 
mládla prijléllteľne. Zvlášť pekne vyzneli 
Firanek a Reger. V budúcnooti sa Ka
mrlová bude musiet sústredit na väčšiu. 
rytmickú pregnalilltnost. 
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21. augu-sta. Jozef Vizváry - kLavír (F. Chopin: N~octumw c mol, Etuda h mol; E. 
Suchoň: Malá suita s passaoagliou, op. 3), Q.uido Holbling - husle, Stanislav Zambor
.ský - klavír (B. Martinu: Koncert pre hu.sle), Anna Mihalíloo:vá - husle (P. Hinde
mith: Sonáta pre sóLové husle, op. 31, č. 2), Daniela Varínska - klavír (F. Chopin : 
JVf,azur<ka a mol, op. 17, N.ooturno As dur , Scherzo h mol; B. Bartók: 3 časti z cyklu 
V prírode - S bubnom a píštalou, Hudba noci, Hon). 

J. Vizváry disponuje pmrotriedrrwu tech
nik.ou (zvJášť okitávovou) , kto:rá mu dovo
ľuje suverénne prelwnať i najväčšie ná
strahy skJadieb. ChQPina stvárňoval ne
.senti!mentálne, s mužnou plnok<rv:nou ly
rikou (krásne vyznelo najmä Noaturno 
c mol). Ešte väčší zážitok prilpravill máil:o 
hráv.al!lou Suchoňovou sk:ladbou, zvlášť 
vzorne vystavanou passacagliou (s vý
nimkou fa11by jej mlk1ončenia). 

Holblingov rast za posledné dva l'oky 
je veľmi mar.k:antný; od technicky precíz
. nej hry sa prepracoval k hlbšej intenzite 
-cítenta. Mies,tami by sa však od jeho 
_prednesu žliac:ba'la väčšia ry,tmioká pevnosť 

a intonačo:lá čjstota_ Zarrnborský je pro,to
t)'lp výbQľiilého ::wrevá.dzača. 

V drtuhej polovici pro~amu vystúpili 
jedna po dlruhej najväčšie talenty vo svo
jich odboroch t. č. na Slovensku. M iha 
lítková očarr~ila subtí:l!n)"m, krehkým preja
vom bez tedhnického kazu, Varínska ob
rovskou amplitúdou dynamiky a fan:'by. 
Je eminentne tvorivým typom. Jej Oho
piln sa nepodobal salórunym kvetinám ro
m&n:ti'27tljúceho sentlimentalizmu, a predsa 
mu nechýbala básnivosť, kým Bartók boJ 
naj:lepším k!lavírnym č~slom prehliadky 
vôbec. 

23. augusta. Miloslav Starosta - klavír (A. Očenáš: Mladost; C. Debussy: Ostrov 
·radosti; F. Cho;pin: Noctwrno Des dur, Balada f mol), Viktor Simčisko - hu.sle, Parvol 
.Kováč - klavír (P. Hinde.mith: Husľový koncert), M<llll"ta Nitranová - spev, Magda 
Móryová - klavír ( J. Pospíšil: Tri piesne pre spev a klavír na slová moravskej rudovej 
poézie; F. Kafem.d.a: Nápbs na dome z cyklu Styri piesne; E. Suchoň: Dve piesne z cyklu 
Nox et soUtudo- Zmráka sa, Topole), Karol FiLipovič - violončelo, Pavol Kováč -
klavír (A. Chačwt'Uirian: II. čast z K oncertu pre violončelo). 

M. St.a.rosta je ty;pom mimoriadne kul
ti'V'Ovaného, jemného hudobníik:a. Slweil.e 
stvárňuje klrehk é, éterické nálady. Rret o 
mal najväčší úspech v prednese pl'Vých 
troch častí Očenášovej Suity. Ohý.ba mu 
však proti!pól - z.mysel pre aklcan,ty a dra
matičnosť. Jeho Debussy a Oho.pin sú síce 
pre<myslení do detai'Lu, no mňa nechali 
úplne chl:ax:lného. 

V . .Simčisko si vybral veľmi ťaž.ký a zá
:I'oveň neefektlný k<mcem. Dok1umentoval 
na ňom svoje vyspelé hudobné cítenie, 

dobr,ú techn:ik1u, ale miestami podľahol 
Ú!nave a nehnlll ce1k1om sústredene. 

M. Nirtranová prirpravila malú, ale pek
nú kyiticu piesní, čím potvlrcliJa, že patrí 
k vel'ký;m intevpretaČiným nádejám. Jej 
sýlty dramatidký S'oprán a prvotriedina a.r
tilkulá:cila jiU predUl1Čujú na javisko. 

K. Filipovič má zvučný nOSI!lý tón, je 
pliiTOMVi!lým hiudobnikom, k!torý by mal 
dostat čo naj'Vli,a:c príleži1:os-tí na samosrtat
né vystÚd)errTia. 

25. augusta. Vladi-slav Bru.1l11ter ml. - flauta, Rudolf Macudzinski - klavír (W. A. 
Mozart: Koncerf't pre flautu G dur; P. Métna.l: Variácie pre flautu a k~avír), Jozef 
Gašparovič - trombón, Hel.ema Gáfforová - klavír (G. Ch. Wagenseil: Koncert pre 
trombón; F Martin: Balad·a pre trombón), Marta Filová - klavír (B. Smetana: Polky 
f mol a E dur, Koncertná etudn C dur; S. Pro1oofiev: III. sonáta pre klavír). 

Na tomto koncerte malo pôvodne účin
kovať Brati'Sdawské komorné združenie 
pod taikltoVlkou J. P.raganta. Z teohnicl:ýoh 
príčin sa jeho vystúpenie neuskutočnilo 
- tým však nemohli na prehliadke samo
statne vystÚipit viOlončelista R. Va-ndra a 
husli'sta J. Pekaira. 

Bvulninerov výlroon v oboch sk1ladbách 
paltriil k tomu najlepšiemu, čo bolo mož-
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né na prehl-iadke počuť: Mozal't bol priam 
WJorove štýlový (okrem k1adencie p.ľ'Vej 
časti, ktorá je pridllJhá a miet"lne roman
tizujúca), kým Métral je klo:rnpendiom ne
spočetnýoh f.!Ja:utovýlah fili1es, kto:ré dali 
mladému umelcovi m~nost ukázať šírku 
schopností. Zvláštnu zmienku si zasluhuje 
skvelý sprievod R. Maoodzili1ského. 

J. Gašparovič má vzdušný, zamatový 

·tón, pohy;bhl.vú techni,ku a dobré g,J.ohové 
dtenie. Skvele stvárnill baladickú tanečnú 
..skiladbu F. Marlina. Na pódiu je prwou 
lastoviókou dnes už nemailej triedy od
-Chovancov a žia!kov ped. J. Beneša. 

M. F illová v snéllhe o nevšedný prednes 

poprela pri polkách i~ch taneôný základ. 
Zato poda!la technicky perfektný výkon 
v Koncertnetj etude C dur i v P.roko.fievo
vej sonMe. Skoda len, že v expozíci.i neroz
líši1a viacej h lavnú a vedi•ajšiu skm,pinu. 

27. augusta. NGJtaša B ezeková - klatvír (C. Debussy: 4 skl-adby z cyklu Prelúdiá), 
Ružena Stúrová - spev Magda Móryová - klavír (E. Suchoň: Ad astra), Daniela 
.Kardošová - 1olavír (F.' Liszt: Variácie na Bachov motív "Weinen und Klagen) ; D. 
Kardoš: 2 časti z I . kLavírnej suity - Alla minuetlio, Toccata), Sláčikové kvarteto; 
Teodor Mészáros - I. husle, VHiam Dobrucký - II. husle, Ján Cút - vioLončeLo (W. A. 
Mozart: Sláčikové kvarteto G dur; I. Stravinskij: Tri kusy pre sláčikové kvarteto; 
L. H oloobek: III. sláči,kové kva,rteto ). 

N. B~ková sa najviac priblížlila De
bussymu v Terase v mesačnom svite; pri
jateľná bo}a t iež Prerušená serenáda. 
V úvodnej a záverečnej skladbe výberu 
mala via-c diferencovať úder . 

.Stú.rovej prednes Ad astra sa stal wcllo
l om celej prehliadky. P rekrásny hlasový 
iond je ovládaný be2Jl)ečnou technikou 
a slúži nevšedne ku:LtiiVovanému prejavu. 
~ed. M. Móri·ová vy·chovalia slovenskému 
hudobnému žiiVotu umelkyňu s naj.:k;rajší
mi perspek;tívami. 

D. K:a!rdošová bola handicapovaná pro
;gramovou zostavou : Lisztove Variácie 
bolo z;byrt;očné oprašovať z prachu storočd.a 

- sú dlihé a nudné. Kardošova Suita stojí 
na začiatku jeho opusového radu a jej 
pnvú 0asť si neželal počut ani sám autor. 
Karoošová je nesporný talerut, z oboch 
sk!ladieb "vydolovala" maxLmum - mys
lÍim však, že sama (resp. jej pedagóg) 
mala lepšie voliť. 
Začat Mozartom bolo od Mészarosovho 

lwarteta od,vážne; nie div, že napriek sna
he a vydéllreným detailJ.om mu ostali vše
ličo dlžmí. V Stra.v.ilnské.ho geniálnych mi
niatúrach boli hráči už omnoho rozobra
nejší a sústreden ejší; prakticky bez kazu 
predndesli posJedné Holoubkovo komomé 
dielo. 

28. augu-sta. Peter Socnrnan - violončelo ( J. Haydm.: K oncert pre violončelo a or
chester D dur; redakcia F . A. Gevaer:ta), Pe.ter Michalica - husle ( J. Brahms: Koncert 
pre husle a o:rcheste.r D diu.r, ap. 77 ), Sylvia Cápavá - klavír (P. I. Cajkovskij: K,oncert 
pre klavír a orchester b mol, ap. 23). Spotuúčinkoval Symfonický orchester Cs. roz
hlasu v Bratislave, dirigoval d.r. O. Trhlík. 

P. Soohman si zvolil nie práve l!lajšflast
·nejšiu redaikciu F. A. Gewaer:ta; na'Vyše 
- podobne aloo J. Alexander - musel 
predčasne narukovať a pred wojím vy
stúpením nemal veru regu!láme podmien
ky. Predsa všalk urobil ďalší krok v ume

·leckom raste. Miestami by mail upresnit 
ilntonácliu a rYtmus. 
Výč~tka n ie vždy presnej illltonácie 

patrí čiastOČIIle P. Miohali-cov:i, lež spôsob 
-stvámenie vel1kolepého Bramnsovho QPU
·su prezr.adiil toľko inteligencie a hudob
-nost i, že celikový výsledok pomačli1i dtrobné 
:kazy minimáline. Od Michalku možno 
očakávať ešte veľmi veľa. 

Cápová bril.al!llt'lle "odipál1i:la" Caj.kovské
ho koncenllamltný kolos; najmä jej ok:távy 
.a skoky sú skvelé. Zanechala veimi d ob
rý dojem. 

Dr. T·vhHk viedol orchester pevnou ru
"kou a nemalým podielom sa zaslúži[ o dob
:rú úroveň zá>verečného koncer.tu. 

Záverom nemožno obíst niek.toré nedo
statky prehiliadky. Boli predovšetkým or
ganŕza.čného ráZ'll, treb a sa i·ch však v bu
dúcnosti vyvarr:ovat. Účinkujúci neraz ne
mali kde ovioit. Koncectmá sieň patrí aj 
ilným poduj<lltiam (nap.r. módnej preh.1iad
ke a v nepria'Znivom počasí aj kúpeľnému 
orchestru); Ľ.SU nemá vy!hovujúce kla
ví-ry a dostat sa ku kľúčom od b udovy bol 
neraz problém. V nasledujúcich ročníkoch 
t r eba vopred vypracovať rozv.nh cvičení 
účinikujúdch, aby sa predäšlo zbytočnej 
nervozi1:e. Na pódiu treba lepšie zabez
pečit poriadkovú službu; neraz sami in
tel'preti museli prenášať pulty, otvárať, 
resp. zatvárať klaví,r a pod. Program musí 
byt defritíMne určený aspoň niekoľko 
mesiacov pred z-ačiatkom .prehliadky; len 
tak bude bulletLn ozaj smerodajný - nie 
alko t . r., keď prišlo dodatOOne k nielroi: 
kým zmenám (o tlačový·oh škri:altkoch am 
nehQvoriac). A treba prísne zakázať sa-
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movoľ:né :zJmeny a prídavky; pre svoj pri
m adooský nádyoh nepaltria na prehlliadku 
m'ladých! 

Budúci, HI. Q'OČinÍik ,preh!l:iadky sa má 
opäť uskiutočniť o dva roky. Podobne ako 
doteraz bude sa vyberať z najnadanejšíoh 
poslucháčov odborných hudobných učd
líšt, resp. i oh jednoročných absolventov; 
výber všalk bude muslet byt prísnejší, 
lebo účinkujúcim sa má poskyta1úť väčší 
časový interval než dot&az (sohéma jed
ného koncertu: l polrec1tal + 2 cca 20 

Absolventi bb 

m iln vystúpenia). Počet koncer.tov ostane 
praVdepodobne rovnaký ako tohto roku, 
je v šak distkUJtabi1lné, či je potrebný lron
cer.t so symfoniakýan orchestrom. PohQvo
ry s účinkujúcimi majú prerásť v iiilter
pretačné semináre. Vzhľadom na to, že· 
r. 1968 je jubilejným rokom čs. štátnosti,. 
očakáva sa od účinkujúcich, že sa v pro
gramoch objaví viac diel domácej prove
niencie z posledného polstoroč.ia. 

Igor Vajda 

Záver koncentnej sezóny 1965/ 66 bol priamo nab~tý závažnými ' podujatiami. Breti
slawké hudobné sláVil'losti tohto roku boli :z;vlášt bohaté kivaláitatívn1e - a le i kvanti
tatíV1Ile - m.brali časť aJPrHa, celý rrnáj a čast jú~a. A koniec júna bol v Z111amení 
atraktív:nej a zaujímavej udalosti, alrou bol I. medzin árodný festival ilanečnej piesne. 
Pomedzi a najčastejšie súčas.ne s týmito akciami prebiehali absolventské koncerty 
bratislavsik.ého konzel'Vartória a Vysokej ~oly múzických umení. Nlie ddv, že pri toľ
kých kolíziách s>Orrn nestiihla navští'Viť všetky absol.venrtské koncerty mladých adeptov 
umenia, a preto v hodnotení vychádzarm nielel!l z aboolventského výkonu, ale a j 
z predcllád:z;ajúcich verejnýoh vystúpení, prípadne sa opieram aj o hodnotenie i:nýoh .. 

ú,vooom treba povedať, že tento rok bol bohatý na dobrý priemer, pričom mimo
ri.adny.oh zjavov bolo veľmi m álo. To je z hľadiska .výrviOja hudobného žň.V'Ota na S lo
vensku v tej.to ebaipe veimi výhodné, lebo potrebujeme kv"al.ifilkovanýani ľuďmi soanovať 
predovšetkým slovenský ,vidiek, kým so špickovýTmi zjawmi si nevieme zatiai rady, 
keď·že lwncertova:ním Sla na SLovensku nik neuživí. 

Druhý mO'll.lent tohto roku obzvlášť výrazný je otázlk.a profilu absolventa konzer
vatóľlia a VSMU. Kým v minulých rokoch som hovOI1ila, že rOZVQj talentu sa nedá 
vtesnať do jednatliwýoh stupňO!V škôl, prirodzeným spôsobom sa prelina a voroiel sa 
jav í nie v k'Valiie výlronu, a le len v kvaJ!ltô.te - pretože aboolvent konzervatória pred
vedie len jednu väčšiu skiliadbu , kým di.plomJa[bt VSMU kmicer.t s orchestrom aj reci
ta l - , v tO'll.lto roku sa akosi stiera i tento rozdiel. Vá.ac absoliventov konzerva.tória. 
zaJkončdlo svoje štúdiwrn polrecitaJLam a niektorí recitalom. Nie je to kiO'll.ečne nič ne
možného, veď v prdebehu šiestich 11d.kiov odborného štúdia získ;a poslucháč dostatok 
n aštudova111ýoh diel, z ktorýoh možno :rosta'Vit recňalový program. No nejde len o to. 
Nestačí, a by ceLovečerný program bol len fažko vy.pote:ným "zliep.ancorrn" všetkého, 
čo sa pool.ucháč nauči>l. Je potrebné, aby pl'ogram bol zámerne plľipravený ako celok 
s jasnou dr.arrnaturgiou a gradáciou. A oto s a nie vždy na !rom;erwatóriu podarí. (Občas. 
ani na VSMU!) 

Problém vys:kyroujúci sa už niekoľko rokov vystúpil manka:n1me i v tomto roku: 
inter.pretáoia ba!rokovej a klasickej hudby je oveľa slabšia ako in;ter,pretačná úroveň 
romantickej hudby, no najmä XX. slloročia. J e potešňe!né, že mladému interpretovi 
j e najbližšia mladá hudba, !liO na druh e j strane pre oe~kový rozvoj umeleckého profilu 
~udobní:k.a je bezpodmieneČine nevyhn!utné zvládnuť tieto štýlové obdobia, pochopif 
1ch, ba priamo sa s nimi stotožniť. Nehovoriac o ich .význame z hiadiska nástrojového, 
tzv. teohnick.ého. V rom.antickej a najrrnä modernej hudbe sa všeličo "schov á" a efekt 
je ohromný - alle v Bachovi alebo Moza.Iltovi každá stratel!lá nota ohýba a "postaviť~ 
Beethovenovu sonátu dokáže len skutoČiný muzikant! A najmä u tých, ktorí m ajú. 
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ambície pre daJlší l'ozv-oj, treba myslieť na to, že na sútažiaoh ailebo zahraničných 
pódiách nebudú posudzovať podľa Skriabilna alebo Prokofieva, ba al!li podľa Debussyho, 
3le rozhodne podľa Beetho.,ena, Mozarta a Bacha. · 

Tento pmblém je veľmi vypuklý u dyoháirov - i keď ich úroveň vcelku je stúpa
júca - čo sa prejaviJ.o i na niektorých celoštátnych, ba aj medzilllárodných súťažiach. 
Nemožmo hovoriť podrobne o všetkých - ;;,pomeňme len niektorých: 

K amil Ro š k o (ped. J. Snóbl) - meno n ie ne:nn.áme. Zúčastnňl sa na ni~o?kých 
súťažiach a veľmi úspešne sa uviedol pred dvoma rolmni na I. prehliadke mliadých 
koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach. K.aroé jeho 'Verejné vystúpenie 
je serióZ'lle pripra vené. J e to pl'Ilok!rvný muzikalnt s prekrásnym tónom, výbornou 
t echnikou dychu, s ve!lkou dynamickou škálou. Naj'Vyššie oceňujem jeho výlron v Hin
dem'ilthovej sonáte pre nrubkiu. 

Pavel Barto v i c, žiak toho istého pedagóga, zahral na svojom diplomovom 
koncerte !Zilamenite lrompozične n ie najštasbnejší, zato nástrojove vďačný Ara~uňa111ov 
trúbkový koncert a veľrrni svedomite a cit livo taktiež Hindemi<tbovu sonátu; zato 
Rayd:nov koncert nebol b ez kia~ov a bolo cítiť, že ho hrá len preto, lebo musí. . 

Tak isto veiani dobre pripr avený hobojista Július Ci ž ni ar (ped. R. Novák), 
Ktorý okrem iného zahral suverénne a s pllllým zanietením premiérové dielo I . Koneč
ného, v H ändl<ovej a Bachovej sonáte bol nervózny a neistý. 

U spevákov sa nedá jednoznačne povedať, že by sa najviac stotožňovali s hudbou 
XX. storočia aJoo väčšina inštrume:ntaldstav. Tu je celkový problém štý·lová interpre
tácia piesne 'Všetkých období a le:n máloktorému adeptovi sa podarí skutočne štýlovo 
·pochopi! pieseň arko kompoziČiný celok. Tohto roku sa, ~iaľ, neobjavil ani jeden zo 
spevá<kov, o kitorom by sa bolo mohlo povedať, že je pre komcmný spev prínosom. Na 
VSMU speváci dipl'Offianti :zJname:nali len dobrý p rJemer a budú mat so svojím wrniest
nen~m asi ~tli. 

Anna Kr i ž an s k á (doc. A. Ko.vinSká) m á jemný, čistý a :z;vonivý soprán, a le 
príliš malý pre opernú scénu a málo farebný pre koncertný spev. I keď nemožno po
prieť, že jej výkon na koncerte i ľiT opernom predstavení (mám dodl!les v pamäti z mi
·nulosti jej pôvabný výkon v Blodkovej V studni!) mal pečat solídnej a svedomi·tej 
prípravy, muzikálnosti a na~mä pilnosti. Myslím, že by sa veľmi dobre osvedčila v pe
-dagogickej práci. 

Hedviga L u z ar o v á, žiačka toho istého pedagóga, má väčšie hlasové možnosti, 
jej m ezzosoprán je !Väčší a hádam aj tvárnejší. Pritom však akosi vo vývoji stagnuje 
a všetlro, čo predniesla - či už na koncerte, alebo v opernej úlohe - n ieslo ešte pečať 
nehotovosti, i keď je prísľubom pre budúcnosť. 

J án Z em k o (ped. A . Hrušovská) po nie cel!lrom vydarenom Fentonovi v Nico
iadovýdh Veselý,ch paničkách - ktorý mu ani h&ecky a:TIIi spevá cky najlepšie nevy
šiel - na svoj0'111 piesňovom polrecitali relatíVlJ'le prí jenme prekvapil. I keď pri bež· 
nýoh kvitériách nešlo o výkon mimoriadny. Zemkov tel!lor má bary•tÓ'l'liOvé zafarbenie 
a najmä 'VO výškach mu chýba tenorová mäkkosť. Pritom nemám na mysli tel!lor 
l}"ľický. Zemko nie je, a:ni n ikdy nebude lyrickým tenO.l'om - no i tak musí svoje 
výšky zbaviť nási·llllosti. Musí si obohatiť aj dynamickú škálu najmä smerom k pianu. 
Zatiaľ si s predklasiakou tvorbou nevie rady ; zato emocionálne silný cykd.us V. Nováka 
Po'hádkia srdce m u vyšiel pôsobivo. Tam sa najjasnejšie ukázali možrrlosti ďaJ.šieho 
rastu, kltorý mu určite zabe2lpečí práca v baiiliS'kobystrid<ej opere. 

Dôra~ejšie na seba upozornila - i keď sa piesňO'Vej tvorbe vyhla - Marta N i t 
rano vá ('IJed. M. Móryová). Vo vef.kej ári>i Amél>ie z opery Ma~rný ples G. Ver
diho po1Nrru1a , že je veľký talent a že je j v pravom s lova zn1ys·le dramatický soprán 
má pred·p oklady pre ďalší mzvoj. J e to ve1iký, sýty hLasový fond , schopný naplnit 
veľký priestor. Napriek subjektívn1yrrn a objektívn ym tažkostiam počas štúdia j e 
technicky dobre prilpravená (výborne dý cha). Jej prejav je dramaUcký, prh·odzel!lý 
.a b ez zábran. Pri svojom temperamente sa však d á príliš uniesť dramatičnos~ou a VIte
dy m á sklon k distonovandu. Má predpokJady stat sa veikou speváčkou, vyžaduje to 
v šak ešte veľa práce a ukáznenosti. 

Sláčikári sú úzkym prof~lom n ielen u nás, ale a j v celej Európe. Je ich celkove 
.málo, a a j keď sa na školách objavti.a, hneď po absolutóriu konzel'Vatóri.a ich pohltia 
.orchestre a na VSMU sa ich dostáva málo . Z VSMU tohto roku vychádza jedilllý 
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dip1oma!Ilt huslista Jifí V še tu l a (ped. J.elíJnek-Bauer) a violistka Klára N ad a.
v a š k o v á (ped. H úsek) . Obaja reprezentujú dobrý priemer, ktorý kladne prispeJe
k úrovni lllašich orchestrov. Pre sólistické pôsobenie nemajú predpoklady - zato by 
mohli uvažovať o korncxrnej hre. Bodobný typ je absolvent konzervatória Jaroslav 
B í 1 í k (ped. A. Vl"lteľh ik!torý už sa prev~e sú:stred:i!l na !komornú !hru. Alena. 
Bendík o v á (ped. V. K ofínek) upozornila na seba najmä v Suchoňovej Fantázii 
a burleske. Bre Slovanskú filharmóniu, ktorej je už Nenkou, je prínosom. 

Osob11lnú :mnienklu si zasluhujú Stanisla'Va Olléová, Lí'Via Križanová a Viktor Sim
čisloo. 

Stanislava O ll é o v á (QJOO. A. Vrte!) alko a:bsol'Ventský .výlkon u'Vied!la zaují
mavý Koncert funébre súčasného západonemeckého sk_ladateľa K.. A. H~anna .. 
Koncert nie ľahiký najmä z hľadiska pam ärtJ.i a poch operllla obsahu d1ela. Tato m lada 
nenápadná interpretka ma u pútala práve pochopením a zaujatím, aký.m vystihla 
meditatí'VIllooť diela, s akou neobyčaj1n:ou citl!iivosťou, muziká·lnosťou a vrucnosťou sa 
stotožnila s obsahom kJO<ncertu. V tejto jej črte vidím mo2most ďalšieho výlvoja. 

Lívia Kr i ž an o v á (ped. V. Kofínek) je jednou z tých, kJto:rej vedenie konzerva
tória zver iLo samO!Sitartný celovečerný koncertt. J e to veľmi svedom:iltá a pi.lná huslistka 
s ·ušľachtilým tónom, čistou iDJtonáai.ou a muziikálmy.m prejavom. V dynamike vie, kia.rn 
až môže a všetko s veľkým vkusom pdspôsobuje svojim možnostiam. Napriek tomu, 
že neľahký program, krtlorý absolvovala od Beethovenovej sonáty cez ~chuberta a 
Dvofáka až po teohnicky veľmi náročný Paganin~ho koncert D dur, 2'Vladla talkmer 
be:z;chybne, nejde tu o tYJP virtuó:lJky-sólistky, ale rtňež skôr o typ komo_nnej ~lľ~čk!. 
Jej členstvo v Slovenskej fiJlharmón~i je napokon dostatočným dôkazom, ze neaspriDUJe
na sólistickú kariéru. 

Možnoslj;i sólistického uplatnenia má - podľa môjho názoru - Viktor S i m č i s k o. 
(ped. A. Móži). VenJUje sa síce komornej hudbe a je pl'i.máriom jedinéh o ml~dého mar
teta, ale výkon , k.torý podal na svojom absolventsk!om koncerte, dO:kazuJe, že v_ bu
dúcnosti by m al čo povedať ako sólii'Sta. Husľový lroncert Paula Hindem1tha rue Je 
interpretačne jednJOduchý. Vyorovnať sa s týmto dielom ako cehlrom, predpokladá roz~ 
vinU'tý irnte1ekJt. Preklenúť stavebne problematkkú voi!I'lú časť v jej vyrOV!I'lanom pok.OJL 
a zrelosti a :z;ačleniť ju do celkiu ta:k, aby "zapadla", vyžaduje nemalú muzik.alitu 
a určitú umeleckú ooobnosť. Toto sa Simčiskovi podan:i·1o, a preto si myslím, že má 
predpoklady pre ďalší rast. 

J ediný absolvent-Y.iolončeldsta Kari)} Filip o v i č (ped. G. Večerný) je ďalším 
členom spomínaJného kva11teta. HTall 11ozsiahly a z h:taddlska výstaVJby diela nie JVeľmi 
vďačný Chačaturianov V1olončelový lroncert, pričom sa mu podarilo muzikálne zdolať 
všetky úskalia k.oncertu. Má kráS111y zvučný tón a =ysel pre gradáciu a výstavbu :firárzy. 

Aspoň krátku =ienku :z;as.Iuhuje organistka R enáta S ad l oň o v á (ped. d~. Fr. 
Klinda), krtlorá uloončila štúdiá na VSMU veľkým reciltallovým_ koncertom. f!Tala n~ 
ňom diela J . S . Bacha, Brahmsa, Distlera, C. Fr<l!Ilcka, Messraena a Duprého. M~ 
zmysel pre štýl, premyslené registravrutie, je výborne ,tec.hn;icky p:ľ'iiprav~á a ve~11m 
muzikálna. Na svojom koncerte uviedla prvý raz v Bratisla'Ve Messiaenov L Appartion 
de l'EngHse éter:nelle, čo bol d ramaturgický čim. Má mzhodne ďalšie možnosti rozvíjať 
sa. Subjektí'Vne, samozrejme - ale objektívne?? 

Ako vždy je - žiaľ - najviac kl.rav.iristov. Alno, žiaľ. Co bude s nimi? Absol~entä 
konzervató:rti.í pôjdu na ĽSU a absolventi VSMU asi tiež. Alebo zostanú bez miesta 
a budú čakať na svoju "veľkú príležitosť". Ale tak je to na celom svete . . . 

Nemožno hovoriť o každ·om osobitne. Lepší pró.emer reprezentuje svedom.iltá Darina. 
s u ro v á (ped. A. Elanová) a temperamen~á Katarína_ ? rm i s_o v~ (ped: E. Sr_ni
džárová). Už počas štúdia na seba upozor:nova.la muzikalna a l!l'lteligentna Darma 
L a c k o v á ( ped. M. Stmusz). z VSMU vychádza seriózna a usilO'Vná Božena W o l -
fo v á (doc. E. Fišerová) a nem~žno nespomen~ť .výkon, alq' P<><;ial~ Elena . O k~ e
s o v á (doc. E. Fišerová), hoci studovala po pn zamestnam. JeJ diplom? vy r ecrta! 
znesie Jm-iltáriá riadnych pos-lucháčov. Pre košický hudobný žávot bude tato nadana 
klaviristka iste prínosom. 

Jozef V i z v á r y (ped. A. Ehmová) sa úspešne umiestnil na súťaži F. Chopina 
v Mariánskych Lázňach už v priebehu štúdia. Vedeli sme, že patrí medzi najtalento
vanejších poslucháčov konzer.va<tória. Dokáza·l to <i na 'Svoj-om absolrventskom kon:erte, 
kde s orchestirom zahrni Il. klavía:ny koncePt S. Rachmaninova. Ukáa:al v ňom Ja&ne, 
:le je nielen výborným tec.hnikom, ako sa vždy o ňom hovorilo, ale že je aj hlboko 
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muzikáiliny. Jeho ["Qll1allrtlioký rapsodizmus pozná m ieru a je kontrolovaný irntelektom. 
Dokázal to 111a.jmä v druhej časti konce11tu, ktorá zvádm k sentimentálnostä, do ktorej 
on však neupadol. V budúcnosti sa chce venovať džezu. S právne. Tejto oblasti sme
vera dlžní a sú tu mOOI1osti uplatnenia. 

Mária Hajdušík o v á (1prof. A . Kafendová) sa po rveľmi sľubnom nástupe na 
dlhší čas odmlčala. Bolo mi to ľúto, lebo jej interpretácia Ravelovho koncertu niesla. 
pečať ·výborrného mu:lliikanilia najmä v druhej časti a dobre pripraveného klaviristu. 
Jej tohoročný diplomový redtal portv;rdtil w plinej miere tieto jej vilastnosti. Najmä 
treba vysoko ocend.f jej štýlovéh o Bacha, obzv:lášf plastickú fúgu a jasnú, krehkú 
a pe.pli-vú Mozartov u sonátu C dur, v čom je výnimkou z môjh o tvrdenia v úvode tejto· 
state. Vý.bome jej sedí Debussy, k-torého skladbu Pour le piano zahrala so šarmom 
a elega:ncLou, kým Janáčkovi, myslÍim, :nie je blízka tajuplná a beznádejná tragičnosť,. 
ale tr.agičnosť vzdmmá a spupná. 

Elena L et ň an o v á (doc. R. MaJCudzilnski) je nielen osobitá k laviristka, ale zaují
mavá U!ffielecká ooobnosť. Ku klavíru pró.chádza až po ročnom štúdiu architektúr y. 
Má preto b1í2lk:o aj k vý;tvarnému umeniu. Maľuje aj píše. Je všestranne umeleoky 
rozvin u tá a je n eustále obklopená kultÚ!rnym p11ostJredím. To m á na jednej strane. 
s voje velké klady práve v osobitosti u chopenia diela a1ro umeleckého celku, na druhej· 
stra:ne však roto rooptýlenie odvádza od sústavnej uká,znenej práce v jediinom odbore. 
Zdá sa však, že Letňanová úspešne rooláva tieto nástrahy a jej diplomový recital bol 
p re mnohýcll prek!vapan~m. Sledujem už dlhší čas v}-voj ltejto klľehkej, trocha exklu
zívnej a exaLtovanej, a pritom napodiv prirodzenej plav.ovlásky, a v každom jej vý
kone ma upútalo čosi, čo u mladého človeka nie je časté: nesmierna osobná zaujatosť' 
pre rvšetko, čo robí. Z toho vyplýva, že na Letňanovú sa v plinej miere vzťahuje m oja. 
poznámka o zanedbávaní klasi!Clkej hudby . Nestot<ožňuje sa s ňou a pró. jej itnterpretácii 
zapája výlučne intelekt, ako to bolo v jej Bachovi, ktorý bol uvedomelý, štýlovo čisty 
- ale nezúčastnený. To Chopinov svet jej je blízky svojou mnohotvárnosťou citového. 
bohatstva a interpretuje ho so =yslom pre kontrastnosť dYJnami.ckú a agogickú. J ej 
Chopin je v iac výbušný ako bolestínsky, a le je ll"'omam.rtický a muzikálny. Najmä Noc
twrno H dur a Scherzo b mol bolo veľmi ucelené a pÚit:aiVé. S Beethovenom statočne· 
zápasí. Vábi ju - ale nedorástla naňho. Má síce svoju kiancepci.u pre SO<ná tu cis mol,. 
ale nevládze ju uskutočniť. V pr'Vej časti, kde s a jej podalli1o uckžat napätie pokoja,. 
boU už i11áoznaky pochopenia Beethovenovej hudby, a!le diruhá a tretia čast neboli 
adekvátne p rvej. Zato Skriabin bol vynikajúci a znamenal Skutočný umelecký zážitok 
tak pre ňu samu, ako i pre poolucháčov, pretože bolestná vášni'Vosť a u ocitá exaUova-· 
nosť SlmiablialJOIVej hudobnej reči je interpret!ke ta:ká blízka, že sa s ňou d'Okáže abso
lútne stotožniť. Som velmi zvedavá na jej ďalší VÝVOj. 

Daniela V ar í ns k a (iPed. A. Elarn·ová) je skutočným objavom m edzi tohoroč
n ými absolventmi. Ak som v úvode zaJpoOhybovala o možnostä skutočného celovečer-. 
ného l{once11tu absolventa ko.:1zEll'Vatór:ia, Varinskej recital dokazuje, že vo výnimoč
ných prípadoch je oo možné. Od pr'Vého tónu sa jej podarilo zaujať poslucháča, ktorý 
ani na chvílu nemyslel na to, že ide o žiacky výkon. Spôsobhla to p redovšetkým samo
zrejmosf, s aloou Varínska dokázala pochopiť štýlové zásady jednotli·vých období. 
Priltom jej výkon je prostý akejkoľrvek špelrulatívnosti, pochopenie obsahu diela plynie
z hlbokého cWúvého fondu a si,lnej pi1ilrodzenej muzika·litY. Toto všetko si VarÍ'11Ska 
ani neuvedomuje, lebo hudba a klavír sú jej zdrojom radosti, prill"'odzaným vyjadro
vacím prastriedkom. Preto sa u nej vyV'Ínuli i správme psychologické spoje a ~- tech
nika je naprosto samozrejmým dôsledkom vyjadrova:nta obsahu diela. Najmarkant
n ejšie sa to preja'VI.ilo v Beethovenovej Sonáte As dur op. 81 Les Adieux, kde v tretej 
časti, vychádzajúc ro svojej veľmi pútavej koncepcie, nasadila také tempo, že sa mi 
až dych !Zastavil - a vyh!rala ho! Podobne v brilantnom Ohopmov,om Scherze h moL 
No o miere woj.ho talenJtu ma najviac presvedčila mterpretáciou Bartókovej Hudby 
noci, kde podáva Z'VUkove očarujúci, štýlovo celkom čistý a muzikantsky zrelý výkon. 

Kedysi m~ jeden pop11edný k1a'VI.ilri'Sta povedal, že na to, aby kancertmý umelec 
urobil kariélm, nestačí len vedieť hmt, musí mať vera iných v-lastností povahových -
s hudbou nesúv.isiacich. Letňanová ich má, a to, čo jej chýba v nástr;oji, musí získať 
výlučne sama. Varínská ioh nemá- musí ioh nadobudnúť a p ritom jej musíme pomôct. 

Nek:ončím ešte toto hodlnotenie, lebo v jeseni na VSMU dip1omO'Vé koncenty pokra
čujú. A tak ad ja budem tm'.k!rn:čovat v januálrov<om čís:le. 

Anna Kovái'ová 
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ZO ZAHRANIČNÝCH 
LIPSKO 

Stáť .nad hrobom niekoho je spraJVicLla 
dôvod na r=ýšľanie viac-menej n eve
selé; večné otá:zlky po zmysle a nezmysle 
života a smm rzačnú .svoj bludný k!ruh a 
p11i tej to zvláštnej ll1Ulete .niet ~iadnej 
výhry tani prehry - ·vravím spravidla -
p retože ·VÝil1imky aj tu sú a jednou z 
najväčších azda je státie .nad hrobom 
v S!Vätotamášskom <Jhráme. Nad prootým 
hrobom, s :veľkou medenou doskou upro
,stred čelinej oltámej l ode, na ktorej sú 
len tri slová :zmači:ace rt~k mnoh o - Jo
ha= Se bastian Bach. 

Tu na tamto mieste začal pre mňa 
ob2lvlášt vý:zmamný a poučný okruh hu
dobných zámtlkov viazal!lých tna tzv. 41. 
Bachovský festi·v.al 1966. V tnede!u 29. 
júna v trámci predpoludňajších bohoslu
žieb :vypoool som si Badhovu kantátu v 
podaní Tomannench óru spolu so skupi
nou Gewandhausorchestll'lu. iRritom ma 
fascinwala čistota a .zvláštna výra:zmosť 
sborových p3!I1tlií. Tarnam:nenahór je pro
fesionálinym vý!berový.m chlapčenským 
sborom od 10 do 18 rokov. 

Z bohatej pc511Jupnosbi nasledovných 
:programov spomeniem aspoň nasledov
né podujatia: 

Jean Pier.re Rampa! spolu s čemballi.s
tam Veyrou-Lacroixom zahral 5 Bacho
vých flautových sonát. Pán Rampa! pri
tom preukázal! veľkú schQPnosť omviť 
i najprostejší meLodický obilúk, zmysel pre 
formavú výstavbu, veľké tprofesionálne 
majstrovS'bvo v ov•ládaní nástroja a 1nie 
v poslednom r ade veľkú žd,velnú muzik<J.
litu. Nie celkom 1la!k to bolo s ovládaním 
histónie Bachavho diela, pretože na spo
mÍIIlanom koncerte V)"'lecha.li prvú vetu 
zo sonáty As dua: .ako nean.ttentickú, ho
'Ci táto je r~onštlr.uovaná Jen 'V posledtnej 
tretÍ!ne, rzaJto bez po:zmámky hrali sonátu 
g mol, hooi tá je velimi pravdepodobne 
celá podvrhtnutá, rtecLa vôbec nie od Ba
cha. Najmä voi111á 'Veta Es dur svedčí 
skôr už o galantnom štýle obd obia oko
lo r. 1760. 

Za <Veľmi :významné podujatie celého 
BachoV'Ského fesrti'Valiu sa oficiálne po
ldadalo predvedenie vojnového Requiem 

416 

od Benjamina BrJttena. Requiem bolo 
predvedené aj u nás v BII"<J.tislave, tne
musím ho iteda bližšie opisov<J.ť. Popri 
akceptova111í úctyhodnej snahy po 'VY
zdvihtnutí human'irtJný,dh ideálov, o krtoré 
tu v rtexte podstatne ide, a tie'ž uzmaní 
veľkej tkva1i<ty predvedenia (účinkujúci 
boli: Celestína Casapietra, Peter Schreier, 
Gi1nther Leib, Ro21hlasový chór a Radio 
NDR~detský sbor, Ro:zJhlasový symfonic
ký orchester, didgent Herbert Kegel) 
nemôžem Si odipustiť vyjadli.t ttu svoj 
osobný názor. Totiž tpráve tna pozadí Ba
ohov·skej ·rýdíllosti vystúpila táto v pod
state kolážavittá invenčne nezaují.ma'Vá a 
formove nejednatná skladba, táto anglic
ká odroda socia.1istického reali=u v 
zlom slwa mnys-le. Ak skladateľ zabúda, 
~ hudba sllúži léllkejfkoltvek idei, musí 
predovšetlkým splniť p oži<J.cLavky kladené 
na hudbu samotnú, mat svoj Vlliastný, 
v.iac-unenej zaujímavý čis.te hudobný ob
sah a sv;oju V'liastnú iíiste hudobl!1ú formu, 
a ro:z:hodne nie byť niečím, čomu sa u nás 
poV:ie "z každého dvora pes". 

Koncert Juhozáipaidonemeckého komor
ného orohestma bol zaujímavý z via
cerých dôvodov. Veľké množsotvo sklla
dieb Baohových a j Bachových súčasní
kov v podaní velani trô:zmej klvality (kraj
né prípady: •čembalový koncert IV podaní 
až nudnom oproti vylllikta.Jjúcemu výkonu 
pri husľovom koncerte, ktoréh o sólov)· 
parrt hraJ. hla'VIflý sóltista orchestra p ô
vodom Maďar) . Orchestru zrejme chÝ'ba 
silnejši•a diTigen'llSká osobl!1osť, ktorá by 
provokovala tk Vlllúrtonnejšiemu chápaa1iu, 
čo b olo vidieť hneď pri úvodtno:m šesť
hlasom ricercare z Bachovej "Muzilkálne j 
obete". Túto schopnosť koncentrácie na 
veftké celky zdôraznenia 'Vnútornej vý
stavby pri zachovaní veľkého až piétlne
ho ki.udu v detaile, !k!torú som W!ná úpl
ne (a nielen ;tuná) p ootrádal, p okladám 
osobl!1e za nevylmurttný aspekrt skutočne 
adek•várt:Jnej interpretácie najmä pri veľ
kýoh formách Bachovej !hudby. 
Ďalším podujatím fe;thralu b ol kon

cer.t držitteľov cien Bachovej sútaže v hre 
na organ. Boli to Bôhme NDR , Buschna
kowski NDR, SovadÍ!na CSSR. Tu ma 
zaujal hla'Vne iBuschnakowski veľmi 
eruptívnym a teohtnicky čistým predne
som Bachovej g mol F'élntázie a fúgy. 

FE STIVALOV A S ÚŤAŽ Í 
Veľmi nešťastnou sa mi zcLala celková 
voľba programu, kde popri vrcholných 
organových dielach, ako sú už spoomína~ 
ná g mol Fantázia a fúga a tiež Bacho
ve h mol P·relúdium a fúga (Sovadina) , 
boli predvedené skladby veľmi priemer
né, ba až problematické. Veľmi nepres
vedčivá bola t iež hra Sovadmu, ktorý 
podľa mňa pri výbere skladieb precenil 
svoje sHy. 

Treba snáď osobitne zdôrazniť, že to
horočtný Bachovský festival bol silne po
znamenaný tým, že vedenie fest ivalu 
chcelo zároveň osláviť výro::ie Maxa Re
gera. Tak napríklad koncert v Tomáš
skom chráme pod vedením Tthomaskan
tom Elvharda Mauersbergera, ktorý pre
nášala aj televízia, mal program napoly 
z Bacha a napoly z Regera. Klaviristic
ké kreácie v rámci Bachovho festivalu 
boli zastúpené p rof. Amadeam Weber
sinke, ktorý hral hlavne diela Regera . 
Druhá bola Tatiana Nikolajevová s veľ
mi náročtným programom: Francúzska 
suita Es, 6 prelúdií a fúg z L d ielu Tem
pero'Vaiilého kbavíru, toccata fis mol J . 
S. Bacha a 7 prelúdií a fúg D . Sosta
kov.iča. Aj tu sa ukázalo akou ťažkou 
úlohou je oklavtrny Ba-oh, pretoie ľahko 
zvádza k eruptív.nosti a pártosu, ktorý je 
k oniec koncov neštýlový, a u ž samotný 
prob lém čistoty viaohlasu s použitím pe
dálu nie je ttaký !ah<ký. Podľa môjho ná
zoru dosť patetické a skôr na detaily 
ako na celok zamerané poňatie T . Niko
lajevovej - ktoré 'Viedlo pri prelúdiách 
a fúgaoh D. Sostakoviča k veľmi pre
svedčivému výsledku - nebolo obzvlášť 
v Bach ovom temperovanom klavíre dosť 
nosným. 

Cembalový koncert Ra1pha Kirkpat
ricka (USA) , ktorý bol spolu s posled
ným klavírnym koncertom Wilhelma 
Kempffa (NSR) vari vôbec najzaujíma
vejším podujatím festivalu - aj čo do 
odozvy pos1ucháčstva - oslňoval perfekt
nosťou VÝ'konu, domyslenosťou každé
ho dmbl!1ého detailu, rôznymi., lll'iekedy 
veľmi pôsobilvý.mi agogickými a ill1ými 
nuansami. Na rozdiel od Wilhelma K em
pffa (Baoh: T occata D a Goldbergské 
v má cie)' krde dominovalo predovšetkým 
celkové poňatie hodne subjekrtí'VIfle (pc
plartné, zdá sa, vel\mi interpretácii d·iel 

pozdného Beethovena). Celkový dojem tu 
však bol na rozdiel od K ir.kpatrioka veľ
mi h lboký. Napadlo mi pritom, že obi
dvaja interpreti boli ako dve protivy v 
takzvanom vecnom a subjektívnom pri
s.llupe k dielu. 
Konečne chcem ešte spomenúť Jánove 

pašie, ktoré boli tiež predvedené v To
mášskom chráme. Bol to skutočne veľ
k ý a nezabudnuteľný zážitok. 

V rámci festivalu sa uskutočnňli aj dve 
kolégiá. Prvé, tzv. pedago~ické, a druhé 
Í!nterpretaané. Tu s a mi najpodtnetnejším 
videl príspevok prof. múzickej školy zo 
západného Berlín<!. (meno si nepamä
tám), ktorý okrem i:ného zdôraznil fakt 
veľkej p!Utrality možností vo výklade, 
ktoré poskytuje dielo J. S. Bacha. Práve 
v tomto fakte vidí zároveň vý:wam Ba
chovho diela, ktoré sa stá·va akoby skú
šobným kameňom i tých najprotiklad
nejších snažení. Sám by som chcel k 
tomu dodať, že j e to tak preto, že Bach 
je v istom :mnysle riešením, a to rieše
ním zásadným . Bachova hudba akoby 
sedeLa na prameni hudby vôbec, ťaží z 
t ých najzákladnejších elementárrmyoh síl, 
či už ide o t o, čo j e v .nej obsiahnuté, 
alebo akým spôsobom je to v nej o bsiah
nuté. A v ·tomto zmysle je ona väčným 
zdrojom veľký;ch zážttkav, ako i veľkého 
po:zma.nia možmostí aj pre budúcnosť. 

Miroslav Bázlik 

MOSKVA
Mekka huslistov 

.. . •naozaj priliehavý výraz pre Mosk;vu 
prvých júnových dní. V •tam čase sa tu 
totiž uskutoČII1ila Cajkovského súťaž mla
dých umelcov - interprétov - ktorá sa 
koná karoé štyri roky. Tohlto roku bolo 
to už v poradí tretie podujatie. Súťažili 
huslisti, čelisti, klaviristi i speváci, vo 
veku od 16 do 30 rokov. Keďže som hus
l!ista, moja pozornosť sa, prirodzene, 
upriamila najviac .na sláčikové nástroje. 
linak by sa to ani fyzioky, ani duševne 
nedalo 2lVládlnut, lebo súťaženie prebie
halo 'V rOV'nakýoh časových úsekoch vo 
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·dvoch sálach. Dve n ajklrajšie koncerbné 
sá ly k 0!11zenvatória - Cajkovského a 
Boľšoj boli po 3 rtýždne svedkami veľké
ho záipoleiil.ia med2li ,jednotlivcami i ná
rodmi v bojd, kde sa ll1a.Illiesto lesku bo
dákov ltrblieta:li vo !Vzduchu striebonné 
k·once sláčiik·ov a náreky biednych sa 
zmenili na sl•adké upokojujúce -tóny Caj
kovského. A potom ad®ti h rali všebko 
to najlepš-ie, čo bolo napís:amé pre hu
dobné :nás·troje od dáv;nej minul•osti až 
po súčasm.ost. Sály si neoddýchli po celý 
deň. Ráno, odpoludnia a večer dlho do 
polnoci vď-ační a pozorní Moolmvčania 
i zahraniční hostia .poronne sledovali túto 
sútaž, !ktorá ~ všeobecne ·pova žuje za 
najťažšiu spomedzi 9\'etových sútaží. Po
rota 2llože'l1á ,z osobností ako Oistrach, 
Kogan, Cyganov, Cymbalist, Szigeti, C!d
vet a iiilí - za CSSR Pl'Ocek - bola záru
kou prísneho, no správneho hodnotenia. 
Je z;náme, že laureát takej;to súťaže sa 
stáva potom stredobodom pozornooti kon
certných a-gentúr a tu sa mu často otvára 
brálna do SJVeta. Preto rrodpovediil.osť z 
tej-to nárročnej úlohy neraz zviazala ruky 
"i tým n>ajepším účas1míikom konkurzu a 
zabrálniJa äJm hrať -uvoľnene a s la'hkos
fou. 

Názory na podobné s ú taže sa v ôbec 
vo !Všeobecnosti roz;chádzajú. Niekedy 
môžu byt prÍIIlosom ,pre ,roclet umelca, 
.imokedy naopak 1brzdou, ak IIl!ie s!ruama
nfun, z ktorého sa mladý umelec spamä
túva. Rozhodiil.e nie !každý veľtký umelec 
musí prejsť lkrstam rtakejto sútaže, tým 
skôr, aik !nie je •tZN. sútažiil.ým typom. Veď 
umeiil!ie nie !Vždy mOŽiliO spočítať a ohod
notiť bodo!Vaním. Tát o živá, menlivá, 
striedajúca sa !Vliila poci·toV i nálad, vy
·vierajúca z najsubjektívnejšieho v;nútra 
imterpreta .je alko oblak, ktorý nemožno 
zafixovať. Gra mofón-ová platňa je len 
od.razom slrutOČIIlosti, h<>c by bola naj
domnalejšie zachyrt;ená. No sútaže majú 
rozhodiil.e i svoje prednosti. P,redovš·et
kým 'objavujú n ové ilalenty, usmerňujú 
ich, dávajú im 111ové nádeje a perspek
twy. P:re pozorovatera je zaujímavé aj 
poučné sledovať výv~n · skladarteľského aj 
i'I1terpretaČIIlého umenia o;i,ných krajín a 
porov.ná!Vať ho s umeillÍm svojej vlasti. 
Dnes vo !Všeobecnosti sa mladý umelec 
ťažšie p rebojuje inak alko súťažou. Tým, 
že nároky súťaží ISÚ nárazové a tým 
oveľa väčšie ako pri b~om koncertnom 
vystúpení, dávajú ~presnejši obraz o •kva
lite umeloa. Lba ten, •k.to stál raz v ta
kejto "zafaqjkávacej" skúške, kde sa v 
presiil.e UJrčenom -repert'Oári te ch.ni·oky· i 
štýlove ná•ročných diel tesiil.e rz.a sebou 
striedajú konkurenti silnejší i slabší, ne-
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známi i známejší, Me reflektory a upre
té šošovky televí2'll1ych kaan~er, fotoapa
rátov a mika:-ofóny .I10zptyľujú pozornosť, 
kde vážená porota a ZNedavé obecenstvo 
sleduje ·a súdi každý pohyb sláčika, !Vedel 
by .povedať, aJko dokonale musí byt ume
lec pripravený na t úto ".trištvrtehodi.nu". 
A ·to je -len prvé kúlo. O n ieko!ko diil.í, 
ak sa umelec prebojoval ďalej, nasledu
jú ešte dve ďalšie. 

Dalo sa už oóaiká!Vať, že a ko po miiilulé 
roky, tak i dnes bude dominovať ruská 
školia. Je to .už otalk:mer samo21rejmostou. 
Veľtká /tradícia Auerove.j či Hi'imalého 
školy, n eskor šie P olakiiil, Stoľarskti:j , teraz 
Cyganov, Ois traoh a dní .zanechali a za
nechávajú v SSSR !Veľké kJUJ.túiil.ne de
dičstv-o v husľovej hre. Výborne orga
nizované sovietske hudobné školstvo, 
moŽIIlosti výberu <talentov, mimoriadna 
starostLivost o ich sústa!Villý rast, včasné 
pód~ové skúsenosti, záujem ši.rokého 
fuontu · skladateľov 'O 111ástrojovú kompo
zíciu rvy;t!Vá!ľajú podmienky pre takých 
umelcov, ·akých dLnes vídame a obdiv.u
jeme vo všetký-oh svetadieloch. Veľká 
škála výra,zu, !tón silnej emócie, tempe
ramen<t v miere uká1Jnenosti a samozrej
má ddlronalost ;v teclmiike je ich z;nakom. 
Zdá sa, že v poslednom čase sa im ver
mi pribLižujú umelci z Japonska (vo 
vel1kej miere študujú v Sov. sväze). úro
veň účastníkov z iiilých kontinentov bo
la 111ápadne nižšia Bolo jasne badať prí
liš individua1i.s·.tický, neštýlový prístup k 
hraným diel!a!m, rnm1.1Íel'IOVttosť h~aničiac.u 
s nevkusom, tech!r.rickú nedopraoovano.st, 
a ·to naozaj nemo hlo 'uspokojoit nároky 
prísnej jury. Z · rp.iJatich sovietskych a 
diVoch japonSkých huslistov všetci sa 
umiesbnili vo finá•le na pr.vých miesta-ch. 
Za:zmačujem aspoň pmré dve ceny. 

V hus1iach I. 19-l'OČ. Voikitor Tretja1Jwv 
SSSR 

II. Masuko Ushuoda Ja
ponsko a Oleg Kagan 
SS SR. 

V.i.olenče!lo: I. 22-;roč. Kata.rína Geor
gitanová SSSR 

Il. St®han K•ates USA a 
Arrto N.oras Fínsko. 

Z Ceskoslovenska sa na súťaži zúčastnili 
1· huslista a 4 čelisti. Huslista V. Hlinka 
z P lzme prekvapil !Veľmi príjemne tým, 
že sa prebojov al do finále, a tak sa 
vlas•bne tiež srtal laureátom. 

Celisti skončhli menej úspešne, hoci 
všetci podali IVeľirni dobrý výkon, hodiil.ý 
tejto sútaže. Azda irnitériá čelovej ko
m'isie (preds. M. Rostropovič) boli ešte 
prísnejšie. Ale talk to už býva pri všet
kých ·sútažiach, k!de hrá dôležitú úlohu 

štastie, momentálna kondícia, vylosova
n ie a v nemalej miere aj podmienky 
prípravy. A tu treba povedať, že veľkým 
mínusom pre -našich účasbníkov je to, že 
nedostávajú takú kondičnú, psychickú 
dlhšiu koncerbnú prípravu, a-ká je po
trebná prre t ento cieľ . Už to je zaráža
júce, že naši súťažiaci po ukončení prvé
.ho kola n emohli ostať ešte niekoľko dní 
v Mosk!Ve a vypočuť si SIV·ojich partne
rov a šťasbnýah laureátov v druham ko
le, aby sa tak poučili, overili si svoje 
prednOSiti i nedostatky, a tak ako odme
n u za poctivú snahu a námahu získali 
.aspoň t ieto po2lnatky. Hneď na druh)' 
deň museli odísť domov. Je to už naša 
·chyba, že často šetríme na nepravom 
mieSite . .. 

Ešt e dozmievali posledné tóny huslis
tov, keď už na pódium nastupO!Vali prví 
klaviristi a speváci k ďalšiemu b oju , 
ktorý sa odohrával pod ozdobeným ob
rarom P. I. Cajkovského. Dnes už ná
.stroje dOZIIleli, ale mládež celého sveta 
sa horlivo pripravuje na ďalšie zápole
nie - ktoré bude v Mosklve zase o štyri 
.roky. 

Albín Vrteľ 

·viEDEŇ 

.J. M. Hauer: Die schwarze Spinne 
(Čierny pavúk) 

Mala to byť h udobná udalost tohoroč

ných W[en·er Festwochen: v safe k le'Uot
níka sa našla druhá opera rakúskeho 
skladateľa . J'OSefa Matthiasa Hauern ( 1883 
. až 1959) a 23. mája ju predviedli ako 
s-vetovú premiéru.. Do V·iediil.e sa zišli po
zvaní muzitkológoväa a kritici azda zo 
všetkých kontiiilentov, no najmä z ne
meckých oblastí. Mali sa stať očitými 
svedkami toho, čomu sa vo .viedenS~kých 
·.iontelektuálinych kru-hoch waví "lebens
fähiges Osterreich". Rakúsko, kedys~ k.ul
túrna ve]moc, obnovuje dnes všetkými 
prostriedkami svoju voľakedajšiu duchov
:nú akti;V!itu a svetovú povesť, k:torú mu 
v časoch h ud!bymhlovného "dvora, spoloč
nosti gavalierov, mešťanov a prostých 
ludí" (Paul Stefan) zaistilo veľa vynika
júcich skladateľov od HaydLna po Weber
na. 

ž e -na ·to využii'Va aj · t!Vorbu J. M. Haue
ra, nie je nepochopiteľné ani neopodsta-t
nené. Je to akýsi rakúsky variatnt ame
r ického "prípadu Charles I ves". Dokiaľ 
Bauer žil a tvordl, považovali ho za čudá-

ka. Dejilny modernej hudby po2'l!1ajú jeho 
spor s Annoldom Schonbergom o priori-tu 
objavu dvanásťtónovej kompozičnej me
rt;ódy. Spoločenské zázemie J. M. Hauera 
bolo so Schonbergovým nezrovnatef.né. 
Pasfv;ny a blúznivý Hauer sa väčšiiilou 
vyžíval vo viedenských kaviarňach v krúž
ku najbližších priateľov, zatiaľ čo a~e
sívny askét Schônberg syste:ma.ticky do
býjal svet. Koncom tridsiatych rokov 
o Hauerovi s·otva kto vedel. A kto vede l, 
že prežH vojnu? ( Určité pocty preukázali 
tomuto skladateľOVIÍ až tesne pred jeho 
smrťou.) Dilles existuje vo Viedni spolok 
priateľov J . M. Hauera, ktorý sa trpezliv o 
stará o znovuvzkriesenie jeho diela a his
torického významu (v rámci festivalu 
bola usporiadaná aj výstava o jeho živote 
a diele a l koncert). Premiéra opery Die 
schwarze Spi:nne (Cierny pavúk) je do
S·iaľ najväčším plodam tohto nadšenec
kého úsilia. 

Je to typ barokovej opery, ktorú autor 
pôvodne označil za mystérium. (V parti
túre, dok0!11čenej 1932, má však omačenie 
"nemecký siiilgspiel".) Libreto skladart;e
ľovi. pripravil H. Schlesinger podľa po
viedky 2lnámeho švajčiarskeho spisova
teľa l. polovice 19. stovočia J. Gotthelfa. 
Námet a dej: Gróf Hans von Stoffeln 
tyranizuje svojich poddaných. Raz si vy
myslí n emožné: za niekoľko dní chce mat 
pred zámkom vysadenú aleju bukov . Za 
každý Sltľ'O!Ill, ktorý by chýbal, majú pod
daní platiť jedným životom. Sed·Lialkov sa 
zmoaní panika. Vidiecka dievčina Jesabel 
sa však spolčí s diablom a prehovorí sed
liakov, aby mu za jeho p omoc prisľúbili 
nepok-rstené dieta. Tak sa stane. Z Jesa
belÍillej tváre, Me ju · pobozkal diabol, vy
rastie čierny pavúk, pohry2'l!1utie ktorého 
z;abíja. Zámok a podzámok žijú v hrôze . 
Gróf a jehb spolOČIIlo.st v~átane· Jesabel 
napokon prepadajú peklu. Zomrie aj zá
mocký kňaz a matka novorodeniatka, 
ktorá na mdu kňaza pribije pavúka o dre
vo, a tak zachráni dieťa. Zlo triumfuje, no 
jeho sily sú zatiaľ spútané. Ciemy pavúk 
predsta!Vuje všetky utrpeiil.i'a ľudského ži
vota, diab la, mor, vojny. . . Skladateľ a 
libretista dopl1Il.i1i GottheUovu symbolic
k.ú poviedk-u niekoľkými novými posta
vami: kň.az, VÍillCÚT, mladý rytier Peter 
von Champsfleuri a šašo-blázon, ktorý sa 
na zač.i.affiku, počas a na konci opery obra
cia na poslucháč-ov a k-omenltuje príbeh a 
nadčasový 1J!Illysel príbehu. 

Hauerova opera Die schwarze Spinne 
má opusové čí-slo 62. Aby sme pochopili 
jeho hudobnú štruktúru, muse1i by sme 
sa najskôr zoznámiť so skladateiovým 
učením o 44 trópoch (1921), t. j . dvanást-
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tónových sk•upÍIIl, o bsaihujúcich 479 001 600 
lrombiinácií odVI()(jenýoh .radov. H auerova 
opera je založená na ,takomto jednom 
dvanástrtónovom mde: e-gis-d-f-<a-c 1 dis
fis-dl-ct.s-b-g. T ento rad sa ro~padá na 
dve polovice a p erm utuje sa podľa urči
tých .pravidiel: napr. v Joožde j p olovki 
radu sa jej druhý tón premiestni n a pr<Vé 
a prrvý tón na šieste mies>to (teda: gis-d
f-a-c-e- 1 fis-h-ds-b-g-<dis) , potom sa tretí 
tón r adu premiestuje na prvé a druhý t ón 
na šieste miesto atď. Alebo (iV širšej in
tervalovej obmene) : druhý t ón oradu sa 
premiestni na prv é a pnvý tón radu n a 
dvam.áste m iesto (teda: gis-d-f-a-c-dis 1 
fis-h-cis-b-e- ) atď. P.ribU2ll1ý spôsob per
mutácie tónov pouŽÍIVal v niekltorých 
lrompozíciách neskôr a nezáiV'isle od Haue
ra Ekns.t Kfenek a pomenoval ho Rota
tionsteohiDik. Celkove si Hauer vytv01il 
pre svoju operu 180 dvam.ásttónových ra
dov, Moré vytvárajú ('aj s opakovaním) 
fn.:1málny pôdo:rys opery, resp. jej melo
dický horizont. V harmónii prevažujú 
štv=uky (ale aj unisono!), v Morých 
j e obsiahnutý vždy l tón radu s pripo
jenými "ha·rmonickými " tónmi. P ohyb 
akordov vyznaôuje zmena OIDOho tónu 
z radu, ostatné ("har monické") tóny sa 
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nemenia. Je zrejmé, že harmonické na
pätie sa tO'llt o manipuláciou znižuje na 
m inimum. Celý hudobný organizmus ope
ry pôsobí tiež aJro prekvapujúca zmes to
nálrnych a atonáliDych ('l'esp. disonant
ných) .prwikov. Rytmické členenie mel'O
dických línií je tak isto 'Veľmi jednodu
ché, a ak si k t omu primysiÍime ešte zá 
menne nedramatický orchestráliDy lrolorit, 
máme približmú predstav u diela, kitoré 
stojí ,rozhodne b ližšie napr. k ope'l'e veris
tickej než k 1Jvorbe chuhej IVdedenskej 
školy. 

Premiéra bola v Theater an der W ien. 
Naštudovanie preZirádzalo staorostlivosf 
o vysoký umelecký štandard. Parlitúru 
napr. znamenite vypracoval dirigent Mi
chael Gielen (hral~ Viederusk í symfo.nici). 
No najtažšiu úlohu m a l !l'ežisér Kurt Wil
helm. Hauer totiž akoby n ep oznal cenu 
pauzy: jeho hudba n e pretrž,i.te plynie n a 
m elodi ckCIITI horizonte, všetko je v usta
vičnom pohybe, 'Výstup S'tlrieda :výstup, 
scéna scénu, kým sa dejSit'IJQ nesko...Tičí. 
("Prikompon'Ovaná" generáina prestávka 
pôsobí ako siliDý dramatický efekt!) Vy
pracovať dramatickosť akcií a scény ne
bolo teda ľahké, .najmä s ilnternacionál
nym súborom sólistov (Aingličanov, Fram-

,cúzov, J a poncov, Austrálčan'O'V a i.), pri
vyknutých skôr na veľkoopenný štýl. Jeho 
stopy b oli zjavné aj v jednotlivých výko
noch (napr. M . Besanc;orm. v úlohe r ytiera 
von Champsfleuri). Výraznú a .tvárulu p o
.stavu Jesabel vytvor:ila Althea Bridges 
.a P aul Huddleston a~ko Blázo.n. Drama
ticky boli na •výšk e aj sbory sedliakov. 

Svetová ·premiéra H auerove j opery sa 
teda zmenila - a s tým s úhlasili takmer 
všetci - skôr ma "akt piety" k zabudrnutej 
·tvorbe čudáckeho skladateľa-filowfa. Ci 
sa stane operou repertoárovou, ťažko 
predpovedať. Popri Vojckovi alebo Moj
žišovi a Alľonovi je Die sohwarze Spinne 
hudobným a ideovým anach rol11izmom. 

Jaromír Paclt 

HALLE 
Händlovské festivaly v Halle, k toré 

usporadúva Spoločnost G. F·r . H ändla (jej 
<lušou je vedecký tajomník s.poločnooti 
prof. Walther S iegmund-8chul·tze) zazna
menali tento r ok malé j ubileum: tohoroč
ný fes-tivad, usporiadaný v dňoch 4.- 9. 
júna 1966, b ol pätnástym v nepretržitom 
každo1'0Čnom poradí od r. 1952. Ich bilan
cia: 16 ill1scenácií Händlových opier, asi 
t aký istý počet predvedených oratórií a 
velikých sborových diel popri jeho po
četných iinýah vokálnych a inštrumen·táJ
nych sklad bách je i pri najtr.iezve jšom 
hodinotení významnou ilniciatívou rodn é
ho mesta veľkého barokového majstra 
k súčasnej renes.a~Dcii jeho die la. K ultúr
na polil;il{a N DR v-idí v Hämdlovej hudbe 
v zor a symbol pre realizmus, pre pokúok, 
pre angažovanosť, pre prawú ľudovosť 
hudby, a preto majú festivaly plnú pod
poru verejných miest. Festivaly sa však 
neobmedzujú na predvádzanie diel H änd
lových, resp. staršej, predklas.ickej h ud
by; do ich prol?)I,amu sa z;araďujú aj také 
diela 20. st., ktoré sa stýkajú s Händlo
vým duchom v z;mysle angažovanosti za 
p okrok, za mier, za zachovávarnie a roz
víjanie humanistických síl v dnešnom 
svete. Preto aj tohoročný festival uviedol 
diela troch súčasných slcladateľov : Dmit
rija šostakoviča, E. H . Meyera a pokro
kového škótskeho skladateľa Ron alda Ste
v ensona. P.r.a'Vda, tažJisko programu tvoril 
Händel dvoma operami, dvoma oratocia
mi a početnými inými vokálnymi a in
.š·t rumentáln y'mi dielami. Rozmery festi 
·valu čo do účiinkujúcich telies a sólistov 
boli impozarntné: 6 orchestrov, 8 di-rigen
tov a 52 sólistov. 

Z Hä.ndlových opier sme videli premié
r ové pred·stavenie Alciny a reprízu Sei
piana. Z obidvoch opier na mňa väčšmi 
zapôsobila Alcina. Je tťltiž obdivuhodné, 
čo urobiJl H äiDdel z dobového klišé čaro
dejnej opery o čarodejke, ktorá svojich mi
lencov premieňala na zvie'l'atá. Tak ako 
D on Juan v Mozartových rukách prerás
tol rámec tradičného námetu i formy, tak 
H ändel v Alcine psychologickým prehl
bením postavy hlaVIDej hrdinky a s~velou 
hudobnou charakteristikou orchestra pri
l11iesol ďalekosiahle vnútorné obohatenie 
opery seria. Tak isto ako Don J uan v Mo
zartovej opere nezvedie už ani jednu že
nu, an i H ändlova Alcilna už nezačaruje 
ani jedného muža. Nie je to u ž čarodejka, 
iba žena, ranená láskou, márne b ojujúca 
o milovaného muža. Scipio je už väčšmi 
poplatný historizujúcemu klišé opery se
ria, i keď a j v tomto diele je niekoľko 
m iest prenikavej hudobnej charakterizá 
cie, keď sa hrdinovia stávajú ľuďmi z mä
sa a krvi. O bidve opery boli naštudované 
k olektívom Lalndestheater Halle pod ve
dením Horst-Tanu Margrr-afa a v réžii 
H eilnza Riickerta spôsobom, ktorému by 
sa dali vyčí.tať niektoré nedostatky. Obi
dve predstavenia však presvedčili o tom, 
že Händlove opery možno inscenovať aj 
dnes, že ich ľudský obsah vyváži dobou 
p odmienené, prekonané momenty a že 
nad všetkým domiiDuje Händlova úž,asne 
plnokrvná hudba so svojím leskom, bo
hatstvom a plnosťou, živá a pôsobivá a j 
p o dvesto r okoch. Pre modernú scénogra
f iu a opernú réžiu by sa inscenovanie 
Händlových majstrovských opier mohlo 
stat lákaiVou úlohou práve pre svoje úska
lia, ktoré však voonkoncom nepokladám za 
nepreklenutellné. A konečne pre spevákov 
sú to jedinečné prfležitooti. Co sa toho 
týka, v Halle najväčšmi upútala hlavná 
predstaviteľka obidvoch opier, pani P hili
ne Fischerová, ktorá zjavom, hereckým 
stiVárnením, štýlovým prednesom a dife
rencovaným výrazom svojho zrelého, veľ
m i kultivovaného spevného prejavu pria
mo stelesňuje tragickú hrdilllku opery se
ria. Na vrcholných miestach, hlav:ne v Al
eine, dosiahla pravú tragickú veľkosť. 

Tretila opera uvedená na fes tivale bol 
Telemannov Trpezlivý Sokrates v podani 
magdeburskej opery (dirigent Gottfried 
Schwiers, réžia Dietrich H. Litt, výprava 
Helga Gôtze), Hä.ndlovho súčasníka ran.v 
p ríspevok do vývoja komickej opery, opie
rajúci sa o ľudové vplyvy severonemec
kého s.ingspielu. V porovnaní s bohat
stvom a plnosťou Händlovej hudby je Te
leman.núv sloh chudobnejší, i keď, prav
da, nepostráda pôvab a vtip. Hudobne 
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boli všetky tri opery pripravené veľmi 
star·osllloiJVo, u Hämdla zaujal hlavne zvu
kový obraz vďaka spoluúčasti starých ná
strojov. V réžii, t. j. v prácf s hercami 
(htlavne v T.rpezld'Vioni. SOIIDratovi) sa vy
sky,tovali naturalistické prvky, ktoré pô
sobili miestami trošku rušiJVo. Naproti to
mu práve v tomto predstavení bola scéna 
najmodernejšia a naj'Vlklusnejšia zo všet
kýdl troch opier. Sympatická na všetkých 
trodh .predstaveniach bola veľlká účast 
mladých spevákov, medzi kltorými sa č;rta
jú svieže, sľubné talenty. Alle v obidvoch 
Händllovýioh operách sme videli subretové 
ty,py, ~oré by u nás mohli vystupovať 
asi len v operete. 

Z Händi10JVý,oh araitárií poskytol festiva
lový progirarrn tiež dve: Zuza:nu v podaní 
sboru VEB Chemické záv;ody Buna a čle
nov halóffikého festivalového orchestra pod 
vedením Clrausa Haaikeho, a Judáša Ma
kabejského, ~·arého naštudoval. sbor a 
orcheSite:r bevlínskeho ro:zJhlasu, dirigoval 
Helmut Koch. RI1i. Zuzane som si spome
nula na naše súbory ĽUT. Ktorý z nich 
by bol sohqpný našlludOJVa t Händlovo ora
tórium?! 

V obs:ia!hilom komovnom programe fes
tivffiu bolio zastúpené aj Ceskoolooensko, 
a to Pražskými matir~galistami pod vede
ním Miroslava VetllhodiU, kltarí aj tu pre
ukázali svoje známe kvality. Za!Ujímavým 
príspevkom bdJ. klavíimy recital Ronalda 
Stevensona, lGorý predniesol svoju Passa
oaglilu na DSCH (Dmi·trij Sos.takovič) , 
skLadbu, ktorá tiWá 90 minút bez preru
šenia a je konglomerátom prog,ramooýah 
zárrneroo (lieh spoloč.ným menovateľom je 
boj pok\ľOkiU s reaikioiou v dnešnom svete) 
na podlklade rô2lllydh foriem od fúgy až 
po so.nátovú fornru v spoločnom rámci 
obrovskej passa.ca,glie . Táto skladba ako 
svojský ex.perimenJt o vybudovanie ve!kej 
fOľ'llly, vwooffia., podlopiteľne, protiklad
né n á'h.Dady a roZU)ačitoot obecenstva. -
Mojím naj,väčšírn zážirtlkom z lromomých 
koncertov (čembalový rec1tal Ralpha 
K.trkpattricka, Morý bo:J v prvý deň festi
valu, som, žia!, nepočula) bol koncert 
rumunskej koonornej s:pevá'Čky Emilie 
Petrescu-Cil.'O.Ileanu s čembalovýim sprie
vodom. Spievala voká1ne skladby zo 16.-
18. storočia so vzácnym ZJmys,lom pre sloh 
a so str1hujúcim, jemne umelecky odstup
ňovaným výrazom. Vóbec najväčším zá
žiltlkom bol lroncem berlmsikaho symfonic
kého orchestra pod vedením K'Ul1ta San
derJinga, a to vyrrr.ik,a}úcim predvedením 
Sostakovičovej 6. symfónie a neza.budnu
teTriou, do krajnosti zduc<hovnelou, očiste
nou a precíltenou mterpretáai'Ou Mozar
to'll'ho kilavírneho koncertu c mol, KV 491, 
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Wi!l'helmom Kempffom. -Záver festivalu 
tv:o.i:'i-1 monstre-l«mcert s dv oma desiatka
mi á.r.ií z Händlovýoh opier ( diJ:. Horst
Tanu Margraf). 

Pri prí1ežJi.tosti fes-tivalu sa lmnalo aj 
vedecké kolokJVium na tému "Händlova 
opera a jej dnešné predvádzanie". úvod
ný .l'eferát predniesol prof. Siegmund
Schultze. Diskusia sa kirútila ok,olo dvoch. 
bodov: l. oprávnenosti a možnosti dneš
ného predJVádza>nia Händlových opier 
pričom sa vcelku všetci diskutujúci zhodil 
v kladnom názore, a 2. interpretačnýah. 
problémov. 

Vý.sl.edný d'Ojem a poučenie z tohto fes
tiva:J.u: 

Händel bol obrtovs1ký s·kladater a má čo 
povedať aj dnes. Týždeň v Halle, naplne
ný Händlovou h!Udbou, to boli dni poná
na.nia sa do hudby, ktorá je akoby oceľo
vým kúpeľ'Om. viitálJnej sily, veľkOSiti v žiali 
i v 11adlooti .a n.epredstav.iteľne sláJv;nostného 
lesku, sá1ajúceho k nám cez st<Wočia. Jeho 
opery pri V!hodnej inscenácii a dobrých 
spevácl!:ych výkonoch by mohli znova za
ujať miesto na operných scéna.ah. A to 
posledné poučenie: festivaly sa dajú mbif 
a môžu splňat záslužm.é posl.an.ie aj s nie 
cehlmm vrchOlnými umeleckými prostr-ied
kami. .Alle vel1ké záži·tky môžu p osky.tnúf 
len V['dholJné umeleaké výikony. 

Viera Sedivá, 

SALZBURG 

Zivot dnešného človeka u nás i nra Zá
pade sa UIPiera k v,šemožnýim naj, naj: 
k najvyššej hore, rieke, k najvyššiemu 
mralkod<rapu, k najl.~šiemu futba'lovému 
mu2Jstv;u, a ·teda i k na(jJepšej Carmen, 
najJ~pšiemu Bc:misov1i GodiU!llovovii, k naj
lepšej Constanze,, k Hwberttovi v0111 Kara
jan alko ddrigentovi a .poct. Salzburský 
festiJVal je tiež pod"O.bnou senzáciou. V ob
ohodooh všetkýlch &:uhov toVJairov sú veJ
ké fotogirafie pOpredných ,,h'Viiezd" s,pe
vákov, speváčok, diiri.gentov i inštrumen
talistov (ve'Dkej obJube sa teší SVjatOS'lav 
Richter). Mesto je .po každej s'tráll'lke vy
ba·vené na p:ri.'jaltie a do~onalé uhosteniie· 
cudzmcov; večer nádherne osvdetené. 
V Sailzbur19u všetci chápu, čo mamená. 
v 20. storočí seillZácia, a aby mohli z nej 
aj tažli.f, treba to organiza.čine a s vysoký
mi investíoiami a r07Jhodne vynachádzavo. 
:zJVládnut tak, že si to zaslúži obdiv. 

SalzbUll.'g je mozartovské mesto. DokQfl
ca ruek:taré tova~ry, nemajúce nič spoloé
ného s hudbou, sú pomenované po Mo
:llél!ctovň.. BáJbkové d1vacUo hrá Sik.Q[-o stáile 
Mozartove opery. Samozrejme, aj väčšina 
festivalu je zameraná na Mozartove diela. 
I ja sárrn som Vlided poväčšine moZ!all"tov
ské programy. Technická a štýlová dok'O
na'lost sláJVi v nich :tJriumf. Lenže toto zá
roveň robí z Mozarrta redikvliu. To naj, naj 
zodpovedá síce !historickým výskumom 
rek:onštnuovaném!U ;reprodukčnému ideálu 
Mozantoviho štýlu, lenže všetko je už také 
dokonalé, ~e nás už nič nemôže prekva
piť. A keďže nás už nič nemôže prekva
piť, zostáva i!ba úcta k veľkému géniovi 
a obdiv dokonaLosti, ale nech mi bohovia 
i sárrn Jrupi.ter z jupiterskej symfónie od
puSitia, mne tarrn. už čosi ohýba. Clovek 
20. stor. nemá úctu k nehybnej krištá
ľovej čistote, i keď je alkokoľvek doko
nalá. Plratí to o komomom koncerte Wie
ner Bhilihamn0111iker (ved. Ka:I"l Bi:ihm), 
na ~rom 002lllel.i tri naj&l.ávnejšie Mo
=tove symfónie z roku 1788: Es dur, 
g mol a C dw (.Jupiter). Predvedenie 
opery únos zo Serailu malo n oblesu a te
mer až detinskú sviežosf. Režisér, aby čím 
menej naníšall Mozartovu hudbu, nechal 
spievrat osoby prev;ažne až !!la ra mpe, 
osvet!uj.úc ich zozadu. Týim dosiahol, že 
sme vddeli väKíš:ilnou len ich si.Luety, akoby 
vystrihinuté a nalepené. Pre tých, čo únos 
zo Serailu dobre po21najú, môže toto po
máhať lk zd.ôra=emu Moza:rtovej hludby, 
aJl.e kto by chcel vli.dief aj divadlo, tomu 
môžu ohý,bat herecké vý1kony mimilky tvá
re, najmä aik ide o takých vynUmjúcieih 
hwcov a herečky (Annelise Riothenber-. 
ger ako Constanza, Fritz Wunderlich ako 
Bal!monte a ďalší). 

Mozantov kul-t sli. v Sal'Zburgu ponechá
vajú ako sV'ojS'kní oharakte\ľi&tiokú črtu, 
no zároveň poohQpi.li, že keby sa obme
dziJri. len na Mozarta, znamenalo by to 
nebezpeČIIlý strqp a koniec vývoja. Uvá
dzajú preto aj ď'ailšie z európskeho reper
toáJru a záTooeň ~poň jednu výnimku. 
Týim sa vy;užiije a uplatní aj jedinečné 
teclmioké vybavenie javislka, uplatmia sa 
popredlné herecko--s:peváJoke sily a otvárla
jú sa dvere aj hl"adandiu nový,oh scénic
kých riešení. Snahou je, zdá sa, podchy,tit 
celoeuróps.k;u 2Jérilruteresovanost: vo fran
cú:zJSkej verzii sa hrá Carmen, v talian
skej verm FligM"ov;a svradba, v .rusikej ver
zii Bonis Godunov a ako preklad z pô
vodlne lalllgliokej verzie v nemčine novinka 
Die Bassa«'iden c hudbou Hansa Wernera 
HenJZeho. Z ltýdh1io som videl Die Brassari
den a Borisa Goc!Junovra. 

Die Bassa'l'li.den prinášajú mnoho pona-

učenia po reprodu]{'Čillej stránke (dirigent 
Christoph von Dohnanyi, Aga>ne - Kertin 
Meyerová) a ako novli.nka :iJnak veľmi. 
pludného skladateľa - napísal už nri roz
hlasové opery, šesť baletov, pät ja·visk·o
vých opier pred Bassaridkami (okJrem in
š·trumemíálJny<:h diel, piesní atď. ) ma veľ- · 
mi zruujraJL Bez prestávlky je to dve a pol. 
hodiny hudby na námet Eur.Lpidových 
Baccha>ntiek, voľne spmcov:aných a čias-· 
to<me aktualizovaných pre dnešok. Z Euri
pida je prevmtá predovšetkým podstatra 
tragédie a jej :liilozofLa: Bohovia sú vo 
vzájomných rozbrojoch a človek, aik sa 
postaví na stranu jedných, zničia ho tí 
c.lir:uJhí a naopak. Ciže v každom prípade je· 
osud človeka wagi.oký a nezostáv;a mu nič 
Lné ako ndhi.J..istický fatruizmus. Osoby sú. 
antické, aJ.e oblečené do ši-at eu:rópskeiho 
novovekiu (.asi 18.-19. stor.) s tým, že sú. 
to dnešní ľudia. (:Podľa bu1leti:nu je napr .. 
Tei,resi.as človek, ~rý musí byt pri všet
kom: ".blázni!vý, mámivý, Lrnalotentmý sta-· 
rý chlap, ~rý zo strachu pred smrtou 
chce za vše1ikých okolností držať kJrok 
s mládežou. Ro2lhoduje sa pre Dioný.za,. 
lebo je to čosi nové, najnovší pokirili: v ná
boženských JVeciacll". Agane, matka hlav 
ného hTdlim.u Pen thea: "v ntč neverí ... 
v žiaden tradičný poly;tei:zmus . . . Ovdo
vela, keď bola e~te mladá, potom si už· 
nevedela nájsf seber.ovného muža - je
totiž velmi náročná . . . City nešťastia 
skrýva pod plášťom cyn,iclkej nenávísti ... 
jej n espokoj.nost nevyplýva však len . zo· 
sexruálneho lhiladu"). 'Dra.géd.ia spočíva 
v tom, že jej syn Pentheus, kitorý sa stal 
vil.ádcom Théb, sa stavia prom kuJtu Dio-· 
ný2lll.. Dionýsos ho ľstiv:o vyláka na horu 
Ky;theron, kde ho vlastmá matka slúžiac· 
Dionýzovmu lru11lu, v tranze zabije v pre
svedčení, že zabila mladého Iva. Hlavu· 
prli.nesie do Théb, kde po vytriezvení po
zná hlaiV1U v;l.rastmého syna. Di0111ýz zvítazí 
po všetkýah stránklaoh a z pomsty dá ešte· 
aj Théby -rozbúraf. Okolo tohto dejového 
jadlra sa vo J;allJtastioki<H"omanltických, se
xruálJne argiastie!kých (intem1ezzo) a rôz
nymi zázralkm.i prepletených ča'rodej
s.tvách hlaVII'1e bdha Dionýza r()ZU)lietajú 
scény, v kltrorý'oh podľa môjho názoru nie· 
vývoj situácií formOV'all osoby, a.J.e vopiľed 
stanovené cha<raik.tery osôb museli plJn,if 
im daný ooud. Vôbec neúprosné, a.priÓl111e· 
fátum je hybnou pálkou všetkého. 

Hudba Bassaridiek: je komponov:aná ne
ortodoXJnOu seriálnou tech.nikou s dvoma· 
sfél'almi vyjadrovacíoh prostriedkov a ich: 
využití: l. sférou asketri.ckého Penthea - · 
táto hiuldlba je tv11dá, cytmi,oky neP\favided
ne členená, v melodike hlasov prevláda 
jednak reciltatív a jednak vellké nes.peVIIlé· 
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skoky. 2. sférou ·orgiastiekého Dionýza -
táto hudba smeruje ku saher.zovosm (ta
neanostli) a aj v melodike sú náznaky 
urči·tého hed<mi2lillu. Ce~ove je opera 
riešená (,podľa údajov Ei.sermarmovej štú
die o Bassaridkách) . alko štvaréasťová 
symfónia s prvou častou sonátovou, diru
hou scherzovou, bretou adagiom, inter
mezzom prevažne orgiasUcko-taneaným a 
štvmou častou passacagliou. Mne, pokiaľ 
môžem hovoriť po jednom počutí, pripa
da:la hudba len ako zvuková lru.lisa, na
konštruoV'alná podla situácií na javi~u, 
necít~l som však to celkové a hlaVi11e ci.to-
vé uchopenie, resp. vedenie života drámy 
hudbou. Celkove nie je hudba v tej.to 
Henzeho QPere svetob=á, za kaOOú cenu 
rúcajúca, i keď miestami tvrdá, cítiť z nej 
logiku s:vojh o druhu. Mne je hudba a:ko 
taká oveľa prijateľnejšia než celková filo
·zofia opery - v zmysle tejto f·iJ.ozofie by 
život nebol možný. V predvedení opery 
bol s jedmečným real:i2mom <technických 
zázrakov zachytený fanta:sticko-roman.tic
ký svet - Bassan-idiek, atašich víl či 
škriatkov. Na inom javisku a s inými spe
vákmi by sa však, zdá sa, tažtko dosiahlo 
také dokanallé .predvedenie. 

Naš1Judova.lllie Musorgského Borisa Go
dtmova nebolo rizikom (alm v prípade 
Bassalridiek; Wto isrtiotu cí:tif v .tom, čo 
a ako sa investovalo to tohto "podniku". 
Základnou ideou inscenátorov (zdá sa, 
že hla'V'Tie Karajana) bolo dotvoriť Borisa 
čo najrvernejšie v intenciách Musorgské
ho ,a !teda v intenoiádh jedtnla!k m onumen
talii:llmu, jedinak psychologickej kresby 
ro:llmanitýah ty:pov Iudí. Monumen.taliz
mus nemožno dosiahnut len náznakmi. 
a preto inscenátori postavhli na jav:i.sko 
dokonalú nádheru v štý.le ikon - zlatého 
pozadia byzan1lsko-p11aV·Oslávneho. Masové 
scény sú obsadené chórmi až troch opier 
(viedenskej štábnej, záhl'ebskej a saJ.zbur
'Skej festivalovej). S rovalakou presved
čivosťou sa uplartmil i Musorgského realiiz
mus psychologickej kresby, hlavne záslu
hou hlavných predstaviteľov (Nicolaia 
Gili~wrova, Kima Borga., Alexeja Maslen i
kova, Antona Diakova a ďalších). Celko
,ve 111epredstavuje ani .režijná, ali1i hudob
ná k<mcepcia Ka.raj;anJa ·hľadanie nových, 
'Osobi1lných riešení, indiVlidualisticky sa 
stavajúcich proti imým a experimentujú
cim. Karaj:an to .robí alko mí, lenže s je
dinečnou ve11Vou, elánom a pritom s do

·kcma~lou UllTleleokou disc~plínou. Má veľký 
zmysel pre plas1liku jed.no<tlivých .hlasov, 
.a hoci vie nasadiť silu, niikrly to nie je 
hrubé. Karej81Jl.OV1Sikú kioruct~pciu v služ~ 
bách driela by m ohli niclmorí oZJnačiť za 
málo vy:n;achádrevú. Potom by rto však 
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bolo najskôr talk ako s tou líškou, k torá 
V)'lhlásila Jwozno, ktoré nemohia dosiah
nut, za ky&lé. On vie dosiahnut dokona
losť, a v tom vidí svoj ideát 

O celom sal:llbul"Skom festivale mož.Í1o 
povedat, ako keby sa niesol v súmraku 
hesla "épater le bourgeois", a ako keby 
smeroval k statoanému remeslu - lenže 
takému statOČ<nému, že je to senzácia, kto
rá prifaihuje svojimi naj, naj. Samo:orej
me, nemajú všetky festivaly tento cha
rak!ter, ade že v Sa.lZJburgu je to tak, je to 
na remysJenie a j na poučenie. 

J ozef Kresán ek 

DUBROVNÍK 
Le1lné hry v prekrásnom Dubrovník.u 

sa tohto roku konalii u ž po sedemnásty 
ra:z; stávajú sa čím ďalej tým p opulár
nejšími, nakoftk10 propagačná a organi
začná stránka festivalu výborne funguje. 

Aj tenJto rok boli jednotlivé koncerty, 
drivadelmé a fol!kil.orist.ické predstavenia 
peklne n.a<vštevované a dooielri.li u medzi
náJrodln.ého obecenstva veľký úspech. 

Festilval sa tradične začal slávnostmým 
otvorením na námestí pred palácom Spon
za. účinkovali n:a ňom zágrebská filhaJr
mónia a sbor rádli.oteleviZJie pod vedením 
Mil.aru:t Horválta. Tento orchester opäf 
prevzal prvý diel festivailový·ch koncer
tov; hral pod takitovkarni už spomenutého 
d~igenta M. Horváta a svetoznámych 
dirigenrts>kých osobností Lmnra Mataoiéa 
a Paula Kledkého. 

Prvý koncent zágrebskej filhalľ'lllóruie 
mal na programe d iela Bar81Jloviéa, Schu
maJnn:a a Cajkovskéh o. Obľúbený klavír
ny k oncert Rober1ta Schumanna prednies
la s verutým l)'II'ickým porooumením pia
nd·s.tka Monique Haas z Paríža. Orcihester 
citlivo viedol M. Horvát; diri.gwal aj 
ďalší večer v Dorninikáinskom kostole. Tu 
uviedl·i i Mozai!'tovu omšu c mol vo vý
b onnom sóliSitli.olrorn speváckom obsadení 
(Mairy O 'Brien z Austrálie, Majda R aoié, 
Zvonimíll' Pirelčec a Ivan PiiJJ.četié z Ju
hoslávie). Svojím komorným prednesom 
vy.ni•kla sopranistka Mary O'Brien. F red
vedenie ma•lo výb01!11'lú Ú!roveň a zaneohalo 
v prepLnenom kostole hlboký dojem. 

'!1retí program zágll'ebSkej fi!1harmónie 
dkigoval LOVIro Matačié. Na programe 
mal VII. symféxniu kilasického chorvátske
ho skladateľa SorlkočeVliéa, symfonické 
variácie pre klavÍir a o11dhester od C. 
F\ranoka a III. symfóniu A. Bamcknera. 
S ólistkou vo F'ranokOVÝ'ch Variáciác h bola 

Pavica Gvozdié; zvládla svoj part s vel
kým zmyslom pre široké plochy. Bruck
ner bol domyslený, fdligrá,n.sky a vo svo
jom závere strhujúci. 

:Další pekný festivalový večer pripravil 
Lov.ro Matačié pred.vedením veľdiela Ves
pro delila Beata Vergine od CL Montever
di-ho. SMadba odznela v krásnom baroko
vom kostole u Františkám.ov za účasti po
predných sólistov, zágrebskej filharméxnie 
a sboru rádiotelevízie. Opäť sme mali 
moroost Sli vypočut Mary O'Brien, Majdu 
Radiéovú, namiesto ohlásenej ľ,uby Bari
covej spievala. M. Luise Gilles z M.nícllo
va, ďalej Ma1I1fred Jungwirth z Frank
:fiur<tu , Z.Vorumíll' Flrelčec, Miťa Gregorac 
a Ivan Pmčetié z Juhos·láMie. Celý sbor 
podal presvedčivý výkon a dirigent Lov ro 
Matačié dal prednesu pwnc nap:rostej štý
lovej čistoty. Zvukové efekity (nechal ob
čas spievať sólis.tov z lmzateľn~ce, z rôz
nych ok:ien kostola, alebo nad oltárom) 
prezrádzalô. úsilie o docielenie zv;utkových 
kiontrastov. 

Strv.rté vystúpenie zágrebskej filharmó
nie prinieslo uvedenie Brahmsovej III. 
syrrnfónie, I. husľového kQncertu Pcoko
fieva a napokon Vtáka ohniváka. Pelmý 
výkon podal mladý talentovaný huslista 
Dejnn Bravničáir z Eubľany. Pri dirigent
skom puLte stál tentoraz Paul Klecký, 
ktorý s dielom Igora Stravinského docie
Hl maximá,lny výk<m orchestra. 

Medzi jednotlivými filiharmonickými 
koncei1bmi usporiadala fe.stivalO'Vá k'cll!lce
lária ešte nočné serenády, divadelné 
predstavenia a vystupov'cll!lie fo:lklo.ristic
kej skupirny zo Skopje na peV!llostiach 
Lovrienac a Revelin, aloo aj na intímnom 
Gunduldčovom námestí. 

]nscenácia Shake.speairovh o Otelia na 
pevnosti Lovrjenac zanecháva u obecen
stva hlboký zážitok tejto tragédie, lebo 
výborný festivalový čimohemý súbor po
dáva strhujúci výlron v ideálnom pro
stredí. 

Uvedenie Dunda Maroja od M. Držiča 
na Gwnduličovom n ámestí je ~ež prvo
triednou udalosťou festivalorvého prog·ra
mu, kde festivalový činoherný súbor he
reckou vervou a v.iJrtuóznou konverzáciou 
dosahuje u obecenstrva frenetický úspech. 

Mechrináll'odné festivalové obecenstvo 
prejavuje veľký záujem aj o vystúpenie 
fobkdoristického súboru a nadšene tlieska 
súboru. Tamec zo SkQPje, ktorý vysturpuje 
na pewwsti Revelin. 

Festivalový výbor využíva všetky vhod
né miesta a klútiky v Dubrovníku - od 
prírody akrustické - aby mohol usporia
dať denne dve-;tri umelecké kreácie. 

Július Kow alski 

Rozhlas 
A 

televízia 
J e tajuplné a hirô:wslmašné nazrieť rv pub

likácii T u Bratislava (ČS. rozhlas v Ob
zore 1966) do pekeLnej hudobnorozhlaso
vej kuiahyne. Alkoby do V1čej ro~i sám 
Samiel lial tie sakramentské programové 
fimty ,;za sprievodu búl1ky, .podi!VInýoh hla
sov a príšer.ných zjavov". Veľa sli berie na. 
svoje plecia hudobný l'ozhlas. Pre obyčaj
ného smrtelíníka je tažké si'rávif, čo taký 
redakitor <všetko m usí ovládať, uvážiť, 
premyslieť a vykonať. Predovšetkým musí 
rozpoznať "d!i.ela, k!toré treba propagovať~ 
škiť, oddeliť od epigónskych" a podobne. 
To je teda ohromná rob ota. A na<vyše 
ešte zb)'ltoaná. De~adujúca. Rrečo v:la.stne 
pretrváva mien:kla, že rozhlas je propa
gujú<:ou inštitúciou? A že mu do vševedú
cej ruky prislúcha ohnivý meč, či aspoň 
cedníik, čo "v súlade s úlohami, ktoré má 
rozhlas v tom-kitorom období" či podla 
"programových zámerov ( 'V tom-ktorom 
období)" sype alebo je zapchatý. Zámery 
môžu byť rôzne, aj tie s veľkým písme
nom na mčiatku. Lenže rukdy ich n epod
porí suchá destilácia typu: " je potrebné 
reagovať na českú hudobnú trvorbu, na 
ruskú a sovie1l5Jru hudbu a hudbu ľudo
vých demok!racií. (Potom) hud ba európ
skych národných škôl, klasická a pred
klasi•cká v úmerrn.ej propOiľ'cii tiež najlep
šie die~ skladateiO'V ostatmých európ
skych a mimoeurópskych krajíin". Ten to 
rebríček teda taktiež pretmráva. Sú t o 
isteže osvedčené domáce zásady a mne 
ami n~jako nejde o osobu pisateľa. Propa
gaČIIlé poslanie a rebríčky pr~árvajú 
rorvnako ako "schizofrenický pocit" (ako 
ho n edávno nazval istý sympatický roz
hlasový redaktor) či vychovávať či klás( 
umelecké nároky. 

Ak má ll'ozhlas 870.000 k<mcesi<márov 
a práve 40. ·výročie prvého vysielania, tak 
nad knižlrou Tu Bratislava ro2lillýšiame, 
či nemá byť antireprezentantom týchto 
skutočností. Nejde o to, že polygrafia a . 
výtrvamíoi (obá1ku n avrhol ... vzadu sa 
dozvieme, že nillJto ) •vedia dnes robit inak. 
Vla.stme aj o to ide. Citované čísli·ce totiž 
znamenajú len to, že pri roohlase ide 
o obra v našej kultúre a že jeho hlas 
voiky-<Devoľky prezrádre čosi podstaltné 
o našom žirvote. Orgarn umení tu teda n e-
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2aznel, sem-tam k·víkila píštala. Ak mys
Jíme na obsah, nepozostáva nám len sa 
utešovať, že všehochuť po domácky bola 
zámerom. Pele-méle. Hudba sa pravdaže 
odostavi•la v tradičmých okov~ých čiž~ 
má ch. 

A ešte :liaiktická poznámka. S malými 
formami a tanečnou hudbou sú ·v rOZ!hla
se v.raj ,permaJnentné tPI"Oblémy. Ale či si 
kolegovia sami nekomplikujú situáciu? 
Ak je zloži.té posúdiť novú tvorbu, prečo 
po festivale .tanečnej pesničky a-ozhlas zá
:hadne ignoruje v percen.tách tento ;roh 
lloj.nosti overený toľkými komisiami? Na
pokO? aiJ1i Beatma111ov a im podobných, 
lmorych člám.ok s.pamí;na, si rtol\ko z éteru 
:neužijeme. Ca:káme, až nám ich objaví 
Braha? 

Nad'a Foldváriová 

Documenta Bartokiana, zv. I. (1964), II. 
(1965), vydal D. Dille, Bartók-Archiv, Bu

·dapest, Akadémia kiadó, str. 103 + 20 
fotogr., not. príloha, resp. str. 200 +gram. 
_platňa. 

Ban~.ók patrí spomedzi "klasikov mo
dern~ ~e~poch)'iby k tým, ktorým sa ve
·deoke badanie VeTIIUje s nevšedinou inten
zi·tou; a to s oveľa väčšou poz01I111osťou 
než ~a mu venovalo za jeho ži·vota. Býv~ 
to vsalk už taknner logická zákQllitost nie
len verejného záujmu, aiebo skôr nezáuj
mu obce poslucháčskej i vededkej o tvor
bu žijúceho skladateľa. S oveľa väčšou 
us-ilovnosťou sa portam bádalteľs:ká retro
spektíva whá do obja'V'Ova.nia a osvetľo
v:ani~ i tých naj•menších dertailov biogn-a
flc~ych, pramell!Il.ých a štýlovokr1tickýoh. 
~azidá vellká tvori<Vá osobnosť stavia bá
dateľov pred veľa zá:hadných, neosvetli
teimých situácií, polmútok, vývinových 
~vr<:tov a ~d., pre pochopenie ktorýoh 
1m casto ch;vba zmalost zloži.tého psychic
~ého zázemia skladateľa, ale ešte častej
Šle elementárnejšie pramenné a f.alktové 
náležitooti a predpoklady. TeDJto doku
mentálrny rad o Ba:ntókovi vyrastá podľa 
vydavateľa z potreby zhiilnúť množstvo 
roztrúsených a často i zdanlivo nepod
statných materiálov, ktoré majú byť bu
dúcim stavebným kameňom na dôklad
nejšie oovetlenie bartókovskej biografie. 
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Už samotné <Vydanie však u&azuje na sku
točnosť, že vydavateľovi ide aj o osvetle
nie faktov, a nielen o ich jed111oduché, ne
koment<xvall1é prip11avova111ie - a!ko to D. 
DiHe v ú'VIOde .nie celkom bezdôvodine ale 
azda aj prisk!romne podčiarkuje, lebo' bo
l_latý p omámkový aparát nám ukazuje, 
ze mu ide aj o ocg;anické významové wa
den1e každého fakltu a do~umentu do 
umeleckej i osobnostnej útvarnostri Bar
tóka. PriJtom .treba povedať, že Bartók 
to všetkým, ktorí sa ,jeho odlkazom i prob
lematikou moberajú, nerobí ľahkým -
jeho ži.vot je naplnený nepokojom, dy
namizmom, rozmarutostou záujmov, prác 
a projek!tov, od výborného .pianisrtu cez 
m111ohostranného pedagóga, nevšedného 
tvorivého sk·latlateľského ducha vedca 
puhlicistu, cxrganizátora, človeka ; ťa~ký11~ 
i !'Wipm111ým osobným životom, ktorý b oi 
doma vo všetkých európskych metropo
lách, strávil však aj d~hé mesiace a roky 
v s.klromnýoh chudobných dedli.nách vý
chodnej a juhovýchodnej Európy. Všetky 
tieto záujmy a momenty sa vzájomne 
prepletajú, žijú v ňom simu1tám.ne ale 
aj intenzí.v ne. V pnvých dvoch zväzkoch 
tohto radu sa materiály sústreďujú okolo 
niektorých V'zfa.hov, .resp. tvorivých ob
lastí. Prvý zväzok obsahuje niekoľko 
kirátkych bibliografických súpisových no
ticiek: Spoločmé hudobné a vedecké diela 
B. Bartókla a Z. Kodállya, Kodállyová spis
ba o Bantókovi (F. Bonis) ; DiJ.le prináša 
príspev·ky: Zo2111am E. a Z. Kodályovi ve
novaných skladieb, ako i niekoJlko drob
nejších súpisových príspev!k.ov k Emme 
Kodályovej. Zaujímavý je najmä súpis 
Bartókovýdh diel, kJtoré .prešli z p ozosta
looti E. Kodályovej do budapeštianskeho 
Bantó'kiOViho ardhÍ!Vu, a súpis, kltorý po
ukazuje na E. Kodályovú ako na dôležitú 
prekladarteJku Bartókových vokálnych 
textov. 

Druhá otázka, pe11traktovaná v I. zväz
ku, sa ,týka p_pvého predvedenia Kossu
thovskej symfónie. T ento tematický b lok 
- možmo povedať - takmer ukážkovo .pri
pra'Vil rlll1ámy vyrla!vate! bartókovskej ko
rešpondencie J. Demény. T ento celok j~ 
rozwhinutý nasledovne: 20 kri•tík o Kos
súthovskej symfónii z dobovej dennej a 
odbornej maďaa:'Skej tla:če, vrátane dvoch 
anglických kritik, vzťahujúcich sa na 
predvedenie di ela r. 1904 v Manchestri. 
Kritiky, ako i celý matel'liál, sú uverej
nemé súčasllle aj s ich nemeckým prek!la
dom. Zoznam predpokladanýoh k:riti·kov 
(v.zhľ.adom na to, že väčšill1'a je len ne
úplne, si~ovaná), ako aj s1Iručná charraJk
teristika, v ktorých boli kritiky uverej
nemé, potom je to zoznam listov, v k to-

rých sa Bartók zmieňuje o tomto svojom 
d iele. K rov!l!akej téme sa viažu i ďal
šie dva príspevky. P.nvý, od a111glického 
.knihovníka D. Clegga, prináša charakte
Ilistiku Kossuthovskej symfónie, ako bola 
obsiahnutá v progn-.amovom bulletine 
v Manchestri; Denis Dille je aurtorom 
programovej a111alýzy symfónie, ale aj ces
ty jej vzniku, 'Verejného uploatnemia sa, 
·charraklteristiky rôznych verzií, j ej obsahu 
.aj pvogramu; ďalej arna'lyzuje OlrOhestrál
ny materiál i partitúru z hľadisk>a repro
dukčnotechnických doplnkov, poznámok 
.a pod. Je to excelentná pramenno-kri>tic
:ká charaktel'listika. Pulclikáciu uzaviera 
príloha fotografií - sčasti menej ZIIlámych 
faksimile z listov, t~tulných l~tov a skíc, 
·notová príloha (s bor Est a Sonáty pre 
husle a klavír, kiu ktorým však, žia!, chý
bajú edično-kriiti.oké komentáTe) a veľmi 
už,i,točný vecný a menný register. 

Il. zväzok Documenta Bar.tokiarna ob
sahuje nie menej zaujíimavé materiály 
k Ballitó.k,ovej biogr.a:fiii i k jeho umelec
kým vztaihom. M. ~eglerová podáva 
autentickú ~právu o Barrtókovej ceste do 
.severnej Afriky za arabským hudobno
folklórnym matooiá:lom, k!torý uverejn.iJ. 
.sčasti v svojom článku o hudbe Arabov 
z okolia Biskry, celá však ešte stále ne
bola uverejnená. Autentických dokumen
tov okolo t e j<to cesty i o jej priebehu bolo 
doteraz málo, preto príspevok (písa
ný viac-iffiemej dokumenrtá,mo-cestopisne) 
z pera pnvej Batrtókovej manželky M. 
Zieglel'O'Vej prináša mnoho zaujímavých 
·detailov, k toré vthodne doplňuje obsiahla 
korešpondencia o tejto ceste od G. V. Za
.gona a fotokópie o:fiioiá1ny·ch dokrumentov 
:a fralll.cúzskych povolení na cestu do A l
žfra. 'IIrocha ku~iózny je príspevok L. 
Samfaiho, charakterizujúci libretá v Bar
tókovej pozootalosti, ktoré skladateľ ne-
7!hudobnitl; predmetom štúdie je viac
:menej Siklutočnosť, že niekrtoré témy alebo 
libretá Balrtókovri. nevyhorvorvali. Táto té
ma srtojí skôr na ex>trémnej hrarnici toho, 
-čo si vôbec ešte hudobný his,torik môže 
na skladate!ov.i všímať; oveľa zaujíma
vejšia je B. príloha, v Morej sa Somfai 
-zaoberá ďalšími Bartókovými plánmi na 
napísanie n ejakého javiskového diela. 
Ďalšie dve kapitoly od D. Di1leho sa za
oberajú Bartókovýan v.ztah om k A. Schôn
bergovi a F. BussQllimu. Kýan u druhého 
nemofuo vykázať ~lášt intenzívne ani 
priateľské g;tyky - jediný reálmy pracov
ný projekt, krtorý ich pr.a!ktioky ZVliedol 
dohromady, bola revírna práca na vydm1í 
L Lsztových Uhorských rarpsód'ií a dva kon
certy, k toré B~tók .absol'Voval v Berlíne 
- u Schänberga sa vztahy mimo zrej-

mý;ch vzájomných sympatií a oficiálnej
šej korešpondencie ďalej nedostali. Nikdy 
sa osobne nestretli, zato Bartók sa zúčast
n il r. 1915 na akdi, ktorá mala vyrekla
mOVIat Schônberga z v ojenskej povrunnosti, 
resp. účasti na vojenských operáciách. 
Rritom sa objavil pre nás do určitej mie
ry kiuriózny f.akt: Schonbergova žiadosf, 
resp. žiadosť jeho priaznivcov , musela byt 
adres·ovaná na budapeštJi.all1Ske vojenské 
veliteľstlvo (nie viedenské), lebo Schon
berg, alko sa uvádm v žiadosti, sa síce na
rodil vo Viec.Lni, ale bol príslušný do Bra
tislavy, a musel teda požiadať o vojenský 
odklad v Uhorskiu. Zo zaujímavejších ma
teriálov možno uviesť azda kri•tiky kon
celltu z 12. febr:uám 1911, kde odzmeli Bar
tókove: P ortréty a Rumunský tanec (ten
to je v reko.nŠitruovanej pôvodnej inštru
mentácii aj !l!a priloženej gramofónovej 
platllli). Dhlle prÍ!l'láša ešte veľa zaujíma
vých materiálov k Husľovému koncertu 
z r. 1907. V p ooledlnej časti a111aly:z..ujú po
tom Demélny, Somfari a Dille rôzne v erzie 
Bamtókavho životopisu od r. 1905-1923. 
Rovnako ako notová príloha, ·i fotografie 
prinášajú zaujímav é a sčasrti aj neznáme 
materiály, ku ktorým je konečne pripo
jený menný a vecný zoZilla.m. Podľa 
prvých d<Voch zvä2lkov Documenta Barto
kiana možno usúdiť, že táto edícia bude 
b ezpochyby zákJladným lmmeňom na de
ta~lné preskúmanie rô2111ych dôle~itých 
úsekov Baxrt:ókovho života, ale i d iela, 
rrmožstvom unikátnych ma1eniálov, spra
covaných s bibliografickou precí'Zl'lostou 
a, ako o tom svedčia Dilleho komentárre, 
i s veľkou arkiríbiou a objektívnosťou. 

oe 

The Béla Bartók Archives, History and 
Catalogue od Victor Bátor, New York, 
Bartók Archives Publication, 1963, str. 
89 + 13 rotogr. príloh. 

Toto zariademie V2lni'kilo, ako udáva 
autor publirkácie, medzi rokmi 1948-1954 
a v podstate sa opiera o fundy z Bartó
kovej po~losti, ktoré s.k,ladateľ zane
chal po svojej smrti r. 1945 v Spojených 
štá:toch. Je to bezpochyby najväčšia zbier
ka B~tókových hudobných autog-rafov. 
V•ce1ku ide o 73 skladieb a 9 kó.pií sklla
dieb s Bartókovými záznamami, ďalej 
o rozsiahle rukopisné zbierky piesní alebo 
m ateriálov arabských, bu1ha:rskýoh, ru
munských, srbských, slovenských, turec
kýoh a iných, ďalej zbiev.lru k orešponden
cie Balltókia s rôZillymi inštitúciami, týka
júcej sa jeho koncertnej , vydavateľskej 
alebo hudobnofolklorist ickej činnosti -
v počte asi 3000. Ďalej ide o zbierky Bar-
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tókových publikácií a vydaní, klli.tických 
výstmižkov, bibliografických údajov, diel 
a č.lá:nikov o Baxtókovi. Menšie fondy sú 
fotografické a Li.lmové, fOillogrelkké zá
znamy a Baiľlt&kove osobné doldady, :t'Jmlu
vy a iné osobné písomno.sti. Celý tento 
rozs~ahly materiál je dôkladne k atalogi
zovaný, charakterizovaný a s·vedomite 
zarchi'Vovnný. Všetkým týmto súpisovým 
faktom predosiela V. Bátor 20-strálnkovú 
štúdiu o úlohách, cieľoch a pracovných 
projektoch Ba!Dtókovho an::hívu v New 
Yorku, pričom p rimáša i niekoľko a utor
sko-práVIIlych úvah, keoré sú v Bartóko
:vom prípade a najmä v jeho edičnom 
spra covaní v Maďarsku i v iných sveto
vých vydavateľstvách nie bez problémov. 
Po prečítnní tejto publikácie m ožno však 
b ezpochyby s uspokojením konštatovať, 
že o pramene tohrto významného majstra 
ná~ho storočia je n admieru dobre pos,tla
rnné v dvoch špeciálnych ililšt1túciách, a 
to v ba'ľitóko..nskom arohí;ve v New YmkJU, 
ako aj v Budapešti. Možno len dúfať, že 
súčasné i budúce bádanie bude môcť vý
datne čer;pat z týchto bohaltých fondov. 
K tomu sú pl'Vým krokom pramenné pub
Ukáoie, Moré tieto ar·chLvy predklada jú 
bádateľskej verejnosti. oe 

Béla Ba rtók: Postr ehy a názory. Z m a
ďarského originá lu Bar tók Béla válloga
tott irásai, Miivelt nép, Bud apest 1956, 
preložila Eva. Hykischová. Výber zostavil, 
doslov a. poznám ky napísal Oskár Elsch ek. 

Vo vzťahu Bartók - Slovensko je do
dnes mnoiho medzier a dlžôb, pravdaže, 
z našej Sltrnny. Hoci Bartókova matka po
chádzala zo slovenského rodu, hoci jeho 
ZJbiei1ka s lovenský,oh ľudovýoh piesní bola 
jednou z prvých ve]kýdh foJkloristiok:ých 
prác tohto autom (ňou ·- mimochod0111l 
- veľmi názorne dolmmento.vall SiVOj in
ternacionálny, osbro antišoviiilliSJtický po
stoj, pre klto.rý ho neraz na,pádaU), vo ve
domí slovenskej verejnosti je jeho skla
dateľský a vedecký odkaz predsa len stále 
ned<>s'latočne ználllly. T rápna história oko
lo vyda!Ilia jeho zbierky Z:udovýoh piesní 
sa dodnes neskončila : vyšiel iba jej prvý 
zväzok a !Vôbec nevedno, kedy vyjdú 
ostartm.é - Bartókove skladby sa nehrá
vajú tak často, ako by si zaslúžilli - ok.rem 
toho sa výber z nioh obmedzuje len na 
niekoľko tiltJulov. A jeho vedecké práce, 
mtiky a ko'I'ešpondenciu botl.o doteraz 
mOŽlllé poznať len z početných zahlraalič
ných edícií - aj oo len vtedy, ak m á zá
ujemca dobré kontallm:y s cudzililou : zvlášť 
prÍSUll1 literatúry z "1Mrdej" devírovej ob-
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la:sti je napriek všetkým snahám stále 
v01nkonoom nedostatočný. 

Recenzovaná publikácia je prwým -
o to záslužmejším - krolmm k predstave
ntu Bartóka-.pisate!a slovenskej hudobnej 
verejnosti, pričom nemáme na mysli len 
hudobníkov a teoretikov ex p rofesso. Ob
saJhuje výber Bartókových príleži,tostnýoh 
článkov, kr1tílk a štúdií. P ,rvá kap itola 
(nazva!Ilá Osobnosť a ddelo ) predstarvuje 
Bar.tóka jeho v:lastnými slovami: a utobli.o
gJrafrou z roku 1921, niekoľkými lisirami 
(z nich sa mo~o domediet o umelcovom 
svetonázore, o jeho postoji k po1itickým 
otázkam) a rozborm i dvoch sk.ladieb -
Sonáty pre dva k!lavLry a bicie násbroje 
a Drulhého lclaví:rneho kOillcertu. KapÍJtola 
Postrehy fu1agmentové reprezenrtmje olm'em 
·iného Bal'tókov vztah k R. Straussovi, De
bussymu, Sohonbergovi, Kodá'lyioVi a F. 
LiSlitovi. KapLtola Maďan;ká hudba tvorí 
akýsi most medzi pr!VOu a dcuhou častou 
knihy: poukaz;uje na vztah mooernej ma
ďarskej hudby k výsledkom folkloriSitic
kého výslrumu. Vlastným folklocis.tickým 
vý~kumom, jeho problematikou a výsled
kami sa za Oiberajú posle dné dve kapitoly, 
ro:zJSahom najiVäčšie: Výohoooeu;rópska 
hudba a Folk·loostický výskum. V nich 
sú publiJlrované 2Jnáme Bamókove štúdie 
o maďarskej , rumUll1skej a tureckej hud
be, sloVIIlíikové he~S~lo o slovenskej hudbe 
a i. Klnilhu výsti?me uzawára kapitolka 
ediJtora o Bartókovej komplexnej osob
nosti a chrOillolog.icll:á, veľmi prehľadne 
usporiadaná takul.':ka Barlókovho života 
a jeho sk!lad:ateľiSkého a vedeckého diela. 

Bolo by, pravda, možné disk>utova t 
o tom, či by výber z veľmi zaujímarvej 
B.wtókovej korešpondencie nema'! byt bo
h'atší, či by nebolo lepšie nahradiť heslo 
o slovenskej hudbe štúdiou na túto tému 
i napriek tomu, že vyš1a v spomína!Ilom 
pwom zvä:zJku Bar.tókíovej slovenskej zbier
ky, či iby nebolo užitočné publikovať Bar
tókov systém značiek pre folk!loristický 
zápis a pod. Lenže výber je neodškríepi
telnou výsadou editora. A treba vyzdvih
núť, že týmto spôsobom bola aspoň 6i.as
točne zaplalená jedna z početných veľkýob. 
medzier vo vydárvaní hudobnoteoretickej 
literatúry. -r 

W. Fucks, J . La.uter , Exaktwissenschaft
liche Musikana.lyse, W estdeutscher Verlag
K iiln und Oplad en 1965, str. 59. 

Táto na pohľad malá publikácia sa po
dobá skôr záverečnej výskumnej zprávf!" 
lO-ročného hudobnoanalytického experi
mentu než nejakej metodickej demon
štrácii alebo pracovnej syntéze. Prioom 

má však zrejme aj znaky oboch posled
ných. Wilhelm Fucks bol totiž prvý, kto
rý v konzekventnom bádateľskom progra
me zužitkoval štatistickú, matematickú 
metódu na analýzu hudobných diel. Slovo 
"prvý" vyvoláva vždy určité pochybnosti, 
najmä keď sme hovorili o štatistickej ana
lýze ; totiž už dávno predtým aj bádatelia 
v hudobnej oblasti zhrnovali svoje závery 
do štat istických tabuliek a spracovávali 
svoje poznatky do komparačných grafov 
a p od. Možno však povedať, že to b oli 
viac~menej len zhrnutia, do ktorých ne
jakým spôsobom zapoj ili výpočtovú tech
niku inak celý metodický p ostup spra
cová~ania hudobných prameňov zostával 
prevažne na metodickej báze hudobno
teoretickej, p rípadne štýlovej analýzy. Až 
v druhej polovici pä!desiatych rokov sa 
pod vplyvom informačnej teórie a jej 
aplikácie na umelecko-estetické artefakty 
začala formovať hudobnoanalytická m e
tóda, ktorá vychádza z elementán:nych 
matema,tických - najmä šta tistických me
tód, a spod zorného uhla týchto metó~ 
sa snaží preniknúť do vnútornej vzťahoveJ 
väzby h udobného diela. Tento prístup -
možno povedať - pracuje t akmer výlučne 
s p rostriedkami matematickými, analyzu
je hudbu takmer ako prírodný jav, bez 
subjektívnych hypotéz, štylistických pred
skúmaní a pod. Všetko t o má byt až vý
sledkom exaktnej vedeckej hudobnej ana
lýzy, ako oo nachádzam e vyjadrené aj 
v titule uvedenej publikácie. Pokiaľ • ide 
o túto publikáciu, charakterizuje ju do
k onca neobyčajná zdržanlivosť, pokia! ide 
o zhrnutia, preložené do lapidárnejších 
hudobnoštylistických kategórií. Publiká
cia má 3 logick é celky. Prvý, C ie I a 
m e tód a, až s lakonick ou (aspoň pre 
spoločenskovedné dimenzie) stručnosťou 
charakterizuje prístup k hudobnému ma
teriálu a pri spracovaní autori v ňom cha
rakterizujú svoj prístup ako matematickú 
hudobnú analýzu, k torá štatistickými me
tódami skúma len formovú štruktúru hu
dobného diela. Pokiaľ ide o str.iktné od
delenie zreteľa formovej štruktúry od 
zmyslu diela, odôvodňujú ho svojím viac
menej p rírodovedeckým prístupom, "kto
rý sa nepýta na zmysel prírodného javu, 
ale podáva len jeho exaktný popis". I keď 
sa nezdá, že tu možno celkom súhlasiť 
s týmto postojom, pretože umelecký art~
fakt vzniká už ako sémantická kategóna 
a aj jeho organika i pôsobenie s touto 
kategóriou nerozlučne s úvisia, v oblasti 
prírodných javov sa dá hovoriť skôr o prí
činnej záv.i.slosti a vztahu ako o "zmysle" 
v kategóriách anthropologického. Na dru
h ej s trane nemožno nevidieť, že Fucks a 

Lauter sú si v týchto otázkach predsa na 
čistom - veď prvá Fucksova štúdia k tej
to problematike sa týkala skúmania vzťa
hov med zi hudbou a jazykom - lebo 
aspoň p re budúce skúmania s tavajú takú
to požiadavku: "V určioom rozsahu si bu
deme musieť pri analýze formovej štruk
túr y hudobného diela všímať aj obsah 
hudby. Forrŕlová stavba a obsah sú v hu
dobnom diele tesne navzájom spojené, 
azda tesnejšie ako v reči, kde môžeme 
zvukovú podobu slova jednoznačne odde
liť od jeho obsahu, zmyslu." 

P.rvá kapitala A sa zaoberá analýzou 
jednoduchých pavametrov hudobného or
ganizmu, a to tónovou výškou - abs_olút
nou (a ko sú zachytené v notovom zazna
m e), ktorú zachycujú vo forme rozptyl_u 
tónov v r ozsahu štyroch oktáv (c-c4). Vy
ber analyzovaných diel zhrnujú pod!a štý
lových zreteľov (v celej práci) do kate
górií: predbaroková hudba, baroková hud
ba klasicizmus, romantizmus, moderna, 
ni~kedy ako zvláštna skupina figuru je 
dvanásttónová technika. Z každej štýlo
vej periódy si autori vyberajú niekoľko 
reprezentatívnych skladateľov, prípa~ne 
diel. Analýza sa pritom opiera obyča)ne 
o jednu čast skladby alebo nejaký jej 
kratší úsek a to podla zložitosti skúma
ných para~etrov, respektíve vzťaho_v; 
Najreprezentatívnejšie diela pochádza)u 
pri komparačných analýzach od Bacha, 
Beethovena, Schuberta, Schonberg;a, Ber
ga alebo Weberna. Ďalšie obmedzenie an::
lýz sa týka vylúpnutia niektorej donn
nantnej zložky diela - neanalyzujú sa 
všetky h lasy, ale takmer výlučne _len I. 
h usle alebo flauta, prípadne u vokalnych 
diel horný hlas. Hlavné štatistické čiast
kové analýzy (ktoré sa vzťahujú na abso
lútnu i relatívnu množinu javov, rozlo
ženie množiny javov, stredné hodnoty 
početnosti javov, stredné .odchýlk_Y,, roz
ptyl, klzavé priemery a mektoré me) sa 
týkajú tónu, jeho výšky, dlžky, int~rvalov, 
po sebe nasledujúcich tónov, dvo]zvukov 
ako si.multánnych tónov. V časti B sa 
autori zameriavajú na zložitejšie vztahy, 
resp. komplexy, na ~kup~nu 3 následn~ch 
tónov i podobné dlzkove vztahy skupmy 
tónov: Záverom práce sú korelačné ta
buľky zhr nujúce viac-menej do kompa
račný~h tabuliek niektoré z týchto par';l
metrov súčasne - napr. výšku a trvame 
tónu výšku a po sebe nasledujúce inter
valy: To je asi metodický i pracovný roz
vrh prá ce. Konkrétne výsledky, ku kto
rým dospeli v zrovnávaní diel jednotli
vých štýlových epoch, sú neobyčajne za
ujímavé - a to ani nie natoľko neetic
kým obsahom (napríklad následnosť ur-

429 



éitých intervalových "stereotypov " u Ba
cha a Beethovena dokladá jasne centra
lizačnú gravitáciu, ktorá sa oproti tomu 
u Weberna vôbec neobjavuje), ako skôr 
v tom, ako možno štatistickými metódami 
dospieť k tým istým výsledkom, ktoré do
doteraz postrehla len viac-menej hudob
noteoretická skladobná analýza diel. Cel
kove práca obsahuje vyše 42 vyobrazení, 
tabuliek a komparačných diagramov, kto
ré zhrnujú jednotlivé analyzované pa ra
metre. V historickom priereze sa jasne 
ukazuje n~astanie využitia tónového 
priestoru rozsahom rozptylu tónov, na
rastanie tzv. informačného obsahu diel, 
rovnomernejšieho využitia rozs'ahu, bo
hatšia rytmická členitosť, up1atnenie rôz
nych intervalových kombinácií a podob
ne. Mnohé momenty zrejme vychádzajú 
z kompozičných princípov jednotlivých 
štýlových epoch, iné treba pripísať skôr 
na vrub individuálnej tvori'Vej diferen
ciácii u skladate~ov. Najmä v poslednom 
smere sa zdá, že táto metóda sa bude dať 
vhodne uplatniť, lebo v tejto oblasti ani 
hudobnoteoretické analýzy zrejme nepri
nášajú vždy dosť presvedčivé, vierúhodné 
alebo "objektívne" výsledky. Celková prá
ca Fucksa a Lautera prináša prvé súhrn
nejšie výsledky a skúsenosti z matematic
kej analýzy základných parametrov hu
dobného diela vo forme jednoduchých ko
relácií; ďalšie bádanie - ako na to autori 
poukazujú .v závere - sa bude musieť 
uberať vystihnutím zložitejších, komplex
nejších vzťahov, pretože tie sú rozlhodu
júce nielen pri kompozičnom procese, ale 
predovšetkým pri vnímaní hudobného 
diela. oe 

The International Cyklopedia of Musie 
and Musicians. 9. Edition. Editor Robert 
Sabin. New York, Dodd, Mead & Com
pany 1964. 2476 strán. 

Podať všetok materiál z oblasti hudby 
v jedilllom zväzkJu patrí samo osebe medzi 
odváme č~ny. Ak si uvedonúme, ako 
vzrastá z r oka na rok počet hudobných 
umelcov, ako rapídne sa ,rozširujú po
zmatky vo všetkých oblasUach hudobnej 
histórie, teórie a estetiky, tak musíme 
obdi'Vovať úsiLie amerických vydavat!:eľov 
diela "Cykllopedia (!) of Music and Musi
cians" vydávať dielo za každú cenu v je
di,nom zväzku. 

Lexikon je usporiadaný abecedne, obsa
huje personálne i vecné heslá a na jeho 
spracovaní sa podieľal kol.ektí'V spolup.m
c<JWlíkov, zoznam ktorých je uvedený na 
začiatku dieLa. Celkove m o:ž.no konštarto
vat, že dielo splňa svoju úlohu, ba v po-
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četných prípadoch prevyšuje podobné 
práce, k!toré vyšli už za oceánom, aj keď 
sa miestami javí dli.sproporoia medzi jed
notlivými hesl·ami. Závažným heslám ve
nuje -lexikon viacej miesta, napr. heslu 
Folk-Music 48, History of Music 27, Ope
ra 21, American Music 19, Song 14, Music 
Crilti'Cism 11, Orien.ta.l Music ll s-trán atď. 
Z personálnych hesiel sú obšírne spraco
vané heslá Schuber.t 20, Mozant 16, Bee
thoven 12, Haydn 10, Chopilll a Bach 9 
s-trán atď. Veľmi prehľadne sú spraco
VIané výZJI1amnej.šie .personálne heslá, kde 
sa ráta s tým, že ich verejnost bude čas
tejšie ·použí'Vat. Za životopisnou časťou 
nasleduje prehľadná tabuľ.ka dôležitej
ších životopisných údajov o skladalte!ov.i, 
a kataaóg diel spmcovamý podľa žánr ov. 

Slovenské heslá w počrt;e 12 zaberajú spo
lu rozsah asi pol ( !) stmny, pričom aj v 
nich je mnoho neúrp1ností a nepresností. 
Keď si všimneme, s akou úplnostou a v 
akom ro~ahu sú SPracované heslá napr. 
českých alebo !Ilemeckých hudobných u
melcov, tak sa nám n atis·ka otáZJka: Nie je 
medzi tisícami amerických Slovákov ani 
jeden muzikológ, ktorý by aspoň v millli
m ál:nej miere sledoval hudobný ž;i.vat na 
Slovensku a zúčastnil sa na s-polupráci 
pri podol:mej akcii, ako Cyklopédia? Ob
staranie slovenský® hudobnín, kníh a 
graanoplatní je mimordadne ľahké aj v cu
dzine. Zdá sa však, že záujem amerlic
kých Slovákov o hudbu a kultúru s·taxej 
vlasti je 1pranepatrný. ( J. P .) 

The World of Music. An Illustrated Ency
klopedia. New York, Abradale Press 1963. 
Volume 1.-IV. (Spracoval kolektív.) 

Americký hudobný lexikQ[l, obsahujúci 
v štyroch zväzkoch spolu na 1512 stra
nách personálne a rvecné heslá v abeced
nom usporiadaní. Významným hudobným 
skladateľom je v leX'ikone venovaný väčší 
počet strán (Beethoven 26, Momrt 24, 
Bach 12, Haydn, Chopin a LisZJt po ll 
strán), zaltiaľ čo heslá mnohých ďalších 
sú spracované IIlepomerne s:tručnejšie. Zo 
súčasných slovenských skLadateľcw je 
v p,ráci .iJba k!rá>tke heslo prof. Suchoňa. 

Lexikon je určený pre širšiu verejnosť 
a najmä pre študentov hudobných uči
líšt. V tomto smere dobre SIPlňa srvoju 
funkciu ·najrmä obrázkovou časťou, ktorá 
je veLmi obsiahla. U anglo-ameri'ckých 
lexikonov sa často stretávame s tým, že 
mávajú pomerne málo ilustrácií, no lexi
kon The World of Music priam hýri ilus
tráciami, takže miestami hovorí viac ob
razom ako textom. (J. P.) 

K sedemdesiatke Stefana Németha-Samorinského 
Je to hrozivá myšlienka, ak si uvedo

míme, že "tí mladší" hudobníci sa už tiež 
blížia k sedemdesiatke! Fakt je, že sotva 
nájdeme niekoho, 1ooho sa sedemdesiatka 
.tak málo aotý.ka ako doc. Németha-Samo
rinského. On ju jednoducho neberie na 
v edomie, nerešpektuje ju, a v tom má 
plnú pravdu! Je to iba štatistický úda.j, 
že sa už vyše 60 1'okov aktívne venuje 
hudbe, lebo nemal ešte ani desat rokov, 
keď hral samostatne na organe pri om
šiach. Mal to v rodine, nakoľ1oo jeho otec 
bol regenschori v Samorine; ten mu dal 
prvé základy huc:Lobného vzdelania. Ako 
13-r·očný pôsobil už ako člen Mestského 
symfonického orchestra v Bratislave, kto
rý vtedy viedol Eugen Kossow, zároveň 
účinkoval ako altista v detskom sbore 
Feliciána Môčika, s ktorým sa dostal aj 
do zahraničia.. Németh študoval u Al
brechta vysokú školu absolvoval v Bu
dapešti; kompozíciu študoval u Lea Wei
nera, klavír u Bartóka a organ u Antalffy
Zsí1·ossa. Pôsobil a1oo sprevádzač popred
ných umelcov, hlavne Jenó Hubaya. Maj
strovskú školu wbsolvoval vo Viedni; kla
vír u Fr-anza Schmidta a organ u Franza 
Schiitza. 

'Výkonnú umeleckú a pedagogickú čin
nost začal v Bratislave po prijatí za uči
teľa Mestskej hudobnej školy a za orga
nistu v bratislavskom chráme sv. Mar
tina v roku 1921, kde pôsobil nepretržite 
cLo roku 1945, resp. 1953. V r. 1924 získal 
profesorský diplom na buda;peštia.nskej 
Akadémii. Od roku 1949 pôsobí na VSMU 
ako vysokoškolský pedagóg klavírnej hry 
a komornej hudby, kde bol menorvaný za 
docenta pre 1oomornú hudbu. 

Némethova celoživotná činnost je ver-

Joseph FranQOis Fétis: Biographie uni
verselle des musiciens et bibliographie 
générale de la musique. Paris 1873-1880. 
Anastatické vydanie v Brusseli, Culture 
et civilisation 1963. Tom 1.-X. Cena Kčs 
1400,-. 

Nové vydanie hudobného lexikonu vý
znamného belgického muziíkológa J . F. 
Fétisa (1784-1871), ktorý vyšiel prvý raz 
vo francúzštiiile v rokoch 1837/ 1844. Hoci 
od prvého 'VYdania uplynulo vyše sto ro
kov. dielo je stále vyhľadávané pre veľké 
množstvo zozbieraného životopisoného ma
teiľiálu o skladateľoch a hudobných umel
coch všetkých čias a nátrodov (rozsah vy
še 5000 strám). Nakoľko revízia a doplne-

mi bohatá a mnohostranná, keďže pôsobil 
ako skladateľ, v rovnakom rozsahu aj ako· 
interpret a pedagóg, pričom sa venoval 
aj navrhovaniu organov - desiatky orga
nov na SLovensku vznikli na podklade 
jeho dispozícií . 
Skladateľské dielo Németha-Samorin

ského nie je vel:mi r -ozsiahle, ale sprevá
dza takmer celý jeho život na každej vý
vojovej rovine a obsahuje veľmi rozma
nité druhy skLadieb s prevahou kl.avírnej, 
komornej a vokálnej tvorby. Najmtámej-· 
šími jelvo skladbami z kLavírnej tvorby 
sú Slovenská rapsódia., I ntetrmezzo, Ca
priccio, Sonáta (popri významných in
štruktívnych skladbách); z komornej 
tvorby vynikajú najmä jeho Sláčikové
kvarteto, 1111oo aj jeho K lavírne trio a Kla
vír ne kvinteto, napokon jeho Sonáta pre 
husle a klavír; z oblasti inštrumentálnych 
koncertov najlepšie poznáme jeho Kon
cert pre klavír a orchester a Koncert pre 
organ a orchester; z vokálnej Q1'atoriálnej 
hudby dosahuje najväčší význam jeho 
Br-atislavská omša. ako aj neobyčajne 
krásny a vydarený Pater noster. 

Okrem skladateľskej činnosti pôsobil aj 
a1oo interpret. Táto oblast obsahuje nie- · 
kol1oo druhov práce; dirigentskú, sólisti c
kú a komornú činnost. Po založení spevo-
1oolu B. Bartók a v r . 1924 uviedol Németh. 
aj väčšie Kadályove diela, ako napriklad 
Háry János, Te Deum, Bwrtókove dieLa, 
ako aj vlastnú omšu. Koncertoval so spe
vokolom v Rakúsku. a Maďarsku. Ako or
gamový sólista vystupoval na mnohých. 
koncertoch u nás i v zahraničí (Rakúsko, 
Maďarsko, Svédsko), odhlia.d.núc od jeho 
záslužnej činnosti v chráme sv . Martina, 
kde bol hlavným pilierom Cirkevného· 

nie podobný·dh rum:La.mentálnych prác by 
si vyžiadala obdobie najmenej jednej ge
nerácie, siahajú vydavatelia v poslednom 
čase k anastatickým vydaniam, ako napr. 
v prípade diela R. Eitnera "Biographisoh
Bibliographisohes Quellen-Lexikon" (G«"az~ 
1959), Kochela: "Chron.-themat. Verzeich
nis säm1llicher Tonwevke W. A. Mozart•• 
(I.llipsko 1958); R. Eitnera: Bibliographie
der Musik-Sammelwerke des XVI. und 
XVII. Jahiľhunderts" (Olms 1963) a pod. 

Slovenského hudobného historilka môžu. 
vo Fétisovom lexikone zaujať o. i. heslá 
majúce vzťah k Slovensku (Bella, M. Bu
ľovský, Hauser, ~usser, Zi chy, Z~mmer
mann a i.). (J. P. ) 
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hudobného spe-vokolu; z tohto obdobia 
~pomenieme aspoň častú interpretáciu 
B-aydnovej omše so sóLovým organom, 
ktorú popri ostatmých oratoriáLnych die
lach tak úspešne predvádzal. Ako pianis
ta a komorný hráč bol Néme·th stálym 
pracovníkom Ceskoslovenského rcxzhlwsu a 
partnerom mnohých významných umel
cov (Bartók, Dohnányi, Záthurecký; Ku
bát, Némethová a i.); najprifažlivejšími 
boli jeho dvojkl-avír.ne recitaly, hlavne 
s Máriou Berényi-Vitézovou a Helenou 

<Jáfforovou. Na týchto koncerioch uvie
-dol Német.h pre vtedajšiu Bratislavu ešte 
neznáme diela, a1oo naprík•lad variačné 
.die·La Regerove na Mozartovu a Beetho
venovu tému, skradby Bartókove, ako na
príkLad výber z Mikrokozmu, ktorý in
štrume11Jtoval sám Bartók pre toto obsa
-denie, ako aj skladby Petyre1oove a iné. 

Uviedol i Humoresku pre dva klavíry 
Ale:oandra Albrechta, diela Mozartove i 
Bachove Goldbergovské variácie. 

Ako pedagóg kLavírnej hry vychoval 
Németh viacerých výborných pianistov, 
ako už spomínamú Máriu Berényi-Vitézo
vú, Helenu Gáfforovú, ďalej I. H-ajmássy
ho, G. Hegyiho, R:oma1lla Bergera a iných. 
Vyčerpať záslužnú umeleckú čin1lJOst 

Stefana Németha-Samorins·kého v rámci 
t(J!.kého krátkeho článku nie je vôbec mo.ž
né; naším cieľom je skôr v krátJoosti po
ukázať lem na majdôležitejšie momenty, 
ktorými obdaril a obohacoval bratislav
ský hudobný život. Prajeme mu aj z tohto 
miesta, aby si dlho zachoval svoje mLa
distvé pracovné zanietenie, aby mohol 
ešte dlho pôsobiť pre blaho nášho brati
slavského hudobného života. 

JAN ALBRECHT 

Kytička Sylvii Macudzinsk_ej 
"Hra sl. Halmoš-ové vyznamenává se ži

·vým 1te.mperamentem a zdravou hudeb
·ností, která jest podepŕe71Ja absalutním 
sluchem. Technická vyspélost jest pozoru
hodná. Tyto uméledé slažky, jwkož i pu
·vab jejího vystoupení z-aručují sl. Halmo
iiové úspéch 7lJa k!Oncertním podiu. 

J. B. F-oerster, V. Kurz, J. Kocián, Dr. J . 
. B11anberger, K. Hottmeister, K. Hoffmann, 
-J. Burjan, J. Suk." 

Tieto slová a podpisy sú napísamé na 
diplome majstrovskej školy pražského 
konzerva.tória, ktorú S. Halmošová - dnes 
.M.acudzim.ská - absolvovala r. 1929. Nie
lenže sa vyplnili do posledného písmena, 
-ale i viac: činnost Sylvie Macudzinskej 
.sa neobmedzila len na koncertné vystú
·penia, i keď v nich akokoľvek vyniká a 
dodnes tvoria hlavnú náplň jej činnosti. 
.Jej recitaly i koncertné vystúpenia nemá 
-význam spočítavať: sa1n10tná jubilantka 
by už dnes sotva vedela povedať ich pres-

·ný počet. Treba však poznamenať aspo1'í 
najvýz:namnejšie: interpretáciu Cajkov
.ského I. klavírneho lvoncertu b mol s Ces
kou filharmón~ou za dirigovamia F. Stup
ku (1929) a s dirige1lltom Paulom Brei

.saclľom (1934), zahraničné zájazdy do 
Poľska (1927 ), Nemecka (1930 a 1931), 

.Maďarska (1941), Rakúska (1942) - p-ri
čom nemecké a m-aďarské vystúpenia boli 
venované prednesu skladieb pre dva kla

·víry. Sylvia Macudzinská sa totiž od za
· čiatku svojej koncertnej činnosti pravi
,delne ve.nuje spolu so svojím manželom 
.R. Macudzinským tejto pomerne zanedbá
vanej - a pritom takej pozoruhodnej -
hudobnej lilteratúre. Zlatým klincom ich 
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repertoáru je Cikke.rova SLovenská suitll 
v autorovom prepise. K'Jonce.rtné duo Ma
cudzinskýoh sa vyznačuje vzácne jedno
liatym prístupom k dielam, skvelým zmys
lom pre štýl, technickou brilantnosťou, 
nádhernou kultúrou tónu - a ·Objavova
nim zabúdaných klenotov. 

Podobnými epitetami - samozrejme, 
okrem prvého - možno charakterizovať 
sólovú i kiomornú hru Sylvie Macudzin
skej. Je skutočne obdivuhodné, do akej 
šírky sa rozrástol jej repertoár - treba 
oceniť najmä jej obetavosť, s akou sa ve
novala interpretácii diel slovenských 
skladateľov. A ešte jeden znak jej pred
nesu tre-ba pripomenúť: stály hľadačský 
prístup k notovému zápisu, nespokojnosť 
s jedným pcmatím; Macudzinská vie pred
niesť skladbu rôznym spôsobom- a nemz 
ťažko rozhodnúť, ktorému dat prednost: 
všetky sú presvedčivé. 

Tento premýšľavý prístup k hudobnej 
matérii predurčil Macudzinskú i na pe
dagogickú činnost. Hoci v hudobnom 
školstve pôsobilla len sporadicky, jej vý
znam pre výchovu slovenských hudobní
kJov je nepopíerateľný. SLovo "hudobník" 
nepoužívam v tomto kontexte le.n preto, 
že všetci jej odchovanci nie sú klaviris
tami ex professo: Macudzi11JSkej vždy bol 
cudzí výlučne technický dríl, gym1Ul>Stika 
prstov prostredníctvom hudobne bezcen
ných výt'l)orov. Rozvíja predovšetkým 
muzikalitu - a preto jej žiaci rýchle rastú. 

Jubilantke, ktorá je dnes na vrchole 
svojich tvorivých síl, želám, aby maLa 
ešte veľa príležitostí na ich uplatmenie. 
Ad multos annos! Igor Vajda 



Koncom októbra pripravuje Hudobné 
informačné stredisko v spolupráci s Do
mom čs. kultúry v Berlíne koncert z diel 
Alexandra Moyzesa, ktorý sa dňa 4. sep
tembr a dožil 60 rokov. V programe kon
certu predvedie Komorný súbor orchestra 
Komickej opery v Berlíne Dychové kvin
teto dielo 17. Na koncer te spoluúčinkujú 
aj slovenskí umelci Eva Fischerová-Mart
voňová (klavír) , Marta Nitranová (spev) 
a Václav Benkovič (husle ). Umelci vystú
pia ešte na niekoľkých ďalších koncertoch 
v NDR. 

* * * 
Svetová premiéra opery Paula Dessaua 

Puntila na brechtovský n ámet sa uskutoč
ní 15. novembra t. r. v berlínskej Nemec
kej štátnej opere. Hudobné naštudovanie : 
Otmar Suitner, réžia: Ruth Berghaus, vý
prava : Andreas Reinhardt. 

* * 
Budúcim rokom plánujú v Budapešti 

začat s BartókOvÝffi seminárom. Kurzy 
budú viest najlepší maďarskí hudobní pe
dagógovia. Počet účastnikov sa má pohy
bova€ okolo 75- 80. Jozef Szigeti prevezme 
triedu huslistov. 

Renato de Grandis dokončil operu Nech 
žije kráľ. Jej premiéra sa má uskutočni€ 
v nastávajúcej sezóne na scéne kielskeho 
divadla. 

V r ámci nemeckých hudobných sláv
ností uvedú v Mníchove v júli 1967 dielo 
Wilhelma Killmayera Tre Canti di Leo
pardi pre barytón a orchester. Skladbu 
naštudujú mníchovskí filharmonici. 

• • • 
Na koncertoch usporiada ných v berlín· 

skej Komickej opere pod názvom Skla
dateľ pri pulte vystúpia na jar budúceho 
roku Luigi Nono a Ha ns Werner Henze. 
Budú dirigovat vlastné skladby. 

• • • 
Novým šéfom londýnskeho BBC orches

tra sa stal Marcus Dods. Jeho predchodca 
Vilem Tausky prevzal operné oddelenie 
Y londýnskej hudobnej škole Guildhall. 

* • 
Maurice B éjart spracúva pre divadlo 

Flaubertov román Pokušenie Sv. Antona. 
Inscenácia má byt na jar r. 1967 v Théatre 
de France v Paríži. Hlavnú úlohu prevzal 
Jean Louis Barrault. 

V rámci svetovej výstavy v Montreali 
je naplánovaný aj World Festival of Cul
tura! Events. Niektoré opery už prisľúbili 
účast Stokholmská opera uvedie The 
Rake's Progress (I. Stravinskij), hambur
ská Lulu (A. Berg), viedenská Wozzeka 
(A. Berg) a londýnska Curlew River a 
The Burning Fiery Furnace (B. Britten). 

• • • 
Hans Werner Henze pripravuje trojdej

stvový balet pre londýnsky Kráľovský 
balet (autorom námetu je Filip Sanjust), 
koncert pre kontrabas, ktorý uvedú v USA 
a koncertantnú duchovnú hru (na text 
Wystana Hugha Audena) pre detský sbor 
v Cincinnati. - Krzysztof Penderecki píše 
celovečernú operu podľa románu A. Hux
leya Nebo a peklo. 

• • * 
Cechovova rozprávka Medveď bola Pau

lovi Dehnovi predlohu na napísanie 40-
minútového operného predstavenia. - Na 
objednávku hamburskej Státnej opery pí
še Antonio Bibalo balet s názvom Pi
nocchia (Nosáček). 

* * • 
Ceská filharmónia účinkovala na Sep

tember Musica! v Montreux. Pod taktov
kou Wolfganga Sawallischa u viedla pre
miéru diela Armina Schiblera Metamor
phoses ebrietatis. 

* * • 
V Pa ríži žijúci skladateľ Louis Sauger 

dostal tohoročnú hudobnú cenu princa 
Petra z Monaca za svoje dielo Mariana 
Pineda. Za predlohu mu slúžila dráma 
Federica García Lorcu. 

* * * 
Sovietski skladatelia a folkloristi pri

pravujú prvú sovietsku zbierku ruských 
ľudových piesní. Na čele vydavateľov je 
Dmitrij Sostakovič. 

• • • 
Wuppertálske divadlo ohlásilo nemeckú 

premiéru opery Vojna od E. F. Buriana. 
- Bernd Alois Zimmermann komponuje 
na objedná vku mesta Kolína operu Me
dea podľa predlohy H. Hennyho Jahnna. 
- Metropolitan Opera v New Yorku po
žiadala skladateľa Virgila Thomsona, aby 
n apísal operu o živote lorda Byrona. Lib
reto spracoval Jack Larson. 

• * • 
Ladislav Holoubek je od tejto sezóny 

opät šéfom opery SD v Košiciach. Záro
veň naďalej ostáva vo zväzku SND ako 
dirigent. 
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SLOVENSKÝ 
, 

HUDOBNYFOND 

oznamuje záujemcom, že hudobný archív SBF rozmnožil tieto ďalšie 

skladby slovenských skladateľov: 

ANDREJ OCENAS: 

Symfonietta pre orchester, dielo 35 
(partitúra) 
Koncert pre violončelo a orchester 
(klavírny výfah) 

ILJA ZELJENKA: 

Struktúr.r 
(partitúra) 

MICHAL VILEC: 

Preludio eroico, symf. predohra, op. ~6 
(partitúra) 
Dvojhlasné invencie 
(klavír sólo) 

JúLIUS KOWALSKI: 

Sláčikové kvarteto č. 3 
(partitúra a party) 
Sedem skíc, suita pre sláčikový orchester a 4-ručný klavír 
(partitúra) 
Sonatína pre dvoje husli, violončelo a klavír 
(partitúra a party) 

DUSAN MARTINCEK: 

Rapsódia pre klavír a orchester 
(autorská úprava pre dva klavíry) 

IGOR BAzLIK: 

Päf skladieb pre flautu a klavír 

1\lateriály si môžete objednaC v Slovenskom hudobnom fonde, Gorkého 19, Bratislava, 

tel. 531-50. 

SLOVENSKÁ HUDBA, časopis Sväzu slovenských skladaterov 
Číslo 9, ročník X. Cena Kčs 3,-



IDfciDrmáete 
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Dr. Jankovi Blahovi udelil prezident re
publiky pri príležitosti jeho 65. narodeniu 
titul "národný umelec". 

• • • 
Začiatkom jesene prišla do predaja gra

mofónová platňa so skladbami mladých 
slovenských skladateľov. Sú na nej ňa
hrané Tri kusy pre 14 nástrojov M. Báz
lika, Kolmanove Styri kusy pre orchester, 
Kupkovičov Osemhran a Skica pre 6 hrá
čov, Pan'kove Piesne o padajúcom lístí 
pre klavk, Glosy pre dychové kvinteto od 
J. Pospíšila a Sláčikové kvarteto I. Zel
jenku. Predpokladáme, že je to len prvá 
lastovička sústavného nahrávania tvorby 
tejto generácie. 

• • • 
Séfdirigent Symfonického orchestra Cs. 

rozhlasu v Bratislave dr. Otakar Trhlik 
uviedol koncom minulej sezóny na svo
jich koncertoch so Symfonickým orches
trom mesta Havany (Kuba) dve sloven
ské skladby: Suchoňovu Symfoniettu rus
tien a Kolmanove 4 kusy pre orchester. 

• • • 
Koncom septembra sa Symfonický or

chester Cs. rozhlasu v Bratislave opäf zú
častnil na festivale duchovnej hudby v ta
lianskej Perugii; okrem ·toho vystúpil 
v Ríme, Neapole, Miláne, Orviette, Gubii, 
v Citta di Castello, Terni, Arezze, Ascoli 
Piceno a v Prate. Na koncertoch popri 
dielach svetových a českých klasikov 
(Beethoven: Missa solemnis, Benevoli: 
Missa festiva, Caldara: Te Deum, Janá
ček: Večné evangelium, Martinu: Lidice) 
uviedli aj slovenské skladby - Cikkerovu 
Meditáciu na Schiitzovo moteto Blahosla
vení sú mŕtvi, Suchoňovu Rapsodickú 
suitu pre klavír a orchester a Kolmanove 
Styri kusy pre orchester. Ako sólisti sa na 
zájazde zúčastnili Anna Peňašková-Kaja
bová, Mária Kišoňová-Hubová, Nina Ha
zuchová, Jiií Záhradniček, Gejza Zelenay 
a Klára Havlíková; z dirigentov to boli 
dr. Otakar Trhlík, dr. Václav Smetáček 
a Bystrík Režucha. Do Talianska odcesto
val pri tejto priležitostí aj Detský sbor 
bratislavského rozhlasu (sbormajster On
drej Francisci) a Pevecký sbor Ceské fii
harmonie. - Zaradeuim slovenských skla- · 
dieb do repertoáru programu a umožne
uim dirigovania aj Bystríkovi Režuchovi 
akceptovali vlastne zodpovední činitelia 
rozhlasu Ďaše kritické pripomienky k vla
ňajšiemu .zájazdu, uverejnené v Otvore
nom liste Cs. rozhlasu v 9. č. SH/ 1965. 

Svetoznáme hudobné vydavatelstvo Uni
versal Edition vo Viedni začalo vydávaf 
skladby mladého slavenského skladateľa 
L. Kupkoviča. Do predaja sa dostalo re
prezentatívne vydanie skladby Mäso krí
ža. Po E. Suchoňovi, ktorý spolupracoval 
s UE pred vojnou (Baladická suita, Zalm 
zeme podkarpatskej), je Kupkovič dalšim 
slovenským skladateľom, o ktorého pre
javila táto firma záujem. 

• • • 
Darina Zuravlevová a Stefan Hoza, na<U 

známi speváci a hlasoví pedagógovia, do
žili sa na jeseň t. r. 60 rokov. K jubileu 
obom srdečne blahoželáme. 

• * • 
Prezident republiky vymenoval dirigen• 

ta Ceskej filharmónie Karla Ančerla za 
nár6dného umelca. Vláda CSSR udelila 
titul " zaslúžilý umelec" členom Smeta
novho kvarteta - dr. Milanovi Skampovi, 
Jirimu Novákovi, Lubomírovi Kostecké
mu a Antonínovi Kohoutovi. 

• • • 
Trombonista Jozef Gašparovič, člen 

Slovenskej filharmónie, odchovanec ped. 
J. Beneša (o jeho úspešnom vystúpení na 
II. prehliad.ke mladých interpretov sme 
písali v č. 9), sa zúčastnil na medzinárod
nej súfaži v Zeneve. Umiestnil sa na 111. 
mieste medzi 25 účastuikmi - za Polia

. kom Romanom Siwek~m a Francúzom 
André Vaisseom. 

• • • 
Začiatkom jesene dosiahli vÝznamné 

úspechy níekolki odchovanci košického 
konzervatória Na súfaži poslucháčov čS. 
hudobných škôl o cenu B. Martinu v Brne 
získal huslista Guido Holbling (dnes žiak 
T. Gašparka na VSMU) prvú cenu ex 
aequo s Pavlom Prantlom (z pražskej 
AMU). Na tej istej súfaži získal Václa• 
Adamíra (dnes poslucháč triedy K. P. 
Sádlu a M. Sádlu na AMU) druhú cenu 
zároveň s Borisom Páčom z Brna (prvá 
cena nebola udelená). No nesporne naj
väčší úspech zožal mladý klavirista Pe
ter Toperczer (dnes žiak F. Maxiána na 
AMU) - na medzinárodnej súfaži v an
glickom m este Leeds sa umiestnil ako 
šiesty s prémiou sto libier šterlingov. To
perczerov úspech je zatiaľ slovenským 
klavir istickým vrcholom v medzinárod
ných súfažiach. 

• • • 
Na národnej súfaži spevákov v Karlo· 

vých Varoch získala IL cenu poslucháčka 
bi-atislavského konzervatória Magda Ha
jóssyová, žiačka M. Smutnej-Vlkovej. Na 
III. mieste sa umiestnila Ružena Illenber
gerová-Stúrová (odchovankyňa M. Mó
cyovej) a diplom získala Edita Grúberová. 



JÁN 
ALBRECHT 

O TEMP O RA, 

O MORES 

býva sprievodným textom žalospevu, ktorým sa lúči staršia generácia od novej des
cendencie, keď táto začína pohŕdaf piesňami starších a vyjadrova€ svoje životné pocity 
novými piesňami, novou hudbou. Obvykle sa na taký odklon víažu úvahy o bezcito
vosti mladých, o chýbajúcom zmysle pre to, čo je naozaj krá-sne, vyvodzujú sa uzávery 
o mravnosti a charaktere, ako to hovori náš nadpis. Pieseň, ktorú spievame, sme my, 
a kto ju neprežíva, necíti s namí; preto každý, kto spieva na zábave, si želá, aby sa 
celá spoločnos€ pridala. Nech je to hocijako, hudba má sociálnopsychologickú hodnotu; 
kto ju prežíva, cíti s nami, má v hlavných črtách podobné emocionálne zážitky - nie 
sme teda sami v našich bohatých životných pocitoch, aspoň nie v čase jej znenia. 
Hudba - a nemusí to byf práve ľudová - vie vytlačif !OStatok (obsahu vedomia 
a sús trediC ho na hudbu a na emocionálne priebehy, ktoré je táto hudba schopná 
evokoval. Synchronizuje akciu, vnímanie a zážitok. Ľahko pochopif, že kto sa nepoddá 
tomuto zvukovému imperatívu, pocifujeme ho ako cudzieho. Poznám to. Keď zahrám 
Ilriateľom niečo zo svojej diskotélty, čo mám rá d, čo obdivujem, a vidím, že ich to 
n ezaujíma, mrzí ma to a - temer sa na nich nahnevám ! Citateľ si môže predstaviť, 
a ko to asi pôsobí na rodičov, ktorí sa v znamení určitých melódií svojho času do seba 
zaľúbili, keď tieto piesne nevyvolávajú okrem častého odporu nič iné ako prázdnotu 
v hrudiach mladých. 

Vzniká otázka, či je to skutočne znak umeleckej a ľudskej anestézie, keď sa pre
rušuje komunikačná možnost medzi generáciami prostredníctvom určitého umelec
k ého média. Tento problém je rozhodne širší, ako by sa dalo usudzovať z úvodnej 
expozície a n evzfahuje sa len na folklórne hudobné útvary, ale v zásade na hudbu 
a umenie vôbec. 

Pochybujem o tom, že by sa mladšia generácia biologicky odlišovala od staršej. 
I.udia sú si podobnejší, ako predpokladáme. Rozdiely vznikajú viac-menej osvojova
ním si širších spoločenských kontextov, ktoré sú však značne odlišné ()d súvislostí 
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odľahlejších čias. Do termínu spoločenského kontextu tr:eba rozhodne započítat: aj tie 
javy, ktoré vstupujú do spätnej väzby so životom mladých, aj ked sú vÝlučne vnútor
ného rázu, ako sú psychické motívy, čo sa 111avlas podobajú tým, ktoré !Prežívali onoho 
času rodičia. Vnútorné reakcie sa však spájajú s novými podmienkami a návykmi 
a líšia sa jednak týmito, teda novou väzbou, a jednak obdobím virulencie. Co je rnd
sky podobné, je vo väzbe s novými dobovými kontextmi rozdielne. Tak je to v živote, 
tak je to i v jeho zrkadle, v umeni. 

v období puberrty si mladý človek citlivo začína všímat: život, čo ho obklopuje, 
a porovnáva ho s vlastným. Nevidí v rodičoch len absolútnu danosf, ale uvedomuje 
si, že ide o osudovú, životnú analógiu s vlast.ným životom. Nevie sa zmierit: s mnohými 
momentmi, lebo nevidia.c spletitost: životných pro,blémov, nepochopí zákonitú ne
vylmutnost mnohých vecí. Túžba po umocňovani jedinečného daru vlastného života 
sa prehlbuje vznikom vlastných túžob po niečom, čo spočiatku nwžno ani nemá pevne 
hmatateľné obrysy. Dokonca i vydarený manželský život rodičov sa mu vidí sprofani
zovaný, sprakticizovaný. Množstvo sklamávajúcich skúseností v kontakte so životom 
ho ženie do určitej izolácie. Nastáva inflácia citového života, ktorú odreaguje asenti
mentalizmom. K tomu pristupujúca neistota vo vztahu k inému pohlaviu zosilňuje 
u chlapcov známu pózu a.sentimentálneho heroizmu puberty, domnelého znaku muž
nosti. Nech je to hocijako, v žiadnej životnej perióde sa v takej velkej miere nepre
javuje snaha formovat: si život podla vlastného želania ako práve v puberte; i ked' 
je ,to všetko spočiatku bmlisté, začína sa konkretizovaf a vyhraňovaf. Tým sa dosiahne 
najvzdlalenejši bod od mentality generácie "hotovÝch" ľudi, ktorí sa samozvane ozna
čujú za ,,zrelých". Celá tradícia a všetko, čo sa preberá od starších, či je to strýko, 
rodič alebo učitel, zároveň mimovoľne núka prijat i to, čo mladým mentálne nevy
hovuje, čo ich priam odpudzuje. Každá životná múdrosC, celý systém morálnych 
predstáv, všetok bontón · (spolu ·s jeho hlásateľom) i s celou autoritou zaváňajú nási
lenstvom, moralizáoorstvom, lebo zrejme sledujú ciel pritiahnuf tok života do starých, 
osvedčených korýt; chyba je v tom, že mladí si práve toto neželajú. Sú práve preto 
iní? Uvedomme si, že ti e i sté. ma x im y, ktoré prinucujú určitú generáciu zotrvaf 
v istom syst-éme životných návykov, privádzaJú d'alšie pokolenie k ich zavrhnutiu 
jednoducho preto, lebo obohacovaf a umocňovat: život je ich spoločnou túžbou, lenže 
z aspektu inej empírie a dominantných želaní. Ako vidíme, nevznikla táto priepas( 
apriórne, len druhotne aposteriórne, na základe presunu, zmeny životných dominánt, 
zmeny životnej štruktúry. Tak je to aj s hudbou pri výmene stráže. Ked' sa mladí 
ludia separujú, nehľadajú samotu, skôr si hľadajú kontakty s rovnako mysliacimi 
druhmi, a to môžu byt len mladí. 

Pocit spolupatričnosti chce maC každý človek, lebo spoločenstvo je preňho zárukou 
istoty. Všimnime si napr. avantgardné smery v umeni. Tieto vznikli velmi často zo 
skupinOvÝCh vzfahov, ako napr. Mogučaja kučka, Francúzska šestka, Fa..uvisti, Modrý 
ja zdec, Briicke a pod. NovÝ umelecký prejav je takto často vÝSledkom vzájomných 
skupinových vzfaho.v, a nie posolstvom prorockých eremitov. Potom nie div, že sa 
mladí ľudia spolčujú a že sa navzájom vyrovnávajú, preberajú aj formy umeleckého 
prejavu, ktoré ich spájajú a súčasne ich aj oddelujú od prežitých foriem, ktorým 
holdovali starší. Obhajovanie znakov spolupatričnosti je velmi markantným sociálno
psychologickým javom. Napríklad je ta.žšie vyvracaf mylný názor, ktorý zastáva väčšia. 
skupina rudí, ako vyvraca( omyl jednotlivca. Túžba po spolupatričnosti je dokonca. 
silnejšia ako túžba po pravde; vyplýva to priamo z pudu sebazáchovy. Ak pravda 
oddeluje a osa.mocuje, ta.žko ju od základo·v presadzova(. (Z tohto aspektu sa dajú, 
myslím, úspešne analyzovat niektoré fažko vysvetliteľné masovopsychologické javy 
bližšej a vzdialenejšej minulosti.) 
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Ak sa človek v svojej podstate natoľko nemení, aby z tejto zmeny vyplývali roz
t>ory s vekove nerovnakým prostredím, práve tak sa nemení od základu, ak si volí 
iný štýl umeleckého prejavu. život je bohatší ako každé umenie a vedomie je širšie 
ako všetky sústavy zvládnutia života, či je to veda alebo umenie. S umením je to 
"\' efmi zaujímavé. Berme za príklad viedenský klasicizmus. Možno pove~af, že to bolo 
štýlové obdobie, ktoré vedelo človeka dost: bohato obdari( rôznymi charaktermi, rôz
nymi život.nými pocitmi, a oo ešte s veľkou vnútornou diferenoovanosfou. Nemyslím 
si však, že by Mozart nebol mal ešte iné životné pocity ako tie, ktoré vedel tak nád
herne stvárnit! La commedia e la vita non é la stessa cosa! Umenie vie - ak je silné 
a platné - sústredi( našu pozornos( v smere tých asociácií a stavov, v akých sa práve 
pohybuje. Co je mimo neho, zostáva v tom čase utlmené ,a nepreniká do popredia -
v tom okamihu neexistuje. Umenie vytvára z prvkov reálneho sveta špecifický svet 
IIOCitov, koorý má tú silu a schopnosf, že nás pozýva, pričom v značnej miere vyeli.:. 
mínuje ostatné obsahy vedomia, jeho obsahu odporujúce stavy. Cítime sa v ňom akoby 
doma, i ked' len prechodne. Sme to my, i ked' to umenie vytvoril iný. Ilustráciou toho, 
čo sme tvrdili, je azda skutočnost, že rudia charakterove a národne odlišní vedeli 
napísa( hudbu, ktorá je svojím základným ladením velmi príbuzná, dokonjla príbuz
nejšia ako hudba, ktorá vznikla z dielne a.utorov národne alebo azda charakterove 
blízkych (napríklad Händel a Corelli sú si bližší než napríklad Händel a Mozart). 
Nemožno oo vysvetli( tým, že človek neskorého baroka by bol býval človeku z obdobia 
vrcholného klasicizmu natolko ďaleký. Ak sme triezvi a !reálni, môžeme povedat:, cže 
životné pocity, ktoré stoja v st11edobode barokového umeleckého stvárňovania, boli 
prístupné i lud'om z neskoršieho obdobia, sú dokonca prístupné i nám! Oveľa ro-zho
dujúcejší je vÝChodiskový bod, ktorý dosf autarktne určuje umelecký stvárňovací 
prostriedok, momen,t imanentne hudobno-vývojový, a nie ako sa s obľubou tvrdí, že 
:Givot a mentalita človeka a spoločnos-ti sú skoro jedinými určujúcimi faktormi pre 
cbaTakter umenia-.· Je pravda, že sa :vždy vychádza z akejsi iivotnej !Prítomnosti, ale 
čo je vlastne prítomnost:, ked' potenciálne zahrňuje celú vÝVOjovú minulost? Stýlo-vý 
pohyb je podmienený tým, že človek svojími prostriedkami postupne odhaľuje nové 
oblasti vnútorného pocitového sveta, lebo svet, v ktorom sa pobybovala hudba každého 
"včerajška", je vyčerpaný a prestáva vzrušovaC. človem vzrušuje viac to nové, lebo 
okrem novosti je to svet nezvyklejší a objavnejší. Tento krok však nie je automatický, 
samozrejmý, tobôž nie lubovoľne volitelný, ale značne determinovaný daným stavom 
prostriedkov, doterajšou štýlovou pozíciou. 

že sa mladý človek orientuje na nový umelecký prejav, vyplýva organicky z jeho 
osudového začlenenia do života. Ak ide o vážnu hudbu, je tento proces len problémom 
kvantitatívnym, ked'že ide o d'alšie pokračovanie v procese osvojovania si umeleckého 
prejavu. Tam, kde ide viac-menej o kvalitatívnu zmenu, je to práve v oblasti presunu 
záujmu od domáceho folklórneho k džezu. To býva ovela väčším kameňom úrazu 
medzi generáciami ako v oblasti tradičnej "vážnej" hudby. (Pod džezom rozumieme 
na oomto mieste nielen j~o vrcholné artistické vÝkony, ale širšiu štýlovú oblas(, 
ktorá stojí pod jeho vplyvom.) Tu sa často namietne, že ide o osvojovanie si cudzieho 
prejavu, o hudbu, ktorá pôsobí málo ušľachtilo, ak sa posudzuje z aspektu domáceho 
folklóru a vážnej hudby. Fakt oproti tomu je, že hudba, ktorá stojí na tejto štýlovej 
pozícii, sa predsa ustavične rozširuje, pričom v značnej miere vytláča aj domácu 
hudbu ľudovej proveniencie. 

Tu len toľko o rôznych štýlových prejavoch: Jeden štýl sa nedá interpretova( dru
hým. Prostriedky sto~ vo väzbe s celým kontextom, · ktorý je nositeľom informácie. 
Vytrhnuté skupiny prostriedkov nemožno posudzova( podla kritérií iného štýlového 
kontextu, lebo majú aj funkčnú hodnotu, teda hodnotu, ktorá vzniká spätnou väzbou, 
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premietaním celistvého obsahového alebo významového výroku na jednotlivosti, na. 
prvok. 

Druhý problém, problém "vlastného" a "cudzieho", nás však vedie k širším úvahám. 
Hudobná folkloristika chce dnes predovšetkým odkryC a zachraňovať tie formy 

prejavu, ktoré sa zdajú najrýdzejšie a najpravejšie. To je pochopiteľná reakcia na 
romantický pohľad, ktorý sa s najintenzívnejším záujmom uprel na novouhorský 
štýl, na cigánsku stí.borovú inštrumentálnu hudbu. Velké množstvo skladieb neskoro
a nov_oromantikov stojí priamo pod vplyvom t-akéhoto druhu hudby; dokazuje to 
predovšetkým Lisztova tvorba, hlavne jeho rapsódie. Brahmsove neskoré diela obsa
hujú veľa narážok na onen prejav, či sú to jeho Uhorské rapsódie, II. klavírny koncert 
svojou poslednou častou alebo Klarinetové kvinteto h mol, op. 115 (pomalá časf -
štylizácia hry na tárogató). Dvadsiate storočie prinášalo revolučný zvrat v tomto 
nazeraní, začali sa skúmaf predovšetkým autentickejšie formy prejavu, pochádzajúce 
z pastierskej a roľníckej kultúry. Snahou tohto yydeľovania bolo dostat sa k najrý
dzejším žriedlam ľudovej hudby národa. Tieto snahy reprezentujú napríklad v Maďar
sky Bartók a ·Kodály. Neslabodno však zabudnúf, že popritom novouhorský štýl za
chvacoval veľmi široký okruh konzumentov, čím chcem poveda(, že tento prejav si 
osvojoval velký počet ľudí, ktorí sa identifikovali s týmto štýlom, včítane starších 
slovenských skladateľov. Otázka pravosti nech plati ako problém, ale existencie javu 
sa otázka nemôže dotknúť. Tak ako Cíňa.nia pociCovali za najskvostnejšie a najpra.
vejšie čínske umenie práve z obdobia dynastie Cou, ostatné vývojové fázy, i ked 
boli veľmi významné, pokladali za dekadentné. Kunsthistória považuje tiež antické 
grécke umenie za ,pravejšie ako napríkla~ sochárstvo z .obdobia helenizmu. Fakt však 
je, že Michelangelo nadväzuje práve na vtedajšie nové helénske archeologické nálezy 
- ako napríklad na súsošie Laokoóna - čím vlastne zakladal prvé zárodky barokového 
umenia, ktoré žilo u nás ešte v predminulom storočí. Bol to napriek tomu štýl značnej 
umeleckej nosnosti! 

Jedna z kardinálnych otázok býva v oblasti ľudového prejavu, otázka akejsi národ
nej pravosti a svojskosti. V prípa-de cigánskej hudby sa táto otázka vidí potiaľ jasná, 
pokiaľ túto hudbu pestovali Cigáni. Vzniká však ďalšia chúlostivá otázka, ktorá znie 
takto: Ako je to možné, že si taký široký okruh ľudí (u nás aj v Maďarsku) osvojoval 
tento "cudzí" prejav v takej miere, že sa stal súčasťou jeho psychológie?! Odpoved 
~1a túto ot-ázku viedla často k lakonickým deklaráciám o malomeštiackom vkuse. 
o dekadentnosti skupiny ľudí, ktorá túto hudbu obľubovala. Dobre! Dnes sme iste 
ďaleko od toho, aby sme sa stotožňovali s týmto druhom hudby, ale toľko jej predsa 
môžeme priznal, že predstavuje určitý relatívne nový a v harmonicko-inštrumentač
nom komplexe vy š š í druh prejavu, teda novú ~rcheologickú vrstvu, ktorá ,'bude 
existovať ako fakt, aj keď ju čas zasypal. (Je folklór len .pastierska a roľnícka kul
túra?) Každý štýl uprednostňuje určité životné charaktery, barok "maestoso", klasi
cizmus "grazioso" a každý _má svoju životnost, po uplynutí ktorej ustupuje do pozadia. 

Džezu a ním ovplyvňovanej hudbe sa yyčítalo, že je to hudba cudzia, černošská, 
americká, dekadentná a všeličo iné. Na.priek tomu sa však rozširuje a rozvíja. To 
znamená, že má čo povedat: i nášmu človeku. Otázky pravosti a adekvátnosti vzhľadom 
na našu psychológiu nás vedú k úvahám o pojme pravosti. Korene viedenského klasi
cizmu nájdeme napríklad v Taliansku, kde sa zrodil galantný štýl, ktorý evolučne 
vystriedal barok. Gotiku považujú Nemci za pranemeckú, Francúzi prinajmenšom 
tým istým právom za francúzsku záležitost. Každá iProfesionálna hudba, každý svetový 
štýl je výsledkom odľahlých vplyvov, kým ľudové umenie ostalo viac-menej ne
dotknuté vzdialenejším zásahom. Vznik národného umenia je teda syntetizujúcim 
aktom svetovej hudby s elementmi lokálnych ľudových prvkov. Co pocifuje taký 
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skladateľ za vlastnejšie: elementy ľudovej hudby, alebo prvky svetovej -štýlovej ·pozí
cie? Ťažko si predstavif, že erudovaný človek, ktorý si yytvoril kontakt s celým 
svetovým hudobným bohatstvom, by nepocifoval osvojovacie prostriedky harmonicko
melodické, ktoré obsahuje svetová hudba a ktorej hodnoty denne sprevádzajú jeho 
myseľ, ako základné vlastníctvo, z ktorého yychádza. Ak to prijmeme za pravdivé, 
tak možno poveda l, že láska k ľudovému prejavu, k jej nesporným krásam, je uňho 
už predsa len druhotným momentom. 

Ak by to nebolo tak, syntetizoval by ľudový prejav s prvkami svetovej hudby a ne
bol by schopný obohacovaC svetovú hudbu folklórnymi elementmi! 

Okrem toho vedie hľadanie základov hudobnej folklórnej tvorby k zaujímavým 
predpokladom. o javoch polygenetických, na čo ma nedávno upozorňoval profesor 
Kresánek, teda že určité základné útvary môžu vzniknúC na viacerých odľahlých 
miestach zemegule nezávisle od seba; čo teda zostáva iné, ako prijaf myšlienku pre
bratia a osvojovania si za hudobnú sociálnopsychologickú danosť. To, čo si človek 
osvojuje, je jeho vlastníctvom a dalšie jeho tvorivé a reprodukčné akcie sú determi-

. nované jednak vlastným vedomím, ako aj osvojeným arzenálom. Ťažko teda hovorU 
o cudzom a vlastnom, ked umelecká tvorba je akousi refazovou reakciou, nakoľko 
každá tvorba predpokladá už zvládnuté osvojovacie dispozície, ktoré sa viac a menej 
tvorivo obmeňujú v smere vyjadrovania nových a nových stavov a životných pocitov. 
Možno, že je to pre niekoho aj radostný pocit vedief o veľkom spoločenstve, ktoré sa 
skrýva potenciálne v umení (popri toľkých bolestných faktoch vzájomného neporozu
menia), či je to v základoch jav polygenézy alebo v nadväzovaní aktov osvojenia si 
niekedy aj najvzdialenejších yynálezov; v piesni, ktorú spievame, cítime vlastné 
vedomie, aj keď nevznikla u nás. !Nie je teda opodstatnené ·brániC sa akýmsi psycholo
g·ickým čínskym múrom proti asímilovaniu cudzích prostriedkov, lebo všetko, čo 

l'astie, musí prijat cudzie látky asimiláciou. Ako priklad nech nám slúži veda, umerue 
alebo samotný život. Všetko, čo človek prijíma, mu patrí, ale rozhodujúce je len to, 
čo je schopný urobi€ s privlastňovaným bohatstvom, lebo bez ohľadu na to, z čoho 
vychádza, len jeho tvorivý čin je skutočným jeho vlastníctvom. 

JAN ALBRECHT 

• • • 
Na margo 

česko-slovenských vzťahov 
Sme všetci na jednej lodi (skladatelia, koncertní umelci i teoretici) - tá loď sa 

volá HUDBA. Vlny súčasného vývoja zmietajú naším plavidlom často a v mnohých 
smeroch veľmi dôkladne. 

Posádka, ktorá bude roztrieštená a bude sa zaobera( len vnútornými problémami, 
v zápase s búrkou musí podľahnúC. 

Preto som presvedčený, že treba urýchlene vyrieši€ nedostatky v oblasti česko
slovenských vzťahov; v oblastiach, ktorých sa týkajú tézy s. dr. L. Burlasa a možno 
i v ďalších. 

Pl'ipravovaný sjazd je, myslím, najlepšou platformou na prediskutovanie - otvo
rené a úprimné, nezaťažené zbytočným lokálpatriotizmom ani na jednej strane. Vyjas
nenie vzťahov a ovzdušia istotne bude oso~é v súčasnom boji o hudobnú kultúru 
nášho ľudu, kt-orý pokladám za primárnu úlohu pre všetkých príslušníkov sväzu. 

MIROSLAV BOZDECH 
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SKLADATEliA A INTERPRETI O KRITIKE 

... 1. čo očakávate ako skladateľ, výkonný umelec od 
kritiky? Pripúšťate, že by kritik mohol do nejakej 
miery ovplyvniť Vaše budúce dielo, či výkon? Cím? ... 2. Kritik nevie komponovať ako Vy a nevie hrať na 
nástroji ako Vy. Je vôbec kompetentný vyjadriť 
sa k Vášmu dielu, či výkonu? Prečo? 

IJI-= 3. Má kritik podľa Vášho názoru dielo, či výkon posu-
dzovať, propagovať, alebo má formulovať všeobec-
nú koncepciu tvorby či interpretácie s ktorou mô-
žete, ale nemusíte súhlasiť? 

..... 4. Co si vzhľadom na takto vymedzené poslanie kri-
tiky myslíte o slovenskej (českej) kritike? čo jej 
chýba k tomu, aby splňala Vaše požiadavky klade-
né na kritiku? 

..... 5 . Co rozumiete pod požiadavkou odbornosti kritiky? 

..... 6. Má kritik právo na svoj subjektívny názor na Vaše 
dielo, či výkon, alebo sa má ~naUť ho "objektivi-
zovať"? čím sa podľa Vás líši subjektívna ·kritika 
a objektívna? 

..... 7. Ovplyvnila Vás už nejaká kritika? Pomohla Vám, 
priviedla Vás k hlbšiemu zamysleniu sa nad Vaším 
dielom, či výkonom, alebo Vás len notešilo kladné 
prijatie a rozčúlilo hodnotenie záporné? 

..... 8. Možno o našej kritike hovoriť - teda posudzovať, 
či odsudzovať ju ako celok, alebo treba diferenco-
vať skupiny či osoby? Podľa čoho? Podľa ich anga-
žovanosti za nejaký program, podľa spôsobu for-
mulácie kritických súdov, alebo podľa nejakého 
iného hľadiska? 

..... 9. Dotkne sa Vás každá negatívna kritika nepríjem-
ne, alebo pripúšťate i možnosť záporného hodno-
tenia Vášho diela, či výkonu be?: podráždenej reak-
cie na ňu? 

..... 10. Ktorého kritika by ste postavili ako vzor našim 
kritikom, alebo ako si predstavujete konštruktívnu 
kritiku? 
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EVA FISCHEROV A-MARTVOŇOVA 

L Od k!titika OČ'.a[{ávam vysokú odbornosť, veľkú ia:11lormov.anosť, sohopnost či inštinkt 
vycítiť objekitíMnu hodnotu kiažtlého výikonu. K!ľíitik týcllrto schopností vie ov.plyviiliť 
aj budúci výikon, verila by som mu a riadila sa jeho radami. 

2. Ak kri·tik splňuje horeuvedené podmienky, nemusí bezpodffilienečm.e ov:ládaf ta.'1 
i·stý nástroj, aby mohol posúdiť výkon. 

3. P.vopagácia výkonu nie je krlitiJka K,rilbik má výllron posudwvať. "Veľký" kritik 
s pevným umelecikým názorom (nemeneným 2-.k!rárt: za 15 rdlrov) vie formulovať 
aj všeobeCI!lÚ k:on:cEWciu interpretácie. 

4. Bosbrádame ozajsrtmé osobnosti. Oa&to súd k:ritilka nedosaihuje all1Ji úroveň úsudku 
radO;vého pos1uohá6a. 
Nepáči sa mi jedQ'V'altý tó:n., ktorý sa SiVall m ódou našej dnešlllej krirbiky - prečo treba 
z ".p.offilllíkO'Vej" maj€Sitá1mos1ii b ohovoViile mad:oovať výkon - aik sme s~ výkon 
ce'lým s'V'Ojim "ja" poctruvo pripravovali, máme plné právo na tak is,to pootiv_}· 
pris1mp k<rliltlika k jeho hodnoteniu. 
Kmitilkla a ,,JIIl["aMrost": Alkio je možm.é, naJPrílkJJarl, že mtik, kitorý sa znemoržm.í tým, 
že posUJdziuje inte'riPreVa, krtorý vôbec neú~OIWIIl, môže k!ľudne ďa•lej pisať? Alebo, 
že osobný vzťaih môže rozhodovať, Ci, k!ol1k<O a ako sa o kom píše? 

-5. K odibol1Iloot:i I)a1Jr<ia nesmierne veľiké :zm;a,losti a široké skúsenosti. Ak klriitik posu
dzuje illlte11pre'tá:ciu nejlalkej skilwby, mal by po:zm;a,t aspoň 5-6 rôzny,oh inte:r.pre
tá'Cií na získial!lie predstalvy Ull'ČIÍ.tého, povedzme, dOilron~ého výkonu. Potom môže 
posúdiť, natlrol1ko sa iJnJtei1pretJ'o podOOillo k ul1Č'iltému ideálu sa priblížiíť. Mys'lím, 
že by kn:iJtňk mail d!isponovat patriJčnou c~t1ivosfou, sahqpnosťou vycútif zámer umelca 
a posúdiť, nlafkroľko sa mu tento zámer podia.r:Ll reaJlizoV'ať. 

9. A!k ma kráJtizuje osobnost, Iru ktorej mám dôveru, úpi1iJmne r.ada prijmem aj neg.a
tivne ohodnotenQe bez pod<ráwenej reakcie, ak ide o "kird!tika", Sil'llélžím sa ostať 
ľa!hostaij.nou voči prd~niJVému a necitl!ivou k zápornému hodlllotendu. 

10. Vzor k:riiťikla - Sa!lda. 

ILJA HURNlK 

l. Kdy.ž dokončím skll:adbu, mám pocit jen morální jistoty: Vím, že jsem in;vestoval 
do p ráce v šeahny svoje síQy. O umelooké hodJl'loié svého díll:a však nevím ni·c bez;peč
né'ho. Jak!ou má m oje skiladiba živiotlnost, to se dozvím :až za radu •let. Talk d1ouho nechci 
čekla.t. Ohtel by.oh pok'Ud možm.o <i'hned k:riii1Jilkru, k!teré .by.dh mohl véfiit, to jest, k!tevou 
by fVYSlovfill nekrlo, krlo je ,pro mne aiU1xnii.rou. Sitlravilnský, Honeggera Messtiaen si mohli 
býŕt sebou jis'tli, a ,prece !i jím byQo zaiPQ'trebí kiliiJI;iky, P fed!kiládali svá díla pa!Il'Í Boulan
ger, .ta jim byJia autoriltou nepoohylbnou. Mút takovélho kinirtlika j e. diosíl:O'Va požehlllálllím. 
Vysrta.VIit se jeho Vllli.VIU je pro skilada!tele radostí a opovou. 

2. Videl Jsem jednou jednoho :k.rtirtňka jÍit v májovém prúViodu; vykmčil pfu podhodu 
na pfed,bak!tí leYI()U nolhou a po celou píseň oomeňovall .tea9kou dobu = lehkou. Tomu 
krirtillrov'i bycih newéfihl, i kdyby psa'l nevím jaik odlbom.é. Rxwl!l:fun ,pfedpokil:adem kiriti
kovým je jemné a bysl1iré hudební dtemí. To se z jeho psaní ,pozná, i když je neprojeví 
ja1m sk!ladia!tel čii ÍJ!lSWumentailista. 

3. Pokud mySl:úte na " fonmulaci všeobeCI!lých konc~cí t:vooby" p re d e m, jaiko 
na ,pomd!Wv-eik klrtilt1iku :na skil~daJtele, fek:l bycih, že je to .to poslední, nač čekáme. Pokud 
mysme n a a'tlJalysu ho !Ťi o vé 1MJ!rby co do její kioncepce, pak tlaJkjová an~a~lysa je 
uži.tečná jen pro po=á.ní díla Co všalk sk!lada~tel potrebuje a co 'také .verejnost nejvíc 
zajÍIITiá, je hodl!locení. Zádnou ana1}'1sou re však k hodnocení nedojde. To je dllem 
jediné umeledkého cmemí kriti.lk!ova. Závis í pi'edevším na jeho ryze hudebním talentu. 

4. Mám dojem, že ffilllozí kroi.tillmvé se nB2laposlouohávají do skladeb, jaiklo spíš do 
véúru, jež ;vanou jednou o.dtaJmttlid, jdmdy odjÍillud a jež ,pfulášejí .jedl!lO!U príkaz "srozu
mitelnosti lidu", pOI<Wuihé ,,k:onfilikrtnosttri", potretí pf~ "oogal!liisOVtat htlidební m3Jteriál 
;v časovém prostoru podlle predem s1iam.oveného rádu". Ze posuzují sklladlbu ne podie 
toho, jak se jim líbí, ail.e podile toho, jak je "spráViilá", to jest jalk odpovídá piiid•atým 
normám. Jen tak si JJze vysvétH.t 1y prevraity v ná20redh ~istých klrliJtiku, jež sice vypa
dají ja:IDo diisilede!k Mniiiti'n:ilio m-á.ní, jež vŠiaik pQPrawdé m'Ohou býrt jen prílišnou poSiluš
noostí k "pfítkra.zu dne". 
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5. Odbornost !rriliky je totéž oo odbornost komponování: spojení teopniky získa!né 
stud:iem, hudebnÍJho dtení, daného ta lentem, a morálky. 

6. ObjekttiMní kiiiJtillm .(l{J'O.Imd h odnotí, a o .tlakovou nám jde) j e ta, která sprá'V!le 
roZJpozná klady a zá pory skladby a která s.práWle pi'edpoví její ž!i.votnos·t. Protx>že 
talkovou pi'edpooveď nel!ze odvodit z analysy, protože ji napoví jedine hudební cítení 
a j !istá umelecká jasn.ozf.ivoot, je k:až.dá kJr:irtika na nové dílo subjekJti.rv;ní. Je ;to sázka. 
Jak ta sáZJkla dopadne, Jze se dovedet až po čase. To jest: Objektivní kritika je subjek
tivní lmitika, jež se &tre-fila. Je tomu stejne jako u &klad,ate.le: J eho subjeMi'Vll'lí vý!po
veď, je-lh umeleclty Slilná, se stává po čase obecne platnou, objekrtWvní hodnotou. Sk.la
date1 se naučí techonice, ale na SIVOU faontasii musí IVS>adilit. Kritik, jenž h odnotí, má 
svou vedu, ale musí voodit na svou rozpoznávací schopnost. Sázejí oba. R ekJ.amuje-li 
króJt1Jk právo na subjclctiNní soud, rekJamuje tím jen právo na omyl. Toto právo 
zajisté má. Ale srtejne jako verejnos·ti nejde o omyly skLa.d:QtelovY, nýbrž o objekiti.IVllí 
hodm.oty, jež stvorí, stejne talk chce na lk!ritikov.i, aby jeho su bjekJtirv;ní soudy se ukázaly 
drív či pozdeji objeMri.vními. PooJe m Í!ry "strefy" si cení obou, S'klladatele i kritika. 

7. Čím vetší mám <re&peklt pred kJriltikern, tim ví,ce me 2)&1moutí jeho odmí•tnutí, 
prdtože tím IVatší je rpravdepodobnosrt, že má rpravdu a .já se .ZJmý!loill. Na odm~ý hlas: 
toho, pred ní.mž ta!lrový resrpeki nemám, br.zy 2lapomenu. 

8. Kdybyoh men. poffilZOVIat naši kri1rli.lcu jaloo celek, byla by to smutmá kapitol!a. 
Stačí prolistovat stariií r0Čil1íky Hudebnklh rozhledu, abychom si udelali predstavu 
o j.ejí .tehdejší úrovni. Dogmatismus se dnes ličívá ja!oo jakási živelní pohroma, Merá 
prišla na všechony. Nuže naštestí nerpfišla O .to víc si vážime lidí, kiterí se nedali 
str.hnout k debatám, kdo je vetší škudce, zda Strawinský n ebo Schänberg. Dnes myslí 
naši .lcritikavé sarrnostatme, ačkoli nebez-pečí nových živelných p ohn:om trvá. Mohlo by 
se s tát, že se začne obdobne diskuttovat o Matrtinu, Bni.ttenovi nebo Sostakovičovti.. Jsem 
jist, že p roti do@Illallii5mu .v hudbe, jakéhokoli lľažení, je jen jedilná obrana. Spontánní 
hudební ait. 

P.ráve ,taJto SIPonrtánnOSit však nese sebou, že kriítiik dá p<ruchod svý!m osobním zMi
bám, že preferuje jmtý slloh. Pokud jej preferuje, a nezatracuje vše, co l.eží mimo, j e 
symp:art!ický, protože má odvahu vsadirt nejen na jednot livá díla, nýbrž na celou !~kolu. 
To se týlká nek!terýoh klr.i!tiku a vyJ!lladaču Nové hudby. Je jej:ioh zásl uhou, že k nám 
uvedli sloh, jen-ž nám dosud :u.nikai, a musí se jdm .prom'inout, že je v nškiterýoh prípa
dech piíi!Vedlla bajoVIIlOS't k je!dnostrrwmému preceňování. 

9. Kdyby se p€lt klr.iltiku, z niohž žádnému byoh neveml, shodlo na svém soudu, pak 
nejistotla jejioh soudu s.ubjekltivníoh by se souotem =€mJiJa v soud, jenž by pro me 
mel platnosrt blízkou objeikrtlivnOSifli. Kdyby to byJ. soud odmútarvý, rnn:el by me. Zkou
mall bych vš:alk, zda se pi'íš:te m®u chybe vydmout. Mohl-li bych, vyrhnul bych se. 
NemQihll-li bych, rekll bych si" že musím vYS.'tači!t aspoň s dobrým svedomím : budu. 
delat, co je v mýlch silách. Lepší inspi!raoi si beztak na sobe nevynut~m. 

10. VerÍIIIl mllZ'iJkJalnltum, ať kirirttikúm, skladatelllm či interpretum. Beru vážme, oolroli 
napíše ten, komu je v édeoké .vzdelán í toliko podporou hudebniho dtení, nikol!i jeho 
náhradou. Krtti:suje~ p!Ouhý skl!adaitel či pianista bez vedeckého vzdelání, a mám-li 
ji.Sitotu, že nežáiDlí na kolegu, jehož dMo kJritisuje, paik verím jeho yýpovooi spíš, než 
vý!povedi ;w.delaiilé'ho hudebniho vedce, který vytkiročí piíi pochodu levou nohou na 
pi'edottaktí. 

.1\!Iy&lÍIIIl na DIVoi'ákwoa vy.lcladače ding. Sotllľka, na (janáčkQvské prUkopníky, spi-· 
sovatele Maxe Booda a pialnlis'tu Ludví.lca Krunderu, na pianistu a skladatele Václava 
Stepána a jeho Nováka a Suka, i na jednOiho z nejaikltiVInejších vyzmavaču Bohus'law 
Martinu Miloše Sa!firánka. Tito lirlé silne msáhH dio n.aší atmosrf&y, ačlroli hudební 
veda nebyla jejroh profesí neb o aspoň ne p:nvní profesí. Hudební vedci jsou n ena
hraditeiloní ve všech obarooh , krome jedndho: kritiky soudobé lhludby. ;we se totiž 
roZihod.ujícím 2lpuoobem uplatní hudební ill1stinkJt, jejž lze studiem rozvinout, ale n e 
zísdmt. Jedill1e rozeným hudebníkúm, a paok je 1hostejno, wa vedcllm, sklladatellim či 
ins-t rumentalistúm., je davoleno rozviiilout v sobe anténu, kJterá zachytí jemné záchvevy 
nového ducha, vanoucÍ!ho z nového u mení. 

OSVALD CHLUBNA 

Vypraoovail. jsem sice odpovedi na zaslané otá2lky k aatk.ete o ktitice, aJJ.e n ezašlu je 
k uverejnení. Poildádám rtJO oo Zltrátu času i místa, prortože doposud aJl1JÍ šlrolení a ruzné 
sje2Jdy lrnHice nepomoh.ly a tím méne nejaJká aiilketla nebo presvedoování. 
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BE DRICH DOBRODINSK~ 

l. Každý ,tvilii1čí umelec li .lcdyž si je jist SV'Ojí Ironcepcí, il'ea~e na ro, ja!k dílo, či 
v ý1kon mpllsobí IlJa verejnost. Slušná kritiikia tedy muže jeho lllárory buď posÍ!lirt, nebo 
Yésrt k zamyslení, proč dí'lo nevyzneJJ.'O nebo nepusobilo tlak j.alk pfedrpolcládal. 

2. Myslím, že kJrlitiik s potrebnou erudicí a vekQv ou zral•ostí je .lcompetentmí ríci své 
mínení. (Dále viz č. 5.) 

3. Kritika, kiterá má tendence prQPagační, pllsobí neobjekiti!vne a osobne si jí n ece
ním, aiilli když propaguje díio či výk0111 mý!ch prátel. 

4. &leduji sloovenskou kri·tiku jen pokud je uverejňoválna v Hudebních roz.hledech 
a .ponBv'adž jsem dost obeznámen se stavem s'lovenské hudby, mám dojem, že v po
slední d obe mnohdy neužívá zroVI11a nejvhodiilejší vYjadrovací formy a pllsobí dolronce 
tak, ja.iroby tu v porz;a,dí hirá!l.y úlohiu osobní mativY. 

5. Pod poŽJadaiVikem odborné kJritiky .rozumím jednak d ulcladné odborné wxielání 
kritikovo - n ejen ihudebne v edecké, lkteré je (povertšine histlorické - ale i (oopoň 
z části) pook1ii.oké. Nebof mezi "!Vedet" a "'lliiilet" je .velký lľOZJdíl. Pomerne &nadono si 
na pf. OSV'OjÍIIIl lteoreticky fonmu fugy, ale tep1we až se ·paklusím jí napsat, porozumím 
jí v celé šíi'J. A oo bY'dh IIYOkfláda'l v ;tomto bode za žádoucí je, a by i kritik mohl býti, 
je-.l!i :treba, kri:tlŕsoválll. Mllj nárz:or vy.p'lývá e: prakse. Hrá! jsem n:a pr. Fan.ta&ii Calm. 
Saem-Saense pro h ousle a ilm!rfu s mladým houslistou. Kriltik m u !Vytkl špatné :f.\rá2lo
vání, ač skwo se 100 % jisto.1lou se mohu domnívat, že slyšel .tuto skladbu I>QPrVé. J á 
jí hrál však prUbehem 25 let nekoldkrát s prvortrídními houslisty (iDa!Il.iel, Sorm a j.), 
nebolli, mel jsem již dootaJtečne ustálenou predstavu skl!adby, abyoh eventuel.ne svého 
parillll.era v tomto smeru usmernil. Nebo jiný prípad. Kritň!k p oohváliil provedení, alle 
dodlall : "Škoda jeon, že místQ t ohoto lron cer:tu nebyil proveden dnuhý il.roncert pa-o toto 
ob.sa=í, ~terý je myšlenkOIVe d:a!l<eko bohJaitší." ( !) PN nálh!odm.ém setkání na d ortJaz 
locle se o ltiomuo lkOillCente dQvectel, polhortove odpovedel: ".Alle de prece v K.ächeLove 
semamu." A ibo se zn.CYVll.l mý·til, nebot tam tle jen IÍla ·jed!illlá sklladba, ktevou s~yšel. 
Po2ll11aTilenávám, že ze 'llmíneného llmilti.lka IVYrostl poroeji jeden z nej'llnámejších čes
kých hudebnícll znalcu. 

Zlatím je sirtluace illaklQvá, že co narpíše mibi!k, zustává a odiváží·l-1i by se ho •umelec 
m1Iisovat nebo se hájirt, i !když b y mel p<ravdu jako IV uvedených obou pf~deoh, 
v ypadalo by to polemicky a je vubec ortáZkla, zda by ,to redakce otiskilia. (Zkusil jsem 
to jen j edi11ou, a jednlailo se o dílo, •kJteré dostalo dolronce cenu v sourteži SČS, mám 
tedy zkušenost.) 

6. Qdajoveď v tomlto .bode nl8iva71Uje na č . 5 . Bude-Jii mtilk nejen "vedert", ale 
i "umet" (a ltlací ,i jsou) , bude jeho kiritilka obj~1livn·~. n ebude se skirýivlart; 2'Ja fu'áze a j.aik:o 
taková m á bezesporu cenru. 

7. a 9. KJadná lk!rirtti.ik:Ja dává dhut lk práci, ~ 'když má lk IVýllronu či dílu WČlité kon
krét.ní výhmdy. Jen je-lli. objekti.VIl1í a ne osobní, čli dokonoe neslušná a urážílivá. 
A i to se s.tává. Toaková iV!llbuzuje odpor a jiste nepiii:spívá lk další práci sólisty či 
skladatele. 

8. a 10. Za s:vé více než 4Qti leté umeleoké čfunnosúi. jsem poznal mnoho dobrých klri
t ik (one že by jen ohváJliJy, aJJ.e ,varrJ;uloa z nicll ·poučenost) , ale i mnoho fVelmi špatných 
kritik, kiteré oplýlvally firáJ2Joviiitos,tf a mely nekdy až z:naky aiilekldoti.cké. 

Kdybych mel vydáť!firt, jaiký by mea být kn:1irtli.k, i'ekl by·ch asti: 
Predme dolronalle poučený hu d e b n í k jak rpo teoretncké, rtJak i pra.kitid~:é srtu.-ánce, 

který své objektivní, n e .:firázovité soudy by rpl'Oil1ášel iúallrovou folrano:u, aby umeLce, 
; když s ním neso1lihlasí, nes-nižoval, či dok0111ce neurážel. MysHm, že li určitá veková 
h mnice by bytla žádOUCÍ, neboť jen SI"OVIIláVáním (:aik: OOffiU je .treba času) muže nabýt 
potrebných merírtek. 

VLADIMIR SOMMER 

Smysl lid~ké činnosrtli, ZV'aiJlé hudební krirtlikJa, mi je v.21hil.edem k její úrovni a zkuše
~-:.ostem, kJteré jsme s ní :všidhni udeJ;aJ~. čím dál méne jasný. I počet lidí, které sku
·tečné umení zajímá, se neUSitále ZJmenšuje, a proto si myslím, že se yýznam a úloha 
hudební kriltiky - a l.l!Illeledké kriltiky vubec - zbytečne zveličuje. 
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LADISLAV KUPKOVIC 

l. Najskôr nejialkým názorom. Musel by ho alle mJať. 
2. Má také prá'Vo vyjadriť sa ako k!amý posllJuoháč. 
3. Zai5te. 
4. Ze nerobí to, o čom píšete v ot~ č. 3. 
5. I'.'ab:ko to poohO!pí. krtlo si prečíta dliSk!usiu okolo OlálnHw E. Si11núnka ,Umelecká 

hodnota a umelecký smer"; veľmi uŽliltOČillé v tamto smere sú i Í!Ilé Simúnk!ove 
"d1ela". 

6. Kňti!k má práJvo na všertlko. 
7. Nie. 
8. o kritike nebreoo hav'Orliť, pos\l.tlzo!WI.ť , odsudz<Mať, diferenooVJať atď., to všetiko by 

ma!la robiť prá'Ve k!ri.ltika. 
9. Všetlky krirtliky na moje slclOOby boli dooi.aľ k l ad n é, tlak!že neviem posúdiť svoju 

rea!lroiru na opačný pó:l.. 
1 o. Existujú vôbec n ejakí kiriitict? Ex!i51tujú nejakí konšbruk!ti'Vlisti? Ex.is,tuje kriti.idká 

lronštruktíVIllOS•ť? Ex.is>tuje konštrukitÍ!VIna kritičnosť? K:ni.lti:zmje exds·tujúoa k!onš,tr.uk
tÍJVIlost? Konštruuje exiBtenáná kll'li.i'mčnosť? KI'iiltizuje k!onštmuk!tívala existenčnost? 
Konštruk1liJv,i2lUje kri'tiČIIlostná existentíizíMnost? Existenziv uje k!onšbrD->k:riilti-štruk
túrna k!ri-kon-ti.'Zív-mános-štruk,t:zmosť? 
P.ri:zmám sa, že v odipovediaoh na tňe!OO otál'iky s·om trochiu bezradm.ý. 

ZBYNÉK VOSTRÁK 

v .Ainikete o klrňJúice nehudu zodpovídat Vaše jedn·otl!iNé otá!ziky, nýbrl ~an 
tím, co považuji m nejdliležLtejší. Víme, že exils/tují dva ,tYiPY 1prú.lk:lalzli pro výllron 
funkce kri'bilka: a) prlikarz odibor.nooti a poV'Ol'aal.'OS1li (tenJto bývá v Pl!'axi často nevítlane 
omerován slrutečností, že jednou píše knirtiUru hiis:tori!k, jdindy esteti!k, j[ndy sld:adarel, 
jindy výlki0!11!11ý hudebník a nekdy do:lronJce d referellllt ,pro jdné obory klultucy), b) pni
kaz, na nej•ž záslu!hw näterýdh ik!rdttiikú pi-estiž oficielníidh ()III~Í 'V m:inulooti ve
lice doplalllila. Je príznačné, že v kriitikáoh dir!uihélro .ty;pu šl10 vždycky o ~esiiVIIle 
pok!roko'Vý pohll.ed na .tvorr.bu, který ale dtnes hodnotíme jalko >vytložene :zJpátečnliciký. 
Lze tedy v pr.íipade n~ší kiritiky milUMi!t otevrene o určli.tém d!nulhu :m-a.dy, jí.ž se do
pU51ti1a n:a naší iViOI1be v nevooo:mosti. Vy;vs'tává <:rt~a, zdai]j om kiriitikové mysleli 
více na lidi (rt:. d. {P'ool:uohače), či am arurtory, čd na o:fiiciel!ní tlrend, nebo snad nej w í ce 
na sebe? Od:p<weď je jasná. Talrový ad!ilbismus 2lPÍliSObi'l desorienltaJCi. a sousta'Wlé kla
mální naší hudební verejnosti. Tento f.akJt em.emom!ill u nás tPrirozený, zdrový a k!riticiky 
pollltený positoj ike skwtečne novým te!l1idencím IV so.ueasné hudibe a rz toho w:ešlý 
neurtešelný staJv .1Ir'Vá dosud. Je prece bezpodmineČine nutné, aJby svedomí kriJtiJkJa nebyao 
deformováno ohledem ll'll3. ~eho živoby;tí. Jl!likákolii pi'edlpojaltost pramení vždydky z ne
vedomoot.i, a:však: ta mím S'V'Obody, klterou m1Jiik odipfu-á aJUttorOVIi, je presllle merOU 
S'V'Clbody, jíž se jemru samému paik jÍ!Ilde nedostává. 

Jaká jsou .tedy ona kri!terlia,'klterá Jmúltňik musí m jakýdhilrolli okolností r~? 
Tak zvaná odbornost (k!terá predp!C)lrládá ľ'{)(ll)á.bllé IVzdélální a stáll.e polcračující sebe- . 
vzdélálvání a do níž 2léllhmuj.i ve :lN'láštním prípade i zmiaJl.IOist mtisované part~tury 
a nejtesnejší lron.1Jaik!t s aJl11too"em a jeho Sll13ihla;mi) je jen condiili.o sill'le qua n0111. Cl ov ek, 
který dh.ce lmiltJillrou respekltavat t v ú r č í p r i n c i p, musí: 

1. p.l!ne vei'itt k a ž d é mu aurtíocav!i (á. krl.yrž se autor mýli, neboť mýJ.í...Jň. se oprav
dO'Ve, mliže mu kriltik pomoci), 

2. býlt roven autorolV!i IVe sahopnoSIÓi ltvúi1čÍiho alk!bu (lkir.iltJika musí být talké .tvorbou, 
má-'li býlt vli.bec neoo plaltlnla), 

3. bytostne sij;áJt m tím, co na;psa.l a být o tom pi'esvedčen (ii když se mýllí, nebof 
mýllí-ili se opiľaJVdove, múže mu zase pomo ci aóUitor) , 

4. býlt ~ilttLoký sám k sobe (100 ZIOOiffiená podrobovat S'tej.né metode i s vé sch·op
nostli, možnosrtň a lwalJi,ty), nebot lbo je zpús,ob, klterým :vydá'Vá s:vecteowí sám o sobe, 
aby mu mOihl Č!tellár bez risiikia ver~t, 

5. být spíše ~!avtačem budoucŕlosti (oož znamená vždycky tl!OOi.t é hrd1111slbví), než 
zatížen mi!nulootí (v níž má lepší orientaci), 

6. bý.t sd vectom, že kuiitikou nerisklllje am.a talk s:vojd. povest, jaiko hlavne povest 
n.utma, 

7. býlt do j!Sté míry prorokem (nebiOť je mu l\TJastmí .míra objekúi'V'l'losti, než jakou 
má autor, kiterý je zcela piík<Y.l.ell1e zatížen swbjektem). 
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Jelikož jsem presvedčen, že vy v o l e n •o s t pro úkol k!riJti.ka je d~em, jehoŽ se 
dostává jen malému počrou uohlaz~ú, U'Vádím ješte .ty;to t M .vzámlé vlastnosti. Klliitlik 
by miH: 

a) pi\istt.llpov.alt s lálslrou (it . a. ciltem ,j ro2lUtlllem) k j.a!kémluik>olw úkolu, kiterý je ná
pl!ní jeho posilání, 

b) být obdalren d~em jasnozi'ivos-ti (!iirutu!ice), aJby 111eomyJne rozpoznal pi'í{pad.né 
nedostat ky čd mse pfí!liišné predll1osrtii ~etace, nedlall se jlimi mýlit a zavést, nýbrž 
aby dovedil vypoolouohél!t ,,pravdtu sikJLad,by", i\lltajenou w !kialždém dílle, a .to na jaik~oli 
úro-vni, 

c) být be2ll'Ilez:ne 2l0<1po.vedný, a ,to nejen vúčä autorúm, alle beze zby;tdm sám vliči 
sobe, aby svoji práai mohl milovali; a bý,t s<kirze ni štlasten. 

MICHAL VILEC 

Vari. všetci súhlasíme s tým, že otárzky ok'Olo našej hiudobnej mtilky t'Vorja veľmi 
z~ožiJtú problematiku, kitorú nemožno vyčeiijpat v rámcii. k.rátkcllo di&kn.tsalého príspevku. 
Okrem toho si myslím, že Vaše otázJky nie sú koncipo.V'ané ce1lrom štas1me. Sú totiž 
zamerané na :ms tenie reakcie umelcov, teda "k.riitWovanýcll" na k!ri1äku. Táto reakcia 
bude asi VQ väčšine prípadov si!lne subjekttLVIlla, ba ešte subjekltíiVIIl•ejši..a než samotná 
krii.ti!lro alebo názory kľlitikov na vlastnú prácu. Pôjde teda o kon:froi!lJtáoiu dvoch 
krajne subjekltw nydh a divergen.tll'lý;ah nárorov na tú istú vec, čo nevymUJtne skresľuje 
objek:twnu pravdu. Rreto sa domnievam. že do tejto anikety by bolo treba zapojiť aj 
tých - a predovšetkým tých -~ klr'iJtirkla je ad:reiS!<Waná. To nie sú umel!ci - tedla 
v n:ašom prí~ade sik!l.adaJteltia a ÍIIltoopreťi -o kttorýcll sa píše, ale ,/kow;umen1li" umenia, 
p re ktorýoh sa píše. HlaiVJI1ou úlohou k.r:iitiky to.~ nie je pou6Qvat umelcov, ako majú 
kam,ponovat, diJrigo,va~, hraf, spi~t, aJni určovať záJväam.é estetické nOľlllly pre ioh prácu; 
toto leží mimo možností a kompe!tenai.e k:riilňky. Prél/Vý umelec to1!i~ dobre vie, čo a ako 
má bv'orit, vie, či sa mu lronkrétna práoa alebo yýk!on podaľliJl dobre, menej dobre, 
alebo nepoďarill. Pozná svoje ohyby i nedosl!a.tky oveľa podrobnejšie než hocikitorý 
kritik. Preto O:?Jajstného umelca kri1lidoo. nemôže prilli.š roočúlliit v n.egart:LVIIlom all'li v pozi
tívnom zmysle. 

HdaVIllou úlohOiu kllirtňiky je Ílllformovat verejnost - prediOVšetkým "hudobnú" verej 
nosť - o našom hudobnom žiiVIO'te, teda o všetkom, oo sa u nás deje na poli hudby. 
Tým, pravda, nemám na mysli nejakú laanú pr10pa.gá:cii..u čd dokonca rek!J.amu pre nové 
skl.ladby alebo pre určd·týoh inter,pratov. Má byt Lba. pomôolrou, aiby sa aj menej erudo
vaní ~onzu.menrtii unnenia mú1hli - podľa mOOnoortli - spráMne orientovať. 

\Antom je všalk samozrejmé, že ka.iJtiika má vy.jadtr'iť subjekrtíiVIIlu mienku kritizujú
ceho. Bez úprilmnOSiti nemá klr:i.ltilka mrél/Vné opods4la!tnenie. Dobrý kll"'Ltik, pravda, bude 
sa snažit dQpracovat k takému "hudpbnému svetonárroru", aby jeho úsrudlky neboli 
;;lm'eslené d~mi, a priori stanQvenýrrui estetilckými, štýl!ovým!i, ba te!Manickými 
norm.a!I'IllÍ, ale riadi'li sa len a len unneleckiau h'odlnotou kiril1ňirovla!n~o <>bjekitu. Rra'Vda, 
aby sme umeleckú úroveň skladby či výkonu mahai SIPI011alhlivo zisVi.ť, na to treba mat 
odborné znalooti. To je nesporné, Pr<Wda, odibamé vzdelanie nlie je ešte zárukou, že 
naša klritillm bude spráVIlla "sub specie a~". V dejiÍIIláah hudby poznáme veJa 
pripadQV, keď sa i odborne vzdelaní kriiti.ci n6Sil'IliiteJne bl~oYaJld. Ba ani a.ktíVIIla 
skladateľsiká činnosť nie je záll·ukou v tomto smere; alko .prílkll.ad uvádzam iba H. Wolfa, 
ako "sk!riJm.zovall" w011bu Joh. Brahmsa No sú prfiPady, keď pra:k!tické znallosti veľmi 
pomálh'ajú, poukazu,jem iJba. na k!riti.ckú Č'imlosť K. P. Sádl!a. 

Ok!rem odbornéhiO vzdelainia je pabrebné, aby kr.i.'!Jik dobre po.mal prednnet svojej 
krJltliky. Toto sa zdá samoorejmé, no, žia!', nie je to cellk!om talk. Ak ide o skladbu, 
má si ju k!l'li.tik vypočut niekroľkok!l"át, allebo ju pred koncentom preštudovať w zápisu; 
ak ide o posúdenie interpretalmého výJronu, rrma by kr.itilk poznať aspoň väčšilnu ill'lter
pretOV'aal.ýoh diel, podJia m'OŽI!losti v dobrej Lnterpretácii. 

Na záver ešte niečo. Podľa môjlho názom naša hiudobná k1l1iitika trpí ešte detskými 
chorobami: časilo ostáva na povTclm, niekedy je len dMlalratíV!Ila, a pre!OO málo pre
sved~'Vá. Sme ešte príLiš v zajaJtí určiJtýah neQverený!Ch dogiem, ako naprík!lad "boj 
pmti romanti0mu" a podobné prenálhlené úsudky o vývojových problémoch S·Účasnej 
hudby. No predsa sa diomn.dev.am, že sme už na ceste na!hw, na k!torej nás určdte 
povedje o h'odný lrus. ďallej i táto anketa. 

Myslím, že som aspoň v kocke vyslovä>l svoj ná!Zor. Hreto mi odpustte odpovede na 
jedtn.otd.iiVé otá~y. 
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JAROSLAV Ki'HCKA 

1. Zlá kritika m li že ov.lri.vlllit sklladartelovou tvoobu, muže dokonce zastaVit určitý 
druh práce a mú.že i uhlížit. 

* • • 
Napsal jsem pred léty písne gaminské - šelmow;ké, ba uliČlllícké (illa ;verše A. Hoff

meistra - napr.: Než-li t>ýrt; finanČlllíikem, to rad ej kiradu v m.aUém ... , nebo: Mám 
rád prosté lidi a deti., nádobí, nebe a stul, domy, kde možno uvti.detli na všeob zdech 
lidský vzdecih: k1lo to me je vw - na pos.ledlllí slovo pfttilumený úder velkého bubnu. 
K. mebla O z u b en é k o l o by.lo tlalk alllltimili<tarist~cké, že by se n>ad ním pozastaVli.Jl.a 
i dnešní censuxa , ačilroLiJv cietelne .uvádÍ!m na konci r a k o u s ké - ik!ráSiné! - čepobi·tí.) 

Paní Pul~ka Nessy-Bädherová by:J.a do písní zamilovalllá a mame jsem ji varoval 
pred podiem "moderního spol,k;u", kde píSille byly déplacées. Cí<Ul jsem, ~e bud: me -
a by lo. B o l es l a v V o m á č k a se na mne Wihl až trochu n ezvyklym zpusobem 
a hrozi1 mi dokan.ce vydoučením ze s.polečm.osti "vážnych" sklladatelú.. Nejvíc ho dopa
lovalo to, že jsem v písni Svatební cesta na verše J. Seiiel'ta ve fulnkci obraceče volal 
do zpevu pri Sil.ovedh o manželské m U es ;tí "Po z or ! s k l o - ne k l op i~ !".:· 

Upl)'[l!ula rada let. LPo jedlllé z mých čet:ných operací na II. ohÍiillr~i IV Rraze obJevhl 
se m ezi n áiVš'tevnfiky dr. B . Vomáaka. "LaJko", pftchárzim jako kajícník - tady to máš 
písemne . . . Lituj~, že jsem Te pred lety opravoval . . . atd." Dojemná scéna smírení 
nebyla by mOOI1á bez predchozího útd.ku, ale ríkám si: "Ko lik je .talrových V"Oinejdú. 
a hl<Wne Krióku, nad jejiohž hneJVem s1unce ... ?!?" 

* • * 
10. Za vzorného kritika p oklládám V·l. Bom: ro'Zi1.11IllÍ remesLu a neublíži. Soudím 

toti.ž že kiritirka dobre mírnené s kladby - a o jii.lllé IIlám nejde - mela by bý.t stejná -
to.tiž' také d ob r e, ú p ri mn e m í n en á. R'O:zJhodne není p~é, když vypadá jak 
preparll!lutí členem ku-lklh.tx~anu s obnažell"ou čepelí. Jako pre,padení, po nemž obet 
musí hledart: lék:ai'skou pomoc . .. 

PETR EBEN 

Svet hudby se v posiedníoh desútlill.et1oh nesm1rne Mompliko.val. To cítí v prvé rade 
kaiXl.ý skladatel sám: ;vyvSitáiVají mu probilémy, které drÍ'\re lllli.lkdy l!lerešil, nab1zejí se 
mu možnos-ti o klterý;dh se mu and nesmti.lro, záiroveň se mu :však pfi tvOII'be stavejí do 
cesty i n etuŠené prekáiky, jež mohou bý;t tak mocné, že by ~ umlčely pftmzený tok 
jeho !hudby. Je n ucen llláhle se VaJdáit všech QPOr, jež .ho ikdysi mohly sice svádet 
k mechaniČI!losti , jež mru však ta.ll{é rz;ároveň pomáhaly pňi. stavbe dilla Nyní opouští 
pevná, osvedčená a proteplená obydD.í a staJVí Sli stan ma poušti. A s tá!e hledá. no~á 
místa, IIlikdy s e nezabydlí rtlam., 'kde si jednou upraVfi,lpudlu. A rtatk vynalezá a obJeVUJe 
pro každé dHo novou neqpalrovatelnou koncepci a t omu jeddnému d í.lu IV1astní speci
fidký s.taJVební rád. 

Tím JVšak není zneSilladiilena jooom práce s'klladatele. SouČia5i!le s ltÍim1Jo jevem vyvstá
vaaí nesmÍlrl!lé problémy ,celé hudební kri!tdce a dále :všem posluchačú.m soudobé hudby. 

~ež b yohom se snažili. n.ají.t v této situaoi. místo a poslání ihudební mtiky, je nwtno 
od!halit príčiny ,tohoto statvu soudobé hud by. Myslím, že jehro nejhLubším korenem 
je IPropastl!lá osamocenos-t, ty,ptcká snad pro lmždého člo.vekia této d oby, ty,pická však 
d vojnásob pro umeke-tvúa-ce. OdpowtaJ se ,takfka od tvšech poUit, ale ,tím zálroveň od 
všeho, co h o chrálnilo a unášelo. Ztralti:l naJprosro 'V?itah lk prírode a JVédome se vyhýbá 
všem asociacím, tiV.at"'vým :ve výltvanném u mení, zvukový;m a ná!Jadovým tv hudbe; 
místo nich se mbývá jen svetem své vllestní fantasie; ZJtmtliil ži.IVlllý vztah i. k OS'batním 
!idem, jež mu v jeho svete už nejsou SlamoS/IJartmými b yi1Jo.stmi, nýbrž niZIIlými iPl'OStred
ky k .rú.zným cílúm. Obdobne se d'ozešel i s m.il!lulostí a celou její rbra.dicí a t ím stojí 
i mimo souČiaSI!lo.st, kiterá mu n~. a o jejíž poro.rumení 001i l!leusiluje, aJni l!lestojí. 
Výsledkem totho všeho 'je nesmí'l.illá isolace, činící ze všeob jeho del hro:;,i.JVé mOlllology. 

A odtud se začírná jevdrt; jedna z funkcí k!ri1lilky ZVIl.ášte potrebnou a výZI!lamnou. 
Jiste, že si bude m uset umení hledat samo !Východisko rz; !tohoto kroužení k olem sebe 
sama, z tohoto obkllíčení sebou samým. Presto však ibu mú.že ·lcr1iJtiiilm mlllOho pomoci 
tím, že bude opet nadémt a .vy'tlváfet klontalktty m ezi UIIllEmÍim a ~CliilSUillentem, k cmta!k:ty, 
jichž .umení pozbylo, bez nichž však nemuže existovaJt. Dnes bych proto zdú.razmil 
úlOhu kl'1tiky jako úlohu p ro stred 111 í k a . Nelze jí ovšem upí.rat al!li právo soudú, 

444 

jež ~ycky mela a p i1ilrozene má i dnes. A<však práve v ,této oblasti j.e dl!les kritik 
zbaJVen všech narem a pravti.del, ;pod!le IliÍchž dfíve moh'l dilJa posuzovat. Pd'o zasvecený 
soud by musel klritilk sledov.at každé dilo až do posledníoh zákrutu .tajných a dobro
dnlcžných <vý;prav jeho aJU'tQII"la a obeznáJmirt; se u každé ~ladby s je jí zcela ojedinel,ou 
atmosférou, ze k teré 1:1oste a se specifi·cký;mi zákony, dle nichž je stav ena. Toto však 
už ryze pracovne je neprov edd!te1né. 

P,okoušet se však spíše o IPOTo7.iUillení n ež o soud, IVÍ·ce o pochopení než o teoh
nidký rozbor, a sprooti'~ovat to1Jo cháJpáiilí posluchačum, být mostem nad propastí, 
jež se mezi n;imi a skll>ada telem dávno I\TY'WOňi.la, stále se však ješte prohJ.ubuje, to je 
úkol hudebl!lí kri1liky, oejliž .význam mne pfutpadá l!ledozínný, ,prOitože postihuje a odstra
úuje zálk!ladl!lí nedostart.ek sta!Vu soudobého umení. 

V t éto fulllkci pak :není ani rozporú. v otWJce kompetentnl()Sti. T ak jako neupírám 
kriltice právo soudu, ;tak jí samozrejme llleU!pírám ani k!ompetenttnost ik posouzení ume
leckých del. Neb~í ne!Vidím a:ni illak v tom, že by se .tohoto práva zmoarul pi.s.atel 
ne dostatečne odborne v~brojený, J~ spíše 'V itom, že se ho príliš snadno ·vzdá šilľoká 
ob ec posluohaču, SIVef\udíc ho do ru.roou p OV'Ol.alllého Č!illliÍitele . z IPrÍilti.šné duvery v jeho 
kompeteDJtnosrt ,totti..ž Wllllilká J?asiivli.ta posludhačú., jež je nejlhorší ol'eaik<Cí na kterékoUv 
provedení, pasilVita, Jež .trpeli'\'e yyčkává .referáity .v zili'ejších l!lovinách, ~by si učinila 
obraz o vyslechnUJtém d ill.e. 

Toto je stinná stránka ;vysoké odibornosti nekrterýdh. záipadlllí$ k!l'li.ttiku, že jejii·oh 
autorilta u pos1uchaču je lbak enormní, že jí odho1me odevroávaj í právo soudu. Není to 
všaik jen .ve vrzrll31.8nooti a auto.Iiite teahto hudebníoh !Vedeli, nýbrž <v celém životním 
stylu nornnállnílho sporáldaJného občal!la, k!terý se obklopjll systémem s.J.uže b, v nemž 
vZJtaih k Bohu m ného vyf.i·cuji povolaní •kllleži, jež si p.li::rtí svoru darní, V2ltah k sveto
vému dení mu ·walli s beder jím 2lVolení p OliJtfukové a tv<21tlalh ·k IUI!IlEmí .:za mého uTčují ško
lení .kJrilti!kwé, takže se v klidu s poléhá ;na jej~ch .pečl.iiJvé plnení runkce ve vedomí, že 
o všeohny ty,to obllaS!li. je co ne jlépe posta::ráno. 

T ím chci jenom ríci: Jrompe;j;entlllost krittilka - ano, a!l.e zálroveň 6. akiti'V!lí a trebas 
s rnázorem krirtň!k!a h1ruboce korutrast u jíd kompetentl!lost všech posll\lchaču, neboť pro ne 
(.nd.koliv pro všechny iidi, ale pro poslluohače hudby) kionealroncu hudbu píšeme a to1Jo 
si musíme uvooomilt, nechceme-l.!i. abej~t zá:k!ladl!lí e1lhický postulát umení. 

Vidím tedy predevšÍim úkol klriltiiky v pomoci .posluchiačWm, neyyJučujd všaik ani 
pomoc kritika Slk<ladatelU.m. Jen je !treba m ált s.vé meze. Zdá se mi, že byl o osudovým 
omy·lem n edáivnm andn,ulýldh let, že hudební kr.iitika mliže skla.daroeli predpovédet -
a dokOI!lce Ul'čwaJt - další, rbudoucí smer cesty. ·Toto 'Vš:alk je talk rzásadne ~vú.rčí č~. 
že poch.ybujti o možnosti spekul.atiVIIle-teoreti.ICké anti.oi!pace; :nemú.že býlt remesJne
korJ.okrétmí., n ebot IŤ.<> je m éti.er sk1adatele, ;všeobecné .tn'Čel!lÍ dalšiho vývoje a líčení po
mysliilého budoucUlo Sllolhu •Však sikladalteli l!lepomuže, protože mu sebe lépe v)'z.brojený 
krit!ik lllemliže hmatatelne ríci, jak h o uskuteČI!lLt, IIlebot toto by byila už skila.dba. 

Pomoc kriJtikia skllarlateli Viidím spíše ve s.hnnujícím pohledu, •V pečliJVém., do hloubky 
zasahujídm sledování všech S!pOlečnýoh symptomu, všech podobných cysú u nej~ruz
nejšioh tvúrcú., :v ,postňžení spoleČI!lýdh ·tendencí s oudobého staMI umení. Bude lto služba 
powrovatele na frOlllie, il1a .krteré jedno11l.iové hlídky streží sVU.j malý úsek a bojují o nej, 
pooOJ.'"QIV'a.tel 'Všalk dí!ky .vyJVýšenému misltu a dM.y rtJomu, iže jen pozoruje a sám prímo 
nebojuje, prehlédne siltuaci ·lépe a muže o n í podat platnou a cerunou ~ávu. 

MySI.ÍJU, že není kritikovi dál!lo, aby vrhl ku žel sve1lla pred s kladatele, težce hleda
jícího v temnotách; muže však astre OSl\Tetl.!i..t místo, l!la k;terém skla.d•atel srtJojí, a už 
toto je pomoc .neoceniteliilá, predevším všalk pomoc reáLná a Jmirtlilrovi dostu,pná. Pokud 
s e ,zamenia kritika na tento úkol, u ž byila l!lekolik!rát i u nás velmi bystroz,raká, odha
lila duležliité slrutečnooti a pr.~es·la cenrné poznatky. Pevne verím, že tomu tak bude 
i 'V budouonooti. 

(Dokončenie v budúcom čisLe) 
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OSUDY 
SLOVENSKEJ HUDBY 

Sebauvedomovanie je dlhotrvajúcim procesom v každej kultúrnej oblasti. Podobne 
je to i v oblasti hudobnej kultúry. Povedomie existencie slovenskej profesionálnej 
umel~ckej tvorby v modernom zmysle slova sa stalo neodškriepiteľnou skutočnosfou. 
Pravda, toto povedomie sa stalo plne emtujúce dlho po.tom, ked sa už po celé 
19. stor. formovalo slovenské literárne povedomie. V literatúre sa historické povedomie 
l'ytváralo a vytvorilo omnoho rýchlejšie, pretože historická kontinuita dnešného i mi
nulého bola tam evidentná. Vo výtvarnom umení a v hudobnej oblasti sa historická 
hlbka tohto národného kultúrneho povedomia vytvárala pomalšie a až dnes nadobúda 
reálnejšiu pocrobu. Nechceme sa tu dovolávaf len sociálneho, politického a národného 
útlaku a neslobody, čo podväzovalo a brzdilo nonnálny vývin. ale chceme tieto príčiny 
š pecifikovaf viac v kultúr-nej oblasti. Domnievame sa, že sa treba zmienif najmä 
o týchto momenJtoch: 

l. Nedostatočná úcta k vlastnej minulosti a najmä ku kultúrnohistorickým pamiat
kam. Neznalost vlastnej kultúrnej minulosti a bezstarostná neúcta k jej pamiatkam 
idú ruka v ruke s nedostatkom povedomia národnej tradície a kultúrnej histórie. Až 
dodnes sme svedkami barbarského zaobchádzania s cennými kultúrnymi pamiatkami. 

2. Treba však povedať, že nesmierne mnoho pamiatok bolo zo Slovenska odveze
ných najmä do Maďarska, kde našich hudobných historikov čaká sizyfovská práca 
identifikova( všetko, čo pochádza "z horného Uhorska". Fyzické odcudzenie týchto 
prameňov pokračuje však dodnes rôznymi manipuláciami, ich duchovným odcudzova
ním a vpašovávaním do kultúrnej histórie wv . .,uhorskej", maďarskej hudby. 

3. Najväčší dlh máme v oblasti vedeckého spracovania našich hudobnohistorických 
prameňov. Hudobnohistorické bádanie na Slovensku má v profesionálnych pracov
ných podmienkach za sebou sotva 15-ročnú činnosf, zápasiac s elementárnymi ťažkos
ťami zhromažďovania, sústreďovania, vyhľadávania prameňov zatiar najmä v uomá
cich, ale postupne i v fažko prístupných zahraničných archívoch. Musí sa pokúsiť 
~~poň o symbolický ,,návrat" našich pamiatok na mikrofilmoch. 

4. OveJa väčšie fažkosti sú však v smere prekonávania rôznych pavedeckých teórií, 
vo videní a vykreslení skutočného významu týchto prameňov !pre vývin hudby n a 
Slovensku. Pritom treba prekona( veľa predsudkov, poloprávd, skreslených názorov 
nielen o slovenskej hudbe vo všeobecnosti, ale aj o jednotlivých prameňoch zvlášf. 
Treba konštituovať vlastné dejiny slovenskej hudby, hi st or ic k ú k on cep ci u 
s l o ve ns k e j hu d by, odpútať a vymaniť ju z područia dejín a falošnej koncepcie 
dejín "uhorskej hudby", ale rovnako i z českej a inej hudby, i ked sme si plne vedomí 
existu júcich súvzCažností k týmto kultúram. Treba, aby naši kolegovia v Maďarsku 
označili za maďarské to, čo je vskutku maďarské, aby sa za bohemicum pznačila len 
skutočne česká pamiatka a pod. 

5. Rovnako si myslime, že netreba donekonečna opakovat tézu o učiteľskej a kul
túrnej misii iných národov pre náš kultúrny vývin ani pre vývin slovenskej hudby. 
O vývine možno ho.voríf tam, kde sa od jednoduchej transplantácie a plagízácíe prešlo 
k vlastnému videniu a umeleckému stvárneniu a využitiu vlastných potencionálnych 
umeleckých zdrojov. A slovenská hudba, ako hudba každého iného národa., sa nevy
víjala vo vzduchoprázdne, v kultúrnej izolácii alebo samovývinom; ako dnes, tak 
i v každej epoche historického rozvoja sa vyvíjala a vyvíja v organickom kultúrnom 
kontexte európskej hudby, hľadajúc a nachádzajúc vždy svoju vlastnú tvár v súhlase 
s vlastnou kultúrnou, národnou a histor.ickou hudobnou bradíciou. 

V tom zmysle uverejňujeme aj príspevok R. Rybariča, ktorý sa pokúša o analýzu 
naznačených hudobnohistorických problémov. 

REDAKCIA 

446 

Rozvoj a úspechy súčasnej slovenskej hudby, skutočnos€, že sa už a.j v európskom 
meradle stáva solídnou a uznávanou hodnotou. ,vyvoláva čoraz sústavnejší záujem 
o ňu. Tento záujem, jav v podstate par excellence pozitívny, sa však dnes už neobme
dzuje len na výboje avantgardy, dokonca ani nie na ,,klasikov" slovenskej moderny, 
ale nezadržaterne sa šíri dalej a zasahuje už aj blízku i vzdialenejšiu minulost našej 
hudobnej kultúry. Naše knižnice, archívy a múzeá sa tešia rastúcej pozornosti, mikro
filmy hudobných pamiatok pr()venienčne zviazaných so Slovenskom putujú do rôznych 
krajín a o problematike slovenskej hudby sa píšu v zahraničí doktorské a kandidátske 
dizertácie. Tento pre nás taký vítaný záujem nie je. žiar, vždy a všade vedený čistou 
túžbou hlbšie, lepšie a objektívnejšie poznaf jednu velmi zaujímavú a svo~rá-znu 
kultúru, ktorá z hľadiska svetovej vedy platila až donedávna za neznámu pevninu. 
Spolu s ozaj vedeckým zá.ujmom vystupujú aj isté skfučujúce sprievodné znaky v po
dobe snáh po tendenčnom skreslení minulosti našej hudby, falšovaní skutočností, 
negácii hodnôt a pod. Na stránkach zahraničnej- a v poslednom čase, žiar, i domácej 
- tlače sa objavujú štúdie, rorLbory, teórie a koncepcie. ktorých zmysel spočíva v akomsi 
vyvlastnení slovenských hudobnohistorických pamiatok a v licitácii o ne. Robí sa to 
rôznym spôsobom podľa morálnej a odbornej úrovne autorov, počnúc jednoduchým 
klamstvom a končiac zdanlivo objektívnym a fu-ndovaným rozborom, kde sa však 
zdôrazní obyčajne len jedna stránka, jeden aspekt problematiky a takticky sa zamlčia, 
resp. zanedbajú iné. Jedna z najtypickejších a ešte stále najrozšírenejších foriem ta
kejto s prepáčením "vedy" je hanlivé písanie . o hudobnej kultúre Slovenska ako 
o hudbe maďarskej. V štúdiách, ktoré vychádzajú po nemecky, francúzsky, anglicky. 
sa ešte i dnes o Slovensku hovorí ako o Hornom Uhorsku (resp. len Uhorsku - Ober
ungarn. Ungarn),1) mená slovenských miest sa spravidla píšu po n emecky a maďar
sky; citujeme len ten najčerstvejší príklad, štúdiu B. Rajeczkého, kde polyfónne 
skladby z 15. storočia z Košíc, ktoré sú uložené v Bratislave, figurujú pod etiketou 
maďarského viachlasu z Kassa-Kaschau.2) Známy tzv. Vietorisov kódex, ktorý o. i. 
obsahuje 150 dokázaterne slovenských duchovných piesní, je raz pamiatkou maďar
skou, inokedy pofskou alebo zas českou.3) Cez podobné metamorfózy prechádza aj 
zbierka Anny Szinnay-Keczerovej a tzv. Uhrovecká ("oponická") z r . 1730,4) nebo-

1) Zaujímavá je "neimfO'T"17l;()ti)IQnost" autorov hesiel týkajúcich sa dejín hudby na 
Skiv. v encyklopédii "Musik 1m Geschichte und GegenwaJTt", vydávanej v NSR. 

2) Mittel.a.Uerliche M ehrstimmig-keit in U:rzga.rn, v sb. Musica Antiqua EurO(pae 
Orientalis. Bydgoszcz 1966. Acta co:ngressus, kde autor spolu s košickými fragmentmi 
vyvl.a.stňuje celú polyfómu: .,Diese Quelle so bescheiden sie -auch sein mag, gibt die 
Nätigen aufkl.ärung iiber d.aiS Reperrtoire das den Ubergang darrsteLlt zu den beachtu
chen Notenbeständem, die d.m XVI. Jh. 1m Bártta-Barrtfeld, LOcse-Leutsohau, Pressburg, 
KascJuuu und in Síebenbiirgen e.ntstanden sind" (231-2). Hoci väčšina prameňov, lotoré 
Ra,jeczky cituje, nie je provenienčne maďarská, ale slovenská a clwrvátska (napr. A'I!Jti
fonál O. Thuz.a zo Záhrebu), predsa len: " Die Angefiihrten Date.n und Bestände l.a.ssen 
mit Sicherheit aut ein vielschic.htiges Musikl.eben ·iln Ungarn deuten"~,(236 ). 

3) Zatia i Ja.n Steszewscy v publ. Tance PoLskie z Vietoris-Kodex, Polskie Wydaw
niotvo Muzyczne, bez mk;u, na str. XII. hovoria síce o VK ako o prameni " dia historie 
muzyki poLskiej", ale zdôrazňujú "f(J)kt silnego kontaktu kult'WTaLnego sLowacko-polskie
go wyrazow w reqJeruarze tanecznym sk>wa.ckiej tabulatury II. pok>wy .XVII. wieku" 
(str. X III). Názory maďarských bádatelov sú dostatočne známe, je však príznačné, 
akým spôsobom podáva obsah VK na.pr. F. Bónis, ktorý síce priznáv a, že VK v:zmikol 
"tvahrscheinlich in damaligen Ob€/I"Ungarn", ale obsahuje " ... ungarische weltliche 
Gesänge, Suite-Tänze ... ungarische, slowakische u. poLnische T wnzstiicke und eine 
g'l"osse Gruppe von geistlichen Gesängen .. .''• (Ungarische Musik im XVII.-XVIII. 
Jahrhundert, v sb. uvedenmn v pazn. č. 2, str. 262), al.e zamlčuje, že maďarské piesne 
a tance tvoria len veľmi malý zLomok a že spomim.aná veľká skupina. duchovných 
piesní sú sLovenské piesne, prevzaté a spracované z najväčšej časti zo slovenského 
Camtus Catholici. Jam Racek zasa o obsahu VK hovorí: "SLovenských, l épe ŕečeno čes
kých písní je tu asi sedum.desát proce,nt ( 151) čísel .. . " (Ceská hudba, Praha 1958, str. 
94 ). Preto neudivuje, že sedem skl. v VK sa objavuje v Pohankových Dejinách české 
hudby v pfíkladech (Praha 1958, str. 70-72 č. 103 a-g). 

4) Veľmi svojs.kým srpôsobom pristupuje k ASK Ka.r.ol Hl.a.wiczka.; priznáva síce, že 
pisár čí notátior ASK "nie znal dakLadnie jezy.ka polskiego, podczcz,s gdy Z<l/PÍSU te:vtu 
slo~<;ckiego dokonywal sbosunkowo papravnie", ale predsa l en to, óo píše na predchá
dzaJuc:ich str. svojej štúdie "wyjasniaja dotychcza.sowe niejasnosti powstale przy bada-
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voriac o stredovekých kódexoch, kde je situácia skomplikovaná (resp. pre niekoho 
zjednodušená) tým, že sú to pamiatky latinské.5) Zdá sa teda, že všetky, ~esp. tie 
najdôležitejšie, najzaujímavejšie a európsky významné pamiatky našej hudobnej kul
túry sú v chronickom stave obliehania a že vyhrá ten, kto má silnejšie lakte, najmenej' 
predsudkov a komu sa prvému podarí svoje teórie naoktrojovaf svetu. Odhliadnúc od 
jednotlivO>Stí, najpikantnejší na celej záležitosti je fakt, že takýto nekalý záujem 
o naše pramene neprejavujú tí, ktorí by na ne boli odkázaní, ale skôr naopak, niektorí 
predstavitelia historiografie národov, ktoré sa môžu honO>Sit vlastnou, autentickou, 
nesporne veľkou a veľkolepou hudobnou tradíciou. Iste by bolo mimoriadne zaujímavé 
a poučné skúmat skutočné príčiny tohto budobnohistorického "imperializmu", podrob
ne odcitovať príslušnú literatúru, pozrie( sa zblízka na argumentácie a zaujaC k nim 
stanovisko, v tomto článku však na to niet ani pn1.ežitosti ani miesta. Pre západo
nemeckého autora Waltera Salmena je celé tzv. východoeurópske etnikum (samozrej
me, vrátame Slovenska) iba "Riickzugsgebeit", kde sa nič pôvodného pred nemeckou 
stredovekou kultúrno-kolonizačnou misiou nevytvorilo.s) Mad'ari boli zasa "Lehr
meister der osteuropäischen Volker", ktorí svoj ,,knlturellen Vorsprung" využili na. 
to, aby mohli "die hier lebenden kleineren und grosseren Volkergruppen in die bar-· 
monische Ein.heit einer iibernaiionalen humanistiscben Bildung zu fassen und sie an 
die ewigen Quellen der menschlichen Kultur zu leiten".7) Ked to však všetko zhrnieme 
a nad veoou sa hlbšie zamyslíme, zmocňuje sa nás ,pesimizmus, a .to natoľko, že sme 
ochotní pritakaf Antoninovi ll of e j š o v i, ktorý v článku "K počátkíun slovenské 
hudby"8) zrod slovenskej hudby kladie "post 1918" a medziiným píše: "Primámí silou, 
která takfka v prvním roce svobodnébo života rozhodla o dalším osudu slovenské 
hudby, byl statisícový voj českých lidí, ktefí sem byli vysláni nebo dobrovolne prišli 
pomáhat zabezpečovat a konsolidovat osvobozené Slovensko • • . Byli to železničáfi. 
poštovní zamestnanci, delníci, soudcové, vojáci, lékai'i a samozrejme učitelé. "9) 

Hoci je to paradoxné, trápne a koniec koncov aj nehorázne v druhej polovici 20. st. 
problematizovaf historickosf kultúry jedného stredoeurópskeho národa, predsa len 
súboj o slovenské hudobné pamiatky a rôzne "teórie" a "koncepcie" nútia znovu si 
položif dnes už anachronistickú otázku: existuje vôbec slovenská hudba ako kultúra 
d e j i n n á ? Boli naši predkovia dosf schopní, inteligentní a duchovne uspôsobení 
apercepovaf, reprodukoval a tvorif okrem folklóru a nejakých kostolných piesní aj 
inú, vyššiu, t. j. umelejšiu a umeleckejšiu hudbu? Alebo sme naozaj hudobne národom 
primitívov a bačov, bez dejín, bez histórie, teda európske unikum? Ak je to naozaj 
tak, potom súčasná hudba, počnúc Suchoňom a Moyzesom a končiac Kupkovičom 
a l{olmanom, nemôže byf výslednicou organickej tradície, ale v najlepšom prípade 
výbuchom dlho potláčanej energie a v tom horšom iba umele vyvolanou a umele 
udržiavanou konjunktúrou! 

Všetky tieto otázky sú z hľadiska nášho poznania ozaj už len pseudoproblémy 
a dali by sa zodpovedal veľmi jednoducho, takrečeno ,,administratívne", odcitovaním 
vhodnej tézy (iste by sa nejaká na mieru ušitá našla) o l u de ako tvorcovi a demiur
govi dejín a všetkej kultúry, s patričným rozvedením a parafrázovaním, presvedčivé 

niach zbioru Szirmay-Keczer i dovod:ro jego polsloosci" (Tamcie Polskie ze zbioru Anny 
Szirmay-Keczer, Polskie Wydawnictvo Muzyczne 1963, str. XXIV-XXV). O Uhrovskej 
zbierke už cifiovaný F. Bónis píše, že je ro "eine in ihrer Art einzig dastehende reiche 
Sammlung derr zeitgenossischen ungarischen Musik'~ (v Studia Musicologica, Budapest 
1964, fasc. 1-2, str. 9 ). Podiel maďarskej hudby odhaduje na 44 percent. 

5) Mnoho príkladov by sme mohli citova( z práce K. Szigetiho, Denkmäler des 
Gregorwn.ischen Chorals aus dem ungarischen Mittel.alter (Studia Musicologica, 1963, 
f asc. 1-2, str. 129-172 ), spomeňme však len tol ko, že na. konci príspevku uvádza mapu 
stredovekých uhorských (t. j. rnaďcvrských) cirkevných stredísk, kde zahrňuje aj Slo
v ensko. Autor však urobil aspoň ro, že na. str. 171 uviedol zoznam citovaných miest 
po maďarsky, nemecky a ich dnešné názvy s údajmi, do ktorého štátu t. č. patria, na. 
celloovej 1ooncepcii maďa;rsko-uhorského stredoveku to však nič nemeni. 

6) Walter Salmem, Die Schichtung der ma. Musikkultur in der ostdeutschen Grenz
lage, Kassel 1954. 

7) Z. Kodály- D. Bartha, D ie ungarische Musik, Da1ltUbia Verlag Budapest-Leipzig, 
Milana 1943, str. 114. 

3) Hudební rozhledy 1966 č. 16, str. 490-491. 
~) Tamže, 491. 
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by to však vonkoncom nebolo. Domnievam sa preto, že napriek všetkej trápnosti treba 
i u volif cestu inú, nesporne tažšiu a n epopulárnejšiu, t. j. cestu faktov a argumentov, 
pri čom nám tu, pochopiteľne, nemôže ísf o jednotlivosti, Q konkrétne pamiatky 
a parciálne náhrady a problémy, ale o otázky základné, t. j. o koncepciu ako o celok. 

Dnes už sotvakto bude popieraf, že dejiny, t. j. historický vývoj určitých spoločen
ských formácií, ľudu a národa, ako aj história kultúry vcelku i jej jednotlivých foriem, 
nie je žiadnym homogénnym, jednoliatym celkom či prúdom. Zákony historického 
materializmu a dialektiky sú veľmi presvedčivo podopreté v tom zmysle, že čím je 
stupeň vývoja vyšší, tým viac sa v prírode i ľudskej spoločnosti (prejavuje komplex
nosť, diferencovan.osf, mnohovrstevnosC, ba protirečivosf, a to tak v štruktúre, ako aj 
v dynamike. Platí to so všetkými ímplicitnými dôsledkami aj o kultúre hudobnej. 
Chápaf preto hudobnú kultúru nejakým spôsobom viazanú na Slovensko ako jedno
duchú jednotu, je nezmysel protirečiaci všetkým skutočnostiam a skúsenostiam. Vý
skumy, objavy, štúdium, ale hlavne práca s konkrétnym materiálom čoraz presvedči
vejŠie ukazujú, že - ak odhliadneme od folklóru, ktorý skúma etnomuzikológia, n. b. 
veľmi exaktná veda, ktorá aj na Slovensku má vysokú úroveň - aj to, čomu sa 
súhrnne hovorí "umelá hudba", má na Slovensku najmenej dve základné fonny pre
javu a historickej tradície. Na jednej strane je všetko, čo možno nazvat "hudbou na 
Slovensku", t. j. všetka hudba, ktorá sa tu brala a spievala, priamo či nepriamo 
dochovala, bez rozdielu kde vznikla, kto ju vytvoril a ako sa k nám dostala, bez 
ohľadu na to, aké boli jej osudy a ohlas. Na druhej strane treba z tohto synkretického 
"bloku" vyčlenif "slovenskú hudbu" v užšom zmysle slova, t. j . hudbu, ktorú tvorili 
Slováci "o sebe a pre seba" a ktorá je obrazne povedané výrazom národnej bytnosti 
a ducha. Už teraz treba objektívne a presne dodaf, že takéto strohé protipostavenie 
dvoch pólov je iste via.c-menej len abs-trakciou a že konkrétna skutočnost je omnoho 
zložitejšia. S výhradami, že medzi "hudbou na Slovensku" a "slovenskou hudbou" 
dochádzalo ku kontaktom, ovplyvneniam, syntéze, že žiadna kultúra nežije vo vzdu
choprázdne a pod., možno koncepciu o akejsi bipolámosti hudobnej kultúry Slovenska 
použi€ ako východisko k ďalším vývodom. 

Prvá otázka, ktorou sa treba zaoberaf, je problém hudobnej tradície na Slovensku 
v širokQm zmysle slova. Možno súhlasif s náhYadmi, že pred rokom 1918 "nebylo 
na Slovensku organizovaného budebního života",10) ktorého úroveň by neprekročila 
miestny rámec a na ktorom by slovenský živel väčšou či menšou mierou neparticipo
val? I ked mnohé stránky hudobného života na Slovensku ešte nie sú preskúma né, 
i ked ešte istý čas potrvá, kým muzikológia bude schopná predložiC ucelený obraz 
o konkrétnych podobách hudobného života na Slovensku v rôznych obdobiach, základ
né kontúry sa predsa už dost jasne črtajú. Na Slovensku (presne tak ako ani inde 
v Európe od stredoveku do konca 18. storočia) nemožno predpokladaf nejakú univer
zálnu, "celonárodnú" štruktúru hudobnej tradície; jej tvámosf sa vyznačovala istým 
partikularizmom, t. j. sústreďovaním sa náročného umenia do ohnísk aktivity - raz 
to boli kláštory, potom hrady a zámky, mestá, školy, kultúrne a osvetové ustanovizne 
a pod., kde sa hudba pestovala, predvádzala a aj tvorila a odkiaľ sa s rôznym dosahom 
šírila dalej, pričom si uvedomujeme, že pojem ohniska a centra a paralelne aj pojem 
" periférie" sú kategórie rela tívne, t. j., že ked sa s nimi narába, treba mat na mysli 
presné a konkrétne prípady.l1) Jestvovanie takýchto ohnísk a stredísk na Slovensku 
je však d o k u m e n to v a n é, a to jednak veľkým množstvom p r i am y c h pra
meňov (muzikálií), ktorých počet sa nemeria desiatkami ani stovkami, ale desaftisí
cami, a rovnako veľkým množstvom prameňov sekundárnych (archiválie, zmienky, 
údaje, inventáre, menoslovy, katalógy a pod.). Tieto pramene a dokumenty nesvedčia 
však len o holej existencii hudobného života, ale súčasne o tradícii or gan i z o v a 
nej a organickej, počnúc cca 50-timi notovanými stredovekými kódexmi z 13.-16. st., 
ktoré sa z veľkej časti zhotovovali v slovenských skriptóriách (predstavujú, pravda, 
len zlomok z niekdajšej produkcie), pokračujúc cez polyfóniu 15.-17. st. a končiac 
monumentálnymi zbierkami barokovej, klasickej a obrodeneckej hudby, pravda, bez 
ohradu na to, kde sú meto fondy teraz. Je však čo aj len teoreticky možné, že z tohto 
niekoľkostoročného a podľa všetkého intenzívneho hudobného života boli Slováci, 
ktorí tu predsa žili, apriórne a úplne vylúčení a že sa na ňom nejakým spôsobom 
nezúčastňovali. že v stredovekom kláštore, kostolnom sbore, medzi hradnými a zámoc-

10) Tamže, 490. 
11) Porov. o tom velmi zaují mavé partie v práci W. Wioru, K omponist und Mitwelt 

(t· sérii Musikalische Zeitfraaen, 6) Bärrenreiter 1964, str, 37 a n. 
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liými hudobníkmi, spevákmi a inštrume~talista~ 15.-19: st., _učiteľmi h.udby, or~a
nistami kapelníkmi a pod. boli len sami Nemci, Mad'arl, Poliaci a Česi? Nemozno 
poprief: že vďaka zemepisnej polohe SlovelliSka. a jeho zviazanosti s Rakúsko-Uhor~kou 
ríšou bola naša krajina križovatkou rôznych vplyvov, podnetov, no predsa len zda sa: 
že ak sa k problému pristupuje z vYŠŠieho historického nadhľadu, je takto položen~ 
otázka ozaj už len rétorická a nemá 7iltlysel ďalej ju rozvádza(, podopiera( dokumentmi 
(ktorých je viac než dos f) a že je škoda plytva! mi~stom a_ ~o~. . . v• 

Keď sme teda nútení uznat možnost akhvneJ s poluucast1 slovenskeho z1vlu na 
formovaní profilu domácej hudobnej tradície a kultúry, treba ísf, samozrejme, ďalej 
a aspoň približne určit jeho podiel. Nakoľko tu nemožno zabieha( do sociológie, prob: 
lém, ktorý sa objavuje, je vlastne problémom hudobnej tvorby, t. j. slovenskeJ 
národnej hudby v tom užšom alebo, ak chceme, najužšom slova zmysle. • 

M-oderná svetová kultúra a hudobná historiografia je dnes už na čistom, že národna 
hudba ako kultúrnohistorický fenomén, má nielen históriu, ale aj do ďalekých stáročí 
siahajúcu prehistóriu, t. j., že dejiny národnej hudby sa nezačínajú vYStúpenia;mi ná
rodných skladateľov a škôl v 19. storočí, kde národnost tvorí IK?ds~tu ic~ Ideovo
estetických pr o gram o v, ale už v stredoveku, hlboko v "spodnych vrstvach ľudu, 
akoby neuvedomeným uchová-vaním anonymných hodnôt a odtiaľ (ešte stále viac
menej latentne) pokračujú cez ďalšie štá.diá až k ':Ystú~eniu geniálneho .. skladateľa, 
ktorý " ... die Eigenart seines La.ndes und Volkes m semen Werken prag.nant z~ 
Ausdruck bringt und der damit als besonders charakteristisch angesehen wird, wobei 
sein personlicher Stil zum ,natdonalen' .. . wird und entsprechend Schule macht, bezw. 
Epigonen findet".12) Národné školy 19. storočia, spojené s menami Glin~u, ~m~u, 
Erkela, Moniuszka a i., predstavujú teda vYWCholenia ,v _procese formovania narodnych 
kultúr, a nie začiatky. ·- . 

Buďme však napriek tomu skromní, nechajme stranou stredovek, ne!'usfaJme sa 
do dobrodružného hľadania "národných" prvkov na,pr. v stredovekom Iatmskom c.ho
ráli (ako sa to už niekde, pravda, s problematickými yýsledkami, robí), ale z~meraJDle 
sa na obdobie kde sa podľa súčasných poznatkov začína sebauvedomovame sloven
ského národa, 'teda na 17.-18. st. A aj tu ešte odhliadneme od st o v ie k ano_nymnýc~ 
skladieb, kde (dnes už) neznámi hudobníci ~itujú, ~pracúvajú .a upravuj'! o. i: a~ 
pôvodné slovenské piesne a tance a kde neskor - asi v polovici 18. st. - 1ch uz aJ 
ako také priamo označujú (známe "slavica" a ,,hungarico-slavica•: v klaví~nych sbor
níkoch zo Stítnika), a pokúsme sa zisti(, kedy, ako a v ktorom pnpade mozno hovodf 
0 s 1 o v en s k ý c h skladateľoch, teda o skladateľoch, . ~tori sa .~vojou ~ u d b o u 
(ešte nie proklamáciami), akou tvorili a pre koho ju tvonli, zaraďUJu do nžšieho .kon
textu slovenskej hudby. . 

Iste nebude od veci preskúma( z tohto stanoviska napr. aj tvorbu takých osobnosti 
domácej hudby 17. st., akými boli Ján Simbracký a Zach. Zarewutius-Zarevúcky, ~ 
medzí prvých čo do národnokultúmej príslušnosti slovenských skladateľov P.atna 
už nesporne o: i. aj skalický patriot Paulin Bajan (1721-1788), autor desiatok 
slovenských piesní, árií, pastorel, motetov a omší, skladateľ, ktorý žil a komponoyal 
na Slovensku a orientoval sa na slovenské "publikum" a dokázateľne čerpal zo zdrOJOV 
slovenskej ľudovej hudby a poézie. Podobne sa medzi nich zaraďuje aj jeho súčas~k 
františkán Jozef Panta.Jeon Ro š k o v s k ý, ktorý, ako vieme, bol "Iingua slavus"13

) 
a aspoň čiastočne aj doteraz viac-menej záhadný Ján Adam S an t ra c h, ktorý v r. 
1750-60 v Bratislave, teda v prostredí údajne neslovenskom, komponoval, r esp. upra
voval slovenské piesne a tance. 

Pravda, aký je konkrétny kvantitatívny a kvalitatívny vzfalt medzi_ touto pov_ed7iltle 
slovenskou vetvou" našej hudobnej kultúry a dobovou, i u n ás dolozenou europskou 
hudbou a ;ké nitky vedú odtiaľ k počiatkom národnoobrodeneckej línie, ktorá cez 
J. L. Be ll u (ktorý aj napriek silnému, vYŠe 40-ročnému. od-národňova~iemu tlaku 
a vplyvom nemeckého romanti7iltlu ostal predsa len Slovakom) vrcholí modernou, 
ešte preskúmané nie je. Napriek relatívnej nespracovanosti celej t ejto oblasti, predsa 
len treba vziat na vedomie, že dejiny s l o v en s k e j hudby sa nezačínajú rokom 
1918 (tento dátum je, pravdaže, z hladiska kvalitatívneho zvratu v jej dejinách 
mimoriadne dôležitý), ani J. L. Bellom, dokonca ani snom Vl. Fiiredyho (1835) o slo-

12) Elmar Arro, Hauptprobleme der osteuropäischen Musikgeschichte, .Musi_k d es 
Ostern; I . 46. S autorovou koncepciou v j ednotlivostiach netreba, pravda, suhla.stt . 

. 13) POdrobnejšie M ária J. Terrayová, Nové údaje o Pantaleonovi Roškovskom, Slov. 
hudba 1966, č. 3, st-r. 106. 
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venskej opere, ale istotne prv, t . j. súča.sne, resp. nie oveľa neskôr, keď podobné pro
cesy prebiehajú aj inde, t eda v časoch, keď si n áš národ (resp. niektorí jeho príslušníci 
či vrstvy) začína uvedomovae a pociťovať svoju osobitosť. T áto fáza vo vývoji našej 
národnej hudobnej kultúry má svoju špecifičnosť a nijako ju nemôžeme skúma€ 
a bodnoU€ kritériami národnej hudby z neskorších epoch. 

Zároveň však treba priznať, že týmto konštatovaním je vYriešená jen jedna, a to 
tá ľahšia ča.sf problematiky. Druhá, nepochybne fažšia, zložitejšia a náročnejšia, sa 
týka skúmania slovenskej hudby z hľadiska štýlu a v európskych proporciách, t. j. 
skúmania jej ho d n o ty a štýlu a významu. I keď totiž je isté, že príslušníci tejto 
"prvej generácie" slovenských skladateľov neboli žiadni dileta nti, a le hudobníci, ktorí 
kompozično-technické remeslo ovládali "a jour" a ktorí sa vedeli zrozumiteľne, logicky 
a v duchu svojej doby a estetiky presvedčivo hudobne vyjadri(, predsa však objektívny 
význam ich prínosu, spôsob, akým aj oni vplynuli do toho, čomu sa hovorí európska 
hudobná história, kde, ako a koho ich tvorba podnietila a ovplyvnila, z akých kon
krétnych vzorov rástla, to všetko sú otázky, na ktoré ešte len hľadáme odpovede. 
V tejto súvislosti treba však velmi dôrazne varovaf pred simplifikáciou, povrchnostou 
a prenáhlením - od híbky, dôkladnosti a všestrannosti historiografickej dokumentácie 
a muzíkologického záberu závisí, na tom stojí a padá celá mo d ern á koncepcia 
d ()jín našej hudby a v istom ohľade celá slo·venská hudobná kultúra ako kultúra 
d e j i nn á. Domnievam sa, že rovnaké, ba ešte väčšie nebezpečenstvo predstavuje 
vnášanie do tejto výsostne vedeckej sféry momentov mimo a protivedeckých -
romantické glorifikovanie, vYdávanie želania za skutočnost, nacionalizmus, velikášstvo. 
s hodnotami, ktoré nám minulosť zanechala, nemoino hazardovať, jediné, čo je teraz 
potrebné, je objektivita a túžba p o z n á v a e. 

Slovenská hudobná kultúra je teda via facti, v plnom rozsahu a poňatí kultúra 
h i s tor i ck á. Naša hudba má svoje špecifické, a nie nezaujímavé dejiny, zviazané 
s dejinami a osudmi národa ako takého. Nie je ničím efemérnym, bezyýmamným 

·a okrajovým, ale organickou súčasťou dejín európskej hudby. I ked' rozvoj ná rodnej 
hudby napomáhali, na ňom vedGme či nevedome participovali a spolupôsobili a j iné 
národnosti a kultúry, predsa v podstate, v konečnom dôsledku sme si ju vYtvorili 
sami. V Európe sa ka-ždý od niekoho niečomu priučil - Nem ci od Talianov (napr. 
Schiitz), Taliani od Nizozemcov (napr. Palestrina), Nizozemci od Angliča,nov (napr. 
Dufay ) a Európa ako celok od svojich južných a yýchodných susedov. No to, čo je 
najdôležitejšie, t. j. vY·tvorenie vlastnej, duchom a bytnosfou národnej kultúry, nepre
nechal nik iným. 

Táto základná pravda o histnrickosti slovenskej národnej hudobnej kultúry a o jej 
európskej príslušnosti, žiaľ, do širšieho kultúrneho povedomia n nás ešte neprenikla. 
Pre slovenského in-teligenta slovenská hudba n epredstavuje to, čo napr. literatúra, nie 
je ničím pevným, neodmysliteľným, ba "posvätným", mená starých slovenských skla
dateľov, tí vôbec nie sú symbolmi národného bytia ako napr. mená A. Slá-dkoviča, 
J. Kráľa, P. O. Hviezdoslava a i. Nie som optimistom a neverím, že pri dnešnej kríze 
hudobnej yýchovY (počnúc základnými školami) a liknavom prekonávaní pozostatkov 
I'ultistického dešpektu k historiografii možno v dohľadnom čase očakáva( radikál
nejšiu nápravu. Jedno však stojí za uváženie: o dejinách slovenskej hudby sa písalo 
a píše, raz viac, raz menej, niekedy dobre, inokedy horšie. Písanie, t. j. s I o v o, ako
kolvek zaujímavé, presvedčivé, plamenné a zanietené, nikdy však nenahradí samotnú 
živú znejúcu hudbu. Preto zastávam názor, že jednou z prvoradých úlGh muzikológov, 
historikov a kultúrnych pracovníkov je popri veľmi serióznom skúmaní a urýchlenom 
publikovaní výsledkov pre svetové fórum aj publikov anie starej slovenskej hudby. 
Hudobná minulosf sa totiž až vtedy stane ž i v o u, teda ozajstnou minulosťou, "majet
kom ľudu" v tom najušľachtilejšom zmysle slova, keď z a zn i e na koncertnom pódiu, 
v rozhlase, na gramoplatniach a keď aj formou moderných edícií bude konečne od
kliata zo stáročného spánku! 

RICHARD RYBARič 
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EUGEN SIMúNEK 

Bludný kruh 
smerového hľadiska 
Cieľom člán~u "Umelecká hodnota a 

umelecký smer" (Slovenská hudba 1/ 66) 
bolo poukázať na to, že súčasná Stl.ovenská 
hudobná krrirtliiroa neuplatňuje VIOČÍ tvorbe 
tZ:v. mladšej slovenskej skladart;erskej ge
nerácie v doStaltačnej miere hľadisko ume
leckej hodnoty. Všíma si skôr, v akom 
kompozičnom štýle, technike a duchu sa 
nesie sk:tladba a - ako to i J. Pospíšil 
prizmáva v sv·ojom diskUSlilom prispev'klu 
v 9. č. Slovenskej hudby - hodnotu v:idí 
slkôr len v smerovej orlie:ntácii. 

V !1. č. Slovenskej hudby uverejnený 
diskusný príspevok J . PoSil)íšila znovu 
ukazuje, že v tejto redukcii nejde o ná
hodu, ale o neschopnosť rozlíšiť s:mero:vé 
a umeleolro-dl.odnotové hľadisko, také prí
značné pre súčasnú s'lovenskú hudobnú 
k!ritiku. 

Celý diskusný príspevok J. Pospíšiola 
(uverejnený pod náZ'Vom "Vďaka sa po
zOI1llosf") je vybudovaný na stotožnení a 
na dôkaze toto7mosti smerovej orientácie 
a umeleckej hodnoty. 

Pospíšil sa nawáva, že dosiahnutím 
smerovej kwalit:atívnosti dosahuje tvorba 
automaticky aj umeleckú hodnotu. 

Breto redukuje celú otázku umeleckej 
hodnoty len na otázku v<Onkajšô.eho vzťa
hového napätia prek:onávaného a nastu
pujúceho estetického kánonu, ako to vidí
me v 4. bode jeho diskusného príspevku 
(ale aj ialde), na ktorom stojí (resp. padá) 
celá logik!a jeho argumentácie. Predpo
kladá tu, že umelecká hodno!Ja je posta
vená len na smei'Ovom na pätí, čo je, prav
da, epigOITIITIÍ obyčajne devalvované. 

Túto P<OSpíšilOV'U spasiteľskú jednostran
nosť v poňart;í umeleckej hodnoty neza
kirý,va ani to, že sa niekoľ~okrát derola.ra-

tí'VIlle pl'liznáva a odvoláva na poňatie 
umeleckej hodnoty autora čl.ánrou "Ume
lecká hodnota a umelecký smer". 

Kým Pospíšil hovorí v súvis losti s otáz
k!ou umeleckej hodnoty len o smerových 
vz~ahoch, zatiial autor ffiánlru "Umelecká 
hodnota a umelecký smer" hOIVorí aj 
o vnútornej nev)'lhnuttTiosti výstavbových 
vzťahov a · miere sÚJVzťažnootí ako o m iere 
špecifičnosti a špecifickej obsažnosti. 

J?ospíšhl :flakiticky nel'ozoznáva pojem 
špecifiČillooti a pojem miery špecifiooosti, 
a tak zostáva trčať len na takom poňaltí 
umeleckej hodnoty, ktoré sa uspokojuje 
s dosialhnutím kvalttatíVtTiej špeci:tičnosbi 
smerovej orientácie. Ide však o to: doS'iah
nuť patričné umelecké hodnoty v rámci 
svojho a sledovaného estetii:ckého ideáau! 

Nie každá hudba je predsa zároveň a 
automaticky a j umením. "A.kto vysvetlit 
nap.rHDlarl okoliTiosť, že medm dielami toho 
iSitého smeru, ba toho istého umelca, teda 
medzi výtvormi vZ'!tikin:wtými pribU.žne za 
roVtTiakéhto staVTU umeleckej štruktúry a 
za ro'VIJllakých podmienok sociáliTiych, sa 
niektoré naJlieihavosťou, h'ffil'ličli:acou na 
evide:nciii, javia hod·notnejšie, iné menej 
hodnOf!lllé" - pýita sa aj J. Mukai'01Vský.1) 

Výsti.žným dokladom, ako Pospíšil sto
tožňuje smeravú orientáciu a umeleckú 
hodnotu, je i ten falklt, že riešenie "tech
'l'lliJky" a .,IPOOtilkY" smerovej orientácie po
važuje za hodnotenie umeleckej h odnoty. 
Smerové hodnotenie nie je ešte úplným 
hodiTiotenÍIITI umeleckej hodnoty ako takej. 
O toto nám predsa práve ide! 

PospíšH sa so svojím stam.oviskom snaží 
u.diržat dnešnú nenormálnu situáciu, na 
vytvorení k!torej sa i on podieľal a proti 
<k;torej bol nútený tak rozhorčene vystúpiť 
i jeho učirteľ prof. J. Ci~er na vlaňajšom 
maa:-covom aktíve sväzu, že tu ide o dik
táit, ako kOIITiiponovať, a že je to horšie ako 
predtým. 

Otázkla relatívneho ro7llíšen.tia sme.rowej 
orientácie a umelecke j hodnoty je v sú
časil'lej siJtuácii otázkO'U žilv:otasohopnosti 
slovenskej hudobnej kritiky. Ide o potre
bu roz>líšiť umenie od neumenia a v~diet 
tvorbu v hierarchi~ umeleckých hodnôt, 
relatfVtTie nezálvisle od smero:vej orierutá
cie. 

TM10 ex'iStenčmá otáLikia slovenskej hu
dubnej kritiky sa nedá za:kcyt bvrdením, 
aJw to robí Pospíšil, že tu chce Simúnek 
wriesť nejaký genera.Čillý rozkol medzi slo
venských skladateľov. 

1) J. Mukarovský, Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakt, Borový, 
Praha 1936, str. 55. 
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Nijaký ro:llk·ol do slovenského hudobné
ho života netreba VtTiášať. Rozkol tam už 
je. VniesH ho tí, ktorýloh sa prof. Suchoň 
na vlaňajšom marcovom aktíVtTie sväzu 
tak rozhorčene pýtal, prečo sú prOiti všet
kému, čo je slovenské? 

Etické otá:llky, otváraJjúce sa s týmito 
problémom, sú, pr1avda., oveľa ši'l"šie ... 

Ak by tie d:iskrim~naóné tendencie, Mo
ré chce Pospíši[ poprieť, tu neboli, tak 
by bol bý;val vlaňajší aktív s·väzu vyzeral 
inak. Suchoňovo, C~k!k:erovo, Kard ošovo 
atď. vystúpenie na tomto aktíve rostane 
neZI!lllaZialteľn.ou hanbou pre týoh, proti 
kJtorÝ'ffi bolo ich vystúpenie namierené ... 
Pravd~, nejde len o d:is'k<riminaČITié ten
dencie u verejnené v hlači. T.ie ,,mimotla
ČQiVé", ktoré ohce Pospíši'l bagaJtel~zovať, 
sú oveľa nebezpečnejšie, zákernejšie a 
úči=ejšie ... 

V čoJ.án'ku "Umelecká hodrrlota a ume
lecký smer", ktorý disk!us!iu podtTiietil, sa 
tvrdilo, že tzN. mladšia S>lovenská sklad~
teľská generácia nedosiahla úroveň tý:ah 
umeleckých hodnôt, ktoré dosiahla gene
rácia staršia, voči k<torej sa tzv. mladší 
posta-..ili ako 'VÝ\'inove progresíVtTiejší. 
Ro:ziliodujúcou zostáva umelecká hoonota. 

Teraz, keď Pospíši!J. uzmal, že novšie po
predné hodnoty tejto staršej generácie si 
vedeli podmaniť i vÝdoby.tlky novších sme
rov, musí uznať i to, že článkom "Ume
lecká hodJ:lota a umelecký smer" konšta
tovaný :flakt., že čo do umeleckej hodnoty 
je nejiaiký rozdiel medzi jeiho tvoo:-bou a 
tvo'J.'ibou Cikkera, nie je nič lJ:II'ážJ.i>vé a 
d~radujúce. Ak toto poooVlllanie pova-
7mje za to iS<té ako porQWlléiJ11ie tvorby ním 
uvedených dvojíc, tak sám svoju Ť>V'Ol'bu 
deklasuje čo do umeleckej hodnoty na 
talký pomer, alko sa má k sebe hodnota 
t:vorby nierotorých ním uvedených dvojíc. 
Je azda Pospíšil voč·i sebe prísnejší a kri
tickejší ako bol voči jeho tvo11be autor 
článku "Umelecká hodnota a umelecký 
smer"? Prečo sa však teda OZ'Val proti 
prirOVlllaiTiiu v tomto článku, k!toré bolo 
miernejšie? 

Takýohlto a podobných protkečení je 
v PospíšHOIVom postoji vera. 

Dnes napr. v svojom diskusnom prí
spevku proldamuje trpezllilvosť a dovoláiva 
sa času, ktorý jedine môže rorzmiešiť otáz
ku umeleckej !hodnoty. Na čom sa potom 
v.Jastne zakladaJ.o a zakiladá jeho násto<:iči
rvé, netrpezlilvé dožadOIVanie sa 'U2Jilania? 

Pospíši:l veľmi pružne a rýchlo mení 
svoje protirečivé stanoviská. · 

V p:nvom disk:uStTiom príspev.kJu napr. 
tvrdH, že autor člá:nJru "Umelecká hod
nota a umelecký smer" nedefinuje pojem 

umelecroej hodno ty. V naStl.edujúcom d is
kiUSlilom pris:pevku sa však už dovoláMa 
definície umeleckej hodnoty od tohto 
aUJtora. 

V prvom diskusnom príSpevku sa Po
spíšil ohradzoval, že nepatrí do generácie 
tzv. mlOOších. V druh·om dilskusnom prí
spevku sa k tej,to generácii už dekla.mtív
ne hJláJsi. 

Takéto a podobné protirečenia v Pospí
šhlový:oh stanoviskách právom nastoľujú 
otá2Jkiu, či má vôbec Pospíšil nejaké vlasrt:
né presvedčenie, či je len hlásnou trúbou 
a prostli'iedkom podstrčený.ch a napoveda
ných myšlienok, ktorýan sa prepožičia va? 

Nau:dáivam sa, že Pospíšhl by mal mať 
svoje osobné presvedčenie, ktoré by mal 
aj dôsledne zastávať. Mal by sa držaí 
i tej def.~níC:ie gýča, ktorú podal v svojom 
prvom disklusnom príspeV'kru a nes.nažit 
sa ju zastrieť v dlru:hom príspevku tým, že 
sa dekllia!rn.tívne hlási k defialícti gýča auto
ra člátTI:k.u "Umelecká hodnota a umelecký 
smer". 

Za sympaltickú čvtu zo srtrooy Pospíšila 
tz,eba však povla0ovat jeho dobrú snahu 
doceniť zás1uhu niektorý:ch kr:itilkov a teo
reťikov IV propagovaní a presadzovaní no
vÝCh kompozičných smerov, ako a j ich 
úóasť a poctiel m vytvorení spo1očenský·ch 
podmienok pre uplatnenie novej smerovej 
orientácie hudobnej tvorby. 

NemOŽ'l'l:O mu všaU<: odipus•tlt nekolegia
l<i'tu, krorej sa dopustil v tejto súvislosti aj 
tu, keď nespomenul meno hlavne L. Mok
rého, hoci mohol spomenúť i meno L . 
BUI11asa, Jm,orý práve v predsjazdovom 
období db02ll1amoval našu verejnost s no
vými kompozi.Čillými smermi v sérid člán
kov uverejňovaných v Slovenskej hudbe. 

Dnes, pravda, stojí slOIVenská hudobná 
kr~ti,ka pred úJohou hodnotiť už nielen 
podľa smerovej orientácie, ale aj pod!a 
umeLeckej hodtTioty. 

Uzávery z takýchto a podobných disku
sií by sa marli ponechať samotnému čita
teľovi. Zo stirail'ly redakcií je u nás trap
nýan zvykom pod,ceňOIVať súdnosť čirtateľa 
a tútorsky mu predklla.dat nejaké redakč
né uzávery, akoby redaktx:mi, čo takéto 
uzárvery píšu, boli od všetkýoh čitateľov 
a IPiispievateľov múdrejší a poVIOlaní 
autoritatívne povedať posledné a defini
·twne platné slovo. Samozvané sudcovstvo 
redakônýcll .uzárverov obyčajne aj tak ne
presahuje úroveň priezračnej obrany osob
ného, subjekltírvneho stanov.iska lľedakto
rcw a idh dh'l"áiTiencov. 

Eugen Simúnek 
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Ako rozvírit príliš pokojnú hladinu? 
MALÝ NÁVOD PODľ-A MYSLIENKY EUGENA SIMÚNKA 

Po prvé: Predovšetkým TOzdelíme ľudí 
111a dve skupiny, napr. na il:aureátov štát
nych cien a nelaureátov štátnych cien, na 
funkcionánw a l!le:liun.kaionáxqv, na pleši
:výoh a zatrastenýah, na takých, k:torí sa 
.stravujú v iľeštauráoiácll, a takých, ktorí 
sa straViUjú v .závodných jedálňach, na a l
kohoLikov a abs:tinentov, 111a fiilaielistov 
a 111efilatellistov. V danej situácii sa :vrele 
odporúča rozdelenie na starých a mla
dýclh, úči111olk. de .za11učený. 

Po druhé: A!k 5illle sa pre posledné roz
hodli, vyber ieme mená lni.ekoľkých mlad
ších SlkiladateľOIV !a posltaiV~me ich IVedľa 
•starršíoh, s'kúsene]ších, najmä proti ná
rodným umelcom a lalliľeátom štá.tnych 
oiern : tood:iel bude Midieť ti s :lepý. (Znalost 
tvOTby priJtom rue je iľOzhOdujúca. ) 

Po tretie: ZWerejn~me pár kuloáro.vých 
·~ebiet, ktoré si iPodJa nášho ná:wru za
slúžia UZiľieť svetlo sveta. 

Po štvrté: !Preštudujeme si všetko, čo 
v uplynulýdh J.50 až 200 iľokoch jeden 
o dnuhorn napísal, azda sa postilhn utý dá 
znOIVa na.páliť. 

Po piate: Zásadne. prek:rÚJcame vety na
šich obetí takým spôsobom, aby ich vý-

znam bol (JJiľáve opačný. .Ze pritom li.de 
o ,lži, to sd aj rt:ak nikito n evšimne, veď Kto 
sd dá <toľko námahy, aby konfronrt;ovalnáš 
vý.k.l.ad s originálom? 

Po šieste: Ak sa !UŽ :v minu1os1li. niEikroo 
·na n iekoho napáli!l, snažíme sa rvyužit to 
na naše 'IT'Zl1ešené ciele. Ak sa nepo
darí ·získať ro:bidvoch, možno sa uspokojJť 
i s jedným, pričom prednost m á vždy 
s-tarší. 

Po siedme: NehOIVorm e nikdy k onkrét
ne o niaklom a:lebo o ;tworbe n.i.ekoho, a 
keď, tak i!ba s mastmými :výramrl, ako 
n31Pr.: si d ruhoradý alebo ,treťoradý skla
dateľ, akých <bolo, je a bude na svete 
vždy. 

Po ôsme: Márne rvždy napO'ľÚdzi niekoľ
ko ci.Jtártlqv, dodáva to našej akcii seniózny 
výzor. 

Po deviate: .A!k: <je niekito TozJhorčený 
(príč:ina je :vedľajšia) , snažíme sa ho upo
zorniť, že sme vždy bOli rovnakej mienky 
a že sa !konečne musí 111iečo stat. Oheň, 
~ sa rozdúchava, dJ!hšie h orí. 

Po desiate: Tak či onak, aspoň opáT ľudí 
treba dov:i.esť do 'ValDU. Kde sa nie n edeje, 
nedá sa Žli.ť. Peter Kolman 

Výsledok, ku ktorému sa dopraoová.va každá diskusia., do značnej miery závisí od 
kladených otázok, od konki'éťnosti, vecnosti •argumentácie diskutujúcich a najmä ·od 
ich schopnosti povzniesť sa nad subjektívne osobné spory. 

K ·predmet u di· s k u s ie 
E. Simúnkovi išlo vo všetkých troch prispevkoch (SH č. l, 8, 10) presvedčif čitateľa 

o tom: 
1. že slovenská hudobná kritika nehodnotí kriticky tvorbu mladej skladateľskej 

generácie, 
2. že slovenská hudobná kritika vedome toleruje umelecké nehodnoty novej slo

venskej hudby v mene jej smerovej orientácie, 
3. že medzi tvorbou staršej a mladšej generácie sú veľké hodnotové rozdiely, čo 

možno doložit citáciou a protipostavením skladateľských dvojíc z týchto generačných 
vrstiev, 

4. že v tlači sa prejavujú diskriminačné tendencie voči hudbe predstlwiteľov star
šej generácie, ktoré viedli k rozkolu slovenského hudobného života. 

To sú asi hlavné otázky, o ktoré šlo. 

čo ukázal a diskusia? 
l. že E. šimtínek na doloženie všetkých týchto výčitiek adresovaných ,,slovenskej 

hudobnej kritike" neuviedol ani jeden jediný konkrétny fakt, a myslíme si preto, že 
nemohol ani presvedči€ ani nájsť adresáta medzi slovenskými hudobnými kritikmi. 
Týka sa to najmä otázok l. a 2. K otázke 4. prináša vo svojej replike (SH 8, str. 364) 
niekoľko údajov, ktorých kuloárová proveniencia nedovoľuje, aby sme ich brali príliš 
vážne, a tobôž aby mohli niekoho presvedčiť o tom, že sú tu "diskriminačné tendencie 
uverejnené v tlači". A pokiaľ ide o tlač, kto je čo len trocha sčítanejší, vie, že za 
posledné 3-4 roky práve mladá slovenská hudobná kritika venovala tvorbe starších 
majstrov sústavnú pozornosť. V svetle týchto skutočností si myslíme, že stráca na vý-
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znamc aj v afektoch prebiehajúci aktív, ktorý s. Simúnek nezabudol uviesť ani v jed
nom z troch svojich prispevkov, i ked' vždy viac v akomsi symbolickom ako reá lnom 
v;5·:mJ.ame. 

2. že je nezmyselné chcieť sa dopátra€ kv·ality a hodnôt na základe rebričkov alebo 
dvojrebríčkov skladateľov vybraných z rozličných generačných wstiev. O výnimoč
ných kvalitách tvorby E. Suchoňa a J. Cikkera nikto nepolemizoval, ale chcie€ ními 
dokázať nehodnotu tvorby iných skladateľov je prinajmenšom zlomyseľné. Na absurd
nosf takého počínania poukázal L. Kupkovič, rovnako ako J . Pospíšil, ktorý postavil 
do trocha konkrétnejšieho svetla aj otázky štýlovej orientovanosti a hodnotového 
aspektu v súčasnej hudbe. 

3. že konštruktívna polemika so s. Simúnkom v rovine odbornej, žiaľ, nie j e možná, 
lebo s. Simúnek pracuje metódou vymýšľania výrokov, ktoré jeho partneri nikdy ne
napísali. V č. 8 vyčíta Kupkovičovi, že je vraj "tej mienky, že ak by sa s mladými 
porovnával namiesto Suchoňa, Cikkera a Kardoša Moyzes, Očenáš a Kresánek, tak 
by porovnanie, čo do umeleckej hodnoty, vyznelo v prospech mladých". Kupkovič 
však nikdy nič také - ako to môže každý pO'Zorný čitateľ zistlt - nenapísal. Podobne 
postupuje i v tomto čísle, ked vyčíta Pospíšilovi, že jeho článok v č. 9 "je vybudovaný 
na stotožnení a na dôkaze totožnosti smerovej orientácie a umeleckej hodnoty". Vyčíta 
mu jeho ,,nástojčivé a netrpezlivé dožadovanie sa u znania" a vyhlasuje, že sa vraj 
"deklaratívne hlási k definícii gýča autora článku Umelecká hodnota ... " Pritom ani 
jedno z týchto tvrdení Pospíšil nikdy nenapísal. Tým sa polemika dostáva do začaro
vaného kruhu. 

4. že redakcia., hoci sa snažila dopátraf sa úda jný ch výrokov, nenašla ani jeden 
dôkaz na to, že by niektori z tých, o ktorých, žiaf, nekolllirétne, s. Simúnek píše, 
olllnačili Krútňavu za ždanovovské dielo, a lebo sa vyjadrili, že "Vzkriesenie spočíva 
v pochybnom pristupe" (k čomu?). Toto ničím nepodložené tvrdenie nemožno kvalifi
kovaf ináč ako lož, dokonca veľmi zákernú a premyslenú, lebo týmito výmyslami 
(ako aj kolpo.rtovaním údajných ,,kuloárových" klebiet na úkor uverejnených mate
riálov) sleduje Símúnek veľmi premyslený cieľ: násilne rozoštvaf ,,mladých" a "sta
rých" a v dnešnej situácii vyslúži€ si priazeň a ~anie tých "starších" za ich hrdinsk é 
ochraňovanie pred "diskrimináciou" zo strany mladej kritiky. I keby to tlllk bolo, 
n evieme si predstaviť, aké nebezpečenstvo môže hroziť národnému umelcovi, keď ktosi 
uverejni výhrady k jeho dielu. 

5. Ze si nevieme vysvetlif, že práve s. Símúnek, ktorý pred minulým sjazdom písal 
v Kultúrnom živoie (č. 39/ 63) o svojich zásluhách v boji proti ,,zhovievavosti" kritiky 
l\ tvorbe, ktorý údajne .roky bojoval za "nezávislost" a "emand páciu" krit iky z pod
l'učia tvorby autorít, ktorý sa vraj rozhorčoval nad tým, že "dodnes nie je možná 
v SSS kritika" a angažoval sa za ,,kritickejšiu kritiku" (pravda, ako vyšlo na javo, len 
všeobecnými článkami), práve dnes, keď sa začína realizova€ zmysel jeho údajného 
celoživotného zápasu o kritickú kritiku a o vymanenie sa kritiky z područia tvorby, 
označuje každý kritický hlas za diskri.mináciu au torít. Naozaj nevieme, o čo s. Símún
kovi ide. v uvedenej polemike v KZ označil Faltina za dogmatika za to, že napísal 
"ódu" na Kardoša, a dnes po troch rokoch dvíha varoVIIlý prst na ochranu Kardoša 
proti jeho diskriminácii mladou kritikou. Pred tromi rokmi vyčíta Mokrému, že 
,.drastickejšie" ako on sám zamietol novodobé kompozičné metódy a dnes si t rhá 
rúcho nad tým, že Pospíšil zabudol spomenúf Mokrého zásluhy pri oboznamovani 
našej verejnosti s týmito smermi. Nevieme si vysvetli€, ako je možné hovorif o etike 
a súčasne meniť pred každým sjazdom svo,je stanovisko. 

Vzfah redak c ie k d i skusii 

Naším úmyslom bolo daf diskusii voľný priebeh, poskytnút možnost slobodne 
a otvorene prehovori€ k danej téme. že však nepriniesla konkrétnejšie výsledky, to 
vidíme hlavne v nekonkrétnej, abstraktnej polohe, v akej sa pohyboval úvodný prí
spevok, a ku ktorej boli prinútení viac-menej aj ďalší diskutujúci. Preto sa zdá, že 
nebude na škodu diskusiu uzavrief a ponechaf riešenie daných problémov zásadovej
ším. pozitívnym, vecným príspevkom, ktoré by najmä fundovanejšie, objektívnejšie 
a bez osobnej za.ujatos~i analyzovali slovenskú hudobnú kritiku a publicistiku za 
posledné roky. Domnievame sa., že ďalšia diskusia môže mať len vtedy svoje o,právne
n ie, ak autor riadkov "Umelecká hodnota a umelecký smer" b ude to, čo žiadal v teore-
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tickej polohe, r~lizovat v konkrétnej hodnotiacej, umeleckej kvaUtatívnej analýze 
niektorého diela alebo tvorby skladateľa. 

Uzatvárame túto polemiku nie preto, že "sa citime múdrejší a po·volaní poveda€ 
posledné a definitívne platné slovo", ako nám to s. Šimúnek vopred vyčíta, ale preto, 
že sa celá polemika dostala jeho vinou na rovinu prospechárskeho taktizovania. Nedá
vame za pravdu ani jednej ani druhej strane. Táto úloha - tak, ako si to želá s. Simú
nek - čaká na čitateľov. 

REDAKCIA 

OVAHY PRED 111. SJAZDOM 
Blížiaci sa sjazd Sväzu slovenských skladateľov nabáda k rozmanitým úvahám. 

Clenovia sväzu iste budú v predsjazdovom období uvažoval! o tom, ako sa sväz po
dieľal na ich vlastnej tvorivej práci a naopak, ako sa sami zúčastňovali na plneni 
úloh, ktoré sformulovali uznesenia posledného sjazdu. Na takéto úvahy skôr či neskôr 
dospievajú k zásadnejším otázkam zmyslu a poslania sväzu v súčasnom období. Je 
všeobecne známe, že sväz sa zrodil z odlišných .potrieb a pohnútok, než sú dnešné. 
Možno a treba teda uvažovaf nad tým, či terajšia štruktúra a formy práce zodpovedajú 
potrebám tvorivej práce členov sväzu a potrebám celej našej hudobnej kultúry. 

I. 

Sväzu slovenských skladateľov ako ideovej organizácii združujúcej tvorivé sily 
slovenského skladateľského a koncertného umenia i muzikológie totiž pripadá úloha 
staraf sa nielen o optimálne podmienky pre tvorbu svojich príslušníkov a o jej uplat
nenie, o náležitú úroveň a hodnotu tejto tvorby, ale aj o celok slovenskej hudobnej 
kultúry v jej dialektickej jednote tvorby, realizácie a konzumu. Preto aj pokus 
o bilanciu vývoja od posledného sjazdu a načrtnutie nových úloh musí vychádzat 
z celostného pohľadu na stav našej hudobnej kultúry v kontexte s celým vývojom 
našej spoločnos.ti. 

Z tohto hľadiska nadobúdajú nepochybne osobitý význam tie tendencie, ktoré sfor
moval a uviedol do života XII. sjazd strany. Tendencie, ktoré znamenajú sústredené 
úsilie o dynamickejší a všestrannejší rozvoj socializmu, o vedeckejšie poznanie problé
mov a ,perspektív súčasnej spoločnosti a človeka, 10 prehlbenie demokratičnosti nášho 
zriadenia. Niet pochýb o tom, že základný smer vývoja našej hudobnej kultúry bol 
s nimi v súlade a že sme vedeli aktívne využíva€ to, že vývoj po XII. sjazde poskytol 
našej tvorbe nový priestor na rozvinutie všetkých tvorivých síL 

Nemalo by, prirodzene, zmyslu zastierať, že súčasne s pozitívnymi črtami vyhrotili 
sa v posledných rokoch mnohé závažné rozpory, ktoré sú najzreteľnejšie v sfére spolo
čenského uplatnenia našej tvorby. Tieto rOZPOry signalizujú potrebu dôkladne analy
zovat: situáciu, v akej sa slovenská hudobná kultúra v danom okamihu nachádza, 
a prejsf It sústredenému riešeniu problémov. Aj keď niektoré majú povahu celospolo
čenskú a vlastnými silami jeh rieši€ nijako nebudeme môcf, môžeme na ne uprianiif 

K ašlíkov K-raloo.tit v ND Praha 
Dv a zábery z tohOTočného Bayreu thu (Parsifal, Tristan a Iso~<}a) 
Giselle ·v SND 
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pozornos€ kompetentných síl a činiteľov. Od toho, ako rýchle a konzekventne budeme 
vedief realizova€ poznatok, že rozhodujúce problémy našej hudobnej tvorby sa ne
riešia izolovane, ale v kontexte hudobnej kultúry ako spoločenského organizmu, závisí 
v značnej miere d'alší vývin slovenskej hudobnej kultúry. 

XIII. sjazd rezolúciou o kultúre opätovne 1prízvukoval kompetenciu i zodpovednost 
umeleckých sväzov v takomto globálnom ponímaní. Rozpracovaním východiskových 
stanovísk k problematike vedecko-technickej revolúcie im navyše poskytol podnet 
k úvahám a konkrétnym analýzam vedecky fundovaného konceptu perspektív umenia. 
Budúcnost umenia sa z tohto pohľadu - v protiklade k častým pesimistickým prognó
zam - javí nielen pravdepodobná, ale priam nevyhnutná pre plnú a dôstojnú existen
ciu človeka epochy, do ktorej vstupujeme. Vedeckotechnická revolúcia poskytuj.e 
p o t en c i á l n e možnosti pre rozkvet umenia. Či sa naozaj budú realizovaf, závisí 
v nemalej miere od aktivity všetkých zainteresovaných. O podnieteni novej aktivity, 
o uvedomovanie si spoluzodpovednosti za spoločenské podmienky rozvoja hudobného 
umenia bezpochyby pôjde i na na-šom sjazde. Predpokladom toho by mala byf už 
spomenutá dôkladná analýza terajšieho stavu. Tým viac, že bez nej nie je možné 
formulova€ ani reálnu a inšpirujúcu koncepciu našej socialistickej hudby, jej estetické 
princípy. 

II. 

Ak uvažujeme o našej tvorbe v medzisjazdovom obdobi, môžeme k()nštatovaf isté 
fakty a vyslovi€ problémy, kt~ré v poslednom čase dozreli. Za fakty, príznačné pre 
posledné obdobie, mmno napr. považova( to, že slovenský skladateľský front sa v po
slednom období nielen početne rozrástol, ale aj názorove značne diferencovaL Na. 
báze profesionalizmu a odklonu od vonkajšieho pátosu, namiesto ktorého nastupuje 
snaha o individuálne prežitú osobnú výpoveď, rozrôznili sa náhľady na vztahy medzi 
materiálom, kompozičnou technikou, štýlom, výrazom atd'. Vyrovnávanie sa s novými 
skladobnými technikami, spočiatku reprezentovanými najmä postwebernovským tren
dom, zosilnili vo všetkých generačných vrstvách a názorových skupinách záujem 
o experiment a vedomie nevyhnutnosti novej formulácie východiskových tvorivých 
pozícií. Je pritom paradoxné, že najmenej priebojnosti a nepokoja prejavujú najmladší 
adepti kompozície. 

V súvislosti s terajším vývojom a istým rozkolísanim hodnôt stáva sa na novej báze 
opäf aktuálnym problém hodnoty a hodnotenia. Je, pravda, evidentné, že tu musíme 
postupova€ s plným zmyslom pre špecifičnosť umeleckého vývoja, to znamená, že 
sa musíme vyvarovaf akéhokoľvek zjednodušovania a jednostranného preceňovania 
tvorivej orientácie. Sväz v poslednom období mal snahu poskytnút platformu všetkým 
potenciálnym tvorivým silám, aj keď bude treba diskutova€ o tom, či jeho doterajšia 
štruktúra bola pre takúto všestrannú koncepciu d()statočne nosná a primeraná. Treba 
nám tiež spoločne hfadaf príčiny, pre ktoré opätovne k()nštatujeme nedostatok akti
vity najmä u člen()v komisie velkých foriem (je príznačné, že také zriedkavé prejavy 
aktivity ako vznik súboru Hudba dneška nevznikli na pôde sväzu), to znamená položi€ 
si otázku, oo sväz od SV()jich členov žiada, oo im poskytuje a či formy jeho práce sú 
vhodné z tohto hradiska. 

V oblasti tanečnej hudby sa pri hodnoteni uplynulého obdobia iste budeme vracaf 
najmä k tomu, do akej miery sa nám podarilo zvýšif úroveň našej tvorby vzhľadom 
k no.vým tendenciám vo vývine tohto žánru vo svete a, samozrejme, najmä v Cechách. 

V poslednom čase sme svedkami intenzívnej snahy vymanif sa zo spoločenskej 
izolácie, v akej sa naša tanečná pieseň ocitla. Ukazuje sa pritom, že popri evidentnej 

· požiadavke vysokej úrovne a štýlovej aktuálnosti hudby i textu treba rátaf i s takými 
faktormi, ako je premena pôvodnej funkcie tanečnej piesne a s tým súvisiace nároky 
na námetovú i kompozičnú podobu tanečnej piesne, s tým, že tanečná pieseň je naj
masovejším hudobným žánrom a teda najsilnejším ovplyvňovateľom hudobnosti ná
roda, napokon s okolnost:ou, že neexistuje jednotný konzument tanečnej hudby, ale 
že aj v tejto sfére sú rôzne skn.piny konzumentov s odlišnými nárokmi. 

Sväz slovenských skladateľov, vedomý si svojho poslania v tejto oblasti, cieľavedo
me sa orientuje i na prehlbenie a koordináciu činnosti inštitúcií, ktoré majú v rukách 
masové šírenie tanečnej piesne (rozhlas, televízia, vydavateľstvá gramafónových platní 
a not). Ukazuje sa však, že dosiahnuté výsledky sú nedostatočné a že iba optimálna 
väzba všetkých týchto inštitúcií prinesie želateľné výsledky. 
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Za najpozitívnejší výsledok treba preto považova( usporiadanie medzinárodného 
festivalu tanečnej piesne. Bratislavský festival vypukle demonštroval našu reálnu 
situáciu a jeho význam nie je len v oblasti propagačnej, ale tiež - a predovšetkým -
\. tom, že môže stimulovat a oriento.vat vývoj našej tvorby. 

• • • 
Vo Sväze slovenských skladateľov si už od jeho vzniku uvedomujeme, že nám 

nestačí záujem o vývoj tvorby, že sa musíme staraf i o jej spoločenské uplatnenie. 
Zdá sa však, že v tejto súvislosti treba prízvukovat, že opravdivý interes o spoločen
ské uplatnenie našej hudby nemôže ma( na zreteli len ju samotnú. Možnosti pre 
spoločenskú pôsobnost našej symfonickej, opernej, tanečnej atd'. hudby závisia od 
toho, aké sú vôbec možnosti na pestovanie symfonickej, opernej, tanečnej hudby ako 
takej. Ak si toto uvedomujeme, ešte väčšmi než doteraz nás budú zaujímat celkové 
tendencie, príznačné pre spoločenský konzum hudby na Slovensku. Náš sväz na ne 
dost účinne vplývaL Spomeňme aspoň našu iniciatívu pri vzniku a rozvoji Kruhov 
priateľov umenia, vďaka ktorým sa dnes aspoň do istej miery rozvíja koncertný život 
v celoslovenskom meradle, alebo z posledného času náš podnet i prácu pri uskutočnení 
bratislavského festivalu tanečnej piesne. Akcie tohto druhu sú nepochybne velmi 
cenné a budeme v nich ešte intenzívnejšie pokračovat aj napriek tomu, že neraz 
suplujeme inštitúcie, ktoré by samy mali prichádzat s iniciatívou. Napriek tomu však 
nemôžeme byt spokojní s vývojom za posledné roky z hľadiska spoločenského uplat
nenia našej tvorby. Sme napr. radi, že symfonický orchester Cs. rozhlasu sa tak syste
maticky venuje uvádzaniu slovenských noviniek, že napr. i orchester VUSu velmi 
výrazne dáva najavo svoj záujem o našu tvorbu, že Hudba dneška sústavne propaguje 
diela našich autorov atď. Menej nás, pravda, uspokojuje, že náš reprezentatívny 
orchester Slovenská filharmónia nepamätá viac na hodnoty našej novej tvorby na 
domácich a zahraničných koncertoch. Zvlášf smutnou kapitolou je minimálny záujem 
českých hudobných telies (najmä symfonických) o hudbu bratského národa (neospra
vedlniteľné bolo aj vylúčenie slovenskej hudby z tohoročnej Pražskej jari) - v tejto 
súvislosti si, pravda, musia spytovat svedomie i zodpovední pracovníci slovenských 
telies, pokiaľ ide o uvádza.nie českej hudby na Slovensku. 

Tieto útržkovité fakty pripomínajú, že naša tvorba si ani u nás doma nezískala 
t.aké podmienky pre spoločenské pôsobenie, aké by r eálne mala mat. Za najpodstat
nejšie však treba považóvat také tendencie, ako je ochabnutie záujmu o umenie; spre
vádzané oživením komerčného prístupu k umeniu, renesanciou gýča a ·spotrebiteľského 
postoja k životu. Príčiny tejto situácie sú nepochybne zložité a my často máme na ne 
malý vplyv. Všeličo nám však dôrazne pripomína ·našu liknavost vo výchovnej práci. 
a neschopnost čelit jej premyslenou prácou všetkých inštitúcií, v ktorých pracujú aa.ši 
členovia. s týmto stavom korešponduje iná tendencia, ktorá sa najzreteľnejšie odrazíla 
v rozhlase, najvýznamnejšom činiteli celospoločenského šírenia ·hudby. Nová štruktúra 
rozhlasu nedocenila výchovné pôsobenie hudby a umeleckú hudbu vrátane našej trak
tuje ako koníčka zanedbateľnej menšiny poslucháčov. 

J e zrejmé, že takého tendencie nemožno zlikvidovat proklamáciami a silnými s lovami. 
Východisko je jedine v realistickom programe výcho·vy nášho národa (vrátane tých, 
čo v kultúrnych inštitúciách rozhodujú o mieste hudby v kultúrnej ponuke) a cieľa
vedomom forsírovaní primeraného uplatnenia jednotlivých hudobných žánrov všade, 
kde naozaj môžu funkčne pôsobi(. To okrem iného predpokladá uvedomif si triezvo 
a bez skepsy, aký je skutočný stav hudobnosti nášho národa. 

V súvislosti s otázkou spoločenského uplatnenia našej hudby bude pred sjazdom 
potrebné kriticky zhodnotit popri činnosti masových komunikačných prostriedkov, 
rozhlasu a televízie i edičnú a obchodnú prax našich vydavateľstiev, najmä gramo
fónovej edície SHV. 

Napokon treba analyzovat i uplatnenie našej tvorby v zahraničí. Napriek viacerým 
veľmi cenným úspechom nemôžeme dosiahnuté výsledky považovat za adekvátne 
možnostiam a hodnotám našej hudby. V posledných rokoch sa prakticky nič nezmenilo 
na tom, že preva.žná väčšina zahraničných uvedení našej tvorby bola ·výsledkom 
osobnej iniciatívy autorov. Sväz sa mohol orientovat len na malý počet oficiálnych 
akcií, ktoré nemožno podceňovaf, no nie sú rozhodujúcim činiteľom. Treba preto veľmi 
konkrétne a vecne preverif náplň a úlohy Hudobného infonnačného strediska a po-
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skytnúf mu pre ich plnenie primera.né podmienky pre všestranne efektívnu činnost, 
ktorá je - či by mala byt - azda tým najdôležitejším, čo Sväz robí pre svojich členov. 

Bolo by iste vhodné, keby sme na sjazde uvážili, či by nestálo za to, aby sme sa 
sústredili na rok 1968, Rok slovenskej hudby, ako na rok prelomu vo vzfahu k uplat
neniu našej hudby doma. i vo svete v spolupráci so všetkými zainteresovanými čini
teľmi a inštitúciami. 

m. 

Koncertné umenie v posledných rokoch upevnilo svoje postavenie v kontexte slo
venskej i československej hudobnej kultúry a vďaka tomu aspoň čiastočne začalo 
prenikaf i do sveta. Významný vzostup zaznamenali najmä umelci-tridsiatnici, aj keď 
je evidentné, že nová v~a tvorivej aktivity ne'Zasiahla iba ich, ale všetkých koncertne 
činných umelcov. S potešením kvitujeme aktivizáciu koncertných umelcov v kraj
ských centrách, kde sa i takto blahodarne osvedčuje existencia profesionálnych hu
dobných ústavov (operných divadiel a kolllllervatórií). Koncertné umenie zo všetkých 
oblastí našej hudobnej kultúry najviac urobilo na prospech decentralizácie slovenskej 
hudobnej kultúry._ Osobitné ocenenie si však zasluhuje aj to, že i vidiecke umelecké 
školy dnes aktívne participujú na (v našich pomeroch) nečakane bohatom prísune 
nových talentovaných koncertných umelcov. Zdá sa však, že práve t.ento jav čoraz 
nástojčivejšie pripomína disproporčný vývoj našej hudobnej kultúry, že za terajšej 
situácie nestačíme na Slovensku náležite využi( narastajúci umelecký potenciál v nie
ktorých odboroch (pianisti, dirigenti). Príčina je na.jmä v tom, že koncertný život 
sa nerozvíja ta.k intenzívne, ako by bolo ~otrebné (v poslednom čase, naopak, pod 
vplyvom stažených hospodárskych podmienok a ešte väčšmi kvôli úzkoprsému ekono
mizmu usporiadateľských organizácií badat stagnáciu v koncertnom živote na. vidieku), 
ale aj skutočnost, že naši umelci nemajú primerané možnosti uplatnif sa v cudziné 
(to sa týka aj špičkových umelcov). Tomu neprotirečí ani fakt, že v niektorých 
odboroch máme umelcov nedostatok a že bezhlavé forsírovanie exportu umelcov by 
s::t nám veľmi rýchlo vypomstilo. 

Vzhľadom na súčasnú situáciu pre naše koncertné umenie treba považovaf .za 
aktuálne tieto úlohy: 

l. za jeho aktívnej spolupráce vypracovať a rea.lizovat komplex.ný koncept rozvoja 
koncertného života, ktorý by optimálne rozvinul potenciál možností Slovenska a ná
ležite _využíval tvorivé sily slovenských koncertných umelcov. Vypracovanie takéhoto 
konceptu znamená, prirodzene, aj previerku existujúcej organizačnej siete a foriem 
koncertného života, ktoré v mnohom pôsobia proti našim cieľom a s lúžia skôr ľahkým 
zárobkom a korumpovaniu koncertných umelcov než ozajstnému umeniu, 

2. zabezpečit, a.by sa slovenskí koncertní umelci (primerane svojim umeleckým 
schopnostiam) uplatňovali v Cechách a v zahraničí bez akejkoľvek diskriminácie 
alebo ľahostajnosti zo strany Pragokoncertu, · 

3. regulova( výchovu mladých umelcov· na vysokých školách tak, aby sa najmä 
v "nadbytkových" odboroch prijímali a odchovávali len naozaj talentovaní uchádza.či 
a aby sa výrazne znížil počet slabých a podpriemerných absolventov, ktorí nie sú iba 
balastom škôl počas štúdia, ale vytvárajú i neželané napätie v boji o miesta po skon
čení štúdia, 

4. v našich hudobných telesách nást.ojčivejšie dbat na to, aby sa sústavne a bez 
krívd (skutočných) umelecký káder rozširoval o nové talentované sily na úkor n edo
statočne. kvalifikovaných a prestarnutých umelcov, ktorým treba poskytnút primerané 
uplatnenie ich skutočným možnostiam, 

5. všemožne podporovať všetky opa trenia, ktoré prispejú k urýchlenému dobudo
vaniu siete profesioná lnych orchestrov na Slovensku (Košice, Banská Bystrica), 

- 6. tak isto podporovat tendencie svedčiace o počítajúcej špecializácii medzi našimi 
koncertnými umelcami a súbormi (SKO, Hudba dneška atď.) , 

7. pravidelne uskutočňovaf účelne organizovan'é prehliadky slovenského koncert
ného umenia vrátane prehliadok mladých umelcov a zabezpečova€ dôstojnú reprezen
t áciu na celoštátnych prehliadkach, 
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8. zabezpečovať pre špičkové talenty medzi poslucháčmi a absolventmi našich ume
leckých škôl optimálne pOdmienky pre umelecký rast vysielaním 'na štúdium do zahra
ničia a poskytnutím primeraných možností k()ncertovaf, 

9. všemožne sa pričiniť o to ,aby Rok slovenskej hudby 1968 bol i pre koncertné 
umenie rokom nového tvorivého vzostupu. 

IV. 

Aj sl()venská hudobná veda sa za posledné obdobie moze odvolať na porlitívne 
výsledky. Potešitefná bola, prirodzene, najmä aktivita členov sekcie hudobných vedcov 
a kritikov v podujatiach sekcie a sväzu. Tým viac, že súbežne s tým sa prejavila 
nebýva,Já aktivita našej muzikológie aj na medzinárodn()m fóre v takých organizá
ciách, ako sú Medzinárodná rada ľudovej hudby, Medzinárodná spoločnost pre hu
dobnú výchovu, Medzinárodná spoločnost pre hudobnú vedu, Medzinárodná hudobná 
rada, na pravidelných seminároch marxistických muzikológov atd'. Slovenská etna
muzikológia, hudobná teória i d'alšie disciplíny sa stávajú uznávaným a prínosným 
partnerom zahraničnej muzikológie. Naša publikačná činnosť za posledné roky sa 
vyznačuje prevahou náročných bádateľských prác, na ktorých sa sympatickým spôso
bom podieľajú aj príslušníci mladej generácie. 

Na druhej strane máme nemálo oblastí, kde nemôžeme byť spokojní s doterajšíini 
výsledkami. Ide menovite o oblasť hudobnej pedagogiky a o esteticko-kritickú sféru. 
Zostane trvalou zásluhou redaktorov Slovenskej hudby, že sústavne a náročným spô
sobom rozvíjali diskusiu o najaktuálnejších problémoch týchto oblastí a poskytli jej 
v našich pomeroch najvhodnejšiu, aj ked' dosahom velmi obmedzenú platformu. Ak 
táto iniciatíva ešte nepriDiesla podstatnejšie výsledky, je to bezpochyby preto, že 
najmä v oblasti esteticko-kritickej (v teórii i pri hodnotení súčasnej hudby) chýba 
sústavnejšia bádateľská práca, ktorá by mohla posunúť diskusiu na vyššiu úroveň. 

Zdá sa, že najnaliehavejšie úlohy našej muzikológie vzhľad·om na terajší stav mož
no zhrnúť takto: 

l. všemožne podnecovať vedecko-bádateľskú prácu, na.jmä spoluprácu s českou 
i zahraničnou muzikológiou, 

2. skvalitnením kádrov katedier hudobnej výchovy na PF vytvori( i na vidieku 
centrá vedeckej práce najmä v exponovanej sfére hudobnej pedagogiky, 

3. dobudovať inštitúcie, nevyhnutné pre rozvoj hudobnohistorického bádania, 
4.. zabezpečiť vysokú úroveň a primeraný dosah prvého slovenského muzikologic

kého časopisu, ktorý začne vychádzať v roku 1967, 
5. aktivizova( kompetentné sily slovenskej hudobnej kritiky na skvalitnenie kri

tickej a referentskej činnosti, na vecnú a principiálnu názorovú konfrontáciu ako orga
nickú súčasť vývojového procesu našej hudby, 

6. V'J)lývať na to, aby v hudobných inštitúciách sústavne skvalitňovali kádrové zlo
ženie muzikologických pracovnikov priberaním talentovaných mladých síl na úkor 
nekvalifikova.ných a nevýkon.ných pracovníkov, ktorí sa tam usadili v čase, ked' nebola 
možnosť výberu. 

v. 

Sväz slovenských skladateľov níe je, prirodzene, organizátorom a gestorom celého 
tvorivého ruchu v našej hudobnej kultúre za posledné roky, no je nespo1'né, že na ňom 
participoval prostredníctvom svojich príslušníkov a za aktívnej účasti sväzových 
orgánov. V uplynulom období sa však vždy zreteľnejšie ukazovalo, že v nových pod
mienkach im aj sväz musí hfadaf im primerané formy práce. Preto sa ako nová forma 
zavádzajú do života pracovné komisie, preto sväz vypracúval a pomáha realizovať 
komplexný plán hudobných festivalov na Slovensku, preto napr. sekcia koncertných 
umelcov systematicky spolupracuje so všetkými inštitúciami, zainteresovanými na roz
voji koncertného života na Slovensku, sekcia hudobných vedcov a kritikov začala 
s extenziami svojich členov at.d'. To všetko je, pravda, iba prvá reakcia na nové 
úlohy a požiadavky. Zdá sa, že bude potrebné celostne analyzovať doterajšiu štruktúru 
nášho sväzu a na III. sjazde kodifikovať na najbližšie obdobie takú organizačnú štruk-
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túru, ktorá bude zovšeobecnením tejW analýzy a doterajších skúseností. To, priro
dzene, predpokladá, že všetci členovia sväzu budú ma( príležitosť uplatnif svoje 
návrhy a pripomienky k práci sväzu tak, aby činnosť sväzu v maximálnej miere za
bezpečovala členom aktívne sa uplatní€. Všetky úvahy o úlohe a štruktúre sväzu musia 
totiž vychádzať zo základnej požiadavky poskytnú€ maximálny priestor na demokra
tické participovanie na úlohách a vymoženostiach sväzu. Práca sväzu je možná len 
v jednote dvoch súvisiacich funkcií - zabezpečovať optin1álne podmienky pre tvorbu 
a jej uplatnenie a aktívne spolupracovať na rozvoji celej našej hu(lobnej kultúry. 
V tejto jednote je špecifikum sväzu ako ideovej spoločensko-politickej organizácie. 

Na sjazde bude potrebné kodifikovať výsledky našej diskusie o tom, akou formou 
a organizačnou štruktúrou ~jadrif skutočnosť, že sväz združuje najlepšie tvorivé sily 
všetkých oblastí našej hudobnej kultúry a že na pôde sväzu je možné jednotne a kom
plexne koncipovať program jej ďalšieho vývoja. 

V súvislosti s tým treba. ;Vyjasniť aj 1Principiálnu , otázku, · postavenia nášho 
sväzu voči riadiacim orgánom · a inštitúciám našej hudobnej kultúry. Ak má sväz plniť 
ftmkciu kompetentného ideového orgánu a niesf zodpovednosť za smerovanie našej 
hudobnej kultúry, musí mať zabezpečenú náležitú kompetenciu. Inak zostane debat
ným klubom bez konkrétneho vplyvu. Doterajšie skúsenosti nás poučili, že nemožno 
očakávať uplatňovanie sväzovej koncepcie automaticky prostredníctvom našich členov, 
pracujúcich v inštitúciách. Nejde, samozrejme, o prejav ich nedisciplimwanosti alebo 
nedostatočnej uvedomelosti, ale o fakt, že ,,samovývoj" inštitúcií ich konfrontuje s tla
k()m neraz protichodných požiadaviek a názorov. Z toho dôvodu je potrebné zakotviť 
kompetenciu sväzu v zásadných ideovokoncepčných otázkach i inštitucionálne. 

Nová organizačná štruktúra sväzu musí doriešif i vzťah SSS k Sväzu českosloven
ských skladateľov, najmä na úrovni sekcií a špecializovaných komisií, ako aj problémy 
súvisiace s primeraným pal'lticipovaním na finančných prostriedkoch, ktoré sú celo
štátne k dispozícii. 

V uplynulom období sa pozoruhodným spôsobom aktivizovali krajské organizácie 
nášho sväzu (najvýraznejšie Banská Bystrica). Tento trend treba všemožne podpo
rovať a poskytnúť mu i potrebné materiálne prostriedky. úloha krajských organizácií 
je na jednej strane v tom, aby zabezpečovali maximálny rozvoj hudobnej kultúry 
v kraji, no súčasne bojovali proti lokálnej uzavretosti a provincionalizmu. Naše kraj
ské organizácie čaká velká práca i pri zabezpečovaní vhodných pracovných a existenč
ných podmienok pre nové kádre, i ked' je to úloha predovšetkým kompetentných 
hudobných inštitúcií a štátnej správy; V každom prípade však doterajší priebeh de
centralizácie našej hudobnej kultúry svedčí o tom, že je to celkom reálna a pre d'alší 
vývoj kľúčová úloha. 

VI. 

Už pri predbežných úv·ahách o perspektívach našej hudobnej kultúry sa presviedča
me o tom, že ak chceme reálne vytýčif najbližšie úlohy - nie vo forme všeobecných 
požiadaviek, ale konkrétnych cieľov - potrebujeme nahradi( na subjektívnych názo
roch a osobných skúsenostiach založené náhľady vedeckým poznaním terajšieho stavu 
a základných vývojových trendov. Všeobecne proklamovaná požiadavka zvedečtenia 
koncepčnej práce platí teda i v oblasti našej hudobnej kultúry. Jej uplatnenie by 
malo viesť k vedeckej hypotéze o potrebách a možnostiach vývoja, ktorá by obsiahla 
všetky jeho prúdy a akcentovala veci prímárnej dôležitosti. 

Z mnohých úloh, ktoré vedecký model vývoja našej hudobnej kultúry bude musieť 
konkrétne formulovať, pripomeňme aspoň tie, čo sa týkajú hudobnej výchovy a roz
voja amatérskeho pesto·vania hudby. Táto sféra totiž z hľadiska perspektív vedecko
technickej revolúcie nadobúda celkom nové miesto v hierarchii spoločenských pro
cesov a poskytuje nám- po prvý raz v histórii- príležitosť prejs€ z postavenia rojkov 
či prosebníkov na pozície tých, čo reálne a odôvodnene načrtávajú profil človeka 
blízkej budúcnosti ako konkrétneho historického činiteľa. Pritom je pravdepodobné, 
že sami budeme musief revidovať mnohé svoje tradičné názory a ilúzie, no jedno je 
isté - hudobná výchova a hudobná aktivita vôbec majú reálne šance stať sa nielen 
trpeným alebo okrajovým, ale konštitutívnym činiteľom v rozvíjaní tvorivých schop
ností človeka novej éry. Z rozsiahleho komplexu problémov v tejto sfére, kde doteraz 
prežívame len trpké sklamania a smutné skúsenosti, hlavná je a zostane hudobná 
výchova na všeobecnovzdelávacích školách. Zdá sa však, že na najbližšie obdobie by 
bolo užitočné sústredí€ sa na užšiu oblasť hudobného odboru l'..SU, ktoré nateraz 
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Už sa v yk!ryštalitZJovala IVý!Lučne zvuková 
ktOI!lcepdia hudby. J e spoločným menova
teľom p:re celú hudbu arvarntga.rdy, a to 
bez ohľadu na i.ndii.:viduálne praooVIllé po
siUrPY a teoretické zásady jednatlivých 
skJ.adalteľov. Teraz sa už dá konš1JartiO!Vať, 
že nová koncepcia spočfva na zvukl\.1, ktto
rý je úplme oslob odený od pút melodi!ky, 
h3!rmónie, od proble mart:i.ky stup níc a he
gemónie i.a1Jtervalu. Nlaipniek t OJmu má no
vá zvukO!Vá matéľlia novú slcladbu prv1kov, 
kttocé sú bez ohľadu '11a spôsob využ:i.tia 
rozhodujúce pre cha!rakiter a estetické 
h odú!oty hudby . Tieto prViky sú: l. farba 
zvukJU ( obohaten á často novými artlilktu
lačnými proSitniedkiami), 2. dynami.kla, 3. 
zvukový tvaJr v priestore a čase (jej dlžka, 
šúrilm a hustota, čiary a pásy, bodky, škvtr
ny a aJrabesky v mzl1čných kiresbáoh), 
4. pO<hybliv:osť a súaltlika (rôzne druhy po
hybu, p ohyby v trojdimenziOI!lá lmom prie 
stoce) , 5. ko.mbináciJa pa:ralelnýd 1 m'U!ko
vých VlľSrtliev, 6. inte~ a meni.teľnosť 
zvukovéh o obrazu v čase. Od k!OI!lf rOI!lt á
cie s týmito pl'VIkami a od ich umelec
k ých kOI!lzekvencií nie je dnes oslobodený 

žiadny sk!Ladateľ, aj keď hľadá zdôvodne
nie svojej hudby v abstrak!tmých, teore
tickýlch, špelrulatívnyoh ideách . Samozrej- . 
me, že je v kompozičnej technike stále 
akttuál'l1.a p:roblema:ti!ka poriadku a logiky, 
pľ'i.rom majú pr e zvukovú koncepciu zá
sad!Il.ejší výz'l1.am len také riešenia, k toré 
m ôžu potv.rdó.ť n áš sluch, nie však amrlýza 
znralkov na papieri . . . Sm e svedlkami no
vého obdobia, nov e j ktOI!lcepcie hudby, 
ktorá stojí, pravda, ešte len na začiatku 
svo j1ho vÝJV'i[lu. 

T. A. Zielinski, Melos 

Označili by ste sa za avantgardistu? 
Nie, nechcel by som postavit pojem 

éi/Varmtgaxdisrtu pred zásadnejší pojem sk la
daroeľa, to vy;\noláva len predsudky a ob
medzuoe tvorivý rádius. Nechcem písať 
nič iné ako hudbu, m kitorú môžem zod
povedat, pričom oom vždy mal v cele j 
kultúrnej oblasti r ád tých, ktorí s toja mi
mo hl:aJVnej p ozornosti, a chcel by som 
byt pochopený ako vomý individ ualista 
v pnwom roman1ňclrom zmysle s·lo:va. 
Nie zodpovedný ~dločnosti, a1le výlučne 
hudbe. 

N av števujete z času na ča.<; koncerty 
s d ielam i Bee.thovena, Mozarta alebo ro
mamtikov? 

Ano, vellmi rád. Považujem to za veľmi 
PQtrebné. Musím však povedať, že moje 
nároky, pokiaľ sa 1týkia interpretačnej ver-

a zrejme aj v budúcnosti budu vychovávaC jadro vyspelých milovníkov hudby, a na 
hnutie hudobnej mládeže, schopné zásadne zmeniC podmienky nášho koncertného 
života. Napokon treba uváži(, aké kroky by mal sväz podniknúC, aby sa oživil a orga
nizačne podchytil amatérsky sborový spev, ktorý, ako ukazujú skúsenosti z mnohých 
krajín, nie je ani dnes prežitý a neaktuálny. 

úlohy tohto druhu nie sú, prirodzene, len vecou organizácie, usmerňovania atd'. 
Priamo s nimi súvisí aj orientácia tvorby na reálne potreby nových foriem hudobného 
života. Príklad Zoltána Kodálya, ~eformátora 1 hudobnej .výchovy •V Maďarsku, 
výrečne ilustruje jednotu koncepčnej, organizátorskovýchovnej a skladateľskej práce. 
I v našich podmienkach je napr. potrebné vytváraC vynikajúce diela, schopné systema
ticky rozvíjaf hudobnosC mládeže, resp. obohacovaC reperotár sborového hnutia a-td'. 

VIII. 

Tézovité načrtnutie problematiky našej hudobnej kultúry z hľadiska Sväzu sloven
ských skladateľov vyslovuje myšlienky, ktoré viac alebo menej konkrétne formuluje 
každý, kto sa dôkladne zamyslí nad našou situáciou. Ich zverejnením chceme podnietiC 
tvorivú diskusiu pred blížiacim sa m. sjazdom, aby sa v jej priebehu problémy vy
jasnili, hierarchicky zoradili a aby bolo možné na sjazde prija€ čo najkonkrétnejšie 
a najreálnejšie uznesenia. 
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n osti diel, veľmi v2lľástlli. Gustav Mah!ler 
v in.terpretácili Steinber ga alebo Mozart 
pod Erilohom Klleiberom, to je asi merad
lo, ktoré prlik!l.iadám. 
Pr~kladáte teda význam skutočnosti, aby 

sa aj mladý sklada.ter, ktorý sa venuje vý
r azovým prostriedkom elektronickej hud
by, konkrétnej hudbe alebo podobný m 
prostriedkom, vždy konfrontoval s t radí
ciou? 

Samozrejme, záleží len na tom, čo rozu
mieme pod trad íciou. Pocit, že sme nosi
teľmi tnadície, máme všetci, či sme s'lcla
d&telm, m terpreti alebo kri·tici. J ediúle 
k!valiia l'Ollhoduje o tom, či niečo môžeme 
vaenit dú tradície a·lebo nie. 

Cítate kritiky? 
Ano, aile z re cenzií m ojich diel sa sotJva 

m ôžem dozvedieť niečo, čo by m i m ohlo 
pomôcť. Na moje p rekvap enie sú mi me
Morí recentzeúlti naklo není, iní zasa po
V'a0ujú k aždé moje nové dielú m útok 
proti " s<Väitej tradícii ". Iste pochopíte, že 
ma takéto stanoviská stálej blahosklon
nosti i siá•leho odmietania nútia zamýšľať 
sa na d pravou h odnotou i funkciou k!ri
tilky. čo skil:adateľ od hudobného .lmitika 
očakáva, je podľa mo7mosti veaná, síce 
nie arutisep llická, ale pr edsa hlboko v pod
starte mk.orenená mienka. Sústa.v.ná zá
mena efekitu a afektu nám však zakaľuje 
rnné čmanie týchto re cenzií, ktoré sa za
oberajú tým, čomu sme sa - buď ako 
a 'llltori, a lebo interpreti - plne odovzxlaJ..i.. 

Aloo sa pozeráte na budúcnost hu dby? 
Dávate inštrumentálnej hudbe ešte neja
kú perspektívu, alebo si myslíte, že jed
ného dňa sa hudba bu de vytvár at už l en 
pomocou t echni cký ch pr ostried kov? · 

Vidím stále oboha covanie našich výlra
zových prostrriedkov, ktoré vedú k tomu, 
že rozd!ie ly medali i:nšúrumen>táJ..nou , elek
troniJclkou, kook.rétnou, scénickou, romla 
savou alebo f iilimovou h u dbou sa stále 
zmenšuJú. Som o tom presvedčený, že 
skll.adwtel.ia sa v bu dú cnosti čoraz m enej 
obmedzia na stavbu a tvorbu ustá lených 
vy jadrovací-ch možnos t í, ale že budú s tále 
eklektickejší, to pravdepodobne súvisí so 
sk!uÚOČII1ostou, že náš k ultfuny život vy
klazuje č-oraz mene j peVIllýoh hT!aníc. Keď 
sa raz elektrooické zv:uky stanú bežnou 
hud!bou, poslucháč pri W1ímaní diela ne
bude mUSlieť myslieť na pregnanciu elek
troallrustického malte.riálu, a:le bu de sa 
môcť n erušene sús1lredif na lwaJ1itu diela. 
Budúonosť prinesie obohatenie, v ži·adnom 
prípade nie ochud obnenie, paralýzu hu
dobných výrazových prostriedkov. Na
priek svojmu fa talizmu som v t omto 
ohľade op timistom. 

(Odpovede M. Kagel, Musica) 

Ján Cikker 

Selig 
sind die Toten 

Meditácia na moteto Heinricha Schiit.za 

Dokončené: 10. 2. 1964. 
Trvanie: cca ll min. 
Premiéra: 5. mája 1965. 
Berlínsky symf. orchester dirigoval Jo
hannes Schiller. 

P ;nv než p:rik!ročím k stročnému rozboru 
toht o Oirkk erovho nerozsialh.leho, ale zo 
str áinky teillatickej a charakterovej vý
znamného diela, dovolfm si úvodom v .tej
to súVlislosti povedať: 

Otáz.k!a bipolarity života, zrodu a smrti, 
obsahu i zmys.lu ľudského jestvova'l1.ia za
ujím a človekla odja.lcliva. Každá doba, 
každá historJcká epocha si tu vytvárala 
a modifikovala svojské, fiilozofické, etic
k é pohľady, náhľady a pr.aMické závery. 
Naša b Úirlivá, preteohmii.zova111á a preciv i
lizovaúlá, alroby jednosmerne sa uberajúca 
a v istom zmysle paJradoXII1á prítomnosť 
sa tiež musí zaoberať tou t'.> dôležitou 
noe<tickou, vede cky i u melecky :zJdôvod
menou, naliehavou a nadväzujúcou p rob
.lemati.kou, mať a p osiulo.vat tu jasne per
spekitivy, prijateľné axiómy a presvedčivé 
úsilia a konkre tizácie. 
Na~prfikiliad F. X. Sail.d'a na jeclmom mies

te tvrdí: "Dnes viem, že skuJtočne p ôvod
ný môže byt len teúl, kto pozná čo naj
dokOI!la le j-š:ie a čo najvia c práce sv ojich 
predchodcov. A na jsvojskejší a na jrtwod
vejší je ten, kto žije v najväčšej d ôv er
n osti so svojimi mŕ1Jvymi. A tiež viem, že 
tak mŕtvy, a:ko i živý, pôsobí iba svojou 
váhou." - .Zít v prírtomnosti sirlll:ltti wa
mená podľa Heideggera preja ·vit sa v naj
v.lastnejše j Judskej autenticlros·ti. P r.í.iom
nosť srrwti. stav.ia človeka zoči-'VOči sebe 
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v najosobirt:ejšej intim~te a osameliOSiti. 
Zbavuje h o ilúzie bohoro:vnosti, nenaihra
dlite1nosti, pocitu, že je mierou vecí a 
vzfuhov, dokazuje jeho slabosť, obmedze
nosť a neúpLnosť. - Tot o by sme mohli 
dQPJatif v tom zmysle, že človek, ktorý 
vie počítať s fal!.ltor.om smnti v živote, ba 
v:i.ac, byť a žňf v dôvernej ZJhode so smrťou, 
kltorý nepostavil smrť proti žilvotu, a le ju 
mevidoval ako realitu do života, akcep
t ujúc dia.lek.tiokú jedrnotu, stojí i morálne 
vyššie alw ten, čo sa opája ilú:zJiami. 

J áJl1 Cmker začína písať dielo začiratkom 
roku 1964 na vý:zJvu SpolOČillosti Hecrn·ri·oha 
Schutza, MOTá v nasoledujúcom 'roklu orga
ni.zovala v Berlíne festival pri priležitostí 
narodenia tohto ball."okového majsrtwa. Bola 
rt•o chvíľa, keď .na O:i<klkera doliehala bo
lesť z odchodu najd!Mhšej bytosti - jeho 
matky. Za základ hudobného spracovania 
si akoby Logicky vyberá Schi1tzovo moteto 
"Selig silnd die Tot€1!1" - bLahoslavení sú 
mŕ1tvi, tému, krt:orá sa už svojím názvom 
VliamJ.a k vtedajšiemu psychickému stavu 
umelca. Dokončené dielQ venuje parmatike 
svojej maJtky. 
Meditovať o smrti bolo a vždy bude po

chmúrnou zál~tosrou :vnútorných úvah 
illoveka, lebo je tou tragickou stránkou 
v konteXJte života, ak život chápeme ako 
dTámu, zápas. N~e je to tak dáV!tlo, čo sa 
talkéto úvahy polcla.daJj u nás za úpad
kavé, patriace skôr do sféry teologických 
mystifilkácií, ak'O do :zJmýšľania človeka 
poklrok'Ového veku. Samotnú tému ne
moŽillo považovať za dekadentnú, nech je 
už akáik!of.vek; dekadentné a cynické mô
.žu tru byt len .vý>klady, iJltoop.retácie. Smrt 

r 1 r r 
Tento JQI'átky úsek je použitý v tema

·mckom plálne celej sk!ladby, organicky tak 
spája navzájom jednotlilvé časti. (Úplná 
téma moteta je pou~tá iba raz.) Nevy
sky;tuje sa iba v základnom tvare, sklada
teľ ho variuje, obmieňa hlavne po s-tránke 
rytlllldkej, použitý je ;v ilnverzii: 

Každá čast je plná osobitej citovej su
gestilv.nos-ti, prís1ušnej danému pohľadu 
na smrt. ú vodné Larghetto sa začína šu-
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je príLiš ľudská záležitost, patrí k ži'Votu 
a vyžaduje si pozornosť :6i.lozofa-umeloa 
i prostého človeka. Nastol€1llie tej.to otáz
ky je známkou 2Jľelej osobnosti, ktorá sa 
odhodlá'Va hľadať v živote = ysel a cieľ. 

Nemohol sa vari. nájsť vhodnejší ume
lec-Jtudobník, ktorý by s takou filozofic
kou 2lľelostou a obsahovou hlbkou vy
jadri l tento problém, ako je Jálll Cikker. 
P odujfuna sa VIIlik!nút do oblasrt:i, ktorá je 
blízka jeho naturelu, jeho ľudskej i ume
leokej konfesii a reči. Celá jeho umelecká 
výpoveď je Slllahou o objasnenie pos.tave
n~a čLavelk:a v tomto SIVete, najmarkaJnt
nejšie fornru1oval!1á vo Vz.klriesení a Mr. 
Soroogeav:i. V tom je podstart:a Ciklkerovho 
etického kJréda. Na rozdiel od predošlýcll 
diel je S'kll:adateľ v Meditácii os·(Ybne h lbšie 
a ~ntenzí-vnejšie zadnteresova.ný na prob
lemaJtiike, be21pľostredne sa ho dotýk.a jú
cej. 

Ci'kikerova hudobná úvaha o smrti vy
zn.ieva ak-o dialóg umelca s ňou. Smrt 
mu ~je svoju podobu : na jednej strn
ne s voj pokoj, inde zas tvár, vzbudzujúcu 
hrô~u a strach, nakoniec ho u:pokoju;je 
S'V'Ojou vy~OV!tlanostou a nevyhnutnosťou. 

Toto V!tlúto.nné zistenie usmerňuje Cik
kera pri fonmovalllí stavebnej OTga-nizácie 
diela. Táto ll minút trvajúca skladba pre 
veľký symfonický orchester má trt časti 
podľa typu fralllcúzskej barokovej ouver
túry, kde prvá a tretia čast sú pomalé a 
stredná rýchlejšia s fúgou. 

Ako z názvu vy1plýlva, dielo je monote
matické. Záklrui hudobnéh o motívu mu 
t;v-Qrí počiatočný úsek z moteta s chw:aik
teristickým zosrtu,pným l!.!vintakordom: 

IJ ,J e ll 

mam dvoch malosekundovýoh plôch vo 
vzdialenosti k!varty v sordínavaných slá
či.Jrooh. P ianissimo a inštrumentácia zre
dukovaná na delené sláčiky navodzuje 
atmosféru s=lli. T ento mysteriózny pod
tón je prítomný v celej časti. Prvé nas.tú
penie témy v podobe rozšírenej iTllVerzie 
svojím charakterom vyjadruje s.k!l.adate
ľQVill bolest nad stratou matky. 

Neskoršie sa exponuje ústredný moU.v 
v tremolách sláčikov. K rátky imitaČ!tlý 
úsek demonštruje v:arušen.ie, nespokoj
nosť. T.oto menšie znepokojenie však 
ustupuje a stráca sa v stoickom, V)'lľov.na
nom pokQji prítomnej smrti. 

Dru!há čast vyjadruje inú tvár smľlti, 

so znetvoreným úllkľabkom, vzbudzujú
Ctim strach a hrôzu. Dimill1uovaný tvar 
motLvu, rozšírený o iný úsek zo základnej 
témy, ktorý je taktiež odlišne rytmicky 
modifikovaný, tvorí ústrednú tému mno
hohlas-nej fúgy: 

Allt!!Jf"' ugifuto 

&e i ~ ~ 4#iJ' #i )l "~l ~J. 
Téma s bodkovaným rytmom dáv a skve

lé variaČ!tlé a irrutaČ!tlé vyu~tie, ktoré 
výra=e d-ok umen tuje Cik!kerOIVlU vyll:ika
júou technickú zbehlost. Nástojčivo sa 
opakluje v rôzmych nástrojovýoh skupi
nách, neustále posúva proces vpred, pred
stavujúc zúfalý, no má!my útek pred sku
točnosťou. Vyúsťuje napokon do kulmä
n ácie, ktorá tvorí dynamidký v.vchol n ie
len časti, ale celej slcladby. Tu nastupuje 
téma v svojej pôvodnej podobe, vý~aZI!le 
exponovaná IV plechoch. Oi:lclter pri
znáva, že tu chcel vzdat JPOOtu Schti
tzovi - veľkému majs.tro.v.i \kontrapunk
tu. Cast sa nekončí týmto vrcholom, na
stáva náhly zlom, akoby predstavujúci, 
že každý únik je zby;to,čný a nemoŽillý. 
Hudobný tok sa upokoju je; homofóruny 

úsek priprarvuje nástup záveTečnej časili. 
Tretia čast Molto modera.to nad'Väzuje 

na spom iínaný z-lom z d<ruhej ča.SJti . Tvorí 
čiastoČ!tle repr~ pllVej časti svojím poko
jom, je to vša!k pokoj prameniaci z rezig
nácie, no vy;ús·~ujúci do závereČillej ka.tar
zie - v uvedomenie si .nevy.hnutlll'osti smrti 
a zmierenie sa s ňou. Téma za.zmieva v in
verznej podobe z pl'Vej časbi, nepatm.e 
pozmenenej. linštl'Umentácia, z väčšej časti 
zverená opäť sláčikom, umožňuje čo naj
jemnejšie vyzmenie cirt:ovýoh záchvevov 
umelcovej duše. Hudba na týchto mies
tach prípolllÍIIla záver Janáč!kovej rapsó
die, kde JaJiláček vyjadruje obdobné du
še'V111é staJvy svojho hrdinu. Do tohto za
znie veľkolepý chorál , uvádzajúci úplnú 
tému moteta: 

$"r r r r 1 w Jr 1 r 

- ll 
V entikáiline je stavaný z oharakrt:eristic- s výrn.2mým kV'artovým ja ch-om, čo mu do

kých polosekrmdových interwalov, tu však dáva archai-cké zafarbenie. 

$·~ -i ~~ l!&#~ ~ It! #! It , 
l 

P.o zvukovej strálllke je vy;rhlklajúco iln
štrumellltaČ!tle riešený a veľkolepo vykres
ľujúci tragiok.ú atmosféru. Nevdojak pri
pom~na - azda príbuZillosrou ako.rd-ickej 
stavby - Ba!rtókovho Mod,rofú:zJa, odkiaľ 
podobným s-pôs-obom zaznieva závan snwf!i. 
Chorál doznieva v inver:zmej téme zo za
čiatku ča&bi a predstavuje koneóné, defi
n1tív;ne zmierenie sa so sk.utoooosťou. 

Medi,tácia je po hudobnej stránke lo
gickým pokračovaním doterajšej sklada
teľovej cesty. Tvorí skrátený penda.nJt 

k jeho posledným dvom operám tak po 
strálllke hudobnej, ako i fi,lorofiokej. P o 
tonállnej s-tránke sa pohybuje v rámci roz
šírenej tonalirt:y v tom najVIl.as1mejšom 
zmys.le slova. I ked sa v iných dielach 
približuje k atonaJ.'iJte, tu je to nepatmný 
jav. Poslucháč je neUSttá le udržiavaný na 
tonáJlnej báze znej,úcou témou, ktorej to
nálny charakrt:er skladateľovi ani nedovo
ľova:l úplne sa vymaniť z tohto rámca. 
Vplývala na to aj zviazanosť s klasickou 
formou p olyfónie. Zo stránky akordiky 
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treba spomenúť ,primárne postaveruie ma
looekundového vzta!hu. Tento základlný 
twaa- je mOdifi.lrovaný do veľlkýoh septím, 
reSjp. zväčšenýcll okitáv a tvorí kos:tru 
Ci!kkeroVJho ver~tikáJlaleho mys-lenia. Tieto 
ltvaTy, obohaJtené o ,"briJtó.n, kNalľ'tu, resp. 
kvintu, používa skladateľ v rônnyoh ok
távO'Vých S•I.I:Pe11POZÍICiáoh s ci~eroovsky 
v.J.astm.ou d ômyselnou wnšttrumen.táciou, 
kde tieto nwvonok disonanrtlné tvary v pri
liehavýoh Jronšteláciách nevyznievatiú 
drsne. Záľrubu arutora v maiLosekUJlldovom 
vztahu vkl:ieť aj pri i!lTIIiiúalóných nástu,pooh 
tém keď nas1lt1iPujúoa téma zazmlíevoa čas
to ..,; po1tónovej ve!'Zi.i s predohádrzaij:úcou . 

O inš1Iruomenltácii sme sa už 7Jillienil:i. 
U OiJkkera tvorí si!Jnú strálnku v c~~ovom 
pôsobení diela. J e mu !PTOSfJriedk.om na 
dosialhnufie uňho ltalkého ·twického psy
chologiJokého drannartizmu. V sklladbe po
u žírv'a delené sJ!rupilny sJ.áčrllkov, ahiaTakte
ristidtlú mysteriózmu af!imosfér:u v pnvei 
a tretej čaWii, eXjp()'lloV'all1é dyoohy, najm~ 
zosil.rfenú skmpiJlu plechov tpo vywoholent 
fúgy či k tajomnej tpôsobivooti .prdilieha vé 
sorci-Íalovaiilé pledhy IV závereónom chorále. 
Lnštrumen.ta.č.né mOŽIIlosti veľkého sym
fonického orctles.tlra sa tu majstrovsky 
upla·tňrujú {Pri budOtVtarrlÍ lhla:vného dy.na
mi<ckého lmnrbrastu medzi jedn otliNýrrni 
časf.arni a noaqpak, ~j pri úspornom po
užttí nástrojov dômysellná á:nštrumentácia 
je spôsobom nešeni'a 'V111Últor.ného dy.na
mi•zmu i na maJlej p'lodhe. (Napil". \VZlľlUŠene 
tr<illl:itovaná 'téma Vliolončela 'll'ad ttlremo1om 
s1á:člikov v úvode pnvej časti.) 

Cikkerova Mediltácia je dielo, lld;oré si
lou svojej emocionálnej hlbky, myšlien
kovej preni.!kavosti a !hudobnej fVÝa'a2J!10&ti 
zapôsOtbí koniirontaóne, orientačne a ob
rodne na !každého poolucháča. ·T ieto IV'las.t
noslti sú vždy znáirnfk:ou vysokých k!vaJ.ít 
diela. Cikkerova sk!Lad'ba sa nesporne za
raďuje k jeho dOtterajším kompozičným 
úspechom a podobne má široký ohlas a 
účiJnok IIliclen doma (IPJ""edrvedenie na Praž
skej jari a ITia["OOtVá !braltúslavská premié
ra) ale aj na nároónýoh rnecl2rl!národlnýoh 
fór~ch. Jeho hudba sa sVlOjou hodnotou už 
dávnejšie ~radí k dielam svetovej !hudob
nej klenOttnice. Ze sa .tam =adila ad Me
ditácia, &vedčí Dakt, že mimo ibe1"'líiilSkej 
premiéry na schiitzovských oslawách mi
nU!lého rol.ru ju nedávno nahral so stutt
gartským !To?Jb!lasQVým orohesMom Ľ.u?o
vílt Rajter a do s.vojho •S€1Pl;embrového 
programu v Taliansku ju =adil Symfo
nkký orchester bratislavského !ľozhlasu. 
A tento fakrt je plli'azmivým SlVedectvom 
S!lovens:kej hudobnej kruLtúry. 

Lubomír Chalupka 
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Úspešné finále sezóny 
Gian-Cado M enotti: Konzul 
Dirigent: Viktor Málek 
R ežisér : Miroslav Fišer 
Scéna: Pavol Mária Gábor 
SNU Bratislava 

Menotiiho Konzul b ol záverečným 
konsonéllntným - akordom mfunulej sezó
ny. Bo celoštámej premiére odzmel ešte 
v divoch-.trooh reprízach. Zákonilte by mal 
vyús.tiť do n ovej s ezóny . Perspekltíva je 
:však neradOSitná a zdá sa, že jeho život
nosť na našej scéne bude patriť me&zi tie 
najkrátikodobejšie. Rríči;ny treba tentoraz 
hľadať v hľadisku, n~elen nedôstojne, ale 
aj nespraiVodl.divo preriedenom. 

Insceiiláaia sama nesie pečať nielen sta
točnej dobrej cilli!Vej režijnej, hudobnej 
i výltv~r.nej ~áce, Oľga HalllákOtVá v kľú
čovej postave Magdy Sorelovej - to je 
ve]ká umelecká kreácia. 

Amer:ický Tallian Menotti je "di..váoky" 
oper!llý tvorca, čo nakoniec a j jasne for
mullruje v svojom umeleckom k.réde. Di
vá~ky v tom, že jasne rozpoznal psycho
lógiu dnešnej návšteWiíokej väčšitn.y, jej 
apercepčnú schopnosť a vedome, nie však 
s~vi•lne, sa jej podriaďuje. P.reds1Ja.'Vi.l sa 
súč<asne ako libretista i ako s·kladalteľ. Me
notti libretista rozhodne dominuje. Bo
haJtú fantáZÍIU a silné javoiskové cítenie 
zúvočuje v maj.sotrovoskom splietaní dejo
vej osnOtVy podobens11V'a o tmarvýcll far
bách dnešného sveta, o ľudskej bolesti, 
o kŕčav1tom lipm.utí na jedinom, čo mno
hým ostáva - na sne, nádeji. Je úseóný, 
striedmy, má V)"vim.utý zmysel pre pro
porcie, účinné gradácie, priam ideálne vy~ 
pracúva ope:mé dialógy. Atmosférotvorna 
sila Konzula SiPOč~va predovšetikým v lib
rete. NemOŽIIlo sa ubrániť dojmu, že hud
ba invenč.nejšieho skladateľa by ju len 
umoonir!Ja. V Menottiho opere - hoci sám 
vyz.náva, a mnohí mu priznávajú neroo-
1umtel'nosť hudby a tex;tu, iCh ideánln.u 
SYI!1tézu - DOZpor ex;ilstuje: všeľudský, veľ
mi časový námet nevyhnultne prerastá 
možnosti skladateľom uplatňovaného hu-

dobného výraziva, ktoré už doslúžli.Jo nie
len v hudobnom konoteXJte, ale aj na ja
visku s,prevádza a repreze111tuje námetoiVÝ 
a štýlový oklru.h dnes už, zdá sa, UZia·vretý. 

Divadlo sa okrem záslužného pred&ta
iVenia ďWšej z ciest a možností opery dlva
dsiateho storočia pokúsiLo aj o krok sme
rom k d1vá:kovi - ale bez ozveny. Dlho
dobejšiu vegetáciu bl'atúslarvského aperné
ho života na.hradi!l. v poslednom čase po
hyb smerom nahor. Rničinili ~ o to ni~
len Pastorkyňa, 'ThlJ:181111dot, aole 1 MamlocK 
a Kon.zuil - in.scenaóne dOtSt prílbuzne la
dené. že sme ,to ešte nesltačil~ zaregistro
vať najžalostnejšie dokumenrtuje osud 
Ko~la. ZM 

Royal ballet v Bratislave 
Anglický Královský bail.et UIV:iedol :v ·r~

d hosťovania v CSSR diVe pred$a,ven1a 
,v Slo,venskom národnom divadle v Bra
tis.JJave. V piatok 30. 9. inscenáciou Caj
kov,ského Lab u .t ri-eoho jazera avso
botu rl. 10. rlromioký ballet sklla,dateľa F. 
Herolda Márna opat!Trnost v cho
reografii Frederika Ash.otona. LaJbu,tie ja
zero aj Málrna Otpatrnosť sú staršie iiils~e
nácie z ich bohcrtého bail.etného reperrtoaru 
a možno len ľutovať, že zmluvy s Krá
ľovským baletom neuzatváraoli ľ'l.ldia so 
ši.Tším prehľadom o nový•ah, moderných 
repertoárových čÍSilach tohoto súboru. 

Nie nadarmo sa tento súbor radí k vr
ohol.ným svetovým špičkám barle1mých sú
bOtTov - k sOtVietskemu baletu a americ
kému New York Ci/ty baletu. Trreba brať 
do úvahy, že toto svetové zatró.edaJJie zís
kléll an~ý KráľovSký balet za 36 rokOtv 
svojho jesrtlvavtarrlia, čo je v bailetnom 
umení a v umení vôbec pomerne krátke 
obdobie aby mohol vzni.klll.úf súbor ta
kých obrui\Tll.lhodných umeleckých k!valít. 

Spontánne prijatie hostí !meď v prvý 
večer pi1Í. pred&tavení Labutieho jarzera, 
:vyjadrené častým d1hotnvajúcim potles
kom pri otvorenej scéne, v našom diiVadle 
dlnes takým zriedkavým, dokrumentovalo 
unnande a spokojnosť nad tým, čo Klrá
ľovský balet predviedol. Nielen di..vák la~k 
a miloWlík baletu hľadel s uspokojením a 
nadšením na vý~ony hostujúoich sólistov 
a súbOTU, ale aj nezaujaltý ZJTak profes·io
nála, ktorý hľadí ostrejším, kritickým po
hľadom a nedá sa len tak ľahko uruesť 
umeleckou pozJ.átkou či ná=akom ume
leckého výkonu, s uwaním konštato:va~ 
že ich výkoo bol na m~moriadne vys·okeJ 
úrOtVIIli. Disc:itplÍrlla, presnosť tranečného po
hybu a pestrá variabilnosť dhor€?grafic
kých obra:.rov nebola kompo!Il.ovana samo-

účelne len z hľadiska v)'lt.vorenia pôsobi
vého taJnečného obrazu, ale so zámerom 
UIV'Íesť drllváka do dej.a, čo bý.va vrždy ka
meňom úrazu hlaJV\Ile starých, klas~okýcll 
baletov. ChOtTeografická spolrup!Táoa a čias
tOČI!le a j hudObná úprava, ktorú urobila. 
trojica majsrtro;v F . Ashton, R. Nurejev 
a M. Fay, v režijnej k•oncepoi.oi R. HeLp
manna a hlaJV'!le vynikajúca iiilter;pretácia 
sólistov M. FQiloteynovej a Donalda Mac 
Lear)'lho elriminQval.i takmer cedrkom me
MIVÚ, nič nehovoriacu kil.asickú pózru tým, 
že jej dal!i fun<kónoot jawti.skového poh)"bu, 
žiivot a ľuds-ký cilt. S trebn.u.tie priiilca 
s Odettou, adagJ.o v II. dejstve, ako aj 
scénu lúčenia v IV. dejst\Ve, možno naewat 
poéciou pohYibU. Skoda, že pre. ne;d?S~t~ 
jéll\li.skového priestonu nemohh sobsti an1 
súbor rom'Íl!lúf tanečné alroie v plnej 
šírke. 

Dru:hýrrn predsta.vením hostí bOtl:a ba~et
ná komédia Máirna opa<tnnost (lia Firl:le 
Mal Gardée). Na nená.ročné hudobné 
aJTanžmán F. Herolda s oiltl'Í\Vou, n~reex
pononavou, a tým účinnejš~u tranečm.ou 
a(j mimiclrou kOtmi'kou ~OIT~·l chore?grnf 
F. Ashtoo večer dobreJ pohody, smaecllu 
a zábavy. Zasilúžhlli sa oň preds"ta!v1telia 
inscenácie : .Ainette Page v úlohe Lízy 
s bllilan1mou technikou a škálou heredké
ho prejavu dokonale vykreslila pootav~ 
bohat ej dcéry statkárky Sianooky, ktor.u 
s nevšednou taneónou a hereckou kom~
kOtu vyrtwárail sólista Stanley H olden, Gra
hann Usher ako Lízi;n milý s výbornou 
taneónou tec'hnikou a jeho sok Alexander 
Grant odmietnutý náa;>adn:fu:. G. Usher vo 
svrojioh ki1a1sických náročných varJ.áciách 
s obtažnými taJnečnýimi kirokrmi suveréniile 
predviedol vysokú školu klasidkéh? ~n
ea. Granto!va úloha vý·luóne kormakeho 
charakteru hýrila veselý má "špilcami" a 
technickou v iortuo:zrutou nároónýoh ta.neč
no-komickýoh prvkov. Celkový obraz. ko
lorQVail. sú bor vo vt~pne ch?reograftoky 
posta\Vených demicharakte:myoh tanco?h. 
Obecenstvo bolo v státlom kon~te s Ja
VIiskom a ži.vo reagovalo na k~u z!Denu 
s-ituácie, na tanečrné a heredke vyJrony 
dLholtriVajúaim iPOtleskom. 

Pod dojmom úsrpeohu alllgl~ckého Klrá-
1o:vského baletu žiada sa mi na záver pri: 
pomenúť tú stále omiel~ú b<?lesť n~šeJ 
barl.etnej profesie, o kitoreJ sa piSarlo uz vo 
viacerých ~lánkoah a dtiskutovailo na ffiiilO

hých schôdzach a sjazdooh o baletnom 
umení u 111ás. Videli sme, čo možno vy
tvoriť v pedagogicky dobre vedenom •. a 
mat eriál!ne zabezpečenqm bail.etnom uct
l.!išrti, ktorého zr.iadenie je u nás kiameňom 
úrazu už vyše 20 rokov. 

Milan H erényi 
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Jubilejný koncert 
•. 11. setpt~bra 1966. Koncertná sieň sz:.. Slávnostný koncert pri príležitosti 40. výra
eta t~anta rozhlasu, na Slovensku. Ocmkoval: Symfonický orchester Cs. rozhlasu 
v Brati-Slave a Detsky sbOrr Cs. rozhlasu ( sbormajster O ndr ej Francisci). Dirigenti: Dr. 
Otakar Trhlík, Bystrík Režucha, Ladislav Sloväk. Sólista: Michal Karin (klavír ). Pro
gram: Alexander Moyzes: Jánošíkovi chlapci, symfonická predohra František B abu
šek:. Slovenská "!'ládež spieva- fantázia. na slovenské luaové piesne,' Ján Cikker: con
certtno pr~ klavtr a orchester, dielO 20, Eugen Suchoň: Metamorfózy - pät variácií 
na vlastne témy vo forme symfonickej suity. 

Na tomto kon cente vysielam om priamym 
prenosom pri:vÍ/tali sme vedľa seba troch 
dirdgentov. Akoby sa •na prvý pohlaď zda
lo, táto nev,šedná prileŽiiltost 21c!aJnl:ivo vnu
covala možmosť porovnávania ich ume
leckých naturelov, no pomerne dost od
lišný ohara.Mer Ílllterpretovamýcll diel ju 
do určitej miery obmedzova.!. Dr. Trhlík 
v Moy.zesovi a Cikkerovi popri nad my
čajný štandard prLpravenom orchestri 
uká,zal svoju eleganciu, švilh, zmysel pre 
zreteľné ry.trndeké kontúry a pre premys
lený a účinný dymamický oblúik. SprieVIOd 
v Cikkerorvi bol 2'/VUkovo dobre ~VYVážený. 
Bystrík Refudha v Babušlwv'i - kltorého 
uvedenie chápeme ako pietný akit voči 
dilihoročnému d-iri·gentovi tohto telesa -
pre nená:roi'mý fal!1taz1jlný oh.airakiter diela 
nemal dostatok príQežLtosti ukámt svoje 
tvorivé umelecké schopn"osti. Ako spre
vádzač detského sboru yyS'bihol aharaklter 
i náladu jednotLivých piesní, no slabé 
detské hlásky v sólaQh (mená viacerých 
sólistov z radov detí neboli v programe 
uvedené) i p r i vše1íkej jeho snaJhe v lron
certnej sále bolo pod pomerne sýtym or-

chestrálinyan ZJViUkom málo počuť. Blí.ZJ!ro&f 
mik.roféxnov pred malými i.!11terpretm~ všaik 
tento nedostatok určite :zmačne upravila 
pred poslucháčmi p ri prijímačoch. Výkon 
Mic'halla Kaľlina niesol všetky :zmaky jeho 
kla<vfn;ehó rukopisu: mäkký, tvárny tón; 
mUZJkaliny prejav, temperament a yyda
rená ZJVUková vyváženosť s orchestn:om. 

Zlatým klincom .večera bolo yystúpenie 
IJa.dislav a Sloválka. V Suchoňovi m ohol a 
náležite aj využil s.V'Oj zmysel pre účinný 
diramatický prejaJV, pre pôsobi<vé vykrr"es
lenie a VYI!lášamie kontrastov, pre tvoriv é 
a muzika ntsky hLboké stvárnenie detailov 
i cel.kiu. Pod jeho vedením podal roz,hla
sový orcheste r jeden zo svojioh špičko
výoh výlkanov, na ktmé ešte dlho budeme 
spomúnat. Vysoká umelecká úroveň sa tu 
spájala s technti:okou vyspeloost ou a precíz
nosťou. Dúfajme, že v nastávajúcej se
zón e zaznamená toto teleso i viac .takých
to nezabudnuteľných výkonov a celkove 
vyššia úroveň tohto vystúpenia sa bude 
prejavO)Vať i na ďalších podujatiach. 

Vlado Čížik 

Nový Bayreuth 1966 
Na otá~u, čo je nového tv BaY!ľeuthe 

a na jeho wagneravskýoh Sláw10stnýoh 
hrách, nemôžem, žiaľ, odpovedať, pretože 
neviem , čo tam bolo pr edtýnn. Myslel som 
si, že viem, ale :zmovru sa potvrdila stará 
pravda , že nesta.óia klrirti.k y, "J))'átvy, foto
grafie, že treba všetko v~dieť a počuť a 
len na základe toho si urobiť úsudok. 

Informácie : TohorOČI!lý fes.tirvalový pro
gram: T,I'istao:J. a Isol.da, Pa!I"Sifa:.l, Tann
häuser a celý cyikllus P~eň Niebelungov 
(Zlato Rýna, Valký>ra, Siegfried a Súmrak 
bohov). Videl som všetko okrem inscená
cie Taniilhäusera - všetky tohoroČ111é Í!l1-
scenácie .boli dielom Wiela!nda Wag-p.era 
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(scéna a ;réžia). Dirigenti: Ka.rl Bôhm 
(Tr.i.stan), P~erre Boulez (Parsifal) a Ot
mar Smtner (Prsteň Niebe1ungov). Ne
počul som !teda spevákov a orchester pod 
taktovkou Oal'la Mellesa (Ta:nnhäuser) 
ani Prsteň Niebelungov pod K. Bôhmom, 
ktmý ho raz dirigoval (dvak!l"át Su1tner!). 
Podobne som nemal moŽinosť v idie t a po
čuť niekoľko altennu júcich sólistov, napr. 
L. Rysamek, Ch. Ludv.ig, J. Thomass, J. 
KiJng ... Ale aj tak stačilo šesť najnároč
nejších ialscenácií Wagmerových opier, aby 
som konečne poznal "ID.ový Bayreuth", a 
tak si potvrdil správnosť niektorých pred
stáv a zbavjJ sa viacerý.oh falošnýoh le-

giend. Falošn é legendy vzml!kajú rozslro
vaním sk!reslených údajov, poloprávd i 
i zlomyseľných nepráivd a ich zárodky bý
vajú :v predsudkoch alebo v nevyiplnení 
vlastných ilúzií. 

Nový Bayreuth majú na svedomí ako 
je m áme, od r. 1951 d vaja bratia, ~nuci 
Richarda Wagnera. Wolfga!Ilg sa v po
sledných rokoch vm·c ·venuje orgaJilizačnej 
práci, ale nie je pravda, že prestal reží
rQVať. (Už teraz prebiehali. pripmvy na 
jeho n ovú inscenáciJU Lohengrina na bu
dúci festival) . Jeho brat Wiela!nd Wagner 
je člQVek, ik.torého ťažko označiť, je spolu
tvorcom celej novej ("a ako nove j!) kon
cepcie ins·cenovamia Wagnera, osobnost, 
Morá dala Bayreuthu novú tvár, režisér 
i výtvamvk, spoluorťianizát-or art:ď., ale 
predovšetkým '>'eľký umelec. Musím sa 
pri,:zmat, že som nešiel do Bayreuthu cel
kom objektívne naladený, p retože tm. už 
dáiviD.o imponovala odJVaha, s akou Wag
nerovi Vllluci zdanlivo prestúpili desiatky 
wagnerovskýoh prikázaa:~í a s ak!ou obišli 
nemecky dôslediTlú trndíciu v názore na 
jaV'iskovú podobu Wa~nerovýoh opier 
(pozri makety lialscenácií v mestskom mú
zeu R. Wagnera !). Lenže celý ten ~revo-
1uoný v;pád moderného divadla do zasta
raného natu;ralis:1ňcko-maLvného Soveta nie
lenže neporušil nič podstatmé, a!le naopa!k, 
tým, že sa odklonil od in.scenačmých pred
pisov autora (diJctovam.ýoh dobou · i nie 
vždy najvybrí.benejším vkusom) a po no
vom započútvaní sa do Wagmero,vej hudby 
yyniesol a vyzdV1iJhol všetko veľ•ké, čím sú 
jeho pal"ti.Jtúry dodnes W.v é! 

Legenda 1p.rwá : med7li mnohými pole
mi akými hlasmi proti novej koncepcii 
Bayreuthu sa 021Val jeden .vámy. 'l)v~dil, 
že W~erova geniáLna hudba je predsa 
len vybudovaná na konštrukcii Jei.ltmotí
vov a Lch pov.innostou (v najlepšom mož
nom vý2l!11ame tohto S•lova) je úpliile v:lldia
lená od abstraktizujúcej čistaty ,,novo
bayreu:tlhSkýoh" inscenácií. 

P.rotinázor: Všetko dôležité a podstadmé 
ostáva rv ja'Vdskovom dianí i diiles. Samo
zrejme, i symboly! Pravda, ich riešen·ie 
a poda!Ilie je iste nové a nijako oo neSIIlaží 
za každú cenu ukazJovať na javisku to, čo 
hudba sama povie (u Wa gnera isteže do
stačujúco! ! ). V zásade je to ,pri!ncíp veľkej 
a veľkorysej syntézy z komponentov: 
hudba-pr iestor-spevák, herec-svetlo. Táto 
sytméza v realdzácii Wielnnda Wagnera 
absolútne zodpovedá duchu hudby. Aspoň 
si myslím, že zodp ovedá nášmu súčasné
mu 'Wlímamiu a predstavám. F'ilozofia a 
myšlienky vychádmjú .lapidárnejšie a jas
nejšie, čo n ie 1je také jeclinoduohé pri 
Wagnerových operách v rolml 1966! 

Pozn ámka ,,pod čiarou" o scénickom 
riešení 

Zá:kladorm scény bol i teraz veiký a čis
tý priestor javis·ka, zakončený v neodhad
nuteinej vzdialemosti kruhovým horizon
tom. Vpredu šikmo ( T ristan) alebo vyvý
šený (jednotný pre celý Prsteň Niebelun
gov). Najnevyhnutnejšie "dekorácie", pô
sobiace zväčša monumentálm.e a zjavne 
inšpirov ané modernou pLastikou i primi
tívnym umením starých kultúr. Svetlá 
(napodiv) nijako nie "tradične nemecké", 
ale často (v súlade s hudbou a dramatic
kou atmosférou) pastelové alebo aj ne
zvyčajne sýte ·a výrazné. Ale podla potre
by z niektx>rých scén Parsifala by m ali 
radost aj ctitelia Brechta (I. obr .). Kostý
my jednoduché so základnou charakteris
tikou osoby, vždy v.o farbách scény. 

Legenda d11uhá: T.zv. stati·cky riešený 
aranžmán (sóliistov i sboru) je vmj dik
,tovaný IIledosta!tkom skúšobného času. 
Oiže ide tu o anost z núdze! 

P,ro.tinázor: Aik sa i.nscenát·ori "nového 
Bayreuthu" vedome a zámerne vzdali 
akejkoľvek .PQPi5111os.ti a detai,lnej C'harak
teri.zácie <vo vý,tlvlamom r iešení scény, mu
seU to potlačit či yylúčit aj v práci s her
com. Ostatne, Vlidel som dosť prílldadov, 
lcl;oré dokázalli, že na dogmatické pra<vidlá 
si v Bayreuthe nepompia. Niekedy na 
prospech diela, i.!nokedy aj za ICEIDU pmu
šenia štýlovej jednaty. 

Legenda tretia: pripúšta, že Wiela!nd 
Wag;ner je vel1ký výtvanník (<v štyrids·La
tych r okoch tak v Bayreuthe začinal) , ale 
U!Piera mu kJval:irt;y remsérske, dokazujÚC 
to na údajnýcil neúspechooh <PTi insceno
VIalní QPier inýoh autorQV. 

Pratialázor: Lné i.!l1scenácie som nevidel, 
neviem teda, čo je l!la tom pravdy. Ale 
z videných možmo twdit , že ,;len vý;tvar
nik" by nikdy nemohol i·nscenovat a zre
ŽÍiroV'ať také stnhujúce scény hereckej šty
lizácie, ako boli napr. prvý bozk Tristama 
a Isoldy alebo smrt Tristla.na - nad jeho 
telom stojí Isolda a zomiera: v hlase, vý
raze i vo svetle, kltoré .pomally (s hudbou) 
na nej uhasiína. A podobných príihladov 
bolo i v ParsiiaLovi (Kú:t~lo Veľkého piat
ku atď.) i Prs-teni Niebelungov dosť ! Oas
to práve veľká osobnost inscenátora, di
rigenta a osta1lných umelcov ~P<>máhaJ.a 
prekonať aj ti·e časti Wagn erovej hudby, 
ktoré - buďme Újpľlimní - nie sú rovnako 
geniáline v ialvencii a niekedy kladú ozaj 
nadľudské nároky na interpret ov i poslu
oháčO!V . P.ritom povaiu jem za potrebné 
zdôramit, že nijako nemoŽl!lo hovoriť 
o divadle 21bavenom ilúzie. Viem, že by to 
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moŽino znelo •Vel'ani "modeme", ale nie· 
je to ta:k. Wď.eland Wagner sa nev:zxiáva 
i•lúzie, len j.u IVyrtJvfN"a súčasnými teohnď.c
kými prostrJedlkami a - predwšetlkým -
so súcfusným -(moderným) vkusom a mie
rou. (Tak napr. II. dej. Siegfu;ieda sa za
čína v pol'OŠere - scénu tworí akási a:b
stmkitná pla611;ilkla. Až s prtbúdaJjúcim svet
lom sa ob:nalžlia defomnowmé a pospletam.é 
pa!hý1le, konáa-e a korene stromQV, ktoré 
už P<Jtoan dávajú atmosféru ďalšiemu 
deju, a my sa a111i nečudujeme, keď sa 
v 011lvorodh zjtaiViU,j.ú oči draka.) 

Problémy 

Vellké výkony a záfutky nám neustále 
pTIÍipomínajú, že sme v Bay.reuthe. Na 
BayrewtJh (zo =ámyoh príčin) kladieme 
maximáilJne P<)Žiiadavky. Preto musí prísť 
aj nietkollko ,,tprečo"? 

Ako je m00r1é, že v t<&ej premyslenej 
a dôsledne UiPla!tňovanej iJns.cenačnej lron
c~cii sa predsa len zjav-ia aj yýkony -
iln•a!k vya-~.iJkajÚICe - ikrtorésa Sklonom k psy
chologickej d.robnok.r€5be vymyikajú z cel
ku (2llláany H. Hotter ako Gurmemanz)? 
Ako je moŽillé, že celé I. dejstvo Siegflrie
da odohirajú (m výdaJtmej pomoci lM'y 
s rekiviziltami) herci (W. Wilndgassen a E. 
Wohllfuhirt) podobným "realis.tJickým" štý
lom, prdčom si Si.ei!Jfu,ied pri kQV'alllí meča 
dolkonca yýd~e pLuje do dlaní, akoby 
bol a111i nie tak slrusený k!OIVáč, ako skôr 
člen Komickej opery v Berlíme? Vidím 
len jedilnú odipoveď: v tomto ptipade snáď 
naomj režisér paruš.hl jed!llOtu Í!llscenáoie, 
a!by dad dď.eiliu, čo mu patrí, pretože už vo 
W~erOIVej hrudlbe je veľký rozdiel medzi 
chamkiterom I. a napr. UL dejstva Sieg
:fuieda. P otom III. dejstvo s veľkolepým 
:fiJnárle (Si~ed-Briinntúlda) bolo alko 
z Í!llej Qpery. 

P.rei:o sa ani dnes nesmie tliesk!ať yý
bonnej ilnscenácili P.arsi:faia? Veď dnes už 
talblw hrat vážne "obradný" ch~ak.ter 
tejto 0pea:-y. Nijako sa nemienim dotýlk!at 
či znižovať tveľké ktvalhty diela. AUe aké
kortveik "1lbožstvenie" álOIVeka - i keď 
je to sám Ralrsiful - pôsobí na našinca 
pooajmenšom nesyrr~aMdky. 

Resumé 

Predohádm.júce scherzo provokaitÍJVoych 
otá~ok nijako nechce z.menši<f a ubrnt 
z nes~nýeih hoc!Jnôt, na kitoré je Bay
reu:tlh boha!tý. Na pnvom mieste ilnscenač
-ná koncepcia Wdelanda Wagm~ra, Bôhmo-
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:vo naštudovaJ111i.e a podanie Tristana a 
Isoldy s ideá!lnou BiTg.it Nil'SSOn, ktorá 
kirásnym, doslova veľkým hlasom a pre
svedčujúcim drama.ti.okým výrazom na
plnila každý tón i pohyb cittom a logi
kou. Pri takýchto umelcoch necítime žiad
ne statické poňa1lie. A veľa ďalších výko
nov, spomeňme aspoň G. Neidllingera (Al-
berich, Klliingwr), T. Adama (Watan, 
Wanderer), G.race HotfimaJna (Bra111gäne) 
atď. Zákonilte sa dostáv:a do popredia aj 
natvá bay.reuthská generácia: L. Dvofá
~ová, Fím M. 'Da!l!vela, Američania G. 
Jones a T. Stewart či "domáci" E. Wohl
fahrt ... Tým viac, že napriek nadšeniu 
zdvorilého obecenstva, kitoré zrejme oce
ňuje aj to, čirm boli umelci nď.ekedy a čo 
znarrnena:Li p.re rEWrodukčnú tradíciu Bay
reuthu, nemOŽ!Ilo zart:ajit, že jedina veľká 
novobay.reuthská generácia sa pomaly 
chystá odísť z.o scény a na nieikltorýrch 
výilmnooh W. Wilndgassena, J. <keind:la 
i A. Varnnaya bolo iVeľmi cÍitit hlasovú ooa
vru. Pri roláoh, lctm"é už dáMno stále spie
vajú, sa tomu nemožno dWit. Ale ani 
v menších zástojoch nebolo vroy všetko 
v poriadilru (Valllkýtna aJt.p.). Ťažko pove
dať, čo bolo vinou momentál1nej indispo
zície. Každému sú známe nadľudské po
žiadavky nielkltorý,ch pa.r;tOIV a nečudo, že 
po Tnstalllov.i (kltorého Whndgassen spie
val s jediným cterom: dospievať !) som 
mal dojem a:bsdlútnej ~os.ti a ne
cirtfl.'ilvosti toh!to Slátvneho speváka . . Tým 
väčšie prekiVaperúe mi spooobhl v pos.t:aJve 
Logeho herecký a ,pohyboyý koncerrt; lapi
dárnej a výstiiŽ!rlej cha.raJkiter.icicie. Pratv
da, tu bol svojou veľkou tech!nilkou spe
váka ,,nad rolou" - a urobirl vše!tlko, čo 
bdlo potrebné. A ako! Kde sú dnes ideálini 
'Th'iiSJtanovia a Siegfriedavia pre Bayrelllth? 
(Tálto ortázlm určrilte zn~ojuje aj dneš
ných vlládCOIV nOIVého BayrreUJthu.) Ze or
chester a sbor i balet sú v Bayrreuthe na 
vya-~!Íkajúcej ú.rovmi - to je, myslím, vše
Oibecne známe. 

N:a záver malá, trO<ihu zlomyseľná po
známk!a pre naše div:ad[á a obecenstvo. 
Lntennacionáline pu'l:;,hiJkrum feSitivadu (cel
kom uTčiote to neboli samí S!llobi, ako sa 
niekedy hOIVorí!) nao?aj vedeO.o pre.javif 
svoju radost a vďaku za veľké umenie. 
Po.tlesky po dejstvách boli manifestačné 
a na konci pre.dstalvenia n!ikdy netrvali 
menej ako 20-30 rnilnúlt. Umelci ďakOJva.J.i 
dôstojne, i keď bez ktvetov. Po každej opo
ne sa pomaly ro2JSv-ietillo svetlo v hia:d1s
ku, keď potlesk trval ďalej, zase zhaslo 
a po pol milnúlte sa ZTIOVIU abvorila opona 
-a ume1ci ďakovali mk., ako sa na umel
cov partlrí. 

Branislav Kriška. 

Kríza festivalu alebo Novej hudby? 
K ým fVYljde itenJto člárnok, už sa dQSita

točne ll'OO:·ŠÍiri p02maiillie, že tohorOČ!Ilý me
dzilnárod!ll.ý hudobný festiiV'ail. Va;ršav:ská 
jeseň, k!torý sa uskiultOČini'l už po desia!ty 
raz, mal -pod&tatne slabš]u úroveň, resp. 
bol znaČ!Ile anemej oo.ujím:wý alm v .predo
šlé traky. Všeobeane sa kon~toVfallo, že 
hudby 1bolo veľa, alle viac 2ll.ej ak!o dobrej. 
Nechcem trobit ;podrobnejšie ihodnote!llie 
festivalu, óaho ovganizácie, ;priebehu, prí
nosu č:i vý=aanu '(rt:en je pre Novú hudbu 
evúdentný), n eChcem ihodinotit la!lld jednot
livé skladby, ,alle Skôr sa zaslla:vli.t pri nie
k.torýcll ltvori!výoh ;problémoch, kOOré sa, 
myslím, s-távaJú uv<'íiltýan symptómom prí
tomnosti a sú príčilnou mnohýelh nes>po
kojností, alko aj trozpaJkov nad n o v o u 
tvorbou, ~prodrukovaaJ.ou t. rr. v Damnsltadlte 
či :vo Varšalve. Myslím si, že ll'lie nálhodou 
majú mndhé otá=irky s,poločného meno
vateľa, lk;torý Iby sa v: súčasnosti mal stat 
centrom našej pozonnosti. 

·Pravda, aj rtohoročnú Varš:aN'S'kú ~eseň, 
podobne ako jpredeiháx:i!zajúce, .treba vidď.et 
v konViJnulilte, IV samotnom VÝ!VOji Novej 
hudby a 1pr~libov:aní ,po=ia hudby IL 
Vli.edenskej školy a ilných klla:sikOIV nášlho 
storočia. Kým •tvonba lkDJasillooiV zosta/la rtOih
to roku pomenne ry úoo.dí, o lto 'Viac JVY
stúrpiJ.i do popredia rproblémy foi'ITly, far
by sóniČinooti w;ukru, ori~aJli,ty, e~ek
Uctzmu atď. A rto v oveľa iVäčšej m~ere 
než v: predrohád•rojúcilcih rokoch. 

Vširrmime si na.lprv tú obLast two.rby, 
)«le prevažuje sóničnos•t, lkíoloriStilka., :farr
ba a zvuk IVôbec (ele'krt1r01!1ické, ikankirétme 
či fyzikálne zvuky), ktorej !hudobný ma
teriál vy;vdern ib a 11: pQVa!hy •nás·trojov, 
spôsobu hntl!1ia, z ľudského hlasu (a>r.ti
krulácia, fonallic:ké znaky, Sprechgesang 
altď.). Ide rteda IV ~state o akýsi ohudob
ii1Ý či holý, rvysubllianov:aný -impresioniz
mus ktorý sa wxlal tvor.iiVého prrocesu, 
tvorivej logiJky a yYipomohol si trOOka aj 
ilnými umeleokýmii rpnvlkami, alko naJpr. da
dai1Zl!1lom, estetilokou rbázou SU!I1l"eai.i~mru, 
poéziou, diitvadilom a !{>Od. Preja'V'Ilje sa to 
Ča&tým \l)OUŽÍ'\I'aillfun či .U(PlaJtňOVlélll1Ím ko
l~ovej tech!llilky i v onesk·oremom na~po
dobOIVaní ,poetirky sUI1I'ealli=U. Všeobeane 
bolo mOŽillé konštaltovat, že okrem Seroc
kétto ,poémy Niobe to boli takmer <výluč
ne mladí autori kltorí rreprezenwva.li v po
ziltíV111om a nelia>tíVII1om .zmysle p:rirtomné 
tendencie Novej lhudby. Ziai, tentoraz ne
gatí;vna súrá!llk!a fVYSOko prevyšovail.a po-

Na margo 
Varašavskej jesene 

1966 

ziti'Vlllu . . Th'avda, !toto konštatova111ie sa ne
vztahuje na celú rtworbu lte}to generácie -
iba na tú, ktorou b ola reprezentovaná na 
festirvale . .Zdá sa .toti•ž, ŽJe báza hľa:da111ia 
nových ,vý.oo!Zov~dh iPf!Ostr'ied~ov sa do
stalla do paradoJOnej situácie: k novému 
ekllekrtli~ ~ú nové k<JillJvencie. 
Te!llltornz sa naprÍ!kfilad ani K. Serockému 
v poéme Niobe na Ga1czynsikého nepoda
r.illo tatk ko=elk!venllme stmelit JVy;braný 
maJteriáll alko tv Syll11iÍIOOlických freskách. 
Jeho \SillaJb.a o äntte~áaiu !hudby a poé.2lie 
v nQViÚ ikvalliiltlu - melodiľámu či melo
reci>táciu - WSita!1a neusrollltočm.emá, na pol
ceste. VyšLa mu poéma so sprievodnou, 
ilustrativlllou lhrudibou. 

Za ru<rčiltý ,p.rímos dramartwrglie fes·tivalu 
mWino pova!Žovat uvedenie n1ekoľ'kýoh 
nwýcll mien. Milardý sovietsky skJ.adaltei 
s. SlOiilimslkli (noc. 1932) sa predsta'Vil 
Sty.rani strofulmi ,(!IlJa ltex:t A. Slondmského) 
pre me2/Zosoprárn a :ID.aiU!tu. iBol lto zvuilrovo 
pôsobitvý, i11enásiíliný dialóg medrzi hLasom 
a nástrojom, zov.nútorňrujúci obsah textu. 
Podobne sa mi .javi:la aj s~adrba TaLiana 
Alngela P acoa@'l,iJnlilho ·(nar . 1930), .naawaná 
V e!llto .nel !Ven>to, •pre mewosoprárn10vý h:1as 
a orchester. Podlklladom skladlby je auto
rcxv trojjazyčný tem, kltorý tvorí iba slov
ný ma.teriiál na rvyrt;vorenie doomatickýlch 
ex.pr-es~V!Ilycll a rlyrildkýcl'J. ,plôoh (úry;vak 
z tex-tu: s1ierlpi 1 aber wir wo1lem nioht 
sterben j e 'V()Ilgendo 'V10lgendo il ven<to ... ). 
Väčšhn:a sk:l:adlieb (J. Ba!rk - F. RaJbe: iPo
klnatise a iBdlos, R. Olsen: Paltet, A baťtere 
Kotoňského, alle aj Kolmalilova Moli:zácia 
a Malovcov K.ryjpt~ a i.) zostali iba 
v polohe ,,hry" s hudobnou mrutéľliou a 
ZNukoyými možmos.taJmi nástrojov. iBoli 
však aj <lost jed!llotvá:me i sterotypné. 
Nazx:lávattn sa, že !komorné koncerty fes
ti•va1u, ob&alhrujÚJCe naljMi.ac <!tieto ,,ih u (iby
h ry" (možmo rju Illal2lvat dnŠitf:ilmentádnym 
diiVadQom)., vyrtwoľlili wr6tý dynarmioký ste
reotyp .pre publruk!um, stali sa mu 'V'iac z~
batvou a!k:o !Umením a napOiron sa publl-
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klum zabávalo a smialo i na tom, čo bolo 
vážne a llliekedy aj f:uJn!kičmé. 

Ani tohoročná Varšava sa neobišla bez 
senzácie. Postaral sa o to nemecký skla
dateľ Roland Kayn so svojou skladbou 
Allotropie. Podľa slov skladateľa ",nie je 
to skladba ani improv.Lzácia IV tradičnom 
význame, ale v šetky aleatorické pásma i 
mim€illJty náhody splňajú tu určitú funk
ciu". Dôsledne aleatoricky lrom,pOiilovaná 
skladba sa však stala 511:redobodom po~
nosti SIVojou inou "funkčnosťou" ,a to sú
sta:Vným obracaním IVeľikýrOh plachiet včí
tane dirigenta, a talk bola hraná "z t ech
nických dôvodov" po častiach. Publikum 
to ctlJho nevymžalo a ddhotrvajúcim p o
tleskom n edovolilo dirigentoV'i A. Mar
kowskému ,v slcladbe ,pok!račovat. 

Ex.perimentátom.k,ú oblast, :vyjmúc elek
tronickú lhrudbu, tr®rezentov-allii na fes
tmle súbory Cont empora.ry Chamber 
Players z USA, ,parrížska ba!letná slrupill1a 
Compaigne de D81Ilse Contemporaine pod 
vedením Sacy P.adro, slcla'dba BoguS!l.awa 
Sohäffetra TIS MW:2 a T:reatise Comelli!usa 
Oard ewa. Schäffer.OIVa skJ.adba TlS MW 2 
je v lastne seénická s lcladba a jej cieľom 
je "'Vyik:ročiť m hranitce hudby, ,za m anke 
sveta jej iónov, afekJtov a furieb, a'Však 
bez u;puste:nia subS'talnc:ie hudobnej dmpre
sie". Podobalo sa to na Kage'lovo ,;ill1štru
mentálne divacLlo" predvádzané tv Darm
stadte, no Schäfferov hudobný matel1iál 
llvorila normállna hudba, 2JViUiky., nálhle vý
kJritky a údery (napr. stoličkami), defor
movaná aDtikulácia, skrátka všetko, čo 
mohlo napomálhať ·vy.t'Vo:renie ilú:me o "sve
te Sl!lov a démoničnosti ... " . iHI'ľa jedrnot1i
yých účrlm.kujúc:ioh bola daná v sebavy
jadrr-einí a IVO Vllastnej sohopnoSiti a ilnvern
cii v ~rámdi určiltej tonálnej a súčasne pr.o
vokujúcej scénickej fmmy. Vypomohli si 
tobi.ž svetlom - šty;vi baterky (položené 
na zemi) ma!li vytwál'ľat svet démorničma 
a neskôr napoly zaprnuté interiérwé os.vet
lenie vyjadl'ľovalo "vyja&neniie". 

Tentoraz :vša:k nielen m[radá genedcira 
bola poonačená krízou v hľadl!llilí novýoh 
momostí a v ich 'Ll!Platňovarní, ale eklekltii
ci;>;mus sa Itu šíril aj v tworbe starších 
skladateľov. Myslím tým predovšetkým 
na Tali81Ilov, na svetovú 1premiéru IX. 
symfónie Giana F1rancesca Mailipieriho, 
na kompromisnícky a invenooe zvetraný 
VII. koncert pre orohes.ter Goffreda Pet
mssrho a staromódnu patetic~ú SJinútoč
nú hudbu Appunti. per un oredo Gior.gia 
Federica Ghed:iln·iho .O ;kompromis medzi 
t ra d i č 111 ý m a n o v ý m sa snažia 
Konstanty Regemay v Autographe, Klaus 
Huber v Cami-Moteti-I111!terven1liones, Au-
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gu-styn Bloch v Dialógoch pre husle a or
ches•ter atď. 

Osobitne sa treba zmienit o sovietskej 
hudbe, :reprezentovanej Moskovskou iH
harmóniou pod !Vedením Kirila Kondraši
na. Uvliedli Kourdské piesne G. SviridotVa, 
Violončelový koncert Borisa čajkovského 
a poému Popra!Va Sten.k,a Razina od D. 
šostakoviča. Všetko diela dokornčené 'V r. 
1964. Kým Svimidwove Kurské piesne 
zarujali čiSitou prácou, jedrnoduch ostou, 
aikoUSIÍ. lllikým nepošktvrnenou čistotou, 
ostatné die.la .boli veľkým sklamaním. Bo
ris Čajkovský (na:r. 1925) chcel napísať 
kon.cert, aký RosbropOIVič nezahrá. A rz.:a
hral ho s fantastickou Jlahkostou a su'Ve
renitou. Nad dielom však m ofulo pos<liaviť 
jednu z naj!nepríjemnejších otázok, a to 
je cit pre vkus. Kde ho niet, tam vzniká 
lrornglomerá t! šostakovičova poéma Po
prava Ste:nka Thazill1a, myslím, ešte hlbšie 
prehlbiilia paradoxne naraSitajúce rozpory 
v šos1lalk.ovi·čovom diele. J eho re2lignácia 
si totiž našla cestu d o ikonze:rwastivizmu. 
Domirnuje tu námet, meno J. Jevtušenk:a, 
ale hudba sa h lási k m enu Borodilnovmu, 
Musorgského, J:esp. ik Debussyrrnu; hýri 
pátosom a monumentalitou, k.torá zab íja 
myšlienku iextu, stráca myšliienkO'Vý do
sah a útočí predovšetkým na vizuálno
senzuali.S>tického pos1ucháča. Kto trocha 
pozná šostakovičwo dielo, kto s~ .pri jeho 
nedávn ej šestdesiartlke trochu uvedomil 
jeho nástup (pred dvoma rokmi tu kon
cem.ne uviedl;i čast z jeho opery Nos, čo 
sa stalo udalosťou festi,valu), je hlboko 
sklamaný a otrasený vývojom jedrného zo 
skladateľov ná§h o storočia, lctorý nra jeho 
prahu bol oča!ká'Vaným géniom. 

A čo kllasi•ka 20. storočia? Tentoraz tu 
bola pomeame málo .zastúpená (Web eamo
va Passacagl!ia, op. ·1, Bergov Komorný· 
kon<:ert, Debussyiho časť z Images, sui.ta 
z opery Turandot, Szymanowského KOifl
certarntná symfónia s Arthurom Rubirn
steirnom). Z ich poSitavenia a významu sa 
nič nestratilo, ohýbala iba adekrvátnejšia 
irnterpretáoia. 

Podstatnú časť Va~ršavskej jesene cel
kom prirodzene tvorí poľská hudba. Zdá 
sa, že aj ltu prichádm k výlraznejšej a jas
nejšej diferenciácii med2li snahou a S!ku
točmou tvorbou, medzi zvukovým ideá,lom 
a tvo!'Lvým procesom, med2li stabilizáciou 
vlastného štýlu a syntézou. Rozhodne 
k najpozoruhodnejším momen.tom festi 
valu p11>trila premiéra opery Jutro Ta
deusza Baiirda (podľa novely Josepha 
Conrada). Je to dielo silného e~presív.ne
ho zážiltlkiu, dosahujú<:e až e~tatickú !Qraj
nosť, k.torej primer nájdeme jedirne 
v Straussovej Salome. Zdá sa mi :však, že 

Hudba dneška na Varšavskej jeseni 

je tu vvanerne citeľný ro~or medzi k o
momostou príbehu (:hraný iba 4 osobami, 
z toho jedna úloha je nespievaná) a mo
hutnosťou 2lVU'lru. BaiTd :je ale osobnost 
a sila jeho osobnosti spočÍiva v sy1!1téze. • 
Podobne je lto aj v diele K!rzy.stofa Pen
dereckého IPass~o et Mors Domini Nostri 
Jesu Oh!risti secUil1dum Lucarrn (1963-85). 
ú vooy nad jedo posledinými s!Qladbami, 
alko o náv•rate k It rad í c i i boli, myslím, 
nespráv.ne lt:rakitované. Domnievrun sa, že 
Penderecki odhadol ú n o sn o s t svojich 
novátor.skýdh 1prírnosov .i nových výrazo
vých prostriedkov a celkom zákomte do
spel k tej.to syntéze, ktorú predznačotvala 
už Stabat Mater (1962). Pendereokého 
oratórium je syu1tézou (a '11 ie kQIIl[lro
misom) v tom zmysle, že histarické i nové 
vjÍ'l'a0ové prostriedky povražuje za ro·v.no
cenné, že nilmi narába a:ov.nocenne, funkč
ne a prňTodzene. Z Bacha prevzal formu 
árie, reaiJtati!vu, z renes31!1cie polych oráll
nosť, sbory, z 19 .a 20. storočia ·roZ'Vill1utý 
symf001izmus a napokon v šil'ľškh vzťa
hoch kornoipovaalé prtviky Novej hudby. 
Z ,po!Vedaného sa môže zdrať, že ide o kon
glomerát prvkov. J e to zda.nlivé, pretože 
sú spojené a s<tmelené s1lou osobnosti a 
slúžia vý.mzu a hlbokému humanirtlllému 
zámeru. 
Domn~ev:am sa, že Varšavská jeseň nie 

je osamotená na rurčittú k:rízu novej tvor
by. P ovaž·ujem .za zákonitý jav, že do
chádm ~ kvallitativnej diferenciácii. 
A k tomU/to konštatov'aiDJ..u drua tohoroĎná 
Varšavská jeseň !Veľa príležitostí a mož
nost í. A myslÍI!Tl si, že aj ,to je pozití:vna 
s>tránikia tohito festivalu. 

Marián J urík 

S"úBOR HUDBA DNESKA 
NA X. V ARSAVSKEJ JESENI 

T ohto roku sa vo Varša'Ve už po desiaty 
raz uskutočmil medzi·národrný festival sú
časnej hudby. Varšavsk á jeseň sa stáiVa 
jedným z najvýznamnejších európskych 
hudobných festivalov. Stretajú sa tu skla
dateHa, k!ritici a súbory z celej Európy. 
Tohtoročný festival preb1eha·l v dňoch 17. 
až 25. septembra. V rámci jeho programu 
vystúpil 23. septembl'ľa v Koncertnej sieni 
štátnej vysokej hudobnej školy vo Va1·
šaive aj bratislavský komorný súbor Hud
ba dneška. P od vedern~m !Jadisla:va Kup
koviča uviedol súbor skladby Petra Kol
mana, Jozefa Malovca a Ladislawa Kup
kov:iča, skiladbu českého auto.ra Rrudolfa 
Komorousa, ako aj skladby H. Stock1hau
sena a mladého sovietskeho avantgarrd
ného smladateľa E. Denrsova. _ VySJtúpenie 
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Hudby dneška vzbudilo -zaslúženú pozor
nosť. Po koncerte som po~iadal niekto
rých z prítorrmých odborníkov, aby vy
slovili svoj názor na vystúpenie Hudby 
dneška: 

Witold Lutoslawski - hudobný skladateľ, 
Varšava: 

Všetci máme radosť, že sme mohli vo 
Varšave počuť súbor Hudba dneška. Do
rrmievam sa, že tento súbor splňa ·všetky 
podmienky, ktoré si vyžadujú slcladby 
tohto typu, je to predovšetkým súbor pre
menného obsadenia a ok!rem toho rrmohí 
irnštrumentalisti môžu znamern.i·te hrat na 
bicích nástrojodh, ako v poslednej Kup
kovličovej sklladbe (Mäso krrí~). kde de
sať hráčov na bicie vytvorilo sklupialu ozaj 
výl!limočnú v akomkoivek orchesrtlrálnom 
súbore. Je imponujúce, že inštrumenta
listi hrajúci na iných nástrojoch môžu 
rozv.inúť takiú znamernitú techniku. Sme 
veľmi vdiační tomuto súboru, že nám 
predviedol nieko!iko zaujímavýrch sloven
ských diel, známu -skladbu promJÍ[}en.tné
ho európskeho skladart:eľa Stockhausena 
a v Poľs!lJU neznámu skladbu ml.Jadého 
sovietskeho avaJntgardného sk·l.Jadateľa E. 
Denŕsova. Som presvedčený, že sa s Hiud
bo.u dneška na Va~ršavskom festilvale ešte 
stretneme. 

Paul Moor - berlínsky korešpondent 
Time Magazin, USA 

Tento súboc, k;torý existuje tri roky, 
zapôsohll na mňa veľmi sľubným dojmom. 
Pod voplYiVom hudby, ktorú som IJ["á>ve po
čul, môžem povedať: mám radooť, že sú
bor existuje a hrá tento druh hudby čo 
je veľmi ta2Jké. Myslím, že to robia v~rnu 
dobre. 

Branko Políé - vedúci hudobného vysie
lania Rádia Záhreb III.: 

Podľa môjho názoru bol tento s úbor 
jedným z najzaujímavejších na Varšav
skej jeserni, a to najmä vďaka repertoáru, 
ktorý sa skladal z hodnotných diel Sllo
venských skladateľov, ako aj vďakla solíd
nej interpretačmej ÚT.OVIIli. Skladby, ktoré 
som počul, sú hutnej konštru>Ireie a faktú
ry, nie sú extrémne ako ruekitoré, čo tu 
odZillel!i. U nás v Juhoslá.v.ii si súbor získal 
meno svojím vystúpením 'V ľJubľane a 
skladby Kupk.oVliča a Malovca boli 'Verej
ne predvedené aj v Záhrebe. Verím že 
Bratislava a Záhreb ešte upeVIIl•ia !hudob
né kontakity, čo by bolo veľmi užiltočtné. 
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Jósef Patkowski - vedúci experimentál
neho štúdia varšavského rozhlasu: 

Koncerlf: Hudby dneška považujem za 
úspešný a zaujímavý. Uviedol skiladby 
iného štý;lu, ako sa doteraz na Vmšavskej 
jeseni hraa, my;s.lím najmä na skJl.Jadby 
R. Komorousa a L. Kupkovičsa. Repre
zentujú 2JVJ.ášt:ny smer hľadania ;v Novej 
hudbe. 

Miloslav Kabeláč - hudobný skladater, 
Praha: 

Nebudem hovor.i.t ako poslucháč alebo 
ako sk1adateľ, ale ako Ceohoslavák. Mám 
-veľkú radosť, že sa na Varša'Vskej jeseni 
~e ulká>zal česlroslovenský súbor, radost 
Je o to väčšia, že je lto s úbor z BraroisliaJvy. 
úroveň tohto súboru je taká, že mesie 
skutočne medziná!rodnú kornk.urenciu. P.ro
~ sa ani .páčil a som presvedčený, že 
dnešný úspech Hudby dneška je len za
čiatkom ďa,lších úspechov. 

Maroš Vajdička 

Festival v Edinburghu 
Festival hudby a drámy v hl<~~v.nom 

meste Skótska Ed.ii!lbUJr~u prebiehali toh
to roku v znamení 20. vý!ročia SIV<>jej exis
tencie. sv.ojím pro~ramom bol osobi<tne 
zameraný na 'Významné jub~leá - Roberta 
Schumanna, Gustavá Mahlera a Albalna 
Berga. Medzinárodný chiaraacter dodá'Vali 
festivalu ffil!PT. Stuttgartská štáltna opera 
dokonale priiJ["avenou ilnscenáciou Mozar 
tovej CarOVIIlej fiauty, Wagnerovho Lo
hengrina, najmä však s napätían očaká'Va
ným, umelecky presvedč~vým predvede
ním Bergovlho Vojcekla a nedokoočernej 
skladart:eľovej opery Lulu. Bergo.vu oper u 
Voj.cek priiJ["av~l s herecky i spevácky 
znamerui·týmli. sólJis,tami (G. Stod-ze a I rm. 
Seefried) dirigent Carlos K!leiber a r eži
sér Giintlher Rennert, známy nám najmä 
naštudovaním Oik!kerovho Vzkriesenia 
rv Stuttgarte. Zaujímavostou inscenácie, 
o ktorej sa v britskej kritilke živo disku
tovalo, bolo obsadenie hla'Vnej postavy 
tenoristom. 

Z orc<hestráJlnych teLies zaujal bri.tskú 
'Verejnosť orohes.ter Moskovskeho rozhla
su, ktorý pod vedením G. R oooes1:!Vern
skeho pred'Vdedol na št)'l!'och vystúpeniach 
Moz=tav K·lavímy koncert c mol s A. 

FJ.s~herovou, Berliozovu Fantastickú sym
fomu, Sahumannov u ouvertúru Manf.red 
P.rokofievov Klavírny koncert C du; 
s virtuózom · N. Pebrovom, StraJVin.ského 
sl!'i~ V.tárk-ohruvák, Ščedrinovu II. sym
f~~u a dve diel.Ja D. Sostakaviča (V. sym
fomu a Husľový koocert). P.ublillkum sym
paticky p11ija1o pri predvedení Prokonie
VIO.vej kantáty Sedem ich je umeleckú 
s polup.ráou moskovských filharmonikov 
s amatérskym Skótskym festiNalovým 
sborom a s našían sólistom-tenoristom V. 
Pribylom. Uvedený spevácky súbor sa 
ukázal :v dobrom svetle tentoraz so Skó:t
skym národným orchestrom, ktorý zahrral 
Mahlerow;u 8. symfóniu, peVIIle sklbenú 
mimoriadne ta:lentovaným divigen.tom A. 
Oibsonom. 

Po dva večery. očatroval - !Výr&me zv,Iášt
nym, citove sugestllvlnym a v gradá·ciách 
duchaplne premysleným uchopením sym
fonických a vokátnO-!Symfonk'kých diel 
G. Mahlera, R. Schumanna a W. A. Mo
zarta so sólistkami E. Morisonovou a A. 
Fischerovou - RaJiael Kubelí•k. Ovácie 
tOI!Tiuto umelcovi nemali konca..Jcraja. Or
chester New RhiiiLharmonia Or·ches.tra dis
ponuje kva1Ltnými máčmi, k,torí sa vedeli 
priJSpôsobit všetkým int~pretačmým po
žiad<~~vká;m sveto2lnámEiho di:rigenJta. Pro
t ipólom vrroholného profesionatliizmu ďal
ších symfooiakých telies, IJ["e náJs veľmi 
poučným, bodo .vystú,penie Národného 
mládežníckeho súbor:u z Kanady. Hlneď 
piWé čísd.o programu, di<rigovnné W. Sus
kialdom, zaujaLo: bola to predohra k Pre
danej neveste. Barokovú komornú 1JV.orbu 
precízne irnterpretoV'al súboc Vi:rtuooi di 
Roma; 1ch názov je prilieih<wý pre doko
nalú techni!ku, jectineč.né pi:anissin1á ši
roké dynam.Laké rozpätie a krá>su tó.;.;u, 

Nie je to úp1ný vÝfpočet produkcií, kto
ré som IV priebehu jediného týooňa zažil 
ale i tak sa chcem dotknút niekltorých 
typických a individuálnych čŕ.t edlinbur
ského fest~valu. Organizačná stránka fes
tivalu bola v rukách n~ochy.bne schop
ného riaditeľa R. Diamanda, ktorý dra.ma
turgiokú koncepciu postavil na pesd;r·os.ti 
súborov, na štýLovej rozman1tos1:ii sk:la
d~eb, na kivalite výlkonov a celej atmosfé
re fest~vall.u a usilova·! sa dodat priateľské 
spoLunažívanie účastníkov z celého sveta. 
Mesto vyšlo festivalu v ústrety vzocnou 
čistotou, sválll.Jtočnou náladou, účill1Ilou pro
pagáciou a reklamou, hlaVIIle však orga
nizovaním účasti na jed.notliNých poduja
tiach. vždy vypredaných. Zapojenie novi
nárov, hrudobný ch kr.i.ti.Jkov a muzikológ-ov 
do celého festiJvalového procesu bolo in
tenzí;vne a pre n aše pomery nevídané. 

Jozef Samko 

Musica Antiqua 
Europae Orientalis 

Nesporne veľkolepý, veľkorysý a v pra
rvon: zmysle slova slwele org•anizovaný 
festival a kong,res Musica Antiqua Euro
pae O.rientalis, ktorý sa v dňoch 10.- 16. 
septembra t. r. konal v poľskom Bydgosz
c:m, bol vôbec PI'IVÝm medzinárodným 
podujatím, kde sa európske socialistické 
krajriny (mimo .ALbánska) pok!úsili l1ieletn 
o sumáciu a k.onf.rontád.u vedeckový
slrumnýah výsledkov svoji.ch hudobnohis
tcxrickÝ'ch bádaJní, rue súčaSine aj o názor
né demonštrovanie umeleckých hodnôt. 
Hoci na kongrese od21Ileli nesporne aj 
ve!mi zaujÍIInaiVé, hodnotné a podnetné 
príspevky, predsa len tým, že celý ráz 
kongresu bol Vliac referujúci než problé
mový, mžisko podrni!kru sa presunulo na 
koncerty (denne spra'Vidila tri). 

ú11·oveň koo~resový•ch a k.oncertmých 
vyS"!úpení b<>;Ia rô2Jna čo do počrt;u predlne
senych referatov a koreferátov i sklladieb · 
čo do ucelenosti, ale aj umelecko-vedec~ 
rkej hodnoty a mujímavosti primát treba 
bez diSkusie prizmat hostiteľom. Pre mi
lOVlllíka i 21Ilalca renesančnej a barokovej 
hudtby mpôsobili najmä diela takého Mi
kolaja z Rarlomia (mimochodom, súčas
níka G. Dumya), Adama Jarz~bského 
Stanislawa Sylwestra Smmynskáho Miko~ 
laja ZieleŕlSlkého, (kegora Gerw~ Gor
c~yczké~o a illlých a:lro hotové zjavenie 
aJ naprJek tomu, že nie v'šetky diela sta
rej poľskej hudby zazmeli v pôvodných 
verziách, ale v Ú!Pľave (ktorá pravda ne
prekročida mieru). Podobne ~j árie a ' mo
tetá l'Vana Luka.čiča a , satnoZirejme i po
lyfónia J-acoba Gallu.sa na kooc~h 
hudby cho.nvátskej a Sl1ovinskej. Pr:vého 
možn.o čo do hodnoty smelo postaJviť k H. 
SchiiltZiwi, druhý sa blíži k VlľOhol.Jnému 
umen·iu O. LasSia. Ináč koncepcia konc&
to,v bola v podstate dvojaká: u n iektorých 
n~ov akoby prevažovala Sillaha podať 
pnerez z celej svojej hudobnej kultú·ry 
od stredoveku až po neskorý klasicizmus 
(Poliaci, SSSR, my a čiastočne aj Ma
ďari) , inde sa program sústredil na špe
ciffické národno-umelecké hodrnoty (napr. 
sta!robullharskými cirlkeVI11ými spevmi a 
čiastočne u J,uhoslovanov s dôrazom 'na 
Tenesall!ciu a tba:rok). Z hľadiska drama
tmrgického ltTeba napr. koncert rumunskej 
hudby ,považovať r.la dosť p:11oblemaJtický· 
iste pôvodné a z veľ<kej časti mujíma'Vé 
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s~adby a melódie dostalli ·tu itoti.ž neak
tualny "moderný" háv. Jedinečlllý prednes 
týchto skladieb súborom buk!urešťského 
konzervatória IPOmohol iba čliasto.čne. 

Ohlas sJ.o;renského koncertu bol v pod
~te kdadny. Jeho postavenie podmienila 
Jedt;ak sk~~OČIIlosť, že sme boli akoby 
,~ora~wam dvoma koncer.tmi hudby 
ceSike) (sJ.ov. koncert sa ik:ona:l 1.2. IX. od 
16.- 18. hod.; Pl'VÝ český ten isttý deň 
o 12. hod, . d'ľ!llhý mse večer o 20. hod.). 
k!de sa, pnorod2e11e, UMiedJi už preverené 
a overené hodnoty (napr. Michna Cemo
hoorský, Sbamic a i.) , jednnk tým, ' že naše 
skladby, resp. väčšina z nich mali svoje 
,1premiéry" až tu. Slovenský koncert však 
získlal tým, že Budilnského áriu Non me 
t:yr~ intoop~atQV'ala Capella Bydgos
tienslS pro mus1ca a~ntiqua so sk!velým te
noristom Eugeniusom Sasiadkom a Dru
žectkého Parti.tu pre dychy sólisti ~až
ské~,o komorného orchestra bez dilrigen•ta. 
stOJl za zmienku, že táto skladba bola pri 
záveore;čmom,hodnot~í (iJ?rof: Grout z USA) 
vyzdVIJihnurt;a med:lll na)lepsie. Skoda, že 
na slovenskom koncente účinkova1 len je
den jediný slovenský sólrista k!laivfuristka 
ENa Kusková z BramislaJVY (~ondo od F.r. 
P. Riglera). 
. ~ydgoštani_:a plánuj~ v podobných podu
~artiach, ktorych k!uLtUXIIlopolttidký vý2l!lam 
Je ?_ad všetky po.chyl:mosti, pok.račovať. 
M'aJU na to všetky objektiVille i subjektív
ne pr~oklady. Objekttí!Vne v podobe mo
deme~ koncevbnej siene s vy;nik!ajúcou 
akus.tikou, s~Jarými nástrojmi a ve!mi 
v_ďačným a ~tú.Dnym publillrom, subjek
tw~ne v osobach interpretov a v organi
zactnom úailentE; ~rof. Zofie Lissej a riadi
teľa Po~orskeJ ~1~ónie mg. Andrzeja 
Sz\~albeho, . ozaJstného spirirtus ;reotora 
celehq poduJatia. 

Richard Rybarič 

Dubrovník BIS 
V záplave eu.rápskyoh festLvalOIV sa kaž

doročne. v poradí už 17. letmé hry 1966 
v DubrOJVtt;íik:u odlišujú m. i. tým, že tam 
vlastne vobec nejest!Vujú na festivalové 
pood:u~cie určené či vysrtawané d!i!Vadelné 
b~dOIV?', koncer}'né siene a pod., ako to 
b)'IVa, mde., Zvlašt:ne čaro tohrto feS'tiiValiu 
spoč1va prarv~ v tom, že všetky podujatia 
sa konaJ_u pnam v rozprá!vkovo krásnom 
p:osflred1 ~enesa:naného mes1Ja, vybudKJiva
~ého z b1e lych k!amennýoh kvádr ov na 
Jadranskom pobreží. Vyše dve desiatky 
v)'lhUacLnutýoh nádivorí, námeSJtí, hrndieb, 
kostolov a parkov yYlbvárajú prirodzenú 
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scen~.~u a ord~á•lne dekorácie pre ume
lecke produkcre. Celé mesto sa takto s.tá
va vel'kol~u scénou a rámcom vytvá
rajúcim slá'Vi!lostne pO!Vznesenú ~tmosfé
r~. Ď~ím špooifiik:om dubrovníckeho fes
t~1u Je nesponne skutočnosť, že sa -
VllaC ako kdekoltvek illlde - celkom nes·ie 
:' ~namení turis1Jiokého ruohu. Je ~javné. 
ze poslucháči n~riohádzajú do tejlto per
ly Jadranu z celého sveta z túžby po 
umeleckýdh zážirtlkooh, ale z rekreačných 
zreteľov. Rra'-'da, večer čo večer húfule 
na.v~~jú , festi!VaJ.ové produkcie, pr.ie
straJI'lSitva su doSlovne nabité sedí sa nie
len na sto1ičlkáoh, ale aj na ~chod·och ka
meňoch, v kútoch, na poschodí a v'ôbec
na miestaoh, kde nemož,no nič vidiieť i:ba 
počúvat. JazyJrovému a národnostn'ému 
babyilonu zodipovedá i ba:byJon módny_ 
Tak mo~o :'d~iet napr. Araba v svoj
skom krOJil, distlmgvovaného Amgličana vo 
fraku a s fajk.ou v ústach vedľa Ameri
čanky v kr>iik:il'avýoh šatách a neďaleko na 
dlažbe sediacu "existencionalistickú" bo
sú, strapaitú, neu:pravenú F rancú.:zJku. Tu
r~moký." charaJkiter fustirvalu podW:huje 
ruel~ ~ehlo neobvyklá dlžk!a (45 dní), ale 
na)ma JehO dTamaturgiiCký pestrá "všeho
chut" - na rozddel od iJných euorópskyoh 
festivalov nekladie vy.hranený akcent do 
služiieb nejakej nadradenej idey ČÍIIIl 
pravda, rnLjako nechcem tvTdit, 'že bÝ 
Dubrovník nemal nijaikú dra:maturglickú 
koncepciu. 

Repeirloál" tohoročmého festi!ValU bol na
ozaj šÍ!l"Oký. Od stredov eku po 20. storo
čie_ obsiaJhol program ok!rem opery hudby 
všetkýoh druhov, od recttalov, k!omOiľll1ýdl_ 
a symfonirokých koncertOI\T po oratoriálne 
ili.ela, nechýbali folk!lórne a.Illi ba!le,tné sú
bory, konali sa aj činoherné predstavenia 
(·v ich rámci vzbudňla zaslúženú pozor
nosť najmä -i:nscenáaiJa Shakespearovho 
othella s angliokým režisérom na nádvorí 
jednej z pevností). Hoci sa na koncertoch 
vysttriedailii početní s&listi a sú bory zo za
hraniJČiia (od SSSR po USA, od Ohile po 
F.rancúzsko), jednako hlavné ťažlisko spo
čwa:lo na domácich umelooah, ktorí pri
pravili aj dramaturgicky najzaujímavej
š!Íe činy - z väčších voká1n()-ljnštrumen
tálnych diel spomeňme v tejto súvislosti 
predrvedenie Monteverd.iho Vespro delila 
Beart:.a Vergtime, B:rilttenov·o V ojnO!Vé rek
viem či veJ1kolepú MozarloViU omšu c mol. 
tvordacu rOVIIlocenný náproliivok k jehÓ 
nepomerne známejšiemu Rekiviem. 

Z ju'hosiova:nského reprodukčného ume
nia som mal m ožnost zoznámiť sa najmä 
s popred111ými chorvátskymi súborrnd k!to
ré preukázali. vysokú medzinwodnú ~e
leckú úoroveň. Treba len ľutovať, že naše 

kultúrne kontWmy s národmi Juhoslávie 
nie sú mtira! Lntenz~vnejšie vybudované 
pretože by pre nás n esponne w.amenaJ.i 
nemalý prLnos. Záhrebská fLlharmÓillia sa 
prezentovala ako kulttvované vyrovnané 
ladné teleso značných k:vaJ.ít,' ktoré napr: 
pod taktovkou Paula Kieakilho, švajčiar
skeho dirigenta euróJ)skej poves•fli. podala 
reprezentačný výlkon. Kým StraJVinského 
ilnterpretova la s celou hýrri,vosťou f.arieb, 
zaw.el Brahms v zastretej , kontemplatírv
nej hlbke, súčasllle so šarmom a poetiCkou 
melodičnostou. 2e Zá!hrebskí sólisti pod 
v edenÍIIIl Antonia Janigra sú komorným 
orchestrom, ktorý je dnes na svete sotva 
prelronateľný, sme už maM m ožnost pre
svedčiť sa a j u nás v BratislaJVe. Na tr ooh 
večeroch pred:viecLli šitroký repertoár s ,bri
lantnou teahrnickou dokonalostou subtíl
nou zvukoVlOU kulbÚirou a vzáctn~u štýlo
vou čistotou - čd už V.i.vaJ.di'ho, Rossiniho 
a~ebo Webema; iiilterpretačné umenie ja
mgrov•cov je jedinečné. Aj Záhrebské 
klvant;eto je illlte1igentný:m, citl.dlvým tele
som 2l!lam end.tej úrovne komODnej súhry· 
ok.rem večerného koncertu vystúpilo ad 
na jednej z polnočnýoh serenád pri sv.itte 
sviečok, čo patrik> k zážitkom pre labuž
níkov, 7Nllášť keď aj progoram bol tejto 
okolnos.ti prispôsobený. Aj xenesančná 
vokálna hudba sa pomerne čalsrtlo ozývala 
v ideálnom archLtelk!tonickom prostredí 
ideáLnejšie si ani nemožno preds.tav:iť (a:e~ 
nesanóné arkádové nádvorie). Na dvooh 
komorných koncertoch sa prezentovalo 
taliamske reprodukčné umenie jednak vy
stú,pením svetového špičkového súboru 
'Dri-o di Trieste, ktorý v svojom klasickom 
programe ideálne splňal všetký žánre k!la
vírneho tria kladené požiadavky jednak 
klavimym duom Lyd.ia a Mavio' Con.ter, 
ktorí v druhej časti večera priam fasci
nujúcim spôsobom predvi edli Bartókovu 
~onátu pre dva klaJVíry a bicie nástroje, 
Jedn o z VlľChoLných diel geniálneho maj
stra nášh o storočia, kde súb or najmä zá
sluhou oboch spoluúčilnkujúcioh hráčov 
na bide nástroje (Rema Gelmimiho a 
Franca Campioniho) suverénnym zvlád
nurt;ím všetkých ffi.nes náročnej skladby 
dosiahol takmer kr"aj111é h'OOIIl!ice !udskýoh 
mož.ností. 
N~možno ani len vymenQvat desiatky 

ďailš1ch ~melcov, dial, žánrov, ktoré pre
zentoval! hudobné umenie všetkých mož
ných žánrov, storočí a štýlov - záverom 
možno iba prí:zwukovať že DubrOIVUícke 
lenté hry predstavujú ;vojím prostredím 
a programcwou mnohostra~nnostou h od
notný článok v reťazi veľkých európsk ych 
letn)·ch festivalov. 

P avol Polák 

Hudob novedné štúdie VI. Vydavateľstvo 
Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1963, 
strán 226. 
Hudobnovedn é štúdie VII, Vydavateľstvo 
Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1966 
strán 245 + 4 prílohy. ' 

Recenzovať maraz drva sbonní:ky štúdií 
je !Veľrmi ťaMé preto, že •len rvymenovanie 
počtu pr íspevkov zaberá značný priestor; 
a problém, ktorý by aj bol mujíma.vý sa 
musí vtes:nat do strohého popisu faktov. 
Nie sú možalosti pozastavenia alebo zo
všeobecnenia. Ak by sme o VI. zväzku 
Hudobnovedných štúdií predsa chceli len 
povedať niečo všeobecnejšieho, môžeme 
spomenúť zjaWlú pestrosť záujmov - sú 
v ňom zastúpené skoro !Všetky "žánre" 
mu:zJikologickej práce. 

Príspevok k tematike súčasnej hudby 
reprezen1mje štúdia Viery Donovalovej 
K .. hudobnej dramaturgii Suchoňovho 
Svatoplu ka (str. 5). Autor si všíma· 1 
vt?~r látky,, 2. baladický charakter a "vy~ 
uz1t1e ľudoveho zázemia tohto charakteru 
v súvis~oo~i so zvo~enou témou, 3. spôsob 
dlra.matickeho vyttvarania postáv a 4. vzťah 
orchestrálnej a vokálnej zložky v uplat
není v opere. Pri snahe charakterizovať 
Su~hoňove postupy autorka porovnáva 
Svatopluka s Krútňavou a arch aickými 
ó~i ~lovens<kej ľudovej pies.ne. Zaují
mava Je charakteristika dramatického 
vytvárania postáv, ktorá umožňuje para
lely s hudobným stvárnením. Pretože 
v každom dora:ma tickom diele možno in
terpretáciou dielo dotvoriť využíva autor
ka túto možnosť na konf;ontáciu predlo
hy s konkr éimymi inscenačnými postupmi. 

V ďalšej časti Charakter nositeľa imfor
má~ie v hudbe (str. 56) Miroslav Filip 
aplikoval niektoré myšlienky kybernetiky 
na hudbu. Dokázal, že prenos informácie 
a t~da vlastný prejav v hudbe, sprostred~ 
kuJe energia akustických fenoménov a 
po:zmamenáva, že nie je rozhodujúca 'jej 
suma, ale jej rozloženie v sluchovom poli 
v určitom čase. V týchto súvislostiach 
upozorňuje na sh.-utočnosť, že pojem výš
ky v predstarve priestorovej organizácie 
sa môže porO!Vnat s gravi.tačným poľom. 
Mal som mo2ínosť overit si •ten.to fakt 
v zauj ímavej súvislosti na materiáli 
z A ustrálie, kde tento "gTavitačný sys
tém" vytvára ladný formotvorný princíp. 
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V poslednej čas•ú:i štúdie autor pozname
náva, -že obsah je ltl'adrndený pojmu infor
mácia, hoci jej prenos je možný len pro
súrednktvom konklrétnej zvukovej formy, 
na k!torú zameral svoju prácu. 

V súhlase s aiU!toram Porovnávacej štú
die k európslkemu ľudovému viachlaSIIlé
mu spévu (súr. 79) Oskálľam Elschekam 
možm.o knnštatovat, že táto otázk<a patrí 
k najzauj~mavejším problémom európ
skej etnamuzikoJógie, a k tomu možno 
dodaf, že táto štúdia predstavuje jednu 
z najlepších slovenských etnomuzikolo
giokých prác. Elsohek :sa v nej zaoberá: 
l. hodnoten~ doterajšieho výskumu, 2. 
otázkami možnosti aUJtochtón.neho vý!voja 
viachJ,as,u, 3. ·VZ'ťaham ľ,udQVý-ch a ume
lých furiem tViachlasu, 4. 'I'ozložením fo
riem 'V'iaohlasu vo svete, 5. otázkami ter
minológie a typovej klasifilkáoie, 6. a na
koniec uvádza kllasi:ilil:áciu európskeho 
viaohlias.ného ľudového spevu do VI. ob
lastí s udaním základnej cha.mkiteristiky. 

AJica Elscheková v štúdii Zátkladná et
·namumk:ologiaká analýza (stT. 117) zhŕňa 
výsledky svojej niekoľkoročnej práce. 
Rredlcladá systém kompletnej anaJýzy, 
v ktorej je snaha postihmút všetky pľ'Vky 
zúčastňujúce sa na vytváraní piesne. Vý
znam tejto práce vynikne najmä v porov
naní s IÍID.ými obdobnými snahami. V praxi 
sa dnes využíva niekoľko systémov, tak
mer -k-aždý fo~kloristický ústav má svoje 
postupy, kde sa dostávajú do popr~cl.ia 
najčlenitejšie prvky tej-ktorej kultury. 
Tieto postupy sa však ned:ajú uplatnit 
všeobeanejšie a 1\Í'znikajú ťažkosti pri po
rovnávaní výsledkov. Preto spôsob nna
lýzy A. Elschekovej pre svoju univerzátl
nosť vzbudi,l v odborný;ch kruhoch zaslú
ženú pozornosť. 

Mária Potemrová sa už niekoľko rokov 
príkladne venuje histOJ.1i-ckému bádaniu 
hudobného života na .východnom Slo-ven
sku. Vojtech Merka 'V hudobnom ži
vote Košíc (str. 179) predsta'VUje jeden 
z "mladších" príkladov tejto práce. Nie 
je to osobnost pľ'Vej veľkosti, avšak na 
Slovensku v hudobnom živote -takých ani 
nebolo; č}n.nost, ktorú Merka IV)"Víjal 
v Košiciach po ,roku 1919 (a hlavn1e jeho 
práca v rozhlase v rokoch 1927-1931), 
bola nepochybne vý:zmamnou pre progre
sívnu ol'ientáciu hudobné-ho ži'Vota v tom
to prostredí. 

Richard Rybarič v štúdii Sekvencia, le
genda, epos (súr. 194) poukazuje na zá
klade nových objavov .na to, ako tieto for
my otiVáral:i cestu necirkevným námetom. 
V týchto súv~slostiaoh spomína výll:nam 
tzv. jokulátorov, ktorí podobne ako ne
skôr interpreti rytierskej lyriky mali bo-
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haté možnosti pôsobnosti a v 12. stor. 
boli predstavJ.teľmi svetského -i cirkevné
ho umenia a zaslúžili sa o zbliižovanie 
prejavov stTedovekej hudby. 

VI. mäzok Hudobnovedných štúdií za
~OIIJ..čujú recenzie: Novinky h udobnej le
x~ko~afie (J. Fotúček) , MusikaLische 
Zeitfragen (0. Elschek), Des Knaben 
Wunderhorn in den Weisen seiner Zei.t 
(0. Elschek), Bence Szabolci: A magyar 
zene évszádai (R. Rybarič). 

VII. zväzok Hudobnovedných štúdií 
pnináša prevažne historický ma.teriál, kto
Tý sa sústreduje na problémy slovenskej 
hudby ·v 17. a 18 storočí: Jozef Klresá,nek 
- Tance a piesne zo zbierky Alnny Szir
may-Keczerovej (str. 5), Richard Rybarič 
- Z problematiky "Oponic-kej" zbierky 
piesní a tancov ( 1730 [str. 49]), Oskár El
schek - Oponioká zbierka, jej štýlová 
oharakteľiÍStika a VIZťah k slovenskej Iu
dovej hudobnej ibradí·cii (str. 87); do tejto 
skupiny problémov patrí aj štúdia Lad~
slaiVa Mokrého - Počiatky hudobného ba
rokra na Slovensku (str. 97). 

Kresálll.ek ,po výbornej histori.ckej ana
lýze, v kito;rej s.talnovil i otál'iky datO'Vania. 
zbierky Anny Szinmay-KeczerO'Vej do tri
dsiatych rokov 18. stocočia, sa sústredil 
hllav ne na rozboc jej obsahu. Ako pr ·
znáva, všade, kde možno spie~Vat pieseň 
v nejakom tanečnom rytme, zaradil pies
ne medzi príslušné ,tance, pretože týmito 
fUllllkciami bO<l podmienený V·2ll'1ik zbievky. 
Z tancov sú zastúpené: l. domáce Iudov é 
tance (48 prílmadov, z toho 37 má i-nci
plity slovenských piesní a tancov), 2. haj
dúske tance (74 príkladov), 3. mazúrky 
(65 prík•ladov), 4. poJonézy (95 príikla 
dov), 5. menuety a ländlery a 6. piesne. 
Spolu obsahuje zbier.ka 377 malých kom
pozícií, usporiadaných .podľa tÓID.i.n v tran
skripcii pre sóloiVé husle. Osta1lné hlasy 
- ako predpokladá aurtor - sa podľ•a do
bových manier -improv.izovali. J e zaují
mavé, že v melodickej zložke sa nena
chádzajú spoj.itosti so zemplínskymi Iu
dový;mi preja'Vffii, ale naopak, zbierka vy
kazuje výiDazné súv-islosti so severným 
Slovenskom. Na tomto území dochádzalo 
aj k vzájomným <vplywam s poľskou kul
túrou, a preto možno predpokladať, že 
niekde na tomto území zberka v:zmikla a 
neskôr bola prenesená do Poe;dišoviec. 
Matel'iál v zbierke j e cenným dokladom. 
že hudobná kultúra na SlQVensku vytvo
rila aj prejavy spojené s ľ.udovou pies
ňou; Kresánek poskytol o tam zjavné dô
!mzy. 

Rybat"li.č v súvislosti s Oponickou zbioc
lrou skúma predovšetkým tri okruhy 
problémov: l. Pri VO<nkajšom popise uvá-

dza počet sk-ladieb a S;POmí.na, že sú no
tované jednohliasne, a podľa št ruk!túry a 
ambitu súdi že boli určené pre husle. 
Miesto v:mik.u vzhľadom na rôzne po
zná-mky a názvy treba hľadat niekde 
v Gemeri. 2. Predbežnú štýlovú analýzu 
a 3. prvé závery, k.toré svedčia o význam~ 
nej úlohe protihabsbu,rsky orien~ovalll.eJ 
šľachty. Vlastná zbierka potvrdzuJe sku
točnosť, že charakter kultúry v 17. a 18. 
stor. u nás bol zameraný .nra inštrumellltál: 
nu hudbu, podobne ako to ~olo v ostatn~J 
Európe. V súhlase s K resánkom docha
dza Rybar.ič k záveru, že melodický mate
riál vyrastá .na osol:xitýoh postupoch, kto
ré sa zapájajú do širších eru•rópskych snáh. 

Oponickú zbi&ku S'i všíma aj Elschek 
a po 'Vyčlenení 4 hudobnoštýlových sku
pín v z;bierke: - l. ,európ~ _tvorba, 2. 
domáca tvorba v europslrom stýle, 3. tvor
ba s lokálnymi alebo regionálnymi znak
mi a 4. tvorba s uplatnením pr'Vkov ľudo
vého umenia - sa zaoberá posledno~~ 
z 346 melódií (zaujímavé, že Rybanc 
spollÚIIlal len 302) pri 183 melódtiách ~a 
našli ľudové hudobné prvky: descendenc
né elementy v ry;tmike a metrike, nábehy 
k symetmickej výstavbe, izqpodická .tek~ 
tonika, malorozsahová a maloprrvJrov;; 
melodická a ryrtrnická výstavba, hla_dke 
vedenie melócl.ie bez veľkých skokov, Je_d
noduchý tonálny plán, archaiČID.ost t?na~
nych prilll.cí.pov a neveľké formove, dl
menzie. ~ujímavé je, že na základe tych
to prvkov sa do tejto skupiny dostala 
prevažná čast Hnngaresc, sloveru:ké tan
ce a svadobné nápevy a veľa ~nych me
lódií. Tým sa ukám1o, že skup~a Hun
garesc má domáci charakter, a_ pnlbuznosť 
s melódiami v ostatných zb1erkach 18. 
stor. svedčí o širokom zázemí rtejto kul
túry na SlO'Vensku. 

M-okrý zhŕňa argumenty, z k;to.rých _by 
sa dalo dešifrovať, ako a kedy k nam 
prenikli prúdy novej hudby a ako sa ?b
mieňali. Zistuje, že v dôsledku tureckych 
vojen a yyvrcholenia ;ľeformačné~o hn~
tia sa odviedla pozornosť od novych vy
bojov v hudbe a prvé uplatnenie nového 
štýlu sa k nám dostáva v tretom desať
ročí 17. stor. h la'W!e zásluhou .nemeckých 
protestantov. Je to u nás prvá štúdia ve-: 
novaná problémom vzniku barokoveJ 
hudby na Slovensku. 

Ladislav Galko v štúdii Vydávanie a 
ohlas Slovenských spevov (str. 109) pri
náša dobový hodnotiaci malteniál, spreyá
dzajúci tento veľký edičný čin, a odkryva 
rozľahlé zázemie priaz,nivcov tohto podu
jatia. 

Práca J. Se.h!nala Ze života hudebníku 
kromefížské biskupské k apely rv 17. sto-

letí (stT. 122) dokumen~uje hospodárs~e 
a právne vztahy hudobmkov k zamestna
vateľovi a spomína to .na príklade Ondre
j•a Volnera, ktorý pl'išiel z K!romefíža do 
Bratis-la vy za o,rganistu do dómu sv. Mar
tina. 

János M-aróthy v štúdid Zrod európskej 
ľudovej piesne zhŕňa myšlienky svojej 
knihy Az eu,rópai népdal szilietése (Bu
dapest 1960). 

Stúdia M1roslava F iLipa Viaokaná-lové 
snímanie inštr:umentállll.yoh súbor.ov (str. 
166) je cennou nielen pre informovaný 
a vecný prístup, ale tiež preto, že jej vý
sledky sa už realizovali v ústave hudob
nej vedy SA V. Metóda v•iack:análovéh <? 
snfma~nia odhaľuje etnomuzikológii nove 
študijlné možnosti. Podobne aj jeho druhá 
štúdia Spôsoby objektívneho grafiického 
záznamu melódie (str. 176) je mtimoriad
ne vý:mamná pre svoje praktické upla t
nenie. V štúdii podáva auWif prehľad r.ie
šeni tohto problému a zhŕňa praktické 
výsledky prístroja, ktorý VYVi>nul. Záslu
hou M. F-ilipa máme terraz na S lovensku 
moímost používať meracie metódy na 
úr-ovni svetwých parametrov. 

JUJraj Potúček pni;náša cenný mater-iál 
pre najak!tívn1ejšiu zložku našej muziko
lógie Slovenská hudob.nofol!k:loris-tická l-i
teratúra (Výberová bibliografia za roky 
1823~1961). (str. 200). 

Recen2lie SYIIJ.tetizujúcich prác z etne
muzikológie ·po rroku 1950 od O. Elscheka 
zakončujú bohatý VII. zväzok Hudobno
vedných štúdií. 

Mnoi.stvo prác zahrnUJtých v oboch 
zvätzJkooh svedčí o tiVorivej aktivi•te našej 
mU1Jikológie. Aj keď sme sa zmierili s ab
surdnými tlačiarenskými možnosťami, 
predsa zaráža skutočnost, že VII. :;wäzok 
Hudobnovedných štúdií vychádzal od ro
ku 1963 - teda plné tri roky! Ak si uve
domíme, že toho času máme na Slovensku 
asi 40 muz~kológov, pri tejto publicite by 
sa každý dostal k slovu raz za 12 rok~:'· 
Túto si-tuáciu nemožno nazvať uspokoJI
vou · keď sa teraz uvažuje o možnostiach 
nového časopisu, mala by sa táto bilancia 
zobrať do úvahy. Navyše z obsahu recen
zovaných zväzkov vysv-itá, že len teraz 
spracovávame historické pramene slovei?
skej hud by. Doteraz nám ich "spracova~ 
valí" ;naši susedia a zaslúžiJD. sa o mnohe 
p odivné transk!ripcie fu~t?", ktoré sa v:ša~ 
tradujú vo svetových lexikoncch, hoc1 su 
falošné. Ak sa neposta'ľáme o rýchlu ná
pravu, budú sa tieto chyby množit a naše 
nové poznatky nebudú známe. Netýka sa 
to len histór.ie - Cs. teleiVízia v Bratislave 
realizovala v svojom štúdiru desiatky 
skladieb elektronickej hudby. Ptretože sa 
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tieto skutočnosti nepublilk:ovali, recma sa 
uvádzať v zahraničí Plzenské štúdio ako 
jediné štúdio elektronickej hudby v CSSR, 
hoci tam žiadne skladby nevzmikl!i -
usporiadal sa tam l~n seminár o problé
moch tejto hudby. Ak sa nepostaráme 
o dodartočnú revíziu týchto omylov, dosta
neme sa opäť "do autu" i v na}súčasnej
šej obllashl. 

Spomínali sme tieto publikaČIJlé ťažkosti 
preto, že VII. zväzok Hudobnovedných 
štúdií má byť posledným z;väzkom tej,to 
edície, a tým sa stráca posledná možnosť 
publilk:aČIJlýcll príleŽli.<tostí. 

Ivan Mačák 

Ľudovít Rajter 
Pripomínať tohoročnú šesťdesiatku d·r. 

h. c. Ľud.ovita Rajtra neznamená. vyme
novať množstvo jeho vystúpení - napo
kon to ani nie je možné. Skôr treba zdô
razniť, čo v styku .s jeho dirige.ntským 
umením pociťujeme a čo sa neraz neprá
vom - práve preto, že ho tak často vída
me za dirigentskm pultom - berie ako 
S•amwzrejmost. Je to na prvom mieste jeho 
vynikajúca taktovacia. technika - v tej je 
dr. Rajter rovnocenným partnerom i sve
toznámym majstrom dirigent&kého ume.:. 
nia. Preto nie náhodou je takým výbor
ným vysokoškolským pedagógom. Napo
kon i tohoročné pozvanie dr. Rajtra na 
salzburské letné kurzy popri dávnejšom 
čestnom doktoráte je dôkazom medziná
rodného ocenenia jeho kvalít. Ďalej je to 
prvotriedne slohové cítenie, prejavujúce 
sa zvlášt v skladbách klasicizmu a ro
mantizmu. A na neposlednom mieste tre
ba oceniť Rajtrovu schopnost do de·tailu 
sa prispôsobiť koncepcii sólistov v sklad
bách s orchestrálnym sprievodom; uzna
nia, ktoré od mnohých domácich i zahra
ničných umelcov dostal, iste neboli len 
aktmi zdvorilosti. Pravdaže, v nemalej 
miere má na perfektnom vyznení zásluhu 
jeho obrovská pohotovosť, ktorá robí ho
tové divy najmä vtedy, keď na skúšanie 
nie je dosť času. · 

Dr. Ľudovít Rajter je nesporne najzná
mejším slovenským dirigentom v zahra
ničí. Vystupoval (a vystupuje dodnes) 
prakticky v celej Európe; na nejednom 
festivale či koncerte uviedol slovenské 
skladby. 

Rajtrove zásluhy o interpretáciu súčas
nej slovenskej hudby sú viac než veľké: 
premiérove uviedol mnoho diel, nejedno 
z nich je pod jeho taktovkou nahrané -
s "jeho'~ orchestrom, Slovenskou filhar
móniou, a.k:o i s Ceskou filharmóniou. 
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V tejto súvislosti treba však pripomenúť, 
že v s.vetovej premiére uvádzal i skladby 
B. Bartóka a D. Milhauda. 

Popri dirigovaní sa dr. Rajter venuje aj 
komponovaniu. V tejto oblasti sa sústre
ďuje najmä na tvorbu komorných skla
dieb. 

Jubil·amf!ovi - hoci dodatočne - pmje
me do ďalších rokov udržanie jeho neob
vyklej sviežosti a vera interpretačných i 
pedagogických úspechov. R. 

Zdenko Mikula 
V decembri sa medzi päťdesiatnikov za

radí Zdenko Mikula. Dnes vo vedomí ve
rejnosti známy ako skLadateľ, začínal 
umeleckú dráhu ako dirigent a pedagóg 
(pedagogicky je napokon činný dodnes). 
Ako skladateľ začínal úpravami ľudových 
piesní; zároveň však písal sbory i scénic
kú hudbu. V sborovej tvorbe je tažisko 
jeho činnosti vôbec: v tomto žánri napísal 
mnoho cyklov i samostatných skladieb. 

Nemožno nespomenúť i Mikulovu orga
nizačnú činnost. Pracoval vo VUS-e i na 
rôznych pos·toch vo Sväze slovenských 
skladateľov; v súčasnosti je hlavným re
dCllktorom hudobného vysielania Cs. roz
hLasu v Bratislave. R. 

V čase, ked' Branislav Kriška písal člá
nok o Bayreuthe, nikto netušil, že koncom 
októbra Wieland Wagner už nebude me
dzi živými. Osud mu nedoprial to, čo 
umožnil jeho geniálnemu predkovi: do
konči( svoje celoživotné dielo. Wieland 
Wagner odišiel na vrchole svojho vše
stranného tvorivého rozmachu. Moderné 
hudobné divadelníctvo stratilo ním jednu 
zo svojich najväčších osobností. 

• • * 
Madrigalový sbor Slovenskej filharmó

nie usporiadal v októbri t. r. koncertný 
zájazd do Juhoslávie, kde okrem iného 
vystúpil na niekoľkých koncertoch aj 
v slovenských mestách v Báčke. Koncer
ty, v ktorých programe bola dôstojne za
stúpená aj slovenská hudobná tvorba,. na
šli u našich krajanov mimoriadne srdeč
ný ohlas. 

• • • 
Vojenský umelecký súbor vystupoval 

veľmi úspešne na sérii koncertov v Por
sku a v NDR, ktorých program pozostával 
prevažnou väčšinou z diel súčasných slo
venských skladateľov. Umelecký zájazd 
súboru sa vynikajúcim spôsobom pričinil 
o propagáciu slovenskej hudby u našich 
susedov. 



Iufcmrmáeie 
Na Viedenských slávnostných týždňoch 

1967 budú vystupova( operné divadlá 
z Prahy, Budapešti a Zágrebu. Okrem iné
ho je na programe festivalu aj neznáma 
opera G. F. Händla Orfeo (hlavné úlohy 
Joan Sutherland a Nicolai Gedda). Kon
certné programy budú v znamení Gusta
va Mahlera. 

• * • 
Leopold Stokowski dostal vyznamena

nie Golden Door Award, ktoré každoroň
ue udeľuje American Council for Natio
nallties Service jednému cudzincovi za 
mimoriadne zásluhy na poll kultúrneho 
života USA. Stokowski - okrem iných 
tiež jeden z finančných mecenášov - sa 
pričinil o založenie Amerického symfonic
kého orchestra ( 1962) a zaslúžil sa predo
všetkým o novú hudbu. - Antonio Janig
ro dostal za umelecké zásluhy od talian
skej vlády vyznamenanie Cavallere della 
Republlca Italiana. 

• • • 
V auguste zomrel v Goteborgu (vo ve

ku 75 rokov) švédsky skladateľ Gosta NY
strom. Známy svojimi symfóniami, kon
certmi a piesňami, vošiel do vedomia rudi 
počas svojho parížskeho pobytu v rokoch 
1920-1932 aj ako sochár a maliar. 

• • • 
Erich Leinsdorf, dlhoročný dirigent mi

lánskej Scaly, zistil, že asi z 3800 opier, 
ktoré mali premiéry v rozmedzí r. 1597 
a 1940, je dnes ešte zaokrúhlene 50 sústav
ne na repertoári svetových scén. 

• • • 
V Leipzigu úspešne uviedli detskú ope

ru Adrian a červené auto od Siegfrieda 
Tiefenseeho. 

• • • 
Prof. Heinz Bongartz bol vymenovaný 

za čestného člena medzinárodnej Spoloč
nosti Gustava Mahlera. - Drážďanská fil
harmónia dostala za vzornú starostlivos( 
o Ma.hlerove diela medailu Spoločnosti G. 
Mahlera. 

• • • 
V Londýne pôsobiaca klaviristka Líza 

Fuchsová zaslala dr. Konrádovi Neuman
novi list, v ktorom o. i. píše: " • •• Cikke
rove Tatranské potoky sa úžasne páčili. 
Brala som ich 14. júla na jednom z "Bel
gravia" koncertov. Sú to klavírne večery 
raz do mesiaca, ktoré majú obvykle na 
programe len klasické alebo romantické 
skladby; tentoraz som ale chcela umiest
ni( niečo z Vašich diel a musím poveda(, 
že to bol velký úspech ••• " 

Taliansky avantgardný komunistický 
skladateľ Luigi Nono napísal skladbu 
A floresta e jovem a che de vida (Neeb 
žije spravodlivý), venovanú Národnému 
frontu oslobodenia južného Vietnamu. 
Skladba mala pr-emiéru 7. septembra 
v Teatro La Fenice v Benátkach. 

• • • 
Tretie talianske televízne štúdio nakrú

ca v Miláne a v Benátkach dokumentál'D7 
film o vzniku opery. Bude na ňom možn~ 
vidief Luigi Nona počas prípravy na kom
ponovanie a pri skúškach jeho najnovšie
ho diela. 

• • • 
Dánsky klavirista John Winter sa stal 

umeleckým vedúcim Kráľovskej dánskej 
opery v Koda.nl. - André Leclair, sólový 
tanečník bruselskej opery, prijal miesto 
baletného majstra v Kráľovskej flámskej 
opere v Antwerpách. - Mario Zafredi pri
jal miesto riaditeľa Divadla Giuseppe Ver
diho v Terste. 

• • • 
Berlínska Nemecká štátna opera bude 

začiatkom r. 1967 hosCovaC v drážďanskej 
opere s predstavením Zázračné husle 
(Zaubergeige) od Wernera Egka. Vystú
penie sa uskutoční pri pnležitosti 300-
račného jubilea domácej opery. Dielo na
študuje a bude dirigovaC sám autor. 

• • • 
Bachova hudba si získava oblubn v čo

raz širších kruhoch aj v Amerike. V Spo
jených štátoch každoročne usporiadajú 
niekoľko lokálnych festivalov Bachovej 
hudby a toho roku v novembri (25-27) 
usporiadali už šiesty ročník konkurzu 
v interpretácii Bachovej hudby na uni
verzite v Georgetown. 

• • • 
Americký muzikológ dr. Halsey Stevens 

pripravuje knihu The Symphony in the 
20th Century, v ktorej pomerne obšírnu 
staC venuje aj slovenskej symfonickej 
hudbe. 

• • • 
V 13. zväzku encyklopédie Musik in Ge

schichte und Gegenwart vyšla nedávno 
obšírna staC (13 stlpeov s ll ilustráciami 
v texte i na prílohách) o slovenskej ume
lej i ľudovej hudbe. StaC vyšla ako samo
statný diel článku Tschechoslowakei a je 
doplnená zoznamom n ajdôležitejšej lite
ratúry o slovenskej hudbe. V tejto naj
väčšej hudobnej encyklopédii plní táto 
staC významnú úlohu ako prvá informá
cia pre zahraničného záujemcu o n ašu 
hudbu. Staf napísal stály spolupracovník 
encyklopédie dr. Ernest Zavarský. Na 
časti príspevku o českej hudbe spolupra
covalo 5 českých muzikológov. 



SLOVENSKÝ HUDOBNÝ FOND 

oznamuje záujemcom, že hudobný archív SBF rozmnožil tieto dalšie 

skladby slovenských skladateľov: 

TIBOR AND RASO V AN: 
Slávnosti slnovratu, balet 
(klavírny výťah) 

TIBOR ANDRASOV AN: 
Ikaros, balet 
(klavírny výťah) 

JURAJ HATRfK: 
Canto responzoriale pre dva sbory a tympany 
(sborová partitúra) 

JúLIUS KOWALSKI: 
Divertimento pre flautu, hoboj a fagot 
(partitúra) 

TIBOR FRESO: 
Skladba pre flautu a klavír 

TIBOR FRESO: 
Skladba pre hoboj a klavír 

TIBOR FRESO: 
Skladba pre klarinet a klavír 

TIBORFRESO: 
Skladba pre fagot a klbvír 

TIBOR FRESO: 
Skladba pre hórnu a klavír 

TIBOR FRESO: 
Skladba pre trúbku a klavír 

TIBOR FRESO: 
Skladba pre trombón a klavír 

Materiály si môžete objednať v Slovenskom hudobnom fonde, Gorkého 19, 
Bratislava, tel. 531-50. 

SLOVENSKÁ HUDBA, časopis Sväzu slovenských skladatefov 
Číslo 10, ročník X. Cena Kčs 3,-


