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MED Z l 

DVOMA 

SJAZDMI 

o TVORBE ZA OKRÚHLYM STOLOM 

CV 

OS KÁR ELSCHEK 

Sledovaním každodenného behu nášho hudobného života sú kritici nútení trocha 
triedit a systemi.zo,va€ údaje, s ktorými sa dostávajú do styku. Musia si utvori€ 
určitú diferenciačnú sústavu , formovaf svoj názor na jednotlivé diela., skladateľov, 

na smery, skrátka sú nútení objasňovať si mnohé otázky, ktoré sa nedajú objasniC 
nijakou kampaňou podľa osvedčeného hesla: teraz nasleduje obdobie dvojmesačného 
hodno,tenia a teraz sa bude hodnotiť. &to cez celý čas nielenže n esledov·al, ale anj 

si n evytvoril mjaký názoc a sústavu, má veľmi zlé predpoklady n'a to·, aby dnes 
mohol zauja€ stan.o.visko. Myslím, že dnes ·by sme mali hovoriť o nasledovných 
problémocll: 

l. Splnilo obdobie od II. sjazdu očakávanie, ktoré sa doň vikladal;o? Sjazd určitú 
situáciu vy.tvoril, mnoho vecí sa tam povedalo, ventilovalo, boli IJ(fstavené isté po
žiadavky a vytýčený prog.ram. Našlo to vše,tko pozitívny odraz v tVor,be? Splnili sa 
očakávania, ktoré sa vložíM do sja.zdoyÝch uzáverov? Prišlo v tomto období azda 
i k určitému žánrovému vyrovnaniu, k úmernému rozvíjaniu všetkých žánrov, ktoré 
v minulosti neboli natoľko v popredí pozornosti? 

2. Ak sa pozeráme na vývin slovenskej hudby z hľadiska uplynulých 30 rokov, 
aký yÝznam a postavenie prik.ladáte v jej vývme tým posledným t rom rokom? 

3. Domnievate sa, že jestvuje kontinuita vo vývine slov enskej hudby, alebo priš lo 
v poslednom období k nejakému zlomu či k nejakým dôležitým kvaJitatíVIIlym pre
sunom ? 

4. Po ll. sjazde došlo k rapídn.ej štýlovej diferenciácH slovensk.ej hudobnej tvor
by. Možno tento diferenciačný proces hodno,tiť ako pozitívny, a a·k áno, ·v čom sú 
jeho pozitíva? 

5. Existuje vo vývine súčasnej slovenskej hud.by n ejaká vývojová koncepcia? Ak 
eJ~;istuje, v čom spočíva a akým spôsobom sa prejavuje? 

6. A nakoniec: aký je zástoj súčasnej slovenskej hudby v kontexte súčasnej 
európskej hudby? Myslím, že na túto otázku dnes už do ma.čnej miéry možno odpo
vedať, lebo za posledné 3--4 roku sme mali možnosť :v QVeľa väčšej miere sa. !liOZUámíf 
s tým, čo sa vo svete deje. 

V európskom kontexte 
MA RIÁN JURíK 

Co je to vlastne európsky kontext? Ide tu o d;va problémy: o problémy kompo
zičné a o problémy uplatnenila naše j hudby v európskom kontexte. Myslím, že 
v tomto prípade ovela viac ako v osta.tných tieto dve veci úžasne navzájom súvisia, 
pretože X či Y doma môže komponovaf akokoľvek fénomenálne, ak tá tvorba 
zostane kdesi uzavretá medzi š ty,rmi stenami alebo v jednom meste, nem<X&to hovori€ 
o európskom zjave. Co sa doteraz bralo v zahramčí, hraJ.o sa .na základe osobných 
ltontaktov. A to je dosf veľká chyba, l ebo naši skladateJia by mati byf vo svete 
známi tvorbou, a nie pomocou osobných kontaktov. Keby sme všaík išli zasa do 
dôsledkov, dôjdeme viac-menej k tým mimohudobným, mimotvorivým problémom. 
Napríklad niektorí sme v Darms,tadJte videli publikáciu, ktorá vyšla v Prahe o česko
slovenskej hudbe. Prial by som vám vidief, kde sa to končí. 

Tera.z druhá stráalka otázky: Je európskym trendom to, že niekto komponuje na. 

N a. predch . str ane zl:ava: J. H atrík, Z. Nováček, M. Vajdička, I. Vajda 
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úrovni súčasných technik, j e európ sky vtedy, keď používa serializmus a lebo aleato
riku? Je t.o iba v tom? 

OSKAR ELSCHEK 

K tej skutočnej konfrontácii slovenskej hudby v zahraničí ozaj nedochádza. Viete 
veľmi dobre, prečo j e to ta.k, prečo sa orgány, ktoré by sa m ali o to starať, o to 
n esta1·ajú a poid. Ale kritik si musí n ejakú konfronta()nú bázu vytvoriť z toho, čo 

počul. Nekládol by som organizačné predpoklady v tejto diskusii na prvé miesto, 
lebo som presvedčený, že ak tu n ejaké hodnoty sú, či to už potrvá desaf a lebo 
dvadsať rokov, tie hodnoty sa von bezpochyby dostanú. Ak tu hodnDty n.ie s ú, m jaké 
organizačné opatrenia im n epomôžu. Kritik a by však každopádne mala nejakým 
spôsobom povedaf, v čom spočívajú tie blav.né t,r endy, akým spôsobom sa realizujú, 
ktoré z nich sú skutočné hodnoty. 

PETER FAI~TIN 
Podľa môjho názoru dnes nijaký jednDtný sveto·vý trend v hudbe ani v umení 

11eexistuje, a preto je zbytočné chcief sa ho dopátraf. Práve to j e pre dnešnú si tuáciu 
11a rozd.iel od päťdesiatych ro·kov najcharakterist.ickejšie. D<nes, po urrčitoon odstupe, 
vieme, že v tom čase to bola dooeka.fónia, ·po.tom seriálna hudba, potom a leatorika, 
medzit;~·'lll poľská škola a pad. Nem()žno klásť otázku, ako reprezentuje slovenská 
hudba našu kultú·ru v rámci nejakébo svetového štýlu, ale treba sa spýta.€, či sa 
vôbec uplatňuje v súčasnom procese konfrontácie štýlových úsilí. Podľa môjho 
sa neupla,tňuje, a to n.ielen preto, že nemá možnosti, lebo tých potenciálnych mož
ností je už chvalabohu dosf. Tie nešťas.tné "možnosti" n emôžu za to, že neexistujú 
die la, ktorým by sa mala t á. možnost dať. Cikker a Suchoň n enapíšu každý l'O'k 
operu a Kolmanova Sonata canonica s Kupkovičovým l\1äsom kríža nezabe:z.pečia. 
priestor pre cel'!Í sloiVenskú hudbu taJ., ako to urobili P endereclti a Gó:recki (!)XE:d 
desiatimi rokmi pre hudbu poľskú. Osobne ma. mrzí, že ti, ktor í by mali mo-žnosť 
zasia.hnuť, a m yslim si, že aj majú potenciálne schopnosti zasiahnuC, n ezasahu jú, ani 
nie tak preto, že nemajú kolliÍakty, skôr naopa-k, Cini ich majú na.jlepšie, ale p.reto, 
že neprichádzajú s dielami, kto ré by mo.hli povedať čosi originálne v tejto svetovej 
Iwnf;rontác,ii. V našich pomeroch je to už Pil'iveľa. a v svetových reláciách zas pri
málo. A hlavne viac eklektické a.ko pôvorlné. 

Dnes sa na svet.e píše viac zlej ako d obrej hudby. To je môj súkromný dojem 
zo všetkých fes tivalov od St.okholmu až po Darmstadt. Tlllkých priemerných a po,lf
priemel'!ll:ých kompozícií, ktOTé tam odzneli, máme aj doma strašne veľa. To je ozaj 
len o.rganiz.ač.ný problém, že tam tiež neodznejú. Na čo sa dues čaká., je dielo., ktoré 
by sa odlíšilo v tom úžasnom epigóns kom p:riemere a up(}ZO'ľnilo by na seba ako na 
celkom novú kvalitu. 1\fyslím, že práve táto krízová situácia súčasnej hudby je 
veľmi vh-odná pre skladateľov malých kultúr. Pl'ed desiatimi rokmi Poliaci V·eľmi 

šťastne využili obdobnú situáciu. V kríze serrializmu, keď sa jasne ukázalo, že tak to 
cľalej nejd e, urobili syntézu serializmom rozana.Iyzovaného materiálu a expresívneho 
cítenia, uplatneného v oblasti s onickej , a bola to diera do sveta. Z~!_ ich vš~~ 
~at~ yy~áv~f . . ~najprv _bo~i- poz&l1Uh~n~-diela, a až ~om prišli !!!o~nosth,_ 
Mladí slo,venskí skladatelia, ktorí by dnes azda mo:hli urobi€ to isté, namiesto toJl&, 
.aby prišli s nejakými osobitými dielami, kt.o,r é by sa n ejakým spôsobom určlte 
dostali do s veta, píšu diela, ktoré už vtedy, keď vznikajú, sú päf, šesf, sedem rokov 
stMé a v podstate nemôžu nič povedat súčasnému vývoju. To je, myslím, zákla dný 
P.a'radox. Zdá sa. mi, že sme sved,kami iba nôt, a, žiaľ, nie procesu t.vorby. 
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J e pa:radoxné, že to, čo dnes reprezentuje ozaj nové, to sú väčšinou d iela starších 
skladatero.v, a.ko Boulez, Ligeti, St.ockhausen, Nono, teda stále tie isté mená. Bude 
to asi preto, že aj v No·vej hudbe je dôležitejšia myšlienka ako poetika. Talent sa 
nakollliec nex.odí ka~dé wi roky, a a.ni tak rýchlo n estarne. 

Podľa môjho názont však základný problém, v akom sa dn es s lovenská hudba 
nachádza, je pr(),blém koncepcie; nie akejsi nadiktovanej, všeobecne záväznej kon
cepcie pr e všetkých, ale privátnej k o.n cep cie hoci a.j každého skladateľa zvlášť. Nie 
11roblém " techniky", ale samot,:ná problematizácia dnešn ej skutočnosti a člo,veka, kt.oo:á 
u nás - vo všetkých generáciách - ešte len ča.ká na s.voju realizáciu. 

MA RIAN JURíK 

Co je to vlas t11e európsk e meradlo? Mám tiež ten smutný dojem, že toMo roku 
prevažná časf skladieb napriklad n a Varšavskej jeseni bola eklektická a podprie
mexué diela, ktoll'é chceli niekedy až so šarlatánskou s na.h ou napodobni€, čo bolo 
dávno povedané originálnejšie. 

Tak sa napríklad stalo, že Hudba dneška zapadla aj s našimi slo.veuskými sklad
bami v tej plejáde toho priemeru. Dnes je veľmi dôležitá aktuálnosf predveden.ia 
skladby. Ta.k n apríklad Ku}>kovičo,vo Mäso kríža, ktor é vzniklo v rokoch 1961-1962, 
pôsobilo veľmi eklekticky, málo osobfte a m álo výrazne práve pret(), že na svetovú 
scénu neprišlo v pravý čas., a tak vývoj túto skladbu, podobne ako ostatné die la 
m la dých skladateľov, Pl'edbehol. To "európske" je dnes alebo syntéza, na čo vl astne 
p rišiel Penderecki v P ašiách, alebo - nazval by som to - n ovou kvalit ou o-riginality. 

N Aú A FOLDV AR IOV Á 

To by bola jedna stránka tej mince - vzťah domáceho k svetovém u " trendu ", ale 
je tu aj druhá st·rá.nka mince, skrátka domáce súvislosti, a na tie by som sa j,a. 

nedívala tak skep.ticky - hlavne preto nie, že úlohou takýchto avantgardných prúdo·v 
doma býva hlavne v určitom období pred()všetkým nabúraf konvencie, kto,ré bránia 
určitému pahybu, t eda uvoľniť cestu. 

l 

JURAJ HATR1K 

Ja som bol nedá vno na stretnutí mladých skladateľov v Juhoslávii a tam som 
s i skonfrontoval postavenie našej hudby aspoň voči iným socialistickým krajinám, 
a zis til som, že na.jväčší ohlas m a li tie skladby, k too:é ten svetový, ten v šeobecný, 
nadná<rodný či m edzinárodný trend vývoja kombinovali s domácou tradíciou. Teda 
určitá syntéza. Myslím, že ten svetový trend sa ani natoľko neriadi t~iedením, ukla
daním a rozvíjaním hodnôt, ako skôr takým každoročným ú silím odlišovaf sa od 
toho·, čo bO'lo predtým. 

Myslím si, že slo•v enská hudba na.priek tomu, že n eprináša nejaké hodnoty, čo by 
zasiahli do tej špičky, a necháva za sebou stále nové a nové podnety, predsa len má 
a mohla by mat miesto v tejto oblasti práce, kde by triedila a syntetizo.vala hod,nocty. 
A tu, m yslím, by sme n eboli ani tak veľmi pozadu. Napriklad niektor é momenty 
v Bergerových Transformáciách považujem z.a javy, ktoré predbehli vývoj. Nemali 
by sme sa. naľakaf toho, že tá špička prináša stále nejaké nové podnety. Nie sú to 
vždy hodnoty. Podnet a hodnotu treba rozlišova.€, Hodn(}t-a by mala by€ uložená 
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akosi do toh<l povedom-ia hodnôt, ktoré pot-om mozu spätne pôsooif na vytváranie 
úplne nových momentov. Ale my v s lovenskej hudbe nemáme nič také, my sme si 
hodnoty neukladali. Náš systém, naša štntktúra nemá pamät, pretože máločo zo 
slovenskej hudby je skutočne seriózne rozob11ané, zhodnotené a ZM'adené. A tu som 
sa dostal práve k tomu, že II. sjazd síce vytvoril ovzdušie pre akési slobodnejšie, 
nonkonformné alebo nepriš·ra.Ubo1Va.né prijímanie hodnôt, ale n evytvoril, bohužiaľ, 

podmienky pre skut-očne seriózne hodnotenie tvorby a pre skutočný záujem o tvoa.-bu. 

MAROŠ VAJDICKA 

Chcel by som reagovaC na Juríkovu depresiu z vystúpenia Hudby dneška. Je 
pravda, že konced Hudby dneška v<l Varšave nemal také spontánne prijatie, na a.ké 
sme si zvykli po.vedzme v Brat-islave, ale všetci, s ktorými som hovoril (pozri SH 
č. 10/ 1966), hodnotili vystúpenie Hudby dneška veľmi pozitívne. Spomínam to preto, 
že je to klasická ilust'I'ácia toho, čo už nakoniec povedal Faltin a. čo by. som chcel 
ešt.e zdóraznif, že podľa mňa je absurdné vytvárať nej31ké absolútne poňatie tzv. 
súčasného trendu. To je skutočne veľmi diferen~ovaná záležitost. V istom zO'Všeobec
není existuje určité smerovanie v jednotlivých kultúrnych centrách. Je síce veľmi 
zaujíma.vé hovorif o syntéze, ale myslím, že je to aj veľmi ošemetné. 

ZDENKO NOV A č EK 

Ja by som otázku o euró.psky~h kontextoch chápal trochu šíršie. I trošku z hľa
diska generácie tých tzv. tradičnejších skladateľov. Prečo sa slo·venská tvorba nedo
stala nejako výraznejšie do európskych kontextov? Mám dojem, že príčina je aj 
v tom, že v 20. S/OO.ročí vzniklo toľko skladieb, že je všetko de facto hudbou už pre
plnené, a v tejto oibrorvskej konkurencii a nadprodukcii tvorby 20. storočia sa st•redná 
alebo staršia gelllerácia pomerne veľmi fažko· môže dostat do nejakých európskych 
kontextov, teda prellliknúf do euró.pskeho porvedomia. Ak by sa. to podarilo, t.a~k azda 
iba v tých skladbách tejto generácie, kde je ešte velmi výrazný \elll národný, s lo;van
ský tón, ktorý sa vo svete ešt.e stále dost konzumuje. 

Pokiaľ ide o euró.psky kontext, často sa mi zdá, že skôr môže zvífaziť dielo, 
ktoré urobí určitý krok dozadu z tej špičkovej vývojovej situácie. My nemáme 
ničím zaručené, že nás stále budú prekv~pO'Vaf, šOikovaf a zaujíma€ len diela, ktoll'é 
vyjdú prud:kým spôsobom, včas dopredu. Občas mám skôr taký dojem, že sa to 
už malo o určitý stu,peň alebo krok Vi'átif, sy.ntewovaf, zhrn.úf, ;vy.kryštalizova·€, 
podloží€ nejÍUw.u veľkou silou osobného talentu, prípadne dokonoa. prvkami z ná
rodného "fol:klóru". Existujú už určité diela, o ktorých by sme v tomto zmysle 
mohli uvažova f. Ja by som už spomenuté Bergerove Transformácie rozšíril 
o Zeljenkove Stl'uktúry; dokonca i o Hudbu pre sbor a orchester, o kt-orej sa po
meme málo diskutuje, ktorá sa v podstate nedocen~la, i k~ je .to jeden z prí
kladov úžasnej uváženosti .~ ma~pulácil s n.ovŠími :prostriedkwni, veľkej vnútortnej, 
až psychickej vÝ·vá.ženost.i skladby. llo·vorím to len preto, aby som azda troška 
skonkretizoval myšlienku, akými dielami by sa táto generácia mohla d·ostaC alebo 
priblíži€ určitým európskym kritériám. 
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OSKAR ELSCHEK 

Jednu z príčin, prečo sa v tom európskom kontexte neuplahlila predovšetkým 
.snád' staršia generácia., teda generácia-, o kto.rej dnes hovorime ako o zakladateroch 
slo.venskej hudby, treba. hľadaf v tom, že vstúpila do európskeho konteXitu predo
všetkým neskoro. Ten prúd, v ktorom táto generácia dodnes žije, sa v európskom 
kontexte formoval už v dvadsiatych rokoch. Tento nástup zachytili Poliaci, Cesi 
a pot.om povedzme sčasti Pannfmkov, Kodá.ly a iní. U nás táto generácia nastu
poVala až v polov-ici tridsiatych rokov, a dobre vieme, aká poUt-ická situácia bola 
v tých rokoch v Európe. čo už potom Európu zaujímalo po kultúmlej stránke? 
:Situácia po druhej sveto;vej vojne predovšetkým reštaurovala to, čo vojnové ob
dobie zmietlo: Hindemitha, Honnegra, Stravinského a celú túto generáciu. Ona pred
stavovala tú klasiku, ktorá sa začala uplatňova€ v d;vadsira.tych rokoch a trvala do 
tridsia.tych roko,v. Ale nový trend európskeho hudobného vývoja žil potom už niečím 
-celkom novým a skladateľom z toho · prúdu sa už len veľmi fažko podarilo doň 
zapoji€. V t<lm je tragéd~a každej generácie, ale najmä tej " vojnovej".' 

Pokiaľ ide o generáciu povedzme dnešntch mladých skladateľo.v, . tí zas prišli do 
inej nešfastnej situácie. Nie vlastnou vinou sa dostali do toho kolobehu nltljmenej 
·& jedno desaťročie n-eskôr a, Sa.JtW7Jl'ejme, i oni dnes nesú na sebe v~etky tarchy 
-oneskorenia. Nedosta1i ~ do živého hudobného povedomia dnešnej Európy, a.j ked' 
sa v zahraničí nž hrajú. Hlavný problém d!nešnej situácie vidím v tom, že máme 
veľa podnetov a málo syillitéz. To znamená, že tých pod!netov Je totko, že umenie 
ich nejakým spôsobom nestačí vstrebávať. Co dnes žije z tvorby avantgardy, t<l sú 
prvé Stockhausenove, Nonove a Boulezo,ve podnety serializmu. Ci sú tie diela sku
točne veľké alebo nie, to je už druhá vec. Ale oni žijú v našom p-ovedomí, lebo 
·doniesli nielen technický pOdnet, ale určitým spôsobom aj adekvátne hodnotorvú 
realizáciu toho teoh.nického podnetu. A potom sa tieto popudy začali opakova€, až 
vznikol prúd eklekt-ický, do ktorého sa vliali stovky skladateľov. 

Po serializme nastúpiJa u.as aleatorika. Nijaký .trend nijakého !Obdobia by sa 
.nemal uspokojit len s prinesením no;vého podnetu, ale mal by smerovaf k syntéze. 
A ja. myslím, že teraz by malo n~taf S'kôr obdobie tej syntézy, pretože sa neustál e 
mnoho oplllkuje a vymýšľa. Co originálne možno priniesť v aleato.ri.ke alebo v se· 
.rializme? Po technickej stránke boli obidva princípy už konzekven.tne premyslené. 
Co je teraz poú:'ebné, to je umelecká syntéza, a nie syntéza technická. A v tom 
zmysle by som videl aj trend dnešného obdobia v syntéze, pretože prinášaf nové 
:Sa nedá len nejakými teclmidiými no.vinkami a drobnosfami. A u nás je tá syn
t éza ešte podmienená d<lmácou tradíciou. 

Tvorivé kQnfro.ntácie 

.PETER FALTIN 

Myslím, že tým veľkým pozitívom II. sjizdu bolo, že vytvoril pre sllwe.nskú 
hudbu v porO>Vnaní s tým, čo tu bolo ·pred•tYm., oveľa pl'iamivejšie podmienky. Ked' 
.sme takto pred tromi rokmi sedávali na podobných diskusiách, bohumaľ, ni~ na 
sväzO>Vej pôde, nehovorili. sme vôbec o problémoch tvorby, ale o potrebe zmenit 
:a vytvorit pred'P()'klady pre tvorbu. Dnes je našou povinnosfou opýtaf sa práve 
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Zľava: Oskár Elschek a Juraj Hatrík 

v mene toho minulého zápasu, ako sa vlastne zužitkovali nové predpoklady pre 
tvo,rbu. Ked' sl Z·rekapitulujem diela, ktoiľé vytvorila práve táto generácia, čo sa 
najviac domáhala nových podmienok, môj uzáver bude veľmi skeptfc.ký. 

Hlavným trendom po II. sja.zde, ktorý · záchytil všetky produktívne sily sloven
skej hudby, bol proces integrácie, teda úsilie vyrovnaf sa so svetovým vývojom 
hud·by 20. sro!l'očia. Na toto úsilie slovenská hudba do určitej miery doplatila, a to 
najmä v tvorbe sta.rších sklada.teľo.v. Na čo ko.n:k1-étne mys lím? Budem menova.f: 
Suchfrň v poslednom obdooí vlastne svo.ju živo.tmú konfesiu folklórne ko.ncípova.nej 
národnej hudby opusm a pokúšal sa o syntézu tohto svojského štýlu s tzv. európ
skym kontextom. Myslím, nemožno diskuto,vaf o tom, že by to nerobil na suverénnej 
umeleckej úrovni, ale domnievam sa, že pre slovenskú hudbu ostanú výraznejšími 
hod,notami diela písané v jeho predchádzajúcom štýle. Poviem konkrétnejšie : Ba
ladická sui,ta, Zalm a Krútňa,va znamenajú pr.e mňa viac ako Rapsodická suita. 
alebo K01ntempláoie. To nie je podcenenie týchto diel. Naopak, svediia IV pros pech 
vyslovenej tézy, že i Suchoň, ktorý veľmi seriózne pristupuje k tvO<rbe a. veľmi 

ro.zmýšľa nad tým, čo a. ako robiC, že práve on, ktorý vyt.voril model slovenskej 
národnej hudby, sa dnes po.kúša. urobif spomínanú syntézu, a vidíme k akým vý
sledkom v tejto syntéze dochadza. Chcem tým an·ticipova.C svoj názor na onú syn
tézu. Myslím, že tu proklamovaná syntéza. 111ie je taká jedno.duchá, ako ~a z·dá. 

Na druhej strane Moyzes sa o pooobnú syntézu ani n epokúša, akoby stál pred 
križovatkou: moment zrasteriia s tým, čo doteraz vytvo·ril, je veľmi silný,' ale sú
časne si uvedomuje troška odlišný trend celko·vého vývoja. 
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Túto dilemu dc m áceho a svetového, osvedčeného a. hľadajúceho pozorujeme 
u predstaviteľov dalších generácií. Kardošova Hrdinská balada. alebo Koncert pre 
orchester s ú, myslím, svojou konc®ciou diela. oveJa lepšie ako V. symfón,ia, hoci 
práve V. symfónia nesie pečať mnohých impulzov. Hlavnou snahou tu nie je a,ni 
tak ' syntéza, ako skôr pot-reba nových podnetov a potreba zorientovaf sa v novej 
situácii. Z mladších spomeniem novšiu tvorbu Hrušovského. Mladá generácia okolo 
Zeljenku, prirodzene, nesyntetizuje ešte vôbec, pretože si nevytvorila tézu, ktorú 
by mohla syn tetizovaf. 

Mne sa zdá', že ten hlavný problém nie je natoľko v syntéze, ako skôr v kon
cepcii - teda a-spoň v jednej jedinej výraznej a umelecky potvrdenej téze. Tým 
hlavným trendom syntézy je dnes neoklasieizmus. To sme videli prvý ra.z u Stra
vinského a teraz u Lutoslawského, Ligetiho a Pendereckého. 

Slovenská budha nestojí a.ni tak pred úlohou syn tézy, ale pred úlohou daf 
všetky tie techrucké výdobytky - ktoré nám mimocltodom vydobyli iní - do slu
žieb istého významu, daC všetkým vymožen~tiam istý zmysel. Ak by neboli skom
promitované niektocé termíny - a. je kurióz.ne, že práve my, ktorí sme proti ich 
zvulgarizovanej vooobe bojovali, sa ich dnes dovolávame - tak by wm povedal, 
že táto hudba nemá. m yšlienku, n~á zmysel, nie je pre čosi zaangažovaná.. A práve 
toto mi v celej slovenskej hudbe pos ledného obdobia chýba. Dala. sa smerom .na
chádzania čohosi, čo už bolo nájdené, namiesto toho, aby prenikla od m:a.ter.lálu 
k člo!Veku, aby tým mat eriál()m podala vý,po;ved' o tomto človeku. Myslím, že ne
musím hovoriť o tom.. že .to dnes nemajú byf obswh y, nad:pi:sy alebo h eslá, ale 
zaangažovať sa - ja som o tom už konečne inde písal - to znamená vyjaddť sú
časného človeka, jeho citový svet, pooa.C umeleckú výpoveď o jeho sprorblematizo
vanej situácii. A ked' z tohto hladiska hodnotím o.bdobie od II. sjazdu, tak do
chádzam k uzáveru, že je tu na. jednej stnne Cikker, a to je práve dôvod, prečo 
s i ho ja dnes najviac vážim; že bol schopný takto sa. za.a.ngažovaC, až sa dos.ta.J 
1>o limit novej techniky, že chce svojou hudbou, ktorá síce nie je aleatorická, 
čosi povedaf. A po ňom je vákuum až po Bergerove Transformácie. ,Ja neviem 
"o čom" tie Tr~~Jnsformácie sú, ale zdá sa mi, že sú i o mne, alebo hociktorom člo
veku našej pre:lmmplikovanej a. problematickej doby, a to bez ohľadu na to; či 
využívajú alebo n evyužívajú tie najnovšie kompozičné prostriedky, ktoré p oužíva 
stovka iných skladieb. Som presvedčený, že sféra umenia sa začína. až tam, kde 
sa začína umelecká analýza. človeka. 

Ten hlavný problém za posledné obdobie, ako ho ja. vidím, je v tom, že sa 
u nás skladatelia po akejsi, bohužiaľ, sizyfo,vskej snah e o vyrovnanie sa so sve
t ovým trendom pokúša-li vyroV!Ilať sa s ním jednostranne. L ebo Boulez, Nono, L i
geti a Lutoslawski d!Iles už p;restá;v1ajú hľadať nový materiáJ, ale z toho-ma-teriálu -
z ktoiľého by sa dalo niečo použiť aj u nás - kom;p0111ujú hudbu, a t o · tak ako 
kedysi Bach alebo Mahler. Je to iná hudba-, ale vždy o tom istom. 

Nájsf kontakt so svetom a uplatniť sa vo svetovom vývoji už nie je možné ani 
na základe hľadania tvaru, ale významu, ani nie na základe nejakej syntézy akýchs i 
antHéz, ale - ak chcet-e - syntézou m yšlienky a. techniky, syntézou zmyslu človeka 
a prostriedko.v, ktorými sa realizuje. Dnes už nejde o nové elementy, aie o nové 
kontexty objavených elementnv. Bolo by načase prestaf sa tváriť, že objavujeme 
nové prvlty (a.j tie len preberáme a sú tzv. nové len na Slovens,ku) a po·kúša'f 
sa - ako to nčí Weberu - vytvárať z nich nové vzťahy. V tom vidím zmysel tej 
tzv. syntézy. 
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Generácia s problémami 

MARIAN JURlK 

Myslím si, že vlastne začíname preživaf renesanciu slova zaangažovanosť. Pra.v
da, nie v zmysle ideorvom, politickom, teda vonkajšom, ale výlučne v tom duchov
nom zmysle slova" výlučne umeleckom. Každý ·tal-entovaný mladý skladateľ, ktorý 
je V·Oči sebe do určitej miery sebaJni.tický, za~ina dnes vidief, že cesta neustáleho 
hľadania nového iba v .prostriedkoch už ďalej nevedie. To je myslím ten klasický 
pripad Pendereckého. 

Podľa mňa bude ešte dlho napn'"klad Zelje.ll!kov Osvienčim považovaný za jeho 
najlepšie dielo, pretože bez ohľadu na to, akou teclmikou je písaný, je to d.ielo 
angažované. A keď ideme ďalej, talk i u stadej skladateľskej generácie sto·ja naj
vyššie He diela, ktoré sú v podstate syntézou - duchovnou syntézou, Syntéza je 
veľmi ošemetná vec. Ak totiž nie je duchovnou syntézou, ale iba zmesou ur:čitých 
l>rvkov a prostriedkov, je to eklekticizmus aJ.ebo •prinajlepšom !konzeriVa.tivizmus, a me 
syntéza. Myslím, že v histórii vôbec vždy na.,tvda.c syntetizujúce prvky určovali 

hodnotu. Zdá sa mi, že dnes sa antikODIVerwia staJ.a konvenciou. Lebo každá ne
zmyselnos€ sa zdôvodňorvala ako protest proti konvencii. Dnes sa však stali mnohé 
výn.zové .prostriedky rovnako konvečnými ako iné v minulosti - myslím na tie 
glissandá a klopkarUa. Prostriedkom sa podla môjho názoru nedá bojovaf proti 
konrverwii. P·rotd kOlllvencii sa dá bojo.vaf iba myšlienkou. Tak ako sa nedá proti 
konvencii s,poločnosti a politickému zriadeniu boliovaf dlhými vlasmi, ale zas len 
novou myšlienkou, nnvým obsahom, JMWou kvaditou, Úlik isto je to aj v mu7like. 
A človeka na tom mrzí prá,ve to, že vo väčšine prípadov práve najmenšie talenty 
"bojujú" proti konvencii a bojujú iba voiJJJkajšímd prostriedkami. 

Zl) EN KO NOV AčEK 

Pre mňa v tvorbe mladších a najmladších skladateľov nie je meradlom ich 
prínosu to, či sa vyl'Olvnali s určitým s.vetovým trendom, ale či skutočne, v čom, 
kde a ako obohatili doterajší obraz našej hudby. 

Aby som bol kolllkrétilly, tak Da!Príklad taká Kobnano.va Sonáta canonica je pre 
mňa prikladom akéhosi moderného asketizmu, niečoho vy.tiahnutého z človeka až 
za určité aSiketické hrnoice. To pred nim v tejto fonne v našej hudbe nebo~o. 

Malovcov Kryp.togram je pre mňa :z:ávamýro prínosom v problematike práce s naj
jemnejšúni dynamickými stupňami, Si})Ojený s ve.l1íou snahou o úplne citlivú a velmi 
dobre nuansov:mú dynamiekú paJ.etu. :Oa.lej IZeljenkQVa Hudba pre sbor a orchester, 
v k·torej som našiel určite prvý stupeň vyrovnania s problematikou artilwlovaného 
zvuku ľudského hlasu v našej hudbe, alebo taký Ch()rál zo Styroch kusov Kol
mana je pre mňa jeden z najosudovejšíeh prínosov hudby k problematike človeka 
a smrti. Ostatné časti, to už pre mňa nie je tá hodnota. Per;petuum mobile v Ber
gel'Olvých Transfonnáciách je pre mňa tak is.to úžasný rkus veľkej intelektuálnej 
koncentrovanosti. To sú rcnhodne čiastkové prínosy, e ktorých by som nikdy ne
diskutoval. 

Ale i napriek tomu súhlasím s tým, že m()h\osti, ktoré sa tu po II. sjazde vy
tvorili, nevyužila táto generácia dostatočne. Táto generácia si vydobyla priestory, 
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mo~nosti a slobodu písat, ako sama cíti, a predsa sa jej nepodarilo - okrem me
koľkých príkl:adov, ktoré by som mohol ešte rozšírit - vytvorit diela, čo by rela
tívne zavážili vedfa veľkých špičkových hodnôt staršej generácie. 

Myslím, že súdruh Faltin veľmi dobre vysti.hol, že tej staršej generácii päfde
siatm·k()V tieto tri roky priniesli do cesty vera problémov a esteticky ich rozkolí
sali, a plne súhlasím, že jediný, kto sa s tým všetkým najlepšie vyr<wnal, bol 
Cikker. P!l'e túto generáciu - skladatelia si to ani tak neprizn31jú - sú to, m yslún, 
3-4 r&ky ve.l1íých oso:bnych problémov, velkých osobných vnútorných boj1w, straš
ných - niekedy prirodzených, niekedy umelých - konfliktov. Ak sa raz bude bi
Ia.ncovaf tvorba tejto generácie, bude to jeden z na jfažších kritických problémov 
poveda.C všetko tak o.tvorene ako kolega FaJtin, že sú nám totiž oveľa cennejšie 
a milšie všetky tie diela ä. la žalm a Baladická suita, pochopiteln.e opery, dokonca 
i Suchoňo.ve rané opusy - napr. Klavírne kvarteto - ako tie posledné skladby, 
na príiklad Kontempelácie, ktoré fažko mormo 7!rovnaf so staršún-i skladbami, 

JURAJ HATRíK 

V spomenutých dielach sl.arších skla.dateľo,v nejde ani tak 0 to, že by nižšia 
hodnota tých skladieb bola v tom, že sa pokúsili o syntézu, ale v tom že úsilie 
o tú syntézu im akosi podvia zalo invenciu a d.tlačilo do úzadia •t ie prvky: z ktorých 
žila ich tvorba. 

( . 

Zľava: Peter Falti;; a M'a~ián Jurík 
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NAÚA FOLDVARIOVA 

Len aby sme sa nedostali do takej situácie, ako keď si niekto pošlia,pe vzácne 
hodinky a po.tom sa čuduje, prečo nejdú. Myslím, že treba súhlasif s tým, čo ho
vorí Peter Faltin a je do.bre, že možno takto hovo:rif, treba prihliadať na určitú 
špeciá.lnu situáciu u nás, keď po tom otvl}rení dverí nastalo úplné opojenie z mož
no.sÚ robiť niečo iné. Cítila sa taká.to po.treba. Treba uvážiť toto určité opojenie 
z možností, ktoré sa na.raz otvárali. Možno preto sa aj to trojročné obdobie tak 
preťahuje a preto môže vyvolať ta.ký skeptický dojem. 

IGOR VAJDA 

Uvedomme si, že mladá generácia je prakticky už generácia trídsiatniko,v, a uve
domme si jednu abnormalitu, že kým v tridsiatych rokoch to.hto sto.ročia tvorili 
bez zábran aj Suchoň a Cikker - jedin,e Moyzes začínaJ koncom dvadsiatych ro
kov - zatiaľ v dniliej polovici pät:desiatych rokov generácia Zeljenku, Kupkoviča 
mala (lvere stále uzavreté, a ak sa chcela k niečomu dostat, tak to musela ro·bii 
doslo·va tajne, ba až ilegálne, a čo horšie: všdky tie prvé kro.ky boH z oficiálnych 
miest k.ritiz~JVané a títo ľudia boU neraz vystavení ak nie existenčnému, tak veľkému 
morálnemu verejnému nátlaku. A myslím, že aj toto je potrebné v tejto súvislosti 
povedaf a skrítizovaf tú predchádzaj.úcu prax. 

Uvedo.mme si tiež, že ľudia tejto generácie svo.je na,jlepšie roky - lebo, márna 
sláva, medzi dvadsiatym a tridsiatym rGkom je v zásade na.jplodnejšie o.bdobie, 
zoberme si priklad nielen z umeleckého odvetvia, ale i z techniky, konkrétne Ein
steina a iných - v tomto o.bdobí museli silGu-mocou bojovať za niečo·, čo by malo 
byf samozrejmé. A zase vezmime určité poro.vnanie medlzi Suchoňom a touto mla
dou generáci6u. 30-:ročný Suchoň \UŽ mal Zalm zeme Podkarpatskej, Baladickú suitu, 
Sona tínu atď., bolo to jeho na.jeruptívnejšie obdobie. Mladí museli komponovať 
do priečinku a až v po.slerlných rokoch sa začali prejavovať naplno. Ziaľbohu, 
mnoho síl vydali na veci, kto·ré by neboli museli vydálvaf. Osobne by som v šak 
ešte - a.kokoľ.vek s.úhla.sím so všetkým, čo poveda.} Peter Fa Uin - cltcel rorz:množiť 
ra.d tých diel, čo sa tu spomínali ako rozhodný prínos tohto obdobia. Na prvom 
mies te chcem spomenúC: Bázlikovu operu Peter a Lucia - už aj preto, lebo sa 
(l omnievam, že :po predvedení tohto diela bude zase viacej konkrétnych príležitostí 
diskutovať o syntéze, a to syntéze technickej i duoho,vnej, pretože sa mi zdá, že 
Peter a Lucia je sv&jím spôsobGm as·poň v ope11nej tvorbe niečím podobným ako 
svojho času Krútňa.va a Vzkriesenie. A n,em()Žno zabudnúť ani na Zeljenkove St.ruk
túry, Kolmanov Panegýrikos a a.ni na Benešovu operu na Andersenov námet. 

JURAJ HATRlK 

Prečo u nás nie je zatiaľ o.sobnosf, kt.o.rá by bola schopná vytvoriť syntézu tých 
antro.pomorfných mGmenrov a technických prostriedkov? Myslím, že tu treba ho
vo-rif a.j o celkov.ej vzdelanost.nej úro.vni a tra.dícii medzi našimi skladateľmi. Od 
rudi, ktoti-í dostali veľmi slabú všeobecnú príp.l'avu , nemôžeme chcie€, &by stačili 
na tieto úlohy .. A tak isto aj výchova skladateľov je u nás zatiaľ miestom, kde 
starsí majstri môžu svojvoľne a bez kontroly uplatňovať svoju vieru, ktorej sa 
už inde neverí. A práYe výcho.va skladateľov, ktorá sa niekedy zvrháva až na 
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zápas medzi úsilím mladého človeka oriento.vat sa v novej situácii a medzi už za
behanou a mnohokrát aj OSVedČenOU pedagogickOIU metódO.U, má za následok tieto 
komplikácie, lebo skla.dateJ.ia vychádzali z učilíšť v podstate d.ezorientovaní a stáli 
medzi dvoma mlynskými kameňmi, medzi tými pedagogickými požiadavkami a me
dzi tým, čo sa dialo okolo nich. Podobne aj nedostatok všeobecných zá.kiadných 
vedomostí z fyziky, ma.tematiky a logiky má vPlyv na to, že taký generačný team, 
ktorý by bol schopný usku,točn>if to, čo požaduje Faltin, zatiaľ nemáme, a nemáme 
ani objektív,ne pred·poklady, aby sa zrodil. 

OSKAR ELSCHEK 

Vieme veľmi dobre, že dnešní tridsiatnici vyrástli nielen v škole, a.Ie aj v tom, 
čo oni ako sloveuskú hudbu chápali a vnímali. Nemajú odmietavý pomer k hud,be 
staršej gene.rácie, skôr naopak, ale akási obava neodtrhnú( sa pôsobila na. nich 
azda viac retardujúco ako na starších skladaieľov. Zdá sa mi, ako keby práve 
tí starší vedeli bez väčšej škrupu16znosti menif svoj štýl na roodiel od mladších, 
čo ešte nijaký homogénny štýl nemali. 

ZDENKO NOVACEK -

Našiel som v mladej tvorbe niekoľko pozoruhodných skladieb, viem o nich, ale 
i tak zazlievam tejto mladšej generácii td veci. Na niektorých skladbách vidím 
veľmi málG vynalOIŽenej p.ráce. Myslim na tie všelijaké "drobnosti", kto·ré skôr pô
sobia len dojmom skic k niečomu. PGtom druhá vec: ten jednostranný, prevažne 
až tak trošku módny príklon k ,vÝslovnému pesimizmu. A tretia záležitost, že mnohí 
z týchto skladateľov sa tvária avantgardne, čím by radi zastreli, že mnohé ich 
postupy a myslenie je z európskeho hľadiska značne epigónske. 

PETER FALTIN 

Na romiel od drr. No-váčka nevidím, žiar, v spomenutých dielach ani ten pesi
mizmus. Keby tam bol, tak by som povedal, ch·va.IabGhu, že je tam aspoň to, že je 
tam vôbec nejaká myšlienka., hoci taká, o ktorej ·možno diskutovať. Sonáta cano
nica, to je perfek.tná aplikácia elementárnych postupov do,bovej tecbn,fky a ne
pri,piso;val by som jej nejaké filozofické po~die. Aspoň ja ho tam necítim. Keby 
sme mohli hoiVorif, že tá.to g·enerácia je angažovaná takým a takým spôsobom, že 
hoci je i pesimistická, po.tom by sme mohli začaf diskutova( o oprávnenost.i tejto 
orientácie. Ale dnešná úroveň tvorby nám ešte nedá-va možno.st zasiahnut do t,ejtG 
vlastnej sféry umenia.. Zdá sa mi, že to na.jkva.Jitnejšie, čo dnes vzniká v svetDvej 
i slovenskej kultúre, je výsledkom zvn.útom.enia sveta umelcovej hlbinnej seba
analýzy a analýzy životného pocitu dnešnéhG sveta. Obdobie experimentovania -
nie v negatívnom zmysle - ale hľadania nových materiálno-technických pozícií, 
má svetová kultúra už za sebou. V tom je napríklad rozdiel medzi medzÍivojnGvou 
a súčasnou avantgardou. U nás ešte vždy len dobýjame priestor, bojujeme proti 
tzv. konv enciám a poloha myšlienkovej výipovede umenia na tomto novom priesto.re 
je ešte ďaleko pred nami. Fulla a Bazovský robia v podstate tým istým spôsobom, 
a stále sú veľkí aj bez hľadania novej orientácie a experimentovania. Tak isto 
No,vomeský neexperimentuje na spôsob Stachu alebo Ondruša, ale robí tak, ako 
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•·obil vždy, a v tejto lín-ii ide ďalej. A je veľký a nový práve tým, že nepotrebuje 
koketo-vaf s avanltgardou, lebo bol avantgardlllý už dávno predtým. Dnes hovorí n-ie 
novo, a le predovšetkým viac ako tí osta.tní. 

No aby som vniesol aj trochu optimizmu do toho trojročného obdobia, chcem 
poveda€, čo sa mi v uplynulom období velmi páčilo, Ako&i ticho, bez povelu a bez 
hesiel a, žiaľ, i bel: ak·tivmej účasti kritiky sa začal ten prepotrebný proces, ktorý 
by som po d()teraz uvádzanom procese integrácie a zvnútornenia nazval do tretice 
procesom hodnotofttvoll1llým. Jasne a akosi samozrejme sa diferencovala hodnota od 
nehodnoty, aspoň .v tých najnáp,adnej5íeh prejavoch. 

Pozrime sa, aká bola situácia ešte pred 3-4 rokmi? Bola tu vedúca trojka, 
potom bola d'alšia. trojka: Kardoš-očenáš--Jurovský, hoci dodnes neviem pochopif, 
prečo práve tí traja, a prečo nie aj Holoubek, pot"m pcišli ostatm, od toho Ho
loubka a Ferenczyho až po Prášila a H:irn~ra ako osvedčený "jednotný front" hod
nôt a talentov. Potom nas.tú-pili akýsi mladí; vedno Zeljenka s Donátovou a Hru
šovský so Slá.dlmW.čom. Dnešný O<braz je trocha iný, .vlastne taký istý, ako bOil, len 
tlnes si to už môžeme dovoli! aj nahlas poveda€. Tá prvá trojica - nechcem tu 
robit š.I>ortové rebríčky - vytvorila nespo.rue najvyššie hodnoty, hi)CÍ sa vnútorne 
tiež veľmi diferencovala. Myslím, že ich dnes viacej vecí rozdeľuje, ako spája. 
K tej ďalšej trojici celkom prirod~.~:ene pristúpil Holoubek, lebo sem aj generačne 
aj štýlove patriL Okrem toho sa dnes už ukázal evidentný rozdiel medzi tvo111bou 
Očenáša a Jurovského na jednej strane a Kardoša a Holoubka na strane druhej. 
Pokiaľ ide o ten nasledujúci jednOitný a široký front, je jasné, že tu vynikli 1-2 
individuality, myslím pred{).všetkým na Ferenczyho, a tí ostatní tvoria nevyhnutné 
zázemie, ktoré lLS!POň za. tie tri roky nepovedalo žiadne význa.nmé slovo. Generáciu 
Bu.rlas, llr:uŠO'V!;ký, postihol osud najtragickejšie. O tu;v, "druhom prúde"' sme ho
vorili dosť a teraz sa rodí jeden veľký pro,blém, problém tvor.by tých na.jmlad·· 
ších, pretoie títo sú dnes vo veku, keď Zeljenka a. Kolma;n prichádzali s výraz
nými kompozícialni. Neviem si vysvetlif, prečo práve títo sú fúzatejší ako tí 
najstarší, hooi majú tie najideálmejšie podmienky. Nekomponujú ani zaujímavo, a.ni 
dobre. Dúfam, že sa nerodí zásoba do rezervácie priemernosti. Keď už hovoríme 
celkom oprávnene kriticky o tvOJ:Ibe diruhého prúdu a llovorili sme o staršej gene
rácii, bolo by dobré vyliadrU sa aj k ostatnej tvorbe, lebo sa mi zdá tr·oohu ne
spravodlivé díva€ sa kriticky na jednu generáciu, a. o ostatných vôbec neho.vorif. 

Reminiscencie na ll. sjazd 

MARIÁN JURlK 

Niekoľko.kirá.t sme už spomenuli veľký význam II. sjazdu sväzu skladateľov, no 
ja si myslim, že sa trochu zjednodušene preceiluje, pretože podľa môjho názoru 
sjaiZd nevytvoril predi)Oklady pre tvorbu. Vytvoril len predpoklady pre hovorenie 
o tvol"be, pre väčšie-menšie dísk.usie. Nakoniec všetci skladatelia v podstate píšu 
tak ako do U. sja.zdu, a boli • by tak písáli, aj keby •ten sjazd nebol. 

.'\k hovorime aj o · poňtívnych stránkach, pOQll'.inre sa., ako sa. uplatnili ho.tové 
diela v -živo,te. Ktoré najlepšie diela. z :mlaAišej generácie sa objavili na.priklad na 
koncerioch Slovenskej filharmónie? A Čl) bolo nahrané, to ~ nahralo zase len 
vd'aka záujnlu príslušníkov mladšej generácie. Jedno z uznesení n. s,iaiZdu bolo 
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postara.! sa o zliln-idovanie diletantizmu v našej hudobnej tvorbe. V tejto obla-sti 
sa, myslím, neuskutočnilo taknter nič, práve naopak, v ro7ihlase i · v televi7iii, hllL!v
ne v scé1úckých hudbách, diletantizmus naďalej kvitne, dostáva ohromnú štátnu 
finančnú podporu. To si asi sväz za tie tri roky nestačil všimnút. Na jednej strane 
tie najlepšie díela mladých skladateľov - nechcem známkova€ - za-zneli n-apríklad 
raz alebo sa občas objavili v ro-zhlaso-vom vysielaní. Na druhej strane diela, ktoré 
práve kolega Nováček vyzdvihol - Malo.vcov Kryptogram alebo Kolmanova Ca
nonica - sa vzhľadom na význam a hodnoty, aké majú, hrajú príliš čas·to. Myslím, 
že špeciáLne Kry.p,togram je kom.poráčná hračka. Skladateľ má na ňu právo, ale 
je to ďaleko od umeleckých ambícií a od tvorivého fondu, aký napriklad Malovec 
má. A práve preto sa snád' príliš krit-icky pozerám n a toto posledné obdobie mla
dej tvorby. U Malovca ostáva jeho najlepšou skladbou staršia absolventská . pre
dohra. Podobne i Canonica je iba technická etuda, tak isto ako MoHzácia alebo 
mnohé iné sklad,by, ktoré vd'aka súboru Hudba dneška zisklLlvajú šir-okú publicitu. 
'ľo je správne, že určitá tvorba má publicitu, tak by to malo byt, preto~e čím 

čast-ejšie · má človek možnost počúva€ ju, tým väčšmi sa ut.vrd2luje v tom, že na
príklad Kryptogram dnes už nemá taký v tip, ako mal pri prvých predvedemach, 
a na druhej strallle diela, ktoré sa vy7inačujú svojou zaangažovanosfou a vnúto!l'
nou ho.dnoton, zos.hi.lvajú v podsta<te v priečinkoch a archívoch. Vzmkla taká pa
radoxná situácia a nev·iem, či to všetko nie je aj určitá konvencia. Vtedy, ked' 
sme nesmeli, tak sme chceli robit, a teraz ked' môžeme, akosi nám to nejde. 

MAROŠ VAJIHCKA 

Chcem hovorit na motto tej zaangažo.vanosti, i keď samotný po.jem pova~.~:uJem 
za velmi n ejasný. Ale ak ho budeme interpretova( tak, ako to naznačil Peter Fa-Uin, 
t. j , ako snahu o hlbokú ľudskú výpoveď, myslím si, že tá skepsa nie je celkom 
namieste. Mne Zeljenko.va Hudba pre sbor a Oll'ohester povie veľmi veľa. Je to 
skutočne taká výpoved', aká v ko.ntexte slovenskej hudby neodwela. Tak isto si 
myslím, že hlbokou ľudskou výpoveďou je Panegýrikos Petra Kolmana, ako aj Ber
gerove Transformooie, a pokiaľ môžem usudzovat z toho, čo. som už počul, i BázU
kova nová opera. 

Tri roky, to je velmi zmedooterný úsek v dejinách jednej národnej kultúry. 
Nesmieme zabúdaf, že napríklad taký Zeljenka, Malo.vec a nakoniec aj iní nekom
pon.ujú len velké diela, ale komponujú i scénické hudby, ktorých angažovanosť 
vôbec nie je zanedba-teľná. 

Tu sa vera spomína posledný sja!Ld. Sjazd je sja/Zd, ale ja si myslím, že to nie 
je také delidlo, alko sa všeobecne myslí. Skutoiíne olllDObo závažnejšou udalosťou 
bol vznik Hudby dneška alebo v na.ších kontextoch nakoniec aj legalizácia. !ono
syntetického štúd~a v roohla.se. Omnoho zá.vdne,i5ou ako ktorákoľvek diskusia alebo 
ktorý>koľvek SjaiZd. . . 

PETER FAI.lTIN 

Som ďaleko od . tendencii , považova( . s jazdy • a vý>r~ia revolúcií za prelomo.vé 
pre dejiny kultúry, ale myslimr že špeciálne H. sja2ld; ·ktorý· predchádaal vtedy XU. 
sjazd KSÚ, zmenil celú kultúrnopolitickú atmosféru a prispel aj k tomu, že štú,. 
dio syntetick·ej budby mohlo vôbec vzndknúf a ~ Hudba dneška mohla legálne 
koncertovat. 
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A aj na-priek všetkým dobrým scénickým hudbám myslím, že prá.ve m yšlien
ka,vá úro·veň našej tvorby (a stále zdôrazňujem, že nejde Jen o tvorbu mladej 
generácie), nie je na tej úrovni, na akej by mala byt, aby bola viac ako lokáln.ou 
záležitosfou. Scénické hndhy, to je žáner účelo.vý, ktorý svojou povahou musí byt: 
deskriptívny, čo však ešte nie je znakom angažovanosti. 

Sväz skladateľov- hľadanie koncepcie 

MARIÁN JURlK 

Chcel by som celkom o.tvorene povedaf, p•rečo nesúhlasím s názorom, že II. 
sjarzd mal nejaký význam pre tvorbu. Od s·viizu po ll. sjarzde som čakal, že bude 
novú tvorbu podnerovaf, teda nielenže bude Iegaliz01vat to, čo sa už dosiahlo a čo 
sa aj bez neho robilo a čo by malo by( samo.zrejmé, Myslel som, že nie tba nie
kto.rí skladatelia budú dosiáivat: tvorivé o.bjedná.vky, ale že sa nám podarí uskutoč
niť Medziná-rodný týždeň súčasnej hudby, a .čoho .sme ·sa d~ili? že práve zo svä
zového fór·a nie je ten·to Týždeň inicia.tivne podporovaný a že sa podporí až vtedy, 
ked už nie je momé klásf d'alší odpor. Ciže ešte stále sú tu tie isté známe proti
tendencie a byl'okratizo,va.nie. Jestvuje f.es.tivalový výbo·r, ktorý má zodpo•vedaf aj za 
tento fest.ival, sedia v ňom členovia sväzu skladateľov, no z tohto festivalového vý
boru musí ísf pripis na sväz, kde sa to náležite skomplikuje a patrične odd·iall. 
To je úkaz, žiaľ, nenormálny. 

Alebo na jednej stl'ane sa napriklad žiada pred uvedením vidiet: partitúru Kol
mana, Kupkoviea, Bokesa alebo Kelemena-, ale nežiada sa vopred vidiet: partitúru 
Hrušovského, Kamoša, Zimmera a i. 

Zdá sa, že chyba je v systéme práce sväzu. Ja si myslím, že sa zmenila iba 
určitá konštelácia výbol'ov, nastal tu určitý presun niektorých Judí, niek,torí pod 
tlakom určLtých oko•lností z verejného fó.ra odišli, ale i tak fo-rsírujú určitú líniu 
sväzu. Tí noví strat>iJ.i svoju revolučnosf, pracujú typicky "sväzovo", len na vyššej 
úro.vni ako ich predchodco.via. 

OSKÁR ELSCHEK 

Myslíte si, že tvorba je tll>ká, aká je, preto, že systém sväzovej práce je nevy
hovujúci? 

MARIÁN JURÍK 

To j.e jedna z príčin. Skladatera nemožno prinútH kmnponovaf, ale mož.no mu daC 
určitú príležitost na komponovanie. Keby sa bol u nás uskutočnil Medzinároňn:j:· 
týždeň súčasnej hudby a skladatelia by dostali tvorivé ponuky a vedeli by, že budú 
maf možnosf svoje veci počuf, že sem prídu zahraniční kritici, skladatelia a age,nH. 
to všetko by veľmi podnietilo tvorbu. V tom je obrovský význam Varšavskej jesene 
Jlre poľskú hudbu a v tom sú príčiny úžasnej a.ktivity poľských skladateľo·v. Sväz 
tým, že nepodporuje tento festival, koná vlastne proti svojmu poslaniu. 
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Nedá sa povedaf, že by sväz neveno.val tvorbe pozornosf, lebo pre určitú časf 
slovenskej tvorby niečo pozitívne urobil. Jednotlivé diela sa uvádzajú, posielajú sa 
von, aj sa hrajú, nachádzajú aj morálne a finančné výbody. Pra.vda, nie všetko, 
čo sa oficiálne vyzdvihuje, predstavuje najvyššiu kvalitu. Napríklad ani v oficiál
n.ych súfažiach odmenené diela nereprezentujú pozitívne hodnoty slovenskej hudby. 

OSKÁR ELSCHEK 

Dalo by sa špecifikOIVaf, aký druh tvorby je oficiózne zo sväzGvej -pôdy podporo
vaný a ktorá časf ,tvol'by sa z oficiálneho sväzového fóra nepodporuje? 

MARIÁN JURlK 

Na to moino OO•PGVedaf trochu širšie. Pre literatúru, drámu, poéziu, film, zname
nali patričné sjazdy .veľký prelom a mali veľký význam, pretože uvoľnili myšlien
kový svet. Pretože literatúra dostala. molnosf vyjadriť sa ,k mnohým pálčivým spo
ločenským, poliltickým a mo.rálnym problémom svojej doby. Kdežto mladá hudobná 
a ·výtvarná generácia bola bitá len preto, že používala iné prostriedky, ktoré sa 
netešili oficiálnemu uznaniu. Predsa Oswienčim nebol bitý za to, že sa vyjadro,val 
k stále a.kttuálnej myšlienke, ale za ,to, že sa tam ,.karikoval" ľudsk.ý hlas. Ak vzniklo 
zlé dielo, ale nie so ,,znetvorenou" slo,venčinou, bolo všetko v poriadku. Spejeme 
teda k tomu, že sa ,podpomje tvorba •V podstate tradičná, konzervatívna a kon
ven.čná, dodriia.vajúca .UI'čité školské t«"adície, k,torá nikomu neprekáža - ja trvám 
na označení, že je to hudba konzervatívna. 

ZDENKO NOV ÁCEK 

Ja mám na to mierne odlišný názor. Myslím si, že sUa kultú.l1tlej politiky nejake,j 
inštitúcie, ako je sväz, sa nemeria. len tým, ako pollporuje to naj·progresívnejšie 
špičkové um·enie. My tu, súdmhovia, všetci hovoríme z po-schodia našich estetických 
predstáv, našej esietiskej kultivova.nosti, a. pritom ,zabúdame trochu sa pozrief, ako 
to vyzerá dolu. Ak sväz má určUú snahu, snahu venovat: sa zveľaďovaniu zázemia, 
chce tých ľudí raz dostať predsa trochu vyššie, tak možno, že v tom je určiiý cieľ, 
určitý zámer, ktorého renta.bilitu v tejto chvíli ešte nevieme dostatočne ocenif. 

OSKÁR ELSCIIEK 

Ja si zas myslím, že eminentnou úlohou sväzu skladateľov je staraC sa o tvorbu, 
o prog.resivnu tvorbu. Na otázku, ako sa dá uplatníf, v akej 'Širokej miere a čo 

všetko sa uplatní, na .to, myslím si, existuje .predsa viac inštit~Í,1lií, po.čnúc od pove
re.níctva po KDK. Sam~ejme, práca .týchto. inštitúcii by sväzu n emala byf ľaho
stajná, ale h-lavná úloha by azda ,predsa mala spačivaf rv tom, čo on podporuje. 
Lebo vieme velmi dobre, že tie osta.tné mštitúcie 1pracujú viac-menej predsa Jen 
na komerčnej základni. Ale n'a. sväze skladateľov by tie aspekity mali byf azda 
trochu prezieravejšie ·a .predvídavejšie. Sväz by nemal myslieť len na ;to, čo sa 
momeutálne môže UPlatnU, ale predovšetkým na to, aké hodnoty sa vytvárajú pre 
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národnú kultúru bez ohladu na to, či sa teraz momentálne budú hraf, alebo nie. 
Samozrejme, že sväz by sa ma-l staraf aj o to, a.by sa dobré skladby aj hrali. 

ZDENKO NOV ACEK 

Ale ktoré s'ii ,tie dobré? Ja som myslel, že v .tomto medzisja.zdovom o-bdobí sa 
podarí lepšie rozdeli( hodnot-y, a.by sa s nimi dalo operatívnejšie a lepšie man-ipu
lovat v domácom i v európskom kontexte. To sa .podla môjho. názoru - i keď tu 
bolo niekoľko rpoktusov - predsa len nepodarilo·. Dúf-al som, že napriek roroielností 
estetických koncepcií sa vytvorí lepšie sväzové ovzdušie. Ak niekto bneď nekričal 
hurá" na všetko, čo sa po II. sjazde na.písalo, hoci to bol -len !IKlkus či skica, už 

~ol očierňovaný a vyhlasova:ný za sta.rého a permanenrtného dogma.tika. Zabudlo sa 
na to, že n-ie každý zo svojho preSIV.edčenia lmed' kričal "hurá" na všetko. Pova
žujem za veľký klad a za preja.v norrmalizácie atmosféry, ie dnes samotní repre
zentanti mladšej generácie dokonca kritickejšie hodnotia hudbu svojich ro.vesníkov, 
ako by som ju ho.dnotil ja, hooi - ako som .uviedol - očakával som od nich v pod
mienkach, .kitot'é s.i <vytvorili, viac. Chlapci, sedeli ste .v rozhlase. Jurík ·mal v jrUkách 
celé VYSielanie umeleckej hudby. Parik je v televízii. Máte možnosti, máte pod
mienky, je to tak? 

MARIAN JURIK 

Tie "podmien-ky" vyzerajú v skutočnosti tak, že som práve pre mladú hudbu 
musel z rozhlasu odísf. Vytvorili sa podmienky? NevytvorilL Stačí si prečítať Stilcov 
(:lánok v Hudobných roohladoch, čo píše na margo vysielania Bratislawy - že 
Bra.tisla.va zamorila rozhlas postseriá lno.u a neviem ešte akou hudbou. A bolo to 
po II. sjazde. Dokonca sa. píšu veci, ktoré nie sú pl'avdivé. Koľko skladieb sa u nás 
vtedy napísalo postseriálnou techniko·u? Ze to nebola pravda, to ni'komu neprekážal 

MAROS VAJDICKA 

Myslím, že by bolo užitočné zamyslief sa, akú úlohu m á vlastne sväz. Neviem. 
ako je .to možné, že organizácia, ktorá &ústreďuje všetkých skladateľov a ieoretiko.v, 
diskutuje o vše.tkom možnom, ale o tvorbe čG najmenej. Sväz má síce ľudí a orgány, 
a le tie ešte nevytvorili atmosféru pre takúto diskusiu. Je to .v poriadku? V Stát.nom 
hudobnom VYda.vateľstve je napríklad redakčná rada, no má pomerne veľmi malé 
práva a jej zloženie už vôbec tlie je na tkovni II. sjazdu. Mala by •tam byt zastúpená 
aj generácia mladších skladateľo:v i hudobných kritikov a predovšetkým tých kriti-· 
kov, ktorí sledujú tvorbu i interpretačný živo.t. 

A takto, keby sme to zobrali rad-radom, je tu akási podivná symbióza čohosi, 
čo ešte preživa z todto obdo-bia ,pred IL sjazdom, a toho nového. To znamená, že 
sa tu akosi stále manévruje. Státne a po-litické orgány ma.jú svoju celkom jasnú 
a jednoznačnú funkciu a sväz by m a l maf tiež svoju jasnú koncepciu - no mal by 
nielen rokova( a VYjadrovať sa, ale mal by maC ,program, ktorý by cieľavedome 
realizoval. Sväz sup-Luje funkcie niekoľkých inštitúcií, •ktMé by mali by€ veľmi jasne 
diferencované. S,väz nezodpovedá a nemôže zodpovedaf za hudobné vzdelalllie, ale 
môže poveda-C rozhodujúce slovo o tvorbe, a zasa nijaký praco,vník Slovenskej národ-
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nej rady nemôže byf braný na zodpovednost za to, že sa tu tvorí a a.ko sa. tvorí, ale 
naopak, mal by zodpovedať za hudobnú výchovu. 

JURAJ HATRIK 

Sväz namiesto vlastnej koncepcie iba rokuje o probléme iných inštitúcií, prípadne· 
uskutočňuje ich požiadavky. Tým sa sväz stáva mŕtvou organizáciou, najmä čo sa 
týka prijímania, hodnotenia a ukladania hodnôt, pretože niet programu, v mene. 
ktorého by sa niečo konkrétne robilo. J a som po. sja.zde čakal, že oa sväzovej pôde 
sa bude hovori€ o .tvorbe. Nie tak potajomky, ani nie auiGritatívne a oficiálne, ale 
pracovne. Na sväzo,vej pôde sa ešte stále nepodarilo r ealizovaf dialóg kiritikov so 
skladateľmi. Pritom je to jediné fórum, o~ia.r •by sväz mohol če11p·ae nejaké infOtr
mácie a podnety, z ktorých by sa zrodila sväzová koncepcia. 

OSKAR ELSCHEK 

v· minulosti sväzy koncepciu mali. Samoorejme, dnes hovoríme o týchto koncep-· 
ciách vo veľmi negatívnom zmysle. 

PETER FALTIN 

Ale to bola ko.ncepcia vnútená. Dnes, ked sú možnosti nielen ,,koncepciu" VYkO
návať, ale si ju a.j VY-tvoriť, sa ukázalo, že sväz .na tú-to úlohu ešte nie je zrelý~ 
alebo že takúto ko.ncepciu vôbec vytvorit nemožno. 

JURAJ HATRÍK 

Sväz nemôže IÍ!ba sn:plovaf rôzne .itnštitúcie, ,aJe mal .by dosiahnuC .právo spolu
rozhodovania o zásadných veciach v hudobnej kultúre. Sväz by mal mat zástupcov 
všade, kde sa rozhoduje D .kultúrnopolitických otázkach. N111priklad sväz nemá zá~ 
stupcu v kolégiu po·vereníka., do ktorého ako do ,prvého filtra prichádzajú všetky 
informácie, kde sa rozboduje o najdôležitejších veciach. Ale títo· ľudia by mali maf 
aj nejakú kompetenciu, lebo by zastupO<vali oorgán, ktorý by mal bnf každý vážne. 
Cesta formálnych zástupcov sa ukarzuje neplodná. Parík je síce v televízii a verím, 
že sa usiluje uplatňova( správne stano;"iská, ale ako jedno·tlivec nemá dosta,točný 

priestor, pretQ2e je drvený mašinériou inštitúcie, kto•rá častGkrát nemá nič spoločné 
so skutočnými objektivnymi potrebami. Treba. zásadne zmeni( štruMúru a spôsob 

·práce svä.zu a rozhodne by sa malo presun,úť - to je môj osobný názor - ťažisko 
sväzovej práce do hudo,bného info.rmačného strediska, n emal by to byť formálny 
orgán s jedným človekom, ale orgáno kľúčo.vý. Bez takej všestralUlej informova nosti 
sa nemôže zrodiC ani kmtštruktívny a zá.važný program. My máme len funkcionárov 
sväzu, ktorí ustavične hľadajú n ejakú osvedčenú "líniu", poletujú v týchto. pod
mienka® a n ie sú schopní zauja€ jednoznačné a rozhodné s~ovisko. Keby ta-ký 
funkci()nár vedel, že má zázemie v svojom sväze, že tam prebehli určité diskusie, 
ktoré sa tak a tak postavili k tvorbe, alebo že sa vynorili také a také diela, ktoré 
by bolo po.trebné umiestni€, mO'hol by sa VYtvoriť názor a. v jeho mene i čosi robiť~ 

a nielen fU!tlkcionárčiC. To všetko nie je chyba osobná, ale je to chyba cel:kového· 
nedost-atku postoja v tej štruktúre, nedostatku rôznych kamálov a výmeny informácií. 
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NAĎA FOLDVÁRIOVÄ 

Ja by som toto medzisjazdo.vé obdobie charakterizovala ako prechodné obdobie, 
v ktorom dožívajú tendencie spred druhého sjazdu, ale sú ohromne silné, silnejšie, 
než by sa člov-ek na PIWÝ pohfad nazda l, a toto vyvoláva určitý neprirodzený stav. 
Podmieňuje a vysvetľuje to protikladné veci : na jednej s trane bujnenie nezdravý 
mant·ineli2l111US - vyvolaný napriklad aj pravidlom: starí bohovia !l'ýchle prijímajú 
nové n á boženstvo, a;by .nestratili svoje tróny. Na druhej strane hatenie pri rodzeného 
rozvoja a stagnáciu : po<Vedzme v roo;hlase, alebo v spomínanom hudobn{)m vydava
teľstve - hoci myslím, že tam sa predsa u ž dačo spravilo. 

PETER FALTIN 

Myslím, že by botlo utópiou žiada(, aby sa dnes - .v tomto desaťročí a n eviem 
ešt e ako dlho - hodnťl,tila tvorba na pôde s~väzu. Jednoducho p["eto, že nie sú vytvo
re.né podmienky pre nonnálny ľudský dialóg. Spomeňte si na onen .povestný marcový 
a ktív sväzu, a pocho.píte, že to dnes nie je pro.blém org.animčno-,koncepčný, ale pri
márny problém ľudskej márnomyseľnosti a nedotknuteľnosti, prirodzený u k aždého 
umelca. Neprirodzené je však to, že sväz tento postoj podporuje tým, že sa ho 
nesn~í ovplyvňova;t. I roto sa dá vys.\'etlif tým, že sväz, to je 7Ja dnešne j konštelácie 
- a to je taký n epísaný zákon - inšt~túcia na ochranu skladateľov _ proti akýmsi 
"krágľo,vaiom". Ak si kritik do.volí vyslovif názor, že is~ dirigentovi sa n epo
darilo dobre interpretova( jedno d ielo, a iný vyslo<Ví názor o skla.d·be niektorého 
staršieho- skladateľa, tak namiesto toho, a by sa ,vy.vráňli ich konkrétne argumenty 
a aby sa usvedčili z toho, že sú hlupáci, označia sa ústami veľkej autority za likvi
dátorov staršej gen-erácie, prípadne celej slnvenskej n á-radnej hudby (na čo všetko 
je t en národ dobrý) alebo sa ich metódy vyhlásia za "horšie ako gestapáeke", h oci 
každý dobre vie, že dnes žiadna kritika nikoho n emôže stáf miest-o. Najjednoduchšie 
je však zahrať veci do vôd politickej demagógie. Po.tom aspoň netreba polemizOova f 
vecnými argumentmi. A celý sväz .t;fieska, lebo. každý vie, že keby dnes nezatilieskal 
proti kritilu~vi, ~rý má výhrady prati kolegovi, tak zajtra by iný kritik mohol 
ma.f výhrady proti nemu. A tak sa pod heslami "boja proti tero-ru mladých", " boja 
pr()t i likvidátorom ná-rodnej hudby", "boja za morálku a slušnosť" verejne nadáva 
do gesta.pákov ale:bo - aby sm e -išli s duchom času - i do čínskych červených 

ga rdistov, čím sa vytvára atmosféra, o k-torej tu teoretizujeme a;ko nejakí zahraniční 
experti, akoby sme -nežili tn, v tejto Bratislawe, a nevedeli, že to všetko má oveľa 
prozaick-ejšie korene. Ak niečo sväzu zazlievam, tak ani nie natoľko veľké otázky 
koncepcií a. metód, ale skôr zlyhas.ie pri úlohe .normatizovania ľudských vzfaho.v, bez 
čoho nikdy n edôjde k tomu d-ialógu, po akom dnes voláme. 

ZMENA TERMÍNU 111. SJAZDU SVÄZU SLOVENSKÝCH SKLADATHOV 
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Dovoľujeme si upo:wrniť čitateľov, že po uverejnen í zprá
vy o termíne sjazdu SSS v ČÍJSle 9 SH/66 došlo k presu
nutiru termínu .s ja·Lidového ro~ovania. III. s jazd sa zíde 
v Bratislave dňa 20. a 21. marca 1967. 

SKLADATEliA A INTERPRETI O KRITIKE 

.... 1. čo očakávate ako skladateľ, výkonný umelec od 
kritiky? Pripúšťate, ž·e by kritik mohol do nejakej 
miery ovplyvniť Vaše budúce dielo, či výkon? čím? 

.... 2. Kritik nevie komponovať ako Vy a nevie hrať na 
nástroji ako Vy. Je vôbec kompetentný vyjadriť 
sa k Vášmu dielu, či výkonu? Prečo? 

.... 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. čo si vzhladom na takto vymedzené pÓslanie kri
tiky myslíte o slovenskej (českej) kritike? čo jej 
chýba k tomu, aby splňala Vaše požiadavky klade
né na kritiku? 

.... 5. čo rozumiete pod požiadavkou odbornosti kritiky? 

.... 6. Má kritik právo na svoj subjektívny názor na Vaše 
dielo, či výkon, alebo sa má snažiť ho "objektivi
zovať"? čím sa podľa Vás líši subjektívna kritika 
a obje·ktívna? 

.... 7. Ovplyvnila Vás už nejaká kritika? Pomohla Vám. 
priviedla Vás k hlbšiemu zamysleniu sa nad Vaším 
dielom, či výkonom, alebo Vás len potešilo 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, podla 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 bez 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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ALOIS RABA 

1. A!by s>kladlatele, jeho úsili a warbu neo;dci.zmral vefej~no.s:ti -neuválženými a ned·o
ložený!mä posudky. 'Dvit!I!Čí ;pra:covmí'k nemá čas a~ni chut a:nd ~né mo2mosti pfed 
verejností se v tli5lk!u há:j'ilti. 

2. Veane pdsOIUdlirtli SikllJadibu nebo sdeJ.:1ti o nli verejnosti SIVÚ!j diojem v den111ím 
tisku po jednom a n e vždy dokonalém prevedení je velmi nesnadné. Vyžaduje od 
k--rti.tilka, a by nevihiOidm.ýun a neob:ra:tmým Zipú.<;iobem ·nenlairušOVIal ohut •vefe:jrnoo.ti o dflo 
dá:le se ZtlljÍJJ:lWltli .' 

3. NekQmpcmUljící k!niJtliik či laljjk mliže m ÍIÚi syou pfeili>taMu o kom.pooťČll1ím rzjpu
sobu treba s'Oulddbé hudby. Sklad:at€11 se však Sll'laží uskutentt pf€!d~vším &vé tvúa"čí 
zámery. 

4. Ceští h 'Uide,b'ní iklrliJt!ih'Qvé Zía uvedené obtížmé s•il1luace a po obdOibí SltahlmJském 
píSi celkem UiV~lfuve. Nladlall'lý, s1uchove i cifuve 1vmfuniaJvý a pcmč.ený posl11.1aha:č dwede 
i po jednom prov(;ldení o,dhadno;u;t hodn).ot,u skJ.:a:dby. Slave:n.61lrou >kriti!ku sous.ta.rvne 
sledotvati ·- nemá.nn prí1ež!itQSt. 

5. Shodru m eiZli. hudeblní tivorbo,u a Olbe.celnSitvem by podd)orava!lo, k!dytby všichni 
kriltiikuvé wlá:d3illi ,,!PľaVWla hry"; to.tirž rU'll!lé ZipÚSQiby kompon:QVáll'lí, ales,poň vak 
deibre, jaik.o zinaijí SIPOI'ItQvlní pra:viliil:a hry spoľ'tovní Zipr.aJVodajwé a pfáltelé. 

6. Není jem práJvem, ale pr€1d€1VSím útlrolem k.rirtl~kla objlaiSňD!VIaiiíi. h1.11dební tvoobu, 
osobliitým Zipttsdbetm nailérzla!ti a :vylk!l~aiti dbijellit.ilv1ní ~oid~lolty um~ledké prá~e a t ím 
i školiti vmím!aiVosit abe!c~a. 

H.adnotmá u!melleeiká dNa Pl10sfaizJuijí se časern i p r.es špatmé lmitilky. Ba prá!ve ty.to 
1:-:as.to upoz.omudí WJ.íiiTllavé a noiVé hod!nO!tY hleda:jící pQISil.ludhru:e na or.i~áJlln:Q's!t. 
· 7. Osobne neanell jsem a neaná.nn 'V11i.rv na klrtútik!u. Psa1l jsem a píš.'i tatkOV® hudbu, 
jakou c hc.i. a ďqvEidu. Ce'lkem - mé skllia.clby, ať pul.,, Otv:rtt- či šestfuncxtánavé, .tematicky 
i atematické, zajímaly a zajímají obecenstvo i kritiku. . 

8. Je treba pr·eldeMŠím stále mepšm1ati podmíinJky pr!O t VI<XI1bu, pro.v<mováiní, .výk,la.d 
a vydá•vá:ní. To se u nás po51tlupne dé'je. 
· 9. Klladrnýcll i záď)omýoh -vecných krLtik si vážim. Podle SIVého zpUisobu hoonoceni 
vlais!tinícih i cirzíoh skiDakieb hodmiottím iV§ak i k!vaJltirtlu •kirii!tiikli a jejltdh k:m1Jilk. Jeme pro 
s.kmdatelS!lrou k>Piltii.ku krtilttiku není v tisku dlo..'<m mi!sta. S~á iVÝIIlltma názoru by 
byila p.rosipešná i pro verejnost. Zatím se provoZiuje ve 9va2lu äs. Slk!llada!telu. 

1 o. Kulit neOiffiylllnýiCih .si1!allinsk}·dh thiude:b'níJdh kJťJ!tiiku je :zla nátmii ; i zás1uhoo KSC. 
To .uvolňiUije SIV'o~ý, neboijáaný umeJ.e.dký proj~ a :z!l€U)Šlli.ie k!vlallitu soudrobé čeiS'ké 
i Silo.ve.nské hud<iliní tvorby. D()kazují to i verejné prehrávky porá'darné svazem 
Č·esk.ých a slcwa-nslkých sklad:altelú. 

JAN KLUSAK 

l . .KlriJtiik ;by mahll ovi1ÍfVIIlit mé budoucí dHo Mm, že by se me na ne n~ am by 
ml. nerínml, j'alké má b ýit, PI'~OrŽe jlimialk. me pr.eohází ohrut dél!ait cdkol~ {ovšem mažmá, 
že nej.lepší vt1'itv klr:iitikliv by m Oihl b:Ýit tem, že by mi bud•oucí dílla ro.zJmlou'VIa1 a já 
žádná nepSal). Od k!ri!Jiky očeká!vám, že bude pOSIUZIOvm, jaký jsem , nikoli jaký 
nejsem nebo jalký byrdh mel bý,t. Tj . . na!!Jíšu ... J.d trn.géddli,, ne'b.ude si stežo!V"a t , že j e má'lo 
komkká. 

2. KrLtiilk je samozrejme k-ompetentmí vyjáidiu:t se k mé práci, i když ne:tl1Il1í kom
pcmo:vat, tak jaiko mldhu docela dobre posoudi!t šparttn.o.u lqvtalljrt;u Clhiletba, krt;erý jím, 
tfeiblaže ne!UJmím ciMéb UIPéai, a jaJko lékiat múže s úspedhem léčfut ahorobiu, klterou 
sám neprodel:ail. Jen je nwtné se vmysJ.et a v;cíM!t do SIÍitulaice toho dn.llhého. 

3. Mysdím, že kTiof.>i.lk by mel deJatt obojí: tvorbu, s ,J{jj;erou se t~e seznamuje, 
analytsQova;t., popfítpmle p'rqp;agOIVIa!t, a pozde:i'i na zjevedh, kiteré jej ooovJášte zaôimají 
(.ldwtne nebo zárpo!me), :fmm,lliloMat SIVé OibeOJféjší ná/rory, s klterýmli. by nekidy vylkilá
daný autor treba nernJUSell souhil:asärt;. 

4. O.bávám se. že sorud.obé české hudební kritice oh}'ibí n~mho, nej;více pak láska 
k hu!d.be. 

5. Myslím só., že n et)p"dtfehnejší je opiiaiVdu ta lásk.a k !Veci; odbornost j~éhokoli 
druhu ved•le ní nlic neváží. Nev!adí mi toliík, n ezmá-'l'i. krno1fuk noty, jako posu-zu.je-li 
bez lásky. 
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6. Zdá se nri, že objekrt;itvmí kritilkla neexiisítuje, protože v pov:aze krutiky je za,Uij:a
tost. Kri Uk má tedy nejen právo na .subjekrtiilVI!lÍ náw:r, ale ami jljmý názor nemú.'že mílt. 

7. Nepamatuju .se, že by me dosud ne,ialká kritika o.viliivn!ill.a, a:si ne. Záp.orné hod
necení me nikdy nerozčúiuje, nao,'fY'ak, je · to daleko zábaivmejší čtení než kr.irtli:ky 
podhvaJmé, zvlášte po letedh.. 

8. Jisteže je trebra dfuferen:covaJt; nedúverruji však skU!Pmám a:nd programum. 
myslím si, že záleží ovžldy na je,dnQtll.äiv:dch, na tom, jak fovmu.loují SIVé soudy, a hlaiva1e 
na té lásce, o které jsem už miliuVill. 

9. Nepríjemne se dotkm!oluit se mú:že jen negta.bi'V1Il.í kl'1tika necllápa:vá (stejrne jialk:o 
se muže dotkinOil.lit noohálpavá k.Tii.tikla kladná) , naproti tomu jsem o sobe četl i zá
po;rné kri tiky, s kiter:r"'mi. jsem S'O,uhl:a5ihl.. 

10. Moje odpoveď 11~ twto otá'1iw nebude USiPCikoj·i(vá, protože jsem nečatl mnoho 
z t oho, co bych mel. Ubí se mi kr:itircké pnqj$'y I.la!ď.i<slraiV'a KHmy; pdkUid jde o h;ud
bu, mám rád A1:fu:eda Eimteóma, HQS!tims'kého, Jiarosl.wa :ama a Kar.la Ja:nečlkia. 
(Jsem s.i ovšem véidom, že vatšima z nfuoh netjso;u knl,"'ti!kové v p<Noláll'lí a že se kritiCky 
proje;vují jem pi'í1eži,tostne - smad i bo je príQinarČll1é). 

JARMIL BURGHA USER 

l. Mys:lím, že by kn:iitňkové melii. r<0l'išOV'at d Vojí :zJaimerení s:vé práce l)Odle tdho, 
pro jaký tjkr·Uih čtenáru IPÍŠÍ. V deuníffi tisku by meJ.o j.út spíše o runlmi pt'OIS!ti'edník:a 
mezi dflem a olbece1!1Srtlvern, piučemž o špartný;cíh veceah by byilio lépe vubec neps:at -
t ím by vyrbyi!O míls.to. jehož je ovš.ude .tarkQVý nedostattek. V odbo.rmém tisku je pak 
míSito 'l11a sk.uitečmé ktriiltlircké, a tfetba velimi prísné hoonocení. Kn'iit!ilk totiž neovllAovňlllje 
jen l.llffielce, arle i C)becelnstvo, a to i když k tkxmu sám v€rdorne nesmeruje. 

2. KažJdý člo;vék mú:že vyjádiíi:t své Sll.lbôak!tilvmí mínemí, SIVúj I\IIZitJaih k umelecké
mu dílu nebo výlkonu. Mí.ra :vOOeJ.anoSíti a ahiaJnakíteru mtLkla pak opravňuje vke či 
méne objek;ti.v:irzJo~ jeho úsudek; i l!aik QfVŠem stále pr~uje jen jednu z rady 
možn:osrtí, j:ak d:íll!() pdslou.drit. 

3. O.dpwčď je čáStelčne Y boditt l. ; r~adne je tfclia avšem odmitnout n or m a
ti v m i č inn o st krfutilky. K ritiiik mtiže pauze h av'ov.út o tom, že ta a !Ja s.k!ladba, 
ta a ta sk'U[)i!Ila skl:adla.'teílú m á ~OIV'Ou a tlaklovou kO'Il'CEUJOi, a múže se za nii. ooo:bne 
poSitavi;t, niikkly ne však t!Qu form'oru, že by pred@i.srQV\élil., ž·e i jiní wtirci ma-jí jírt b ez
podmíneóne touto cestou. 

4. Nejvetší ohylbou nJa!Ší kri.tLky je, že si dosud nevydobyJJa míslla v bi:sk.u. J e to 
o·všem jen čáslteČll1e jej í vilna, to je jasné. 

5. Kritik m usí býtt wšem V2ldeláin v h'istx:mii hudby, v teoratioký.ch disoiplináoh 
a aspoň dtlat:amltls!ky ovlá!Cialt ne}aký hurleibní n ástroj. RoZihod.ující je však stupeň jeho 
t v u .r č í p ot en ce, nebof i kn:i<tiloo. je umení. 

6. Odpo,veď fe v bolde 2. 
7. Rozl.llm~vOJu a CÍitQV.o.u sl..o2lrou v puSIOibení klrttiky na uanelce nelze presne od

del~lt. Státvá se nélkidy, že prá!ve krrilti.rka, kiterrá mme velmi ľio2JčHHa a treba na nekolirk 
dní uč-i.ru.Ja nesdhqpnýun k j:akélro.lii. práci, nej!ak v ,pad!vooorní vytkonáivala úrčtimmý tlak 
pfi další mé ii!Vo.r:bč. Nejhorší je .kritrikla prezíra rjící, z ní:ž čiší neznJal.ost problemia:IJi'ky 
ať už mé vl:asrtmí, at celé mé praoovmí ob.larSti, a llarké vubec žádná k~i:ttka. 

8. Každá ge!n~e je ošä.d111á, a pr:orto mysrlím, že J;ze i Zide težlko m1urv'i.t o kri
tické foome j:a:lro cel.k!u. To snraid bylo v období dogma,tismu, kdy byly vydá!vány 
usmernrující f01mmliky, jirchž se pak 1\Tetširn:a. kll1Íit!iiky držel:a. Dmes je m yrs.lím ~íše 
tenden:ce (v záikillaide Slprá)viná, jen se nesmí pr;oháll'let) hledart: s-oudy velmi ~nd~V'i.
duáJmí, odl'išné o:d pomysliného ,1pruméru". 

9. Nebyl b ycll člw&, kdyby se mne neg:arti!va1í kJ1.1i!tňka citove nedatiklla , i kdybyoh 
pak. treba dos!Pčl k pre&védčell'lí, že je oprálvnemá. At déláun coko.hl, v:ldádám do robo 
to nejiepší, čeho jsem sahopem, a prort:Jo jsem s tím v2Jdy c11love si.line spja,t. Tady se 
nedá n'ie zmeniit. 

10. Mysdírm, že nejcenmč.jší je r=ámý, lcl1dný knit.i!k, který pracuje dJouiho v j e'd
n om vyda1V'a;tel1Sik:óm Oikrrll.lhu a u nehrorž !:ze círutt lm~ntlim.ruiítu kr;iltérií, jaiko by,J kdysi 
O.talk!ar Soon·ek, na jelhož ús.udek jsem \'Wy napj~e čekal, ješte o mnoho let di'íve, 
n ež jsem se s nÍ!m O'S'Oibne seZII1ámH a nlab yl k nemu rodinného vztalhu. 

23 



PAVEL BLATN"f 

Vážení prátelé, 
pr'Dlmiň.te mi, že 1!118. obsáfu!lý doltcwník od,pmrídám pl<JJk1ioky jedinou vetou: v p oslední 

dobe se mbý,vám huid!ební krri;t~kOiU jen v jedl!lom smeru: sbi-rárrn <hmlive kri.ti·cké soudy 
od tech kriltilku, oo klterý,ah má1m schlcwány plné h!rS:te výSiti'iiliku z let p!a:desáltýoh. 
A vei'!te m:i - je to nesmírne :z;a,jímarvé ďtelní - snad se m:i podlaií zpracO!WIIt z toho 
nékdy nej:aký výb'or a vyrliat to Hs!kem. Verím, že to bude bestse31er! 

ANTONIN DEVÁT"f 

Vážení soudmu@., 
v ítám Vaší a1111ketu, už proto, že mOihoru kicme.Oné umelci sami posoudilt prácii kri

tiku. Je nes~POirlllé že rua:še kir:irt.iika má jei§te svoje ohYibY a nedosrtJat!ky a že je tytbo 
chy!by Zla.pO!tfebi ~ zäjmru oiboru sitT'ain od!51tll'~oV,at. N®'o:dhy!bujti:, že Vaše a!nkdta je 
jednou z cest k žákibucí náprave. A nytní k o!dipovedím: 

1. Od krriitriiky nejen očekálvám, aQe žáldám pŕedevš~m spmvedilnast, véCilliO:Sit a o:b
jekttiiMn!ost. P.i'i1J10ru~ím, že k!r1iibik mU/že orvliiMnl~t pr]ští dillo (rlk!an) nékiterého sld!a~ 
datele (!Výikoiilnélho ume1ce),' zduraztňrudó._ však, j~ .n~terélho. Só.Wn.é ua:ne1e~k~ oool~nooh 
se dáv'ají též;k!o a nereldfi .:>masdllňQ'v'alt. Ja OIS'oiblne Sl !rad PD1i'lechinu, nebo prei:itu vecnou 
kľlilti.lkiu, ale pN~úsolbu~e se jí teiprve po ·2)I'além uvá!žooí. Myslím, že i kmirtik se muže 
mýi1iib. 

2. Kritik je k1o1111(pe:temsttrl.í vyjáidňiit ·se k illir'Č~tému df1u, čd výkonu, ač sám neumi 
kom)ponoiVat, neb'o lwát na nás.tro.j. Odh.v;d[á..iJ.i se k ,tomu, CÍití se být asli ~?rá'VIIl~ 
vynášet s•vúj sQud niad umeleck.ý!m dHem a nejaké vooomoslt!i !V t:om oboru J1S;te . ma. 
Bez téChto mtaJJ.oo!tí by bytlo pro· néiho príiliš rfusklrunltiní vytnáše't verejne s,vé rwiSuidky. 
Svuj názor na umellcuv výkon, nebo tle'h:o dÍ'lo muže k!onev"-né pr0111.á:šet ki:Wdý la!ik, 
nebo návšctevnílk koncen.:tu. Jedlná-1i se však o zverejnemí ús:utdkiu, má jej práv o vy&lo
vit jen teJn, kdo má k tomu pr·ed!Poik!llady, odborné m:alo~ti., Zik!lli§e!n!oSiti. a v neposledlní 
t'ladé smyStl pro nesibr~. 

3. Každý, kdo vysilovtUije s!VUj náwr nia díQo čd výkon, má ,ťaJk čin!ilt napros,tJo ZJod
po,vedne. Vyitýiká-llii ohyiby, pak to tnaljí bÝ\t výrtjky záJvla0né, véoné, obeCillé a opráv
nemé a ne dálvlalt rady, jak by podle jeho nálroru mélo býrt; dv]o kom!pon'oválno~ nebo 
lll:áno. Dí~o (IVÝ\kOIIl) posuZJWalt s hiledllika výblrodne as:o'bní:hlo ne,r:m..OOuji m spráV'~é. 
Nesmi to býrt; jen snuskia osoblnOOh ná/zoru. Dúk!azu, kdy se ktilltiiika na j.edn'o dt1lo 
d!i:ameibrá!lne líšhla, máme po ruce víc než dosrt. S nlalvr hOV'aitiou ko'nlce[)d tv;oľ'by 
( inteJ.1plre!tialee) mohu a nemusím souhilalsdit. 

4. MysHm, že sll~ensiká i čes!ká kJriltiiJm má ve veťšine dobrou SIIlaih'll a úmysl b Ý\t 
objelkibi!vn1í a pomálhlalt. Pfekiv'apiillo me všaik:, že i S'a!IIJii k!rňltilkxwé pili2máwj í &s:t~ 
mezery v odib0irlll:Ýci1 zna1()15,tech nlašioh mtiku. Am[ samozrejmé odborné :>mla!los;ti 
nejsou ješlté všoohn:o, ohybí-<li ZkušeniOISiti. Na ,to by!oh lcladil :zJvlá'šcte durraiZ. 

5. :Pod po;žajdaVtkenn octbornooti klriitliky rotzmJmím, že ,by kaMý kriltik mel pred~všfm 
o;v!lád:at as,poň jeden hudeiblní nás.troj a k tomu m~t ~oh·até ,teoretii,dké :zm:alosJtJi. Cín_: 
víc toho zná a ví, tím JíiP pro O!be strany. Ideá:lní by bylo, kdyby toho znal :as.,pon 
tolJi.ik koLik se žádá na prúmérném insiÍiľ'UiiilerlitaJlús,to.'VIi, slcl>adate1~, nebo dlirl!gentJ<:wi. 
A ~ - ka!Židý nedht k:r1muje to, čemu r=mí. Myslím tim onu diferrenoovanost, 
jalk' s·e o ňí zmiňuljete v O:tázce čís•lo 8. 

6. Kritik MA podle mého právo na subjektivní názor na dílo či výkon, p okud je j 
O\'Šem ne~Z~vefeôlňU:je. V tomto prÍJpade miilllí být objek1birvm.í. Rol'Jdíl mezi obje'kti·vním 
a subjelki't'ilvním náizorem je Slniald jmm.ý. Já teln/tX> rozdí!l. vysvetlujli v tretí 01tázce. 

7. Je siamOtzfeljmé, že me kiliaidné hoidn'Ocení pcitešillo Wrly vk , než hodilWCení zá 
pOmlé, které me však vždy nuti[o k zla!mýšlení a k Zilepšení SJVé prálce at UJŽ konl;po
zi.Oní nebo diilrfugentL'liké. PO!bouftlla me IVŠ'ak záporná k!riltikia iV pr~e, kdy jsem byl 
pf·~{,edčen o dobrém výik•onru a ješlte . ;více krritiika kl•adlná, byl..J.i výkon špaJtný:. 

8. Naši krlitíku nel!ze po&ÚWVIat, a:ni ddsuZO!Valt ja!k!o celelk. Máme kl1iJt'iiky., klterý;m 
nelze upfílt jak odiboímoSlt, tak snahu b)>:t nesrt;ra:rmým, prospéäný!m a zkrušenýim rád
cem. JSOIU však u nás stále ješ1e nekterí, k!tei'í své soudy pr:onálšejí dOSitii be2lcJhledne, 
se zjeVIll'ou snah'OIIl ;;píše uškodfut, než prospelt, ne'b'o pomoci. 

9. V!iz odpoveď na otá•zku čí•Slo 7. 
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10. Z odp()(védí n:a pfedešQé otá!Zky je iVúeldru zrejmé, ja!k by,ch si asi pfedsrtJaJvov<r.I 
ko,n&t rukrthvní kró.1Jik.u. D:odá;várn jen, že se tím neprdlffillou;várrn snad za kriltiiku siho
'Víva,'VOJU nebo kolffilpil'otrllÓ.Siní. Chiceme-lfu, aby naš€ hudba mela žádoucí úroveň, musi 
bý.t naše umi'He'cká mérÍitka pfísná, nesmlouiVIa!Vá, ale pili tom s p r a v e d l i v á . Ne
kr.iJtiLzujme osoby, a[e d íilia a výkony! 

MAREK KOPELENT 

Musím hned úvodem ríci, že se mi dodlnes nestalo, že by .k r.iJtik :n~bo kráJtika 
ov:ltvnHi moje díllo nebo moji Mv-orbu. Tím neahci ríci, že kiró.rtJiice upírám právo 
na ex·iiS'teln:ci . Na!Jiljak. Pi'ii. prU!hiledu do díila všalk pro mne b:y1ly dosud r o.zhodudcí 
dve formy kritiky: predevším autokritika ·tvurce, který v tom nejnitrnejším sepetf 
s dm,em má talké veden, kde j&Jru jeho silalbiiiny, i t akové, o n!iKlhž nemá .rllJkd..o zdá,ní 
a k!tmé mOihou býtt i1 prelhliu:šeny us,polkojó.rvýJm prťubehem d~m vcellkiu . (\l\rvšlalk k:ažidý 
tvťwce ví, ž·e tlvull'čí ' zaujeltí 'Vel!mi ča:sto Oltuipuje schopnoot a'Ultdlcriitického 'VIidémí; 
a poltom, ne klalždý t!Vúrce je a.uitoikriitli.čnos!tí nadáln.) Druhou focmou je veilm1 k()l!l
kré'tmí kriltlika kolegu '- sik[adaJte!J.ú, kolegu - teore'tilkú, sdeJ.ená vis-a-IV'is·, klterá,. 
mám-;li &tést í, že muže býlt ;podlložeina i duvérou a samozrejme i jednotou Slpoile:óného 
estetiokého nárz:om, je, poldle mého ná:zloru i zkušeností, pomocí neoceniltei~nou. 

Za velmi du[ežiiOOru pO!VIalŽ!Udí i r efilexní formu k1rilt i!ky, obrácenou od d íilla. k jeho-· 
konsumentov[, jaiko momenrt. z1proo.tfedllrovámí m~ tNur.cenn a konsumen!tem. J e
fakit, že umémí musí b)'lt koofir'on!!loiváno s kO!rulumentem. AIVšaik velmi často - a na 
špi!čce vý,voje je to v:las'l:lne sprá'Vil1é - Zlaiileehá'Vá lmil1S'llmenta v ro;z;pacíC!h, zasko
C::ehé'ho. (Mlru!Vím pouze o do:brém dHe.) Domnivám se, že prárve tady doohází i k t é
to zp~tredikovalteils!ké ú~oze kriilfuky, byt ex poot, arvšiaik nesmírne dú ležilté, nebof 
jde o us:merméiní konsumenrtoiVY oriem.;tJace mezi dO!brým a špaltiným t am, kde on 
ješrt;e není dosrlla!teičlne vy\2'lbmjen :vllaslbní :zllwšetnOSití a wastním názorem. (Ale nemám. 
na my.s[i čdnnosrt populiaruaôní; tla p!altrí pilia::orz:ene do jiné obllasiti činnrosrtli.) Owšem,. 
tradmí puhlik'ační :llormla kriitdlky bYila, je a bude n ezby!tná na!Vzdory mýim srub 
jektirvním a rotím nepríliš dobrým ;>Jku\šenosrtem. 

UmeJ.e<iká či.mlnosrt; beiZ krilbiíky je OIS<ttatne nemysiló.t elná, neboť chápu-ili krQ'tii.'ka 
jako lron~sumeinita s vel!ký!m K, jeho neex;iSltemJce by poiľill!Šiila rovnOIVáihu -tvurce
re:plľ'oduk:<:e - k!cms.umen:lit-'kiľii.itiik. Jeiho odibortnoot by mela býrt; pod[ožena co nejši!rší 
vzdelanos.tí, ci!tli'Vos!tí, illl!Sit'illlikrt;em, alle i anailyltiakými. zkušenosttnni a schopností sym
teili\SIUjící!ho sou:dru. Dáivárrn prednosrt nnallyit:JLcké kmilti:ce koo.Uéltniiho dí,Ia, arvšalk Citu 
rád i v!Šeabeone ťormull.orvané koncepce, jsou-il.[ O!SObdtté; a mahou-:lli se oprírt: o dúkliad
nou :>ma,loSit mnolha ko.nlkirétmkih dél a o mailos.t ;výrvojovýah tende1'1cí té:ž sv etové 
~O!Učasné hudJbe; od[porné j:srou mi kiriitiky rálzm protpa:~iiho nebo nabubfeilé a 'nonse 
del pred premó.émmli. K nejasné poJlariité subjekiilv'i!t:a - objeklti.ivfilta kräit~y: be:z 
subijektiiVdJty snad žádiná mtilk1a neeXJiSrt.uje. Mné osobné n ebu'dou vadilt silmt eóne 
su'bjekt;i'VIIlí a osob~!té kriltiky, budou-ld ve s;vé lWJaa11bírt:é s to za:Irmout celou tvoobu, 
z jedrrrohio jejího pó1u k dnlihému. Není-ild ta1mvá s WIUa<Je, paik se a urt.o.mai•i"aky 'VIIlU
cuje pO!treJba kriljjiky ob,jelkitii.JV:isudílcí, kJterá j1Lslte ka2Jdého jednTOJtlJitvce - krHJi:ka nesmí,r
ne zat é-fuje. 

K'r:iJtJi.:ku netze podceňov:ait také pro její úlohu i:n:Dormátors!kou pred laickou ve
rejností. Tady stojíme pred otázkou nej en odbornosti, a le pi'ímo . etickou: když 
je k'ľ'i,ti,ka díilem ViZlde1ooéiho a zkušemého kriit:ika a je konciJpOIVáJna v či.IStém vzrtla
hu - posLtfuvtr:tím i ne~tó.IV{!)ím - k díllu, nemuže m.írt: její ool!as škod~:iJvý účiínek 
u konsrumen:ta am!i ve WJtaihu k da!lšímru dHu autorovu, ami k celJkQ;vé jeho o,riien 
tJaci.. AiVšalk víme d'obre ze zku'Š€llro&tí s čes!koru mtii.kou, že naipr. v obilaJS\N pro
gres'iMní!ho umémí, z nemailosib1, z polhod!lí, z predem s.tan:ovenýeih premis odsu..mje, 
zeismeštrlude, tgtrH)!ruJje, dii\slkrr:ediltuje i p ootilve t vorená d~ta a zalboudhá.vá tak dvere 
del:íd tvúrce a komsumenJta Ba má i vel!kou moc a sahopnost 11.šáckého ta!ktiso
<váiní, jak j~me je nejeídn:oru zažillii. v Hudebrnfah rozJhledeah, v našem snlad ne'j
koniW!WatiiVmej5íJm lis!té celé umele(!lk:é fromty: na kon,cel'lty aivantga,rdy posi'la,j í re 
fere-my, klteri už pfedenn tnpí atVersí k ní. (Klráisný ·ctolkilati tolhio, jaik snad/no moc -
a tu krcilbik!a b~ m á - prieihárzí dtí\Ve stejn é ja!ko dllleis do rukau lldem 
nehodnýim a také v.~me ?Wáte~akýim.) 

V této souMis,loSiti je tr~ba ZC€jilJa. UJPiiimJne konslta!tQv<at nedootaltelk osobnosti na 
poli hudeJbní ktiltii.ky, jejíZ a'lli1Jarjilta by sehráilia dúle;mtoru roQi ve formování české 
hude<bní moderny. CatJ jrsem dOib,ré i 'ITJ'nilkající, bohru•žel ,vša!k jej prí:letžirt.o.smé 
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. :d"<Ok' kciti.clté stalte _ niko.IJi. v Hiude.bní-ah r.o2lhledeah - .z p~ra V,J.adimíra 

.a . s.~J:ai ~ e . . . Fr. , ti.š'k!a H'l"abaia, Mileny Cenn<fuarske, avšak ty ne'VY: 
;~:]í· ~;,;:~~jem ~udobé české hudetbní kir-irtli:ky. J e to opra.'Vdu smutne 

kons~wální, je to škodia. 

DUSAN PAND U LA 

l. NeoéadGÍIVOOn rn<:· . ' ' ? A koho? Pi'edsitalvte si že chce nekdo kritiZOIV'at 
Ov'litvni;t? Jak? K'l.~~arr;lffih dO!Siba!telmé mn<ňsbVí Á. kde byli tito ktitikwé? 

Le Co.nbussiiei1. a .. A ~~.?.., 0a ..... ,..,....__1 •. m po'i K!I'itÍ.tk brata jako po:v:Ol.á:ní, totiž 
Nelblll"'•• fň<ndffi~n:aJt >lGI.UIU v;>~V.U.U il1 •'UM"""'' 1 . ' . . b' • k 

U/Ll p._. . ' f áit umelice Nepochopení" takOIVého kntika n e )'lVa pa_ 
~ ·~~?salhuJe onn . ·u .. nep~ro~u.mením. Ne-porozumení v umen~ ~u.že b yt 
mc~ JIDYm než skiute~~r,:.;;st' . nedostatku mformace které se obecne nka vzde_
pr.QIJevem nedostJaJttkiu: . ~t 1 

• . dáno pouze srr:islovou r eakci či nelibosb, 
lání. ~ell.altilV!ItO'St p " ·op=~áv~ ~~ranou - nemúže totiž b ýt vubec predmetem 
sho:dnym ,,:lad~Jl!ll_ • P . e namením a výsadou di·letantismu. Abychom se však 
di.sik!uze, nebOot Je sama o soo z . k •• 1 'né úrovni Ve včdE> 
\·yhnuli diletantismu, mu~íme. zajmout s~~~;~s ko d~fu P~~j~al člov~ Merý by 
je treba n~rosl?. ~::~s~~~~n~ta~%s~~ zaujmout. A to je veda. c o paik v. umení: 
n ebyQ od'bo.vne pnp •. . č ......... ·;..,y· dúkaz A což tepr~ve tak abs,tra!lctini umem 
Me vE!tšilnou nelze prmest po e .. ul Cl J.... · · 

jalro je hud:b~. . • " pade se predpokladá ješte neco: totiž mravnost. 
· ~ ~~b~~~ti~y ~ j~r\reba dále jedll1atící sta111ovisko. H_raj i. pr_:s zo ln 
· • ·. · Mlk . rest"' ·e zakoreneno v tomto hudebmm zaa;ru. Tat 

~ri~~\t~~ľ~· :~nší p~~ine~í ~bsolutne odsu zuje instrumentalistu, zpeváka par-

dvl}uje. Atd.: atd. . hrá t - at jde kopat metro. Ovšem, pa:rdQ'lll 
2. Neu m1 kompano!Vat, neuml ; . . · • , · · • jsou reme -

Fundovaní hudebne vecteč~í pracovmcl, 0 mc?.ž n~~~:"f0000~=~~· M~·á znamená 
·ck f d · nej en v Jednom oboru, tvon pr .... "'\1-'o, · , 

h k -.~I_JJ ~~~utí prís!l!ušn.ého obQľlU. Nejoideái!mejší je ovšem spojení o~ou slažr· 
-~~ pfí~čm.é že tato s~ k:d)'Z už delá kJriirt1i.k,~~ nesekyroi'Čí. ,~~ti'e;b~.::U~~-

•. o 'It"'- · ~odlill.eJtainltiSiklou kJr,L1lilk,u PirY·č s ""UJ•=m pr.....". , 
vi·čat,e ,um~·u, o:d<ml cw.ue 1 _POl . .• · • se u; ms.tí na česiké kultui'e . 
.ktery je uz dnes k!t.Mitem ,dl[~ni!S!vl: Uz ~ .~~A~iJt CO CHCE (;pOoSUZCWialt, pro-

3 Jde->li už o upla;tlnerrn kriitilkY vUbec, murze IVYu~ , oh _...,;tnHže 
· · · · ib k · · - ) Katždý má prav o na;p.slalt co .ce, 1K"""" 

~gqva~, i:rmu~?l'vialt ~.:~ ~=Y · bude kriltilka sulbijekltmv•ní. Ad~ subtielkttil\:nos:t 
)e. S'V'Oi1bo "k~;ouJei~Íil1U A 'J.eiSliiže krriiJI:[.k zverejň!U,je ti:slkem svuj r:~oT, nesmi.<~~ 
ma ce ou s """ · . • • · · · v'~~:t~nost k.rťtidm - mor~.a 

Íll1alt, že ovil.iwň.uje tlisíce čtenaru. Tedy pmmerm """":. . , • qvtitik.o 
~eJVším. Tá preso;u.'vá pak klaždý su:bj~i'V'i.smus do obJekltitvinl sfery. Stall1 
usobní liJbos,ti či neilňibOS!ti j.e naprooto vY:lo.uceno. . 

4. Dús.le.d.one vymý;t1Jt dliil.eta.nty a_ kon_:J~::~tidky i etti.dky Klittik mus.í být 
5 ZMládn.u>tí oboru teoretli.cky 1 Pľ'<llt\lv......,..y, ~ e . ·rÍ!k!lad Wvioltla" 

tak~ 3ibY se mu mohlo verit. V teto ~'V'J.Silost;i UV:Eldu {jľ . , D~ý de<n t~ 
Kľiilti!k ' ze mr:e dosil.otV'a. ~~~á ~álz~ ~~Y máb.i~e ~~ou po:ci!t studu. 
su.verénne OO'SKlne_ V prekll~U ·~ • l r~e ' , • e "'aik , molhU ver.ilt, když 
Pí'še-ll.1 pa;k v k!iliti'Ce na n~ soubar, ze . ~Jeme ~es.n ~J f~e bych byd rarlej\, 
to u jedn:oho sOtubaru. nap02!1'lá a u dn.thé!h.o a111o · V P k!d. t o 
kdylby .kJriltliku na nás psal t en, _k-dh:o · ~e :zJIDÍin~~Ý ~~1U.k . ptia~á,~eb~elde!V~í:~oli
naríidill.. Pr OitOže ted' jsme U bliuk:lné!h.~ klor.enet vecn.~ ~~::. ~:.h~ umľtecký·ah tr.usltú. 
tikiO!U. Ne tak ani ve smys~u obecmetn, Je o SiPlS o. , · 
a zá)jmovýeih sk-upiln. •. . . . . ....,....., __ • ta kiter' si vyfi.zuje účty" či 

6. Jak p oZJoruôi ~l . . k;iitiku, _bYJVá sub]""""".:''l ' . . _a . "k!rirtlil'k!em je ka2ilý 

sle:d~~~~!Qoo~ a ~lP~~.;u~;l~~é p~~· ~;~~=~1:í~áU1í (~~z oťip. 3) 
P?S . c. b•"'- ~ .... ;~, • ..;.~,.:,~. T zn . mm by zaujím.at vždy n:a:dooabm s.tanoV'lSko. 

·prece Jell J l• UIU"u""'~""'· ·· . . . . . . ' ' • • e p . urrneJ.ec wšak 
7. Zá:leží na ltorrl, kdo tle pode!]JSall1 .a kaho m ohu brat .v~ . /:avy elec mu6Í býi 

n emuže· býrt. spckojem. s precenen}>m vykonem. Ne doceneny_ ;vjlkon .. Um. . 
"-~'"""'y' os·o",.-e. ite~ aile náZ!O"" ' že zámerné poškozo;vam urrnelec<ke Íllli'IffiY by ... 

1
se 

Ve!tnN~J- . <I.J.ll U0 "'""' •• ~ • • • . "'' , ...._ _ • ~~1r pňiJvede ~,; O-
melo tNroe stíih'a't. OV!li'V111ilt? To m Uže Jenom kirirtli.k-ll.llffi=ec, .....,...,ry ~ 
vek:a k zamyšlení. 
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8. U más, boiht!WJ:, až na 00s.t111é IVýjiDliky, byJ.d. až d osud kmi!ti~avé "!kam ví-tr, tam 
plášt". Do nruzorwého wetru se má Cihodilt bez plášte. Smekáim pred temi, kdo se 
neb'ojí, že si bez oohra;."líllého kialbáltu, klterý nllllhraizuje orie!1111Ja.ooí ,."veterný p}'ltel", 
uženo.u úhyrt;e. 

9. RJoočillQváiní Sitojí ič:as a sí,ly, !krtJeré 1Ulffie1ec dokáiže •vy,užiít lépe. KrLti'k by si me 1 
uvedomit, že jemo lmiJtJikla muže býlt po8/U!ZOIVána .ľak<> humoristli'C!ké li&ty. úasem urči
te. C.iti i kr.i.tfuk!a by mela býrt; illak.ová, aby sneslla meí'i!tlko 5asou. P roopelo by, kdy~by 
odobmmé OaSIQfPiisy mísr\io, kJteré venu j í Oasto baná1nŕm záiležiltaSitem, da~y k dÍISIPOZ!ici 
pr o kri.'tilku k.r~tiiky. 

10. Nerad bytCih h Qdii jablko sváorru na domáci pú.dlu. Múj a;>i'í•kll.a:d se týJká fllB.hra 
nim.ílho kr!iitikia.' 

l. Mtl'll!je huk1bu - proto j~ alk.ti.vne pTQfVOZ/Uje. Prdtože j e ne!komproonliS111í "'avok", 
Qdr·ek.ne ti'ebia. amerlix>ké iturné, p 'l"'o.tOže mu pod·le jeho ·n~11u .ohy,bí 11% k dokiona
loslti. Je :teo.relti.'dky i lti.stord.cky fUII1dloivá:n. 'J.elho eilllili()C IV 0Si1Jal1lnfuh oboredh umení 
je mimorád:ná. To !ho opmrvň.ude :tihoslti!t se IVý,borne funloce burlebníoho mtikia, což 
také Č'i111Í. 

LI. MlÍIŽe si to dQvCillilt, p1·0:tože je ex.istea\'ČII1e nezávi&ý a n~mrusí se bált, co !tomu 
i'ekine jeho ,,'zamestll1a'V'.aítel." . 

VIKTOR KALABIS 

il. Od k.riitiky •by.oh dčekával, že pi'ede:vším ro.zezná dobré d í:lo od Šd)altlného. Teplive 
je..J.i to.ho soh.qpina, že bude propagoVJat dh1o dobré. Nes;porn.e ge možmé, že -by mohl 
vynika'jťcí kl'iilti!k nn~t i\'Íl!ÍIV i na dine!Šn'lí uitiváfení s'Madlaltel-OIV'a V)Íivoje, prúi1fu1u, i dOCiyž 
jel.ho vJfuv není ;vJ.ijvem jedilllým. 

2. Kompetenmním hude!bnían kiriltikem nemúže bý;t k!dokoliiiv i když, boh~el;ta;Jciíka 
kddk.'olliv mú.Ze psált do novin. Kornpate:nltní hudební kmiltik musí býrt; č!l.lovek. hudebll1e 
nadaný, :tlallmtowuný. Nezdá s e mi protO ~ pmvdepod0obll1é, že by 'tlaik,'to n:adaný 
čtQvek sám nezačal hrált rra néj:alký násltroj & se as,poň nepokusil neco zikoŕniP<movat. 
Jenom ve srt;y!ku s láJtlk.iou muže talké p060Udli;t j E!i.ií prolJleooti:lw. Nemusí býrt; d$rW1 
ko:m/Poni&tou čii i.lnrteJ:1prelte:rn, ale ne5mí také ačekálva!t, že b ez jakékoliv p.mkitidké 
čicnnos:ti ihJUdeblní múže rí.ai neco vÍK:e než klterýkoliv ihru:debll1í Iadlk či ~on:cer:tní poslu
chač. Obávám se, že v dnešní dobe stále ješte velice .pi'eceňujeme teorii na úkor 
praxe. Teoreti'C!ká Člilllll1ost, k!terá se n~mvei'iu:je praxí, nemá nejrnem.ší ceny. 

3. Pi"edevším musi kviltiik díl!o jiiste posQIUd•ilt i(~oň sám pro sebe)., aby vede l, 
co m á propagova.t. Muže i" formru['OV'art; v:šeolbeanou kOi11!CeuYCi hu:dlby, muže býrt s,tra
nioký a.td., múže vše - jen za jeldnolho pfe'ClpOokladu, že je si vectom risilka, Meré 
pQdsitupuje, jes;tlliže se zásad;ne :zJIDý1l;ill v hcdino.cení a 1prapa.guje veci ~:tné na úkor 
d!O'br ých. H'istarie p.ňiJnáší :v tom!tro 7mly5lru mresné doklumenrty. I na omyl má kritik 
právo, dalrurl se neqpakiuje pi·flliš člasrt:o. AUitoruv sou.hilas s kriVi.ikou není pro vec 
rozJhodujíd. Duležiltý je :rou h1as se skruiteóností. 

4. Soudím, že p í5e mnaho tm. teoretiku, k!tefí, boh.užel, postrádají hudební talent. 
I111PU1sem pro naiJ',sá!ní kPittiky není p otom ciltQvý n áboj, ale pouze objedrnávtk:a článku 
pro .ten k.lterý ilis,t. Oiltli~ po&Luoh:aič by mQh.Jl mnohdy fíot o skiladbe víoe než t ako
vý:to nehudeb:ní "teoretik". Postrá:dám ila.ké u ffill1ohých kr.itbi'ku s~rom111ost a laskavost 
a oose ~hJU a bdjQVinos.t. Ohlftží se po rom" koho ka:1t~je, a je ~k velmi často 
zrejme dúlež'i.{tejší než Siall11a ~ilirtla. dí•la. Slh:J.mujlj : ke kr·ilt'ice je tŕeba k.lmtu, od:vahy, 
bojomw:sti, laisk:aiV,oslti , skrC1IT11!1ost.i a s-chOiPII10Sti 5e Lilteránne vyjá;drn. 

5. OdbOllin:ost je V·elmli šiimk.ý p{)Jjem. iBýt odborník v komposid z.n:a.mená být 
VÝ!bar.nýttn s'lclla.dalte!l.am, slrut.ečll1ým s'kíltad~elem. To, pi'.irozene, nelze ohtít od kaž
dého kriifiikoa. Pr012laftían by ku pr. pro posouzem.í skladby mohli kritikové velmi 
prospet, kdyby se poctive dovedl po poctivé strä nce v yrovnat s hudební literaturou 
v jeji:dh ne j;vetšicll zj~vech od milnulos t i až po současnost. To není maJ!ý úkol. Denn e 
se pi'esvedl"'llii, že toto p azná!Váiní pmbíhá spíše formou lexiko:nální , tedy . v obl;aS;ti 
r ozumu a Ci.Jt zú.sitálvá nelk,ull!íi.'\1\J!Váh. Proto se nmozí •kritikové stávají zcelia bem'ad
nýmii. pfi 2la::lmení n'Ot'Vé skil:adby p dkrud se týče hudby samé a žádají od sk.JJaida,te!le 
slovní popis Čii. výlkla:d s!Mad:by a:nebo se u chyluj í k techn ick ému popisu kOIIll(posi~
nÍiCih p'rooti'ed!ku. To .vše má k hutlbe samé tak daleko jako popis hro~lnOJVa oblaku 
k jeho duši. 
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6. Všechnly kTiJiili·otVY sO!Udy jsou v dobe napsání k,rirlliiky joo a joo wbjeikltivní. 
Tapl'!Ve ex post jilm mUže bý;t pmmá:nta;, a n~bo nemusí, objekttiivlnéijší plaitnos.t. To, že 
j'S'Ou s·1,l\bjelk1llírvtní, nooí Sla!mo o sobe ani ham:ou aJni klarlem. A pdkiurl se nékteŕí posti
žooí aut-on dožadují vetší ,,objektii'V1nos.1li" soud:úm, že by mtili to to s-lovo n'a:hradit 
slove:rri .,zdlv·om•lost". · 

7. SkllJadalte~e (ia to· i ty, kitefí to popirají a.nebo o tam TIElVÍ) ov,Uvňuje mnoho 
fakltoru, tedy i kriltilka. Te!111to vllilV je nékdy prítmý, nek.dy zas zcelia opačný než krJJtilk 
zam~1el. Sirtruaoce je s:loŽ'iltá. BY'lY Čla5Y, ktly mne práv e odtm:ílt:Wá kr!Íltikia pres.vecteo
va1a o tom. že· jdu d obre a · pocihWIJ.ná kr:irtlika mnzela. To je ovšem prípad kirajní 
a :vÝ'jitmelČITIÝ, iklterý sdgJn'alrlSiuje., že je nek!de neco nezcllra!Veho. Jen čas muže ŕici 
kde. · 

S. Posuru-já vtW.y jednotlivé lwiltiiky podle pr()filu jejúJoh díla. Jedna a ddkonce 
i näkOJ.'ik m't'iík dobrých múže býrt: jen prqjevem náihody nebo dobrého našeptání 
a naopak zase jetilna ba i více napovedenýdh kltitik v cellkQvéan progre!SIÍ1VIllím dile 
jSIO.U :ocela samOIZfel:itmé. Plroto urouj í:cítm fu:kltoretm pl"·O pQISOUZeiDÍ kl.'iltkikého díUJa múže 
být jélri celkový profil. H1a!Wlítm klrU!ter.iem pro powUIZe!llí kmtäikotVia díla by m'i by;l<a 
jeho SldhOIPJlOSt odllJisilt pods.ta'tlné od nepoclls,taltiného, seihQPnOOit oa.i.ienrtlovalt se v množ
ství a natillľoduikci dell s tendoocí utmOOruilt exisltettlci osobnosti n~rvčtší a s odiV'aib.rou 
pos:1!a.'vilt se za její dHo. Rád bych jen doda[, že by to mella. býrt; osO'bnost das·ud ne
proibojQvaná. 

9. NevJ.dim dui\rlddu proč by mel sklill.dartel reagQV!alt pod!ráždene na zápornou kri-
ti.:kn.t, byU-'li ll.aslklaivá, weoná a cli1J1iNá. Je-i1i blrrubá nebo nevecná a pOtmllouvající, pak 
OV\Šem n<lZ'Vetme veci pra!Výtm~ jmélny a ríke(jme jí ne "zá:pOT!Ilá", aile neseriiJO&ní, po
miouva.Jjíci a lmubá. Taikwé kriit;jky by OIV.šem nOV'ilny uverejňQV!alt nemeJ.y a pokud 
je 00is.:k111ou, není dfiNU, že se aUJtOiľ b:rání. ( Já sátm ne.d~látm ani to sám za S€be.) 

10. Najpaldá mi O"s'O!'i:Jin.OOit Mlaxe Boc-Ol<ki. Ráld byeih aiMiiva j·eho ~otl!lího d:í.l~ a boje 
za L. Janál&ia, F. !KialfikJu, Smetanru, SlaibdJnu a d. IPf.itče'tl ik ohudiičiké biilJaJnci neroteré z teeih 
lidí, které "ve jménu" B. Smetany vedly boj proti Dvorákovi, kterí se ješte v !ľOce 
1950 nedwedll.i vyroivtrl3lt s dill.em L. Jooáekla, B. MalritliJnu, v. Trall.idha a j. a brálnidi 
šífen'Ií jejioh díaa. Ani jej!i.oh "orllboinnost" jim v tom new:brálnill.a., protože pOSitTád:alli 
taloort. Talenrt pro rozezná:ní velik<osti. 

LUBOR BARTA 

V ail1ke:te o kliiitice bu.dru radeji pozoril1ýtm čtenárem než d:iskUitu;jícím. Doufám, že 
si ·tím neJberu mOIŽilOiSit vysiloivit se ve Vašem časopise k O!tálikám j•íným. 

l V ACLA V JIRACEK l 
Ná1Ža'1Í SOU'Óa'UZi, 

nec:hoi n e:clmt bez tld\POfVedi Váš doiPis, IVe kJterétm mi tpfedkiládáite otái2lky k prob
lému hud. :knJtJíky, a&oliJv zároveň tie mi da51Ilé, že V<aše aiD.Iketa n-emúže po.dsl\1alúne 
~le(pŠiilt a.1moofénu me:2ÍÍ mtiky a kriltlizov-anými. Dôvod &počí:wi už v podsrt;;alté k'l"itiiky. 
Kdo ch<.:e s.prá!VIIle poohopilt a p'I'IOO:út hudbu, musí j:i .vní.mat s čiStým s.rdcem, s pako
rou. { ,T €1Il1týž postoj rm.t5Í mit nebo rv sobe v'yjpeslio:vat ill1lte:ripret, má-li dobre parozu
met myšlenk ám skladatele a správne je u vést v život). Jakmile však kdokoli jde 
na koncert rv rO!Lí soudce, nutne je více č'i méné '(IPOidile osobních kiva.'liJt) odhu zen 
o tyto neZbyrtné predip:ok!latly. Ty pak joou zcela :vy<lou-čeny, pfdrnes1-lii si kiriitiJk sebou 
určrl.lté sJtatnovúskb, či dokonce UliUdetí.M!noho rpa,píro by se poJ)ISallo., kdybyeihom ohiteli 
shromáŽ!dilt !\I'Šeeih:ny ty jedovatosti i nejapill'CXSiti, kterými kriti<kové ztr:p'ČOV'éltli práci 
geoniú hudlby, o jej;idrž rvel1kosti už dnes není sporu. 

Nám se zdá sikom nepodhopilteliné, že n elby1i sohQ1llli porozume't a spráMne :zihod
no;tLt I1Jak nes~porné pfíJpa.dy dlaiko bY'J. BeeJthoven" iMoZa'l1t, Wlalglller, Bertl:iorz, náš Sme
t>arl'a i Dvoi'ák a mn~ daJší. Bylo tJo proto, že odbornost tehdej-ší ooti!ky byJla tak 
ni:zJká? Mysolfm, že to s tou odborností bylo asi j-ako dnes a jsem pŕesv€1c:Lčen, že 
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.JURAJ HATRIK 

Partnerom 
alebo odbočkou? 

Vzťahy medzi Cechmi a Slovákmi 
v oblasti hudobnej kultúry nie sú dobré. 
V úvahe nad týmto konštatovaním n{;
budeme vychádza€ z príliš širokých kon
textov. Ponechávam stranou slovenské 
komplexy, obojstranné obvinenia zo šo
vinizmu, zlého úmyslu i rozličné dekla
ratívne prvky, ktorými sa táto proble
matika dlbe roky obaľuje. Pokúsim sa 
vyjs€ zo skúmania niektorých stránok 
organizačnej funkcie Sväzu skladateľov, 
z abstraktného modelu predstavy, ako by 
podľa mňa mali u nás umelci žiť a pra
covať v svojej sväzovej organizácii. 

Je dos( zahanbujúce, že do štruktúry, 
, ktorou by sa dala modelovaf ideálna si-

tuacia v oblasti umeleckého sväzu ako takého, možno v prípade n ášho skladateľského 
združen~a dosadif prá~e tie momenty, ktoré v súčasnosti chýbajú alebo sú veľmi 
oslabene. ymelecky svaz by mal úplne vylučova€ diskrimináciu akéhokoľvek druhu 
ma! by ~avaC. rovnaké príl~itosti~ no súčasne by mal viac diferencovať výsledky: 
~ Ich tr~edem a hodnotem by uz mala zanikať demokracia príležitostí prípadne 
rozne kľuč~ na udeľovanie príležitostí a mala by rozhodovať jedine kvalita. Kvalita 
výsle~kov Je. to ~ediné, čím sa podľa mňa môže umelecký sväz uplatni( a získať 
autoritu. a_ pnazen. Mala by t~ teda byf predovšetkým ustanovizeň, ktorá· dbá 0 to, 
aby kazdy skladateľ, hudobny vedec či koncertný umelec mal rovnakú možnost 
a J:?ríle~tosf ~inú~ pracovnú iniciatívu a aby ten, ktorý sa v tomto úsilí dostane 
naJcfal~J, _bol ObJektavne zhodnotený a aby sa jeho výkon nejakým spôsobom fixoval 
a max1malne spoločensky uplatnil. 

Rovnost príležitostí by teda b()la pochybná v liberaJdstickom výklade. Jedinú zá
ru~ v tomto smere môže však p,oskytnúť len serinzne r.ozpraco.vanie metód hodno
teru.a. Chcem sa však vráti€ k myšlienke zabezpečenia podmienok pre tvorivú čin-
nost, pretože problém hodnotenia je samostatný. · 

Iba a-ko regulá.fmo by sa sväz, myslím, neuživil. V takom prípade by to bol len 

i w hdy lbyilii meaii ikmi.<t.ilk:y llid:i od1b 00111e mund-01vaní. .Alle ohte1i kll"i,tizm>Jat a meli s·vá 
stanov.iisk!a i :zJaJU.jet~~á'Ve tak., :faiko je romu dnes. A práve prabo i my hudebníci 
t éc:hlto dm\,_ at !V~Cl neb;> mailí, nemúžeme očekávat, že s nánni bude je~áno jdn~. 

SJ;ad ~l . promirnert;e, ze _neb.~u ~ovídlatt n:a ;iednotiirvé otáalky. Bojím se; abych 
~e~sel .PniLiš dlallekl_o. , Klrti.tt'ľkQVe mlal.lí totňž také poid.ll'á~ené •eakice a neraidti. sQyší, 
ze Je n~y n~OikJ!.ad~e _za. po!V~é souldce. A na.víc 1VtládTiiOu hudebními "'čalsQipisy 
a tam JeJ~ mo;c ~e vell.:ka a klrut a. , Pou.Oitl jsem se o OO.m dokonalle pred nedá'Wlýim 
čase!?, kP)'!~: se rnttle d'Oitk!lo poV!I"dhn1 a neci.'ti'ilvé od510uzení j~oho z n ejjvetšÍICh del 
čeSike hludiby. V Hiurlebnf<lh r:ozh!l$edh nemí m:ísto pro m'lliíky krn:tiikú a m o.žlná že 
t v Slov . hudlbe. ' 

A pfece jen musím Vám sdel!ilt sMoji Zllrušoooot. Delám diir.ilgentské pO!Voiá:ní už 
20 let . Za tu . dobu ~y;JJa ~ r:vne ~án~ silJušná rada kri'líi!k. Minohé šptartlné, kiteré 
mne , zd'l:tily all: k ~~u menec;amOO!ti, nékrtelré neutráilmí a nmohé i v su.perl!a.ti'Veoh, 
k~ere :t;N nekdy. (~eome:na v mydh :zlaiČá.teČ!llli.ci{ých lé.t edh) n.ao.ákQV'al).y nezdJraJvé sebe
v~dOtml; AI~ ann Jedna _mme ned~kátllaila UIPOZO!I1ľriit na lwnkirétní dhy.bu. Musdll jsem 
vzdy saJI!l Je hil~~ a_ Jed~u. po. d1ruihé Qdsroraňavat. By;lo j;ieih m oc a ~e ôicll jciM 
dost._ Nemáme všiK:il'liiU S!teJne S!Ohopnooti a také ruaše SiVÍČ!iOkla m aba nen.í s;tejne 
V~~a. Ty.to d iVIa :fialkrtm ·y rozhcdnou, klam až doopéje muj VÝf\'oj. Ro.2lhodne ne !Vsak 
hJ.u.iňka 

P. S. Po,u~. n;?á;vlnými s~ím:fr:m.i zlrušenostmi s Hud. razh!ledy VáiS prosím, 
~bys,t;e te:t?-ito muJ pnsJPev& 1uv ereJnfuLl J€111 rehdy, múže~ld. b ýrt; otišten bez zJklraoojVáiní 
up:'?'v ~ JakéhoilmJJirv kome:n,tá!·e. V Qpačmétm prÍIP8ide jej radeji hoďrte do 'koše. De~ 
kUJl Varn. 
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via;c-menej pa.razitárny orgán, kto.rý by nemohol výsledky a. inicia.tívu svojich členov 
premeniC na svoje vlastné aktívum, st-ál by izolnvane a všetko, čo by v r.ad.och 
členstva ·prebiehalo, by šlo p.omimo neho. Sväz ·a k nemu pridružené ustanovizne 
musia i čosi dáNaf, musia do organizačného systému vlievaf viac ako r-egulačné 
príkazy, musia, napájané aktivitou svojich členov, odovzdávať i hodJn()ty. Nemyslim 
na finančné -odmeny, i ked' i tie predstavujú p1·oblém svojho druhu. Mysllm na infor
máci-e, pretože pohotová, presná a všetkým prístupná informácia je hodnotou, je 
hnacou silou činnos,t<i. 

, Informačný wk má viacero smerov a kanálov. Rovnako dôležitá ako vnútorná 
výmena, t. j. tv-orivá činnt>Sf - sväzový a.pMát a naopak, je i .výmena vonkajšia, t. j. 
získatvanie· a sprostr.edkova.nie· info-rmácií zo sveta a našich výsledkov do sveta, čo sa. 
do.týka. okxubu problémov propagácie. 

Strata infonnácií pri pre'rulse akýmkoľvek smerom by nemala. presahovať istú 
ntieŕU. Tak .sa mi vidí, že .percento straty informácie všetkých chuhov - organizačnej, 
odbornej, spoločell5ko.-kultúrnej atd'., je v obrátenom pomere k percentu zbytočných 
alebo hluchých miest v štruktúre sväzu, lebo ak by sme tieto hluché miesta nepri
pustili.· museli by sme začat p.ochybovat o kvalite personálneho obsadeni:a sväzových 
funkcií. Myslim, že v praxi sa vyskyrujú oba prípady v akej& dialektickej jednote, 
ktorá veľmi komplikuje zásahy k lepšiemu. No k podmienkam práce patl;í i zabezpe
čenie jej d>ruhého pólu, výsledko.v, ich zhildnotenia a za.ra.denia, odmenenia i spolo
čenského uplatnenia. Táto hodnotiaca funkcia sväz.u by ma~a úzko súvisief s jeho 
informačný.mi po,vinnosfami. -Každé hodnotenie, pokiaľ nie je ve.dené samo proti 
svojmu -zmyslu, determinuje sväzovú tvá-r, je to vlastne informácia o tom, do akej 
miery je sväz v kontakte so- svojou zákla.dňo.u. Hodnotenim sa nadväzuje kontakt 
a každý takýto kontakt je novým aktívom štruktúry. Myslím to tak, že bodinot~ie 
vytvá.ra hodno,ty a. komplex hodnôt, neustále preverovaný praxou hodnotenia, j e 
vlastne pamät:ou celého systému, ktwá ko01rdinuje pohyby na najro'Zličnejších úrov
niach a na.jroo:ličnejšieho drulm. Aké toro hodnotenie .má byf a do akej miery m á 
postihovat jadro, špecifikum objektívneho stavu, to j e problém, o ktorom treba 
ho.voai.f .zvlášť a v inej súvislosti. Teraz by !rom chcel nadhodené myšlienky o štrntk
túre sväzu ro!Zviesf a koalik~ret.izovaf na našu, hudo.bnicku oblast. 

A tu . sa ako karoinálna otázka vynára, či náš sväz zabezpečuje ro.v.naké pod
mienliy ·a možnosti pre prácu svojich člen.ov. Chá,pem túto otázku nie ako narážku 
na či:asUmvé nedostatky v tomto smere, ale ako prin.cipiálny problém, týlta,Júci sa 
vztahu našich národných kulíúr v rámci sväzovej štruktúry. Už samo.tné n ázvy Sväz
československých skladateľov a Sväz slovenských sk:ladateľo,v nie sú k sebe vo vzfa
hu doplnkových tried - a.by som · to vyja.dril- logickým termínom - , aJe triedy 
a jedného jej deziguátu. Očividne tu ešte čosi chýba., aby sa rozsah triedy určeneJ 
termínom Sväz československých skladaterov naplnil. A tu by som chcel na chvílu 
odbočif na pôdu neurčitých úvah. Naa:vime si na chvílu rovnosf členov čo do príle
ležitost.i slobodou. Každý sa môže slobodne uplatňovať, pravda, v rámci obmedzení, 
ktO!l'é kladie štrn.ktúra. K upla.tňovamu patri i volba. kont-aktov, zacielenie záujmu, 
ud-elenie sympwtií atd'. Z na.pätia medzi túžbou uplatniť sa a štrukturálnymi obme
dzeniami vyplýva, že posledným o-bjektom, v ktorQm si budem vyberať k()nta,k-ty, 
kam za.cielim záujem a sympatie oza.j s lobodne, bude práve partner, s ktorým m a 
viaže organizačná mašinéria. Partnerstvo, v ktorom vládnu klúče, v ktorom sú 
možnos tJ jedného voči druhému a nie možnos-ti . jedného i d,ruhébo, kde všetky 
pomery sú určené "od;bočkovým" postavením menšieho centra .voči väčšiemu, nemôže 
podnecovať ani vzájomný hlad po poznaní toho druhého ani vzájomnú úctu. Na. 
Slovensku- lepšie pwmáme poľskú tvo,rbu a;ko českú, naši českí ko.legovia iste lepšie 
lJw;na.jú hudbu francúzsku ako našu. Opakujem, to nesúvisí so skutočnými hodno
tami, je to defo-rmácia zavmená štruktúrou, Ji,t()rá neza;ručuje rovna.ké práva a mož
nosti obom par.tnerrun. A je to roohodne škoda. 

V štruktúre sväzu by preto mali nastaf zmeny, ktoré by Bratislave zabezpečili 
m00nosf organia;Qvat najrôznejšie podujatia intemé, spoločné československé, i me
dzinárodné s úplnou organizačno.u a fina.nčnou nezávislosťou od ústredného praž
ského C'entra. Mali by ~úe rozlifué kľúče a k-vóty pri vysiela.ní ľudí do zahra
ničia. Ak sa povedzme slovenský sväz rozhodne posl.a.C na medzinárodn:é stretnutie 
mladých skladateľov 6 ľudí a. bude o:cbotný to .financovaf, mal by maC úplnú vornosf 
tak urobiť. Toto všetko súvisí i so vzájomným poznaním českej a sl~venskej hudby, 
interpretácie a hudobnej vedy. Môj názor je, že apelovanim na nejakú vzájomnosf, 
ktorá r.obí z obojstranného záujmu psiu povinnost, sa tento problém n evyri-eši. 
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PoLiako-v a Francúzov pútaJú tie najlepšie vztahy, mladá poľská hudba .sa luá 
v Paríži a vera francúzskej znje v Poľsku, a to všetko napriek tomu, že tu· neexistuje· 
spo.ločná organizačná platfonna, nič sa neplánuje a nedeklaruje. Rozhodujúca. jé 
blízkosC stanOJvísk, prQfesionálny záujem, kto;rý nie je zaťažený ničím · vedľajším. 
Rozhodne je veľmi ťažké napriklad ú nás na Slovensku systematic•ky .pl'ed:vádzaf 
nové české skladby, i ked' tí, ktorí majú záujem, si v2ídy k nim cestu nájdu. Máme 
len dva o,rchestre, schopné uvádzat do ži-vota naše vlastné skladby, z ktocých jeden, 
Slovenská fillbarmóWa sa nla.ohádrtia v nepríjemnom J..l;se med>zi ltým, čo chce sväz, 
a. čo žiada pubUkum. V Cecl1ách je o.rchestlro-v oveľa viac, dokonca ani podľa. "kľúča." 
to nesúhlasí. Sú, pravda, a-j iné cesty, iné "kalnály" pre odovzdáva111ie vzájomnej 
infonnácie o tvorbe, ktoré by prá!v e na základe organizačnej rovnocennosti · českej 
a slovenskej hudby mohli výbonte fungova.f. Tu sa dostávam k problému infor
mačnej funkcie sväzu, k-toirá je po,pri zachy<tálvaní hodnôt a ich bierarchizovani jeho · 
hlavnou funkciou. Predstwvujem si to tak, že samom-ejmou súČ&;fou práce 'llud.ob
ného inf01rmačného strediska pri česk-om i slo,venskom Svä.ze skladateľov by b-ola. 
regist,rácia. hodnôt vZIJlika.júcich na pôde tQhO cl:ruhého, Obrovské množstvo pások, 
publikácií, platní atld'. by malo byt zo~rganrizo·va.né knimičným gys,témom s .výpo7ličnou 
moonosfou p·re jedno.tlivca i org.anizačné bunky . sväzu. Samozrejme, že v českom 
informačnom st.rediskru by slovenské materiály nemali nejaké výsadné postavenie, 
bol-i b~ iba jednou položkou pod písmen.om ,.S" a dopyt by bol úmerný záujmu. 
Ak je knilia zlá, leží v regáli ro<ky a za.padá prachom, dobrá knma ide z ruky d10 
ruky. Tak by to bo,lo i na Slo·vensku. liiS u nás doteraz pracuje v,efmi zle. ·Nielenže 
n evieme vera jeden o druho.m, ale nevieme ani to, ČQ sa deje vo svete. Nikto 
systema.t.icky nesleduje a neavizuje priležitt>Sti umiestni( našu hudbu na.· zahranič- · 
nýeh festivaloch, kOillferenciách, nie sú verejne pre členstvo 7!náme možnos-tJ. zúča.st
n~f sa na rôznych súťažiach, kurzoch atd'. Mn.oiho týchto infQrmácií, bohužial', uviaZ'ne 
v Pirabe a nedostane sa nielenže na Slovensko, ale ani do iných českých centier. 
A som navyše presvedčený, že ani informácia, k-torá je k dispo.zícii v Prahe, neza
chycuje všetky z.ahran·ičné udalosti a príležitosti pre našu hudbu. Je pravda; ž.e 
registrácia príležitostí často nestačí, že treba rôzne schvalovanie, plánovanie atd'., 
čo neraz už nie je p,ria.mo v o-rganizačnej kompet encli sväzu. Ale je to pawý k-rok 
k autorite a úspechom, b ez ktorého nastá,va akási nepríjemná pola.rizácia - na 
jednej strane bez záujmu vykonávaná, šedivá, nudná kancelárska činnt>S_f, v ktorej 
m áme u n ás Judí často celkom ľahostajných voči hudbe a podla PQVahy a . tempe
ramentu bud' utiahillutýc:lh a nezaujatých, alebo egoisticky agresíViilych a na d-ruhej 
strane n edefincwa.teJné mravenisko osobných snaženi umelcov, dobrých i zlých pod
niko.v n'a vlastnú päst, osobných konexií atd'. V podstate považujem rozdelenie 
organizátori - tvor.1ve čiroJní za d()(bré a. jedine možné, ale to, čo som práve vyslQviJ 
a nie dosť dobre ~vaJ po~arizáciou, je vlastne difú2lia. týchto pólo1V jeden do dru
hého. Umelci sa orga.ntzo,vaním a vyhfa.dávaním priležitostí živelne a. na. vlastnú 
päsť zbytočne ro-zptyľujú a často zneprillltefujú jeden druhému. Postoj funkcionárov 
je zas často neprimerane hodnotia-ci, presahujúci medzu, za ktorou sa hod·notenie 
nevyhnut-ne premieňa na sériu omylo,v. . , 

z tohto všetkého podla môjho názoru vyplýva, že by sa mali zlikvsdo-va.f fO!l'malne 
zastupiteľské vzťa.hy Cechov a. Slo.vákov v o-blasti hudobnej kultúry, pretože podľa 
doterajších skúseností nezabezpečujú rovnocenné rozdeľovanie príležitostí, fman.č.ných 
prostriedko-v a ialtonnácií najrofllličnejšieho d1rubu. Sväzy by mali pracovaf samostat
ne a celoštátny pohyb vo ' 'Srvoji hudo.bnej kultúry by mohol koordinovať orgán 
nového typu, akýs-i ,"mozgový trust", v ktorom by boli zastúpení hlavní predstavitelia 
nielen svä.zcw, ale aj ostat-ných hudobno-produkčných inštitúcií, prípadne hudobného 
ško~stva. 

O hodnotení a procese vytváránia hodnoto,vého komplexu sa neodvažujem h OIVOirit. 
Zameral som sa úmyselne na p;roblém organizačnej a informačnej funkcie n ášho 
sväzu. Zhmul by som to asi taikto: Zásadné ozdravenie najrozličnejších strá111ok 
sväzového života. nastane len. v procese denro•kratizácie udeľovania možností a pn,e
žitostí a podstatným zlepšením, p.dpadne zmenením dotooajšej praxe v získava,ní 
a distribúcii informácií najrozličnejšieho druhu, to Zl'ta.čí podstatným zásahom do 
doterajšej šb'uk-túry sväzu. Pri "Y'konáva111í týchto úloh treba zahodit frázy a fikcie, 
ak nechceme ignorovať vý;voj podmienok, v ktorom sme všetci účastní svojou "troš
kou do mlyna". Umele uddcwané úsmevy by sa. časom mohli zmeniť n a úškľabky .. 
A to predsa nikto nechce. 

J URAJ HATRIK 
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Problémy pravé i nepravé 
Keby sa pu!blrilkqva!lo všehlro, čo sra na S'la:venslw povedaJ.o za posledné iľoky na 

margo če'Siko.JSlcwenslkýoh hudoblný<lh v:zta!hov, bol by ·to podklad pre dbrov'Ský semi
nár, v ktor om by nevyfrl!ruurtme muselli. vystúpiť pqprooní :fiurn!kloi-onál!'i sCss i ďalší<lh 
ilnštLtúoií. Táito ptroiblerna.tikla sa ob'jla,ViUje pd mn<Jihý.ch prileM!tostiaoh a v.zbudzuje 
všeobecný rešpekt! 

Okolo v.zťialhcw je veľa 51Prá'V111ydh úMa.h, ale a j fikcií a nťlpodloiených dolmd.OIV. 
Nebezpečná j e zvlášť zotrvačnosť názorov, rktoré nevidia zmeny v jednotlivých 
hudobných lrullbúJrnioh, pOSJUdzJujú Iudí a i'Oh tvo:I'!bu stereot)')pile. V tom zmys le až 
hriešne máJlo urdbill~ nJa ozdraJVen1e Sliltuácle oba .naše sväJzwé čiasqp!i5y. Oblidive 
hudobné ku'lrtúlry majú veľa as-pekttov .SIPO!lO:čalýcll, a:le i mn01ho od1išnýah. Sú aspekty 
a r iešenila P1'1<>S1I>eŠilé sú~e obOiiil k.o..I!Jrtúnam, ale i také, čo sú u:žJ:iltač.né le;n. jedinej 
·strane. 1\1/nohé veci v spblo:čalej českoolOIVei!lS!kej lrultúr.nej p.roj.elwi'i sú pre jedinotli!Vé 
·národné kluhtúiľy ~di.:fudké a .treba roh podľa toho deši:ť. Spolli.ehať sa na ciltavé p!U!tá 
oboch n álroidov, m r eoi o OO(iblii;,šQa'D. bir<altlslúve atď. je už iV WjJto eiia!pe neú.'čällllné. 
Ozdravenie týchto vzťahov je možné len na základe rozumného rozboru a objektív 
ne v.i.denýtch ve.cí. 

V slovenskej hudbe občas badať pocit krivdy zo strany silnejšieho a tradičnej 
šieho ná:rod:a. Nielkedy sa te;n.,to .pooi!t dlľ'Ží zotm>'ačnosťou a romÚlC!!laMa ho kOOidý 
nedomyslený alebo i mii.eme po;výt;enecký pos.to.j :.>Jo st1'3111.Y česikýdh kolegOiV. Občas 
počuť ná!Zory, že \treba "dbr.arňolvtať" s;lqverus<kú hudbu pro1ti. tendenciám silnejšieho 
pall'rtmera. Globállne sa s týtmi.to ná!W.rml nes<totožňrujem a na:zxiá'Vlam Sla, že neib~pe
čensmvo hrozí ni·elkrtJ()['ým ho:dnO!táo:n stk.ôr zo sffir31Ily Wlútomýtdh síil, Maré sú prilamo 
na Sicwensdru a kltaré sa mi v tejto etaiP€ vidia OiVeia Úitočlnejšie. Občas sa niel«le 
vynorí s1tmdh z a\SdJrrili!l.ácie, čilže údajného mooného porutendJa mladšej náJradnej kul
tú:ry staršou a 'V)'!VIil!1lutejšou n á rodnou kluil.ltúrou. 'l'lieto náwry sú škodiliitvé, ak: sú 
podložené š>kodo.r.aido.stou a ohlcú dôverčilvého člqvekia de.zilnf(J['lfficwat. Slovenská 
hud-ba na:C!hádmJ.ia v určitých wkooh v OMkej hudbe obraamé momenty. Pod jej 
ochr.an·Otu na:ahádzallia mlljtVyššie umelecké istoty; na tÚito !Vec sa nesmie itabúd.:aJt. No 
rub tejto hiS\tJOIDidkej p![1a!Vdy je v tom, že u niektorýoh ľudí w Ceoháah sa mohol 
vyvio:1úť pocit s.táleho a brv\allého túrtor.s1Na. 

Veľa n eja:snOS!tí vo vzfialhoch 'Vtmd1ká i z tah<>, že sa medzi abollll'a hudoooými 
ku1Jtúralll'liÍ. doteiľaz nevy,vli.Jn.UJlo kri1ti.oké plai!11mea:s1lv·o. Zo :zrlvmii.J.o.s:tlnýoh ohľadov Irahilro 
-dôjdeme k neú,p.rimnýtm po.slbojom. VzáJomnú dôveru n:ar.ušil1i niclmx>ré nedomyslené 
sta.nQv.iská k rorz1PoČlt!Oivej ,s,i'tuáocii silQvenský:ah o.rgálll!ov,, OOiividný nepomer v počte 
delegáltOiV na rôooe :tJaihlrian'iôné konferencie a zájazdy, nedor:i.ešená pr~átOila s:lo
venskýoh noltovýdh materiáil:<W v če.slkÝ\Oh kradoah i !nliekltoré zbyttoQr!é opatrnosti 
v úsudklodh o nespomýah hodnotá dh slovenskej hud by. 

Rrelto .v tej:to ~e Víidírrn v pcxpredí t!i.eto problémy: 
1. Nesn~iť sa za klaž!dú ce;:nu o jed!noliaroosť klritéri.í v celej českool.ovens:kej hudobnej 

kJU!ltú:re a nepOSl\lKWoVIať tieto veci podľa U["čitého stereotypu. 
2. Nerobiť h libšie záivery o huddbn)Ííah vrz.tlaihoch obidvoch národov z i.z01lova111ý.ah -

hoci prolYJ.ematlický!Oh - jedmQitiliiJv'OSití b& vysd;i,lmuJtia zlo.žJ.irtJaSI1Ji jtaiV!U. 
3. :2lapojiť všellky komUtllilroití1V'Ile prOSitil'!iedky na výtmenu hurlobnýoh hodnôt medzi 

01bidNom~ národmi s Vli.erou, že tá!to aikicia môže Iudí 2lbl\ižoViat. 
4. 'Neo.bivtiiňavať '3IIld. jednu aJilti ckn.1ihú stranu, ak :vo S!Vojich špecitirdkýcll pcxdanietnk.iach 

V'i.dí ÍJI1é poradiie úloh., kitcxré by sa mali riešiť. 
3. Oieľwe!dome r.WlV'inúť di.slkJU&ie a o.b,ľavQV'ať hl:bšie hcxdnQty jednej i druihe j náfoo

nej kiuil.túry a d:ať im v:šes.tmnnú pr~ú podporu. 
-6. Ne.or!i.enltovat sa v týc<hito c.hú!losltiNých o.tá:i1klaoh oo ľrudí, u ktcxrých je a .prioo za

korenený po:cilt, že nev}'llmu1me tn!USÍ d-odhád2lať k obrne.di2JQvlamti.u s.llabšieho Slianaj
ším, na druhe-j straDJe zas k n~mémiu podJJ:!i.oad€1111Í.u slovenskej hudby v česko--
s-liQvetn.S-kOtm konte:xtte. · 

7. Nechápať plodnú ro,zpomosť "' niekrtorý,ah názoroch aklo nar;ušQVa.n[e parr&e l, a le 
veriť, že zo uln:wej rozponnOSitd. mô.žru. V?llli.klnút m~vé vý!vojové Silly. 

8. Nevychádzať z predpokladu, že spoločný štát je už sám osebe kľúčom n a správne 
riešenie Clhúh:xsrtwvýtOh problémOiV v lmlitúre. 
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Trvalý problém . .. 
V časoch, keď sa h1uóne kl'itizuje, čo 

všetko 'Pl'editým b alo zlé (ako v atmO&fé
re okol'O II. sjazclu), sa akosi au'boirnOOc
ky očakárva, že sa .veľa vecí zrnení, zlepší, 
domyslí, podipo1i. Rýohlo sra podili1eba psy
chóze, že nič n>ie je také Zll@ilté, a'by sa 
nedailio zvlát1nuť sväzavými orgá.nmi. P:r.ie
beh však skoro ukáže iluz&most liaký.ohto 
otaká~í. H ooi sra C>CLs.trárnia n iektoré 
sta~·šie nedostatky, v.mikcrlú ros iné, pred
tým neočakávané. Nie'kltoré z nioh va~i.k
núť -nemrusda, iné sú zákonité. Jedmým 
z týohrto problémov, lepšie povedané p o
ci•tov, k!toré prišli .po II. sjazde, je neute
šená .sd,tuácia v reá!l!nom oceň•avaní nie
lclorý•ch diel starší,oh ,k!oJ.egov a p;oott tvor
cov, že sa iah cliela nedosta.lď. ta, kde 
m:ajú byt. Zlnačná zodpovednost :zJa túto 
situáoiu s:a pri-čitta k ritike, najmä jej mla
dej vetve. 

Na .zátk..lade výzvy redak-cie so:m sa nad 
;touto otá.2lkou z;amýšľad a V·idím problém 
·takJto : Cena mnohýcll starších diel pod
h ehal;a v uplynulý;ch rokoch pr~zené
mru overovaniu a triedeniu. I Jlia tvorbu 
pôsobHo kritioké problematizava:nie ustá
lených vecí, ktoré akos!i ovlád'lo celý '11áš 
život. Vý2lnam lliiekttorýah skladieb sa 
značne O!>labiJ. Pôsobili alro rel,atívne 
cennejšie pred!cym, keď ,bolo menej wor
by, ZJatiaľ čo iné skiladby toho isltého 
skil.adrateľa ll1ei1.iad<obudl!i prlO!ri.tu., neuplwt
ňov'al~a sa (silnejšia) domáca umelecká 
•konkiw'encia, dnlciaľ neprišla etapa také
ho wnáih!l.eného oh!l.aso'VIa!l'lia nových ten
dencií a snažení. 

Lenže ani v poslednej etape nedošlo 
k vý21namovému d iferencov31Iltu dde.l a 
,nepodarilo sa zn:ekan&truovať pre verej
nosť S•iet vztahQv med.zi hodnotami našej 
tvcxrby. Mnohé stlaršie oceň·ované veci kri
ti'lm uviedla do pochybnosti. P r e niektoré 
sJ!Jlad!by {najmä staršej generácie) zos,talo 
n€51p'lltlené ot.akávanie :zJaSlúženého uplat
nenia v našej ,s,poloónooti. Kritike sa 
.v podstate nepodaril ani pokus o .objek-

tívnu hie:r'a~·chiu hodnôt a určenie spolo
čenskej fun.kcie prime.t"31Ilej hodnotám. 
Túto srutruáct.u značne ovp lyvnili. tieto ob
jekitiVil1e i subjektíVil1e okiolnos·ti: 

l. Teória plurality, ktorá správne pt·ipúš
ťa viac rôznych prúdov a estetických 
ideálov, ukáz;a,l;a i svoju sla bin·u, a to 
•V tam, že p:rtilklladá .veľkú váhu pri
b1ifuým a predbežJným hoolll'Otiacim 
modelOIIll a môže určovát hodnotu die
la často len podla príslušnosti tvorcu 
ku s.k·upillle alebo generácii. 

2. Staršie ;z;a.užfrvané náoory otriasol ba
dateľný odkilon ·od "pi'O!Villloi<mali.zmu" 
čilŽe sn:aha vid~et naše skladby v zlo : 
Mtom systéme eu.rrqpskych vzťahov. 

3. Na hocfu:JJoteníe mali· ~Vplyv i no.vé ume-
lecké S'kiúsern"OOti, kltoré oboh:atiH logi
ku a sl<JIVník kri tikov. 

4. Meniila sa fwn:koia častí (jedinot1i1Vých 
diel) v celku (!V eel.ej našej tvorbe)" 
čo avply1vňuje práJcu kritiky. 

5. Hocfu:JJcxteni.u prekám'l'O vedomé mlča
nie cxkol'O .náekltorý<lh skladieb najmä 
staršícll tvorcw, kltoré je v tejto si
tuácid zreteJ'Il1!ou :&mno.u ignorancie. 

6. Sp:rá!VInemu hodnoteniu nemohlo pri
spie-ť s<tavanie diiel do •nemerateľný(:lh_ 
.polôh (lllapr. dielo, ktoré rás;tl:o pod 
tlakom .vonkajšej účeln:J.os.ti, sa meria 
z porzíooie samoúčeliného l.IIIIlenila). 

7. V niektorých prípadoch mladistvý vek 
nedovoluje presnú rekonštruk-ciu cl.e
j:iooého ~ocesu, čím sra ľahšie podcení 
esrteti.cká aklbi!v.i.Jta lll'l"čitého diel;a. 

8. All'li vymedzen·ie urtitého diela len 
.techni·ckým~ t€'l.11lÚ!lm'i. ne.zname;n.á nič 
pre \.l.l1Čenie hodnoty a necháva ešte
len priesrtlor na ho:dnoten'ie. 

9. Po.lm.s o objektívne hO'dnOO:enú·e av:plYJV
ňovailó. es.tetiek.é zálu.jmy rÔZJ!lych ge
nerád(, čo sa v tejto eta.pe P'!1ekirý<vali' 
a ktaré vyhx<Sujú akékoľvek objekti-
Vlisroi<:iké zmierenie mnohých proti!ná- · 
zo.r<w a ro.zdielm.yoh koncepcií. 
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Úspech 

mladého 

klaviristu 

s me-'/liOm Petra Toperrcze.ra. sa. v posled.nom čase stretávame na. strá.nkach našich 
-i zahraničných odbor:ných časopilsov. Je odchovancom košického konzervatória, kla
vírnej triedy profesorky Márie Ma.šikovej. Po '17Uliturite r. 1962 odišiel na. AMU do 
Prahy, kde je t. č. fíwkom prof. Františk.a. Maxiána. Jeho vy,nikajúce huoobné nada
-n:ie sa prejavilo hneď v prvom ročníku AMU, keď ako 18-ročný získal Cestné uznanie 
I. st.u.pňa Medzinárodnej kf,a,vírnej sút!G.ie o cenu BedHchK!. Smetanu (uskutoánila sa 
v rámci Pra.fískej jari). Potom 'TIJMledavllili ďalšie koncerty - s FOK, s ktOirým hral 
1. koncert pre klarvír a of/'c.heste.r S. Prokofieva., v za.h:ra.nilčí vo Svédsku, kde o. i. 
·na-hrával v šbo.lcholms.lwrm rozhlase, ~vo FTa.nkfurte nad M-ohalnom, kde sa o jeho kla.

·vírnej hre písalo iba. v superf,a,tívoch. ' 
K ďalšiemu triumfu bohto mlad·éhó · kUzviri&tu patrí jeho účast na II. Medzinárod

·nej k.l-a.vírnej' sútarži v Leed;se - v Anglicku; prebiehaLa od 22. septembra do 1. aktób
·ra. Po ná-vrate z Anglicka. som požiadal P. Torperczera o· krátky ·."ozhovor. 

-· .. ' 

Ako ste sa na tútO súCai dostali? 

Medzinároo111é sútlalže obosdelia MiniisterSitvlo šikolS:tMa a k.u1túcy po vylučwaoom 
·kale .v Prahe, iiiD ktmé som sa pribiJ.áis;Ll. Na zákil.ade to.hlto k.onlkiurl:zlu vyhra!l.'i mňa 
.a ·Emdllá Lei.Ciblnera Dalo by sa pQVeOať, že leedsilm. sú~ je veli!Illi. miliarlá, nemá ta:ké 
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zvui'iné meno alko súťaže v Paríži ôi v Bl1UISe.Jli.. No -AI~éarn~a vera robiá ·~é- túto 
súm po stráJ!like organizačnej aj inej, čo nawačUJje, že ~ ni eko]ko r ok·O!V b(U.(te _je~:Ou 
z najznámejším sú ťaží. - ' · . . . 

Na medzinárodných súťažiach sa vždy predpokladá i sioJ.ná medzinárodná: k~ku
ren~ia. Ako to vyzeralo v Anglicku? 

Ja som až -takú s:i.ilin.ú ne:Č!alklal, as[)o,ň čo do ,POiČrtlU, niaikoľk!o v t om istom čase pre
biehiallia klalvínna súfullž v ženwe, MnieihoJVe, Bud~ti a v AlrrH.m~ke - v Texase . N-o 
napriek tomu sa v Alll'lgl.fudku ·2liš:lo 91 kl!aJV'i;ri&'tov z 37 štát m '. 

Aké boU podmienky sútaže a kto zasadal v porote? 

V prv.om a diľllllhom k-ole bolri ránn:cwe oonaičené Slkllooby, z k!torýroh boJ. mom ý 
výber. Ja som h1hl BeeitJhqvemJa - Sonálty C dur a e mol, Ohqpdll'l•QVU BaJklldu. g m ol 
č. l, O[). 23., Debuissyih'O Ellruid:u pre 'dsem p!I.\sltiov ·a Messti.aeno VIU I<m 'tas.ie B1l'l"le'sque. 
Tretie kOil.o, do k!torélho post úll)iil!o desať sútlalžia~ci!Ôh, poz~o ll voľného 'VÝ\b&u 
skladli·eib pre reoiltJal do 40 mú.nút. A tak p>.oocma, po~álv'ajúoa z L. Obo.J'Iiin;a, N. Mlaga

lo.v<a, R. F.i.Tkiušlnéoo, A. Fischera, G. Bad11aue!r'a a ď:a.l'š~clh, ur.mlia parnrliie sú Wacicll. 
I. mies,to obsadil Rlafuel Orosc.o zo Spaniehslkla, k.tmý tiSikia!l 9(j Zilla'tú medlaálu pTin
ceznelj Mao:-.ry a 750 l~bier. II.-IV. mii·estto 01bsia/cLiilii sov1ertJslk!i ~ - PO'SI!nti'k<OIVQV!a, 
KTUóíln a Nooedikiln, j)ia~te K!éllTs z RJakúSika am šiesroom sam bal jJa a Armerifla:n Tocco. 

Obstáli ste !Veľmi čestne v tejto siln.ej kO!Ilikurencii a moooo Vám iba blahoželať 
k vý.bornej repr~entácii nášho kl.a.viirneho umema. A a/ké boli ohlaBy na Vaše 
vystúpenie? 

I keď bol~ klllaJdlné, nerád by som o tom hovOI.'!iili, nialk!ol'!ko nie sl()Jffi na to kornpe
ten~tný; p;re mrňa má niajiVäJčšiu cenu p CJrlJV'aln'ie BB.C na dV'a koncer,ty d o Londýl!'la. 

Z podobných ciest sa prinášajú príjemné i menej príjemné SPOmienky a získavajú 
cenné poznatky. 

S,pomi€111!ky? Pqpr;i tých pekm.ých sD. čaJSito budem si_>omÍiiliat na vystú.pende v tref'Om 
kole, v kJtorr,om som :hraQ p.nvý. Po doh!ľati ~Vh~wej son.álty som Zl~čaJ hrat: 
Prokofieva a v konc€1ľ'tin.ej siem sa Zlľla!ZlU OI2;Vlallo 2lVO!nen~ie a hJúllmniie s-trén na budOJ'Ve . 
Hrial SOIITI, kÝiffi ma nezaLS!tlavill5., a ~tom s~ sa do2lvedel., že od vcl'kélho pootu 
refl€ikibor-o.v televí'llnYJCih kiam!ier a 2500 . pooll'Ut!háč:ov sa zaQ:J()l a!Uitoma.'t'ický požiarny 
hlásič. Mal som - jedným slovom - smolu práve v rozhodujúcej chvíli. . 

čo sa týka organizácie, b ola opravdu ideálna. Finá lové i ~emifin:Úové kom·er ty 
S'Il:íimala BBC prti.amo i. na t€!lerelkororurug. Bd!Ji 1Jaim ·cful1omné P'Oidmdenky pre QVti.eeni e 
- .lroiždý úča:stník ma!l. zabez,pečooú · Jed'Il!U miésrtln•oot a pod. Nemôžem nes,pormooút 
Jeden zo muj.írn.taJvýcll poonatk'o/V, kit:ocý .som zíSJkia\1. ad sOIV!Í~yclJ. .k!oJ.egw. Na vyilu
čovacie kalo v SSSIR sa prilhläsill.o 100 ~tw· .(ill nás sme bq~ · šl);ym), .z .k!torých 
;vySilali do .A.ngJ]~clk;a štyrodh. Týmt o umož.lniil.i p00a5 leltnýcll p!l'áJ2ldnli!n .k!onoemtné tU!ľ'1l.é 

po Vlliasiti, uakie nJa SIÚťa!ž pa:ri:š!1i s výjbo1111e olbolwatýJm repel111oávom. No a toto, žita!ľ, 
u nás ešte nie je moŽiné . 

Zhovárala sa Mária. Ferkovi 
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Ladislav Holoubek 

Ili. sláčikové kvarteto 
Dokončené : 1965 
Trvanie : 12 minút 
Prvé predvedenie : 2. 7. 65 - I . dni ko
mornej h·udby v Banskej Bystrici v in
terpretácli Slovenského kvarteta. 

V sÚ/Vdslos.ti s operou Pi"of. Maml'O!Ok sa 
pťJS'a~Io o tom , že Ho1oubek v IH. slátč'itk:o
vom kval'ltete vy:tv0l1iil ·k nej akúsi pred
bežnú štúdiu; zaltlial S'a <Však nešpecii;:film
valo, v čom a do alkej miery. Neyísalo sa 
po'droooejšie and o saan'oitnom .lqvJao:1;ete -
okirem ··referáltu z I. d:ní komornej hudby 
v Ba!TlLSkej Bysitl.ic'i., kde malo to:to dJelo 
premiéru. 

Úlohou lllru>ledU:jú.oicll :riadk!w bude 
s.tru:čný rozbor die'la "'an S<i.ch " - a'1ro aj 
vo vzf.lalhu k qpere Prof. Mamlook. Vrz'hľa
dom na to, že opere sa už ven.OVIal coz
siahly roobor - de.den Q: najroos-ia ihle jŠÍ'ch 
v Slovenskej hudbe ,vô:be:c ( Jwaj Haltrí.ik: 
Ve-ľtk:á česitná hra, SH č. 8, roč. 1966, s1tr. 
355-3~1) , obmed~ sa len na lrons<tato
vanie zák!llaXinýcll fallmxN. 

l. čast Ul. slá!č!i.k!Qvého klv3mte!ta je 
šúV'orh lrumá fúga, .uve!dená a 2lalkon.~ená 
piate'ti.ckým hOIIIlOfónnym úsekom a pre
rušená uprosreretd ,talk.ti.ež homofÓ'rlii1ym 
s,tJrednýíi!l die lom. Hudobné jadlľo úV'Oidu 
(a jadTo celého diela) tvorí úvodné dNoj
.talkJtie; obsahuje všertkýoh 12 tónov chro
m'alti<Jkej .s.tupllce, bJa.mnoni'Cky inklimuje 
k tó:nu c. Je to onen zák!l.adný nrotiVIický 
komplex, o ktorom J. Hatrík v S;pomí
n~mn člálnilru hovorí ak"!o o neoby.Čia(jne 
k<m.centro,v:anrom hudobnom výohodi.Siku. 
Z<wmie nieko!!kakirát (rv pôvodnej a sek
.ven:čne p'OSunutej podobe) a .prejde bez
l)['os'tredne do fúgy na spôsob "zref!aze
nia" - kým do2!lllievia v troch vrchných 
hlasoch mtmJ už vo vioJ:cxnčele Sla obj'a
v:ujú ch~'Ciké mlak:y jej hlavice: 
rvel1koseptim'ový skok na:dol a ~osítruiPný 
tritón ; ďalšie oh:axakiterislti.cké Z<naiky fúgy 
- malá selkund<a, zostupná čiS/tá lwdnta 
a zostupný tl'iltón sú ex:p·onované osamo-
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tene. P r;vé trt fúgové n ástupy sú oktá
vové; od šitva:tého n á&tupu (je ich tu cel
kom šesť, fúga je v scarlattiwskej for
me). dochádza k po:s.unu tonálmych ~la~ 
dín . najprw o . sekiUJndu , .potom o č1stu 
JW,~<t;u; pred v.la&tnú Marv·icu :fiúgovej té
my je vSalk z~onOVIéiiilý motírv zo spo
mÍIIlm1.éh~ ÚIVodiného d!voj!úaik,tia, čím sa 
dojem. ·k·cxncenitrOI\OOJn.rOS!ti ešte zvyšuje. 

stredn ý die l na I'ozdiel od fúgy ply;n!ie 
v pomaJ.om tempe a je harmomcky s-ta
tiok.ý; vo violončele znde temer \.LSitalviOOe 
ois kitoré ·má funikctu zádrže (Orgel
pu~'kt); a!j OSI11a1mé hJru;y - s výnimkou 
vrchného - sa poh:y~bujú len m icnimá:lne. 

T.reití diel I. č:ast>i tvorí pokrečooanie 
f úgy - jej roovedenie, krtloré sa zatína -
podobllle anro jej e:lq)()Zícia - tromi okltá
vovýmíi mí&tupmi a ďatlšfmi nástupn:'l 
s ma;mlookovskou" h;lJaivi.oou, poikračuJe 
v~ konltmpuiilk;ti.ck.y zložitejšÍim •tokom, 
p reohádmjúcdm do umnej tesny a :wcho~í 
hOOlofónnym ús~mn (iJ?r'avda, s pootl-
h•liasmi) . . 

Temer celú t:úito čast prebTa<l Holoub ek 
dd Prof. Mamloc'ka, vynechal tba jej 
SlttredJný cli.el (a, samozrejme, prelilnštr.u
mentoVJal ju) .. Nájdeme ju merl2J. prvým 
a druihý;m ·obrazom opery. Vynechanie 
stredného dielu dodalo celkovému hudob
nému procesu väčší spád. 

II. čast je Sivoj'Ou sr!la:v1bou aJký;ms;i n egla
Hvom prtvej: i ah spol<oičmým makom je 
:f)UII1kooe veľmi ~amný úvod a zárver, 
tento raz však väac pruyfónny akt> homo
fónny. Obsahuje qpät všetkých 12 tónov 
ohro.rnaiiky. V:lras.tmý prvý (a .tretí) diel 
je homofónny a .pomerne málo poihyíbli
vý. Významovým centrom (popri úvod
nom šitv001tlakití) lje tento raz stredtný diel, 
š,tvoohl~amý kátnoo s d!vo.ma príoZIIW!člnými 
klv'artwý;m!i vz~u,pnými S·lmka.ni, kon
čňaci sa v.o fontissimovej lrulmilnácii. (Tá
to čast bola uverejnená tesne po dokon
čení v notovej prílohe SH č. 6/ 1964). 

Aj z ne j prešlo temer všeitkio do opery : 
úvod, resp. záver z nej zaznieva pri dô
lehtýcll prej~voah Pl'Of. Mmnl.oolm - kým 
zálkl.;aprný m elocli'oký lromplex je koncen
trátom celej atmos,féry opery, za'l!iM je 
úvod ,(a .zálver) driulhej čaisti IH. sláčiko
vého kMadte1Ja pmWiJtý alro ohwralklter.isti·· 
ka Mamlookovej os:oblllosti. Kánon s.tred
ného dielu ~ieV<a v medzihre medzi 
l. a 2. obrazom pred spom ínanou fúgou 
s homofón:nym úvod om a .zá.vwom (pre
bratou z I. časti kv<mteta), tvorilac p od
statnú čast jej pce1úd!ia . .A!le aj fmgmen
ty z p.rtvého .(a tretieho) d:ielu sú rm
mies:1mené na r ôzny.ch mieStach opery. 

III. čast má f.unk!ciu s.oherza a finále 
zároveň. Podobne akú predchátlmjú ce 

Rozporné predstavenie 

l 
Giuseppe Verdi: Trubadúr 
Dirigent: Anton Buranovský 
Režisér: Koloma.n Cillík 

· Výtval"llÍk: P a vol Herchl . 
DJGT Banská Bys trica . 

K<aä.iá dloteraljšia hams:kob)'ISÚJ:'Í'oká in
scenácia V e.r:d<ilho sa SltaJJa výma!ffi!Ŕým 
kro!k'Om n:a ceSite ras,tu nášho n:ajml:a.d
šie'ho operného ilrolek!tivu. 'l'rnwiatla v pnvej 
s~óne jeho eXiÍISiteiilcte (1960) ~ozomn,i:la 
daklarlnos-tou hudlobné!h.'O ~d'OOI1altl:ia 
(di,r. J. Kende) a neki(jJliVeintmým reži.jno
s.c,énickým výk:ladom (lľetísér B. KtrriŠ'ka, 
ôVYttiV'a!rJ'líik: P. Herohl) . K'ValliJty hudobného 
nla§tuU.QV:aJnia s.ú Pl'Í:Zlll'8iČ!l1é aj pre ďa!lš'ie 
~erd~ho premiéry na scéne DJGT - Ri
goletta, Ma.šk.améih'o plesu - v piQSled
nom m.,tu.Le státi :>Ja dm!genlbským pultom 
Anton Buranovtslký. V Rigoletto.vď. rozo
hral režisér V. Ve.žtnítk: ú:plný jJaviislwvý 
a &ve.teliný ktm.cent, kým Ma.šlmrmý p les 
sa S·tad zásLuhou remsérky Drahomíry 

časti, aj táto je stručná napriek tomu že 
sa opät sk'ladá z nielro.rký:ch úsekov. ' N'a 
zaóiatku .je to akáSi tocoata, v kJt'O!rej m á 
ceruúráln e POS!!Jaivenie !Ve!kioseptimuvý sik:ok. 
nadol. Naň bezproStlrechne nadväq,u je pa
rodický val:čík; má v sebe niečo be~r<gov
ské svojimi ohrOl'IliaJt.iizmami (ä v ň'Oiffi hrá 
dôlež~tú úlohu kllesajúua veliká sept:iJma). 
Sotva sa však <l'()>ZbehJne, už je prerušený 
augmenítoivaným zákil.ladným teanatdlck:ým 
komplexom v pnvej Oasti vo funkoi-i re
miniscencie a zá!r.Qveň VYfVTCholen.ia časti. 
Augmentácia zálcl3dného m'Oitiivklkého 
komP'lexu prejde v d:irnliim1oiu s !<Jlesa;jú
cimi sek!nndovým;i Q~ovarrlimni a po 
traj:tJa!ktavej spojke sa opät mwe VJa~čík, 
tentoraz vša!k o k!vi:ntu nižšie, a ai po 
ňom sa v;racia úv?ý ú'Sek tej1to čas~'i, 

Bargál!'~vej . svetelrnou symfóniou· ('\r·oeo.eh 
prLpado<;:h · b ol scénografom -I>:. Her~hl ;· 
m á leví p.Čdiel na úspechu ob:oCn · irrs'ce
náoií). · · · · - ~~ · 

All:é mioesroo m á pootlec!ná · verdiovská 
premi~a v tom:to lroruteXJte? H l.jld'Obpe p:o
kraJČIUiJe v · OIWed·čenej tradícii- pre{l.ohá.
dZJa.iú:oioh p.temiér. N!iekitoré v;ýrkOO.y : db
konca znesii " ie n:ajvyššie mtéŕiá ( Azu
cena. D:mhomí'ry Drobkiovej, LUJIW. Stefa
na Babijail-."18) , iné sa im celkom bl:í:ž,i.a 
(Manrico Mhla!na Kopa&u). Lež· jerlndta 
scénografického a r ežJij;ného zámenu sa 
tentortalz všade nedos:ialhla. • 

Plrí'Či.lnia tkvie pravldepod10bne rv- diamet
ráhne Otdliršn.Ý!Oh naJture<loah výŤlVal'111.íkia a 
r~i'Sér1a: kým Hevabl v poslednom . ob
dobí zrejme tialme k max·~máíJ!nej štyli
záci.!i., k pooneme a'bsitlr'aGmne j s.cé!ie, Cillík 
sa zatial sn:a:ží o rozo.hxáJVIalnie . a ' drobn'O
kresbu - čo, S<aim'azrejme, vy;v.Oiláva ne
swl:a.d. Tlam, kde sa remsér podrobi[ vý
tva:mí~Oivi (IP!'ológ, I. dej1stvo), dosi.aihli 
sa .veľmi pe!k;né výsledky - i vďaka dob
rému vy.už:i:tiu tr.adiJČII1ého a nízk<Nolrto
vého svetelného pa.'l1lru., ktoré je v celej 
ins;cenálciJi veimJi vyidlalrené; kde sra s ním 
rozišiel, resp. kde ho pi'IÍlnú:tlľl na lrom
pr0111!i$ (I•I. dejgtwo1 llla!jmä k;láštlO!Imá scé
na), výs-ledok je proúiTeóilvý! 

Akolro]vek v b:ansikobYISltll'ticlrom pred
staJVení prev.ažUjj:ú k;lady (sem palÚ!ila 
okrem ~ného .a:j temer všetky Herchlove 
ná.,.Thy kostým-cw, h ooi nie vždy najlepšie 
reailiizoviainé ), táto pozm.ámikia si ,predsa 
pokll.adá m povinnost up&JOr.ni t , že štwitá 
verdi.roY!Siká premiéra v DJG T nie je taká 
vyd:arená ako pre~ohát!mdúce. Skoda! 

ra 

kcn.trap;UJillkltav~ý v záwere melodickou 
l·inkou zákla-dného tnlalliMického komple
xu. I:de teda o tzv. zrkad:lov:ú formu kom
btm:wa:nú s reminisce!J.ičnými ná!Z!v!Uk:mi. 

Z tejto časti pcebT.a:J. Holoubek do ope
ry najmenej - len S:pomín'al!lý stredný 
d ie l sa o:bjia!\ljuje na kiOinci .predohry (úvo
du) k 3. obTazu. Kde-.tu fra",amecntárne 
použil aj ·PITV!kY úvOO!ného a. závere·aného 
úseku. 

HI. sláičilkavé k v.a!Iltato .úarlis:lava Ho
lculJkia je výrzJnamným k:rokom v s!k>lada
terovQID .tworivom .vývoji a J'lapl'li.ek sV!Oj
tnu ,,predš1Jú\:liqvérnu" ohacr'a!kJte.ru k ope
re Rrof. Mamlock je U2Ja.wetým a sV'Oj
práMny.m diťll'om. Svedlčí o kJwJ.l'iltá'Cih Ho
loubk!a - inštrumerutá~eho 9kladate!a. 

Igor Vajda 

37 



O ·.p E. R ET N Ý MUS l CA L 

Hello, Dolly 

l 
Hudba: Jercy Herman 
Libreto: Michael Stewart 
R éžia: Bedi'icll Kramosil 
Dirigent: Bohuš Slezák 
Choreografia: Boris Slovák 
Nová scéna Bratislava 

Dailší ame:ri<lkÝ mm;.icaJl na Novej scéne 
v Bratislave! Po úspechu My Fair Lady 
sme sa namašk!l'tlilii na další QiSIVedčený 
produktt - bTodw!ay.sikého mus.ioaO.u. Rred
chá.dm!la ho nielen dobrá pOtves,t a velké 
ÚS;peehy na mnoh.ýoh ~ýoh pó
d<iádh, aJle hlavne fulk!t, že ústredná pieseň 
HeiDQu, Dolly sa stala šlágrom, v nejp'O
sledn~m rade záslUihO!U OS().bi/tého pocl.ami.a 
L'ouiisom AI"'llBtrangom.. No a Dolly -
·t~a Dol!ly LeViiwá - ko:neOn.e priišla. 
A s ňou i g,tar.onôVá operetná šablóna, 
musicalová r utina, hudobný kompromis 
medzi swi:ngom. a QPerebnou kalnltlaJbiJJn~
ťou. Rrarvda, nemožno pdVediať, že by mu
S!ida'l He1loo, Do.llly neml!lll ni.eikof.ko čísiel 
vylfurenýah, že by sa di!Vák nernJohol za
smliiať aj dobre r~ý1it, no mč tu nie je 
pôvod!né. Naj:vä:Ošie sd.l!llbilny má librato, 
klbaré aJnd po úprave režiséra BedNclla 
K~amosila n€1W0rí k.~ý dra~Jrt~,'tuJr
g,iK:Iký celok. Jedinou ucelenou poo;tavou 
je D oLly L av:iová, menej je už diO!t'iOOnluttý 
Horá•c Voodergelder, kým osta!tmé posila
vy sú len rmhooené, SIÚ len akJous.i. vý
plňou dejovej k<JiSbry a mll;ij:ú iba p<Xlpo
.rwať a!kcie hllaiVInej divojiiCe. 

Foirn:lQve má iJnsoenátia b:l.li2šie k re
·VlUánlneanu dejQvému pásmu než k sklbe
néaniu drama;tiakéaniu ÚltVIal:IU. Striedanie 
scén, ilntermezzá, dootaltočne veiiké plochy 
pre ba:letné kreácie (boli jedilným príno
som ilnscenácie) neboli ;vž;dy loglicky pev
ne :llvliJaJzainé. Rr<Wda, hodnotenie tohto 
ID/US!Íoal1u a aj da.lšícll sa bude vždy n~est 
z p<?lhladu toho najJepšdeho, z .. pozírcie 
i\7\Zorovýah ~icl aj ilnscenáoií. A tak My 
FaJi;r . .LadY; kltará, a!kb sme už pr.i jej 
premiére mpÍ!S'ali, .bude vždy určova·! k!ri-
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t éri:um - záik:l.arlné, .všeobeané kriténi.um 
- aj na hodin.OO!tenie da11š~<.lh podobných 
di~l. A MIU5\iclaJ1 Hé!Jl.ou, Ddllly týmto po
ži'ad~ám zostá:va vera clillžmý. 

N edosltalóky librertla sú v mnohOIITI 1llhod
né s nedootlaJtkJami inscená'Ciie. Na.prtiad 
lroaniiooká drv;()lj!i.ca K01111eillrus + Balľnabáš 
(Kra'jÍIČ€!k - Cá:ld:k) je tu nedosibatočne 
ll'OI:lJV'ilnl\.lltá. Pas.tava ma1iMa Ambróza 
Kempera je ceJlrom .pomýJ.ená ,v predlohe 
a mysd.ím, re j ej obsaden~e Ernestom 
Kostelníkom je omy:l. Nemohcl predsa 
v ták jednootroone k<Jillicipavanej poota.ve 
upl~tnit svoj komioký tailen't am cooahrá
vačslkú sikiúsen;os;t. Rež&sér Bedri.Joh K•ra
moodll. je nel<l(piOIUle s:kiúsený režisér v te}to 
ilivadelll1ej oblasti. N~ré velké i mi
:rom-scéllly na'ľežía:uval Slkruttoáne poroou
hod!Ile, alle s.trá:dal1i Sla v nevj'1ľovrumom 

te.Inpe, morzaikQviltlom teX!te a nerOIWlo 
mevnej kresbe postálv. 

HovOri sa, že Old hudobno-zábavného 
dilvadla treba preidovše!!Jkým porž.adovrat 
jeho záikl!.•aJdinú fu.llnJlroiJu. - zábaiwlost. No 
tá člasto l.liPOOta!Ja do Qpelľebnýoh mooier, 
meloclrtlma1t:iický-oh polôh {<aj v _prediJ.Ohe) 
a n ásotllllýcll ~ov. N/ajjsliabšou s.tráinkou 
inscenácie je všalk huldo'b'Il.é našibudovanie. 
TaJnečné a vokálline ·tem,pá sú málo d'ife
ren:cQVatllé, Il!i.et tu, žii.w, an~ jedného su
verénneho s.peváok€iho 1\IÝkOillU. Ooohester 
hraJ. ve!mi nečisto, jeho výrau. bal po
~chtný, S!pri..ev.odlné hl:asy, res.p. figúry 
čas.to domilnovalli naJd témou atď. 

Hla/Vinou postarvou a hlav:ným nos~te
!orn celélho deja je ])()llJly Leviová, kltorú 
sttvánnilJa GiiZ€!la Ved101Vá. Jej vs,tup na ja
visko bol riešený slwt.očne v.tiJpne. Po
zvánky a mwštivenky sme dositalli hned 
s pro~amom a rozhoclliUa idh do pubi~ 
pri S!V'QÓIOilll pre.dJsitla(viQvooí samotná pred
stav'i,teikia. No v dallšom priebehu deja -
i pJ:1i všertlkej s·k.úoonOS!tti. a pri š:alrme G. 
Veclovej - zostá!VlélJ.ra v jednej polohe a 
v závereďných scéamdh (ihlWIDe v baro
vých) u,');ladalra aj do operetnej šaJbló:ny. 
Dobru tanečrní á ihereckú priJpmven-os.t 
ukázala . aJj dvoj'iiCa KrnijíC&-Cáadk; iste 
by sa QPlla!bilo nájsť, resp. naa;líS~at pre ňu 
ddivlalcLlo, v ktorom by SJa UiPla'tlnill všeltk y 
p;I1VIky synJtetádkého dl.'V'aX:lilia. Cťilli:ove Hel
lou, Ddhly vyzni~ via:c ~ otáíllnik n ež 
ailro spdloodnost i pni maJs.ovej zába,vnej 
funkci.i. 

-mnk-

Interpretačné sklamania ·· -sF 
N cxvá sezóna sa pre SF mč-ala naozaj 

sľubne. Všatiky aibolnelnrt1ky i vstUJpenky 
na Olkitó.OCové koncer;ty b'ol!i VYJPredané. 
Rn.1č:i.l!lu toho .treba vidiet - .p.qpri zrejmej 
rvážn•os;tň, al!Jú má SF v ra:d:ooh nlaŠej ve
rej'nOSiti - sč:aS/ti i v smäde po kultú['e, 
kborý pravň.de1ne Pl'i<:hádza na začia&u 
kaaxiej sezóny atloo dôsledok odbremene
nia "Sik!ailnýoh" nálvšteVlllíkov - študen
tov od Siklúšdk, v zrejmom príll'ilve n.óvé
:ho hudhymi:1'0IVI!lélho mladélho obecemsrtlva 
z V'i.d:i·eka a v nepoolle!dinom rade i v po
merne populámom a pre šilroké masy 
bratisl~a~vsik:ej verejnos.ti (a nielen pre 
ne) prífat?1ldlvým ~om okitóbro,výcih 

pddujatí SF. Tak nám rostáiva ~ba zmiet~t' 
sa s draanatur~ou, aJk:ú dli1ktova1li elrono
mi:oké zretele, čo sa prejaMJ.o vo zvýše
nom ,fpridele" n~mä Bee1lhov€1Ila. z hľa
disk:la prí111osru. drama.'tlm"gie môžeme · vy-
2ld'Vlilhnúť a.Wa jedrllne "oprášenie" MoYJZe
SOV!ho Hu&Iového koncentu popri · prQ~a
rnova:ní u nás pomerne mádo hrá'VlailléhO 
Mozaa:tovh o klaiV:ím.ebo lronoertu G dur 
a Janáčkovej Glagols.kej omše: 'Najrväč
ším nedlosltaibk!om celého mesliaca -zdá sa 
mi všaJk Il!i.e d!ramlaturgiJa., ale umelec!ká 
úro:veň a celk:orve ned.ostla!Vočné te.c!hrndcké 
zvládn u•t ie najmä osvedčený-oh a obahra
n ých diel kmeňQVého r~ertoáru. 

29. a 30. septemQ-ra 1966. Otvárací kmtcert sezóny. Dirigent: Ladislav Slovák. Só
lista: Milan Baue.r, sóliista SlavemJSkej filha-rmónie (husle). Program: Felix Mendels
sonn-Ba-nth:oldy: Sen noci svätojá1liSkej. Predoh1"a. Ale:xlamdeT Mayzes: Koncert pre 
hwsZe a orche..ter, o,p. 53, FTanz Schubert : V. symfónia B dur, Rich.a-1'd SPra't!Ss: Tm 
Eulenspiegel, symf. báseň, op. 28, 

:ArogJrnm tJOthrtJo koncertu bol V!Z!hľadom 
na umeledký na:tmel I.Jadii$ila.va Srová!lm 
v porovnaní s jeho predchádza;j,úcimi. · in
terp.retáciam!i čo do progmmovej náJplne 
dost newydclý, čo nám súčasne poskyt!Jo
va!l'o priJI.ežňltost spoznJat 1lvru1ilvé scthqp
nos1ii. dliriigen,ta i z d oteraz menej 2l11á
mYJC,h štýlovýlOh oblastí. ~oda však, že 
na úroveň podania to.hlto k-oncertu nemô
žeme vymiesť jedJn,02llla!Čine kiladné súdy. 

Romatl!Jtidkému Čla:I'IU, tajomnému pôtv'a
. h.u a w.xilllŠilostd Merudeilssohnovej predo
hiry zoo.ta:l, ma!, <IDCiheSter - najmä vmou 
ned•OSillatočnýoh teolm1;clký,ch preidlPdkíJadov 
Ob2l\'Jášť V skuPiJne dyieh'OIV - veJa d~Ž>l'lý. 
Nemíestna tal2Jiropádnost, prí·liiš hu;tný 
Z'VIUk (i .v Slkupilne sláiÓÍÍkOV), neistá into
nácia dosť :zmaóne skresľiOIVla:ld výSil.edný 
dojem a rušivo pôs()bi!Ľi pri naJVádzaní 
r.ozpráJvkcxvej a'lmosfélry dd. ela. Sk!!. on k ze
m'ÍIIiOOti" k!torý dharakltaniJzuje Slovákov 
naturel, nehodil sa an~ na niektoré dyna
iiJJ.diOky vy,pätejšie pai!'tlie Schuber!ba, lctocý 
už vilac posky;tol oroh.estlr!u priležLtost uká-
7Jať Sivo-je schopnOSitň na p oli VYlľOIVIllanélho 
a rou1tijvovooého 2JV!llllru. ~a Slovákov naj
ŤlV'O!iÍVejší prínos tobi1Jo pro~amu pokila
dáme pasrooové a osobiité vy.budovanie 
SitraJUSsovlho Eul.en.sllieg,].a, m lož€111é na je-

dlimečnom ~ení lrontraSibu teiTIIPa 
i dym.amilky (iyÝrni2l11ejšieho, ako býva 2J'Ifý
lrom), ,prdičom. ooohes.ter pada,l i teclhlnicky 
repr.ezentatfivne prep.ro:cavaný vý!ko.n. 

Ncxvá sezóna nám predstavi.la Milooa 
Bauera na pód·iu už ako ,,lllovqpečeného" 
sól'ÍISW SF a bolo by lil8Jtím vody do mora 
p ochybovarf alebo ,pn:í;J.:i.\Š yYIZidvliJhovat ten
to fakt, pretože v~ jeiho umenia, rast 
jeho umel'OOkej potencie a celková pred
Cihád•za;júcta čilrunos t poltvl1dizujú PDPJ.'i úp l
nej opráVIllenooti a SIPl'!a!Vodliv osl!ii ·t oht o 
kiroku i pr.užmost a .abje!klt~va:wst orgáinov; 

· kJtoré o menOIV'all1í r.azJhodJJJi. SamOZJrejme, 
i úrroveň BauerQVIho podoolia Moyoosa -
v poslediilOiffi Č!aSe doot neprálvom u nás 
Zlah'ledbálvmlého - Uká.zaaa Bauerov ume
lecký profill v tOIITI na,jilepšom svet!l.e ; za
ujal jedfuleánou s.ta.VIbou, vybrúseným pre
!IIT3-.COV'alllím detlaiJ.ov , suverérllllou teclliili
kou, Jiilloroiii.akou hEbkou podanda, ušiaoh
rtňJ.ým a sýrtym tónOIITI a úč~nným dynQ
midkým roopät ím. V súovdslos:ti. s tým 
•treba vy.zdMi.:h:núť aj solídny, pekne plli.
.pr.aJVený a tvOl'IÍIVIO cittl:ilvý orehestráiliny 
sprievod, kltoirý prmpel ku slrutOČIIle dô
s tojnému osláveniu 60. naJrodenín s>kil.a
daitefu. 

6. a 7. októbra 1966. Dirigent: Ľudovít RaJjter, sólista: Michael Ponti ( klavír). Pro
grom: Johannes B11111hms: II, k.cmcert pre klavíT a orche-ster B dur, op. 83, Antonín 
Dvoŕák: VII. symfónia d mol, op. 70, Richard Wag.ner: Majstri speváci nor imberskí, 
predohra. 
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Zdá sa, akoby kiaždému podujatiu SF 
v októbll.'i bol Vlložli!l do verua nejralký čam
d ej úlohu pl1iná§at ,vž,dy neollatká!vané 
skllamanie. Tento= to b ol Michael Fo.nti, 
k torý v prípade Br'alhmsra akoby prec-enil 
s-vo je sHy a nebol schopný >M1obiť do po
dan~a tohto kolnrcelitJU potrclmú intenziJtu 
preŽliltia, do ur.čirtej miery an i lesk klla
vhm.erho zv;urlm; pQPI1i čaiSitých tecilmiokých 
l.Jaips.usoah skJ.amal nJaJjrmä záslJwhQIU p·o
merne chudobnej pail.ety dynarm~clro-fa
rebnýdl. p~os;triedlwv. U2111á;vame síce, že 
je azda nad ľudské ~1y :?Jah!rat ten to tak 

· proti · p:ialniistom ttaJpísaný, rozs.i;arhly, fy
~ircké i d!ušeVIIlé si.ly i'Illterpreta tak veľmi 
,vyčer.pá'VIajúct lm!l1certt bez teohn.id~ých 
"prek·leJPov", no u Pontitho nám preká1Jalo 
predovšetlkýrm to, že vo výlrazCIVoon stválr-

ňOIVaní sa prRiš jednostranne zamer-al na 
'\TY1Zdivilhim.Jitiie aikéh:ooi tttanského vzdoru, 
na veľmi drsné, nekul<tJivavané d,rama~tl
zovao:tie, pričom mu l.mi-kailia priam bez
prosror.edne ľudová radost z mu"Zicírova
nia, v klto!ľej m á svoje plné miesto i ly
dkla a kamrtab i!l'i<ta. Buď pitanista na táto 
probilern:alti:i<Ju n~či·l., buď nemal svoj 
deň (tP!ľ~p!a'dne sa okolinosti SIJ.)risahali 
pr.Qfti nemu), n:o r ol'lhodne nesplinil naše 
očalkávanie. 

Ra j;terr vo Wa!llner·<W~ ukázal stv<>i vy
trí,bený l'lmy.Sel pre štýJ., VY/Vážen'Os:ť ZVII.I
ku a ÚlČliln!I1Ú výs.ta!Vtbu. Dvoi'ákOMa sym
fóni·a sa tiež wamen~te vydari•la, no v po
sledlnom čase sme ju n a pód.iu SF počuli 
už rmnoho ráz. 

15. a 16. októbra. Dirigent: Antonio Pedrotti, sólma: Josef Suk (Ptra,ha ), husle. Pro
gram: Beethoven: Loonóra č. 3, Bee·thoven: K oncert pre husle a orchester , Brahms: 
I V. symfónia. 

Koncemty An.tonila P edrottiho pa!t.ri>a 
v ~atislave k oza:jsllným hudobným 
s.v,i.Jaitkam. Spormeňme s i na jeho grall1-
diózny ús,pech v r. 1956, keď darig01val 
Beethovenovu VII. symfóniu! Rred troma 
se;zÓ!I1ami inteDp!ľertJQval v Brati:&Lruve IV. 
symfóniu tohto sk1a.d.alteľa. Zdá sa, že 
tento raz mu v B!rnrtli51l:alve štastie neži
ói'lo. Na to, čo je sch opn ý s naším or
chestmm d okál'lat (a čo sme od neho aj 
prá.vom očakávali) , dožill.i s.me sa sklama
nda. Orahester alroby bol nesústrodený, 
temer celý pl~o.glraim akroby boJ. iba na 
rý·ah~o n:a!hodený (u:>as:UIIl.utie ·zvyčajného 
t611ffiÍIIl>U k0!11centav o 2 dni k tejto do
mn~enke dos-ť :zNáid'ml'O) , čo do určitej 
m~ery potvrdila i pormarne lepšila úroiVeň 
druhého lmiil.centu. 

I keď má SlQVenská filharmón~a Bee
thOIVenQV Hus-Javý koncerrt; iste v rmrlíč
lm, nem ôžem e s USIPOkojenim konš!lalto-

vat, že by sra orchester aspoň tam bol 
iVyUJäl (zá:sll.uhOII.I mšp irácie jedinečného 
umen:i:a JI()Sefa Suka) k tvooilvejšiemu 
sp;rti·evodu. Naopak, j.eho výkon vzbudzo
val s.vojou fu-ovňou skôr dojem znechu
tenia hráČO'V z prí1i šného uvedornenáa si 
vl~aS.tnýrah nedostatkov. Došlo dokon·ca 
-i k ZJIJ.ačnému nesúladu v chápaní Bee
thOIVenOVIh.o štýlu. Na pódiu sa stretli dNe 
s~lné umelecké OS<>bnosti., z ktorýoh kaž
dá upred!nostň·av'lélilla. svoje .ponírn.aii1ie. Suk 
tnlili.naval k hlb'avejšiemu lyl1iokému k o
momému zvuku, mti.ai čo P edraúti ne
ohail. ooohester vyzmieť v sýtom registri. 

• Ani tempá o.rohesltrá1neiho sprievodu ne
bo hl. ideál!nym ~tnerom Suk<wej k<ln
cepoie. Pedro;bti inki1inovaJl k Vl'l!ľušenej
š:iemu, 2laltial' čo Suk k vyro,vnanému, 
:fii:lozoiiidm-medliltartí:vnemu p rejaf\r.u, tJakže 
ho omhester m.iesta:mi i prekrý,val. 

20. a 21. okt óbra.. Dir igent: Zdenek Bílek. Sólistka: M<o:nique H aa:s (klavír) - Fran-' 
cúzsk o. Spe.váci: Lib-uše Domanin.ska, Duba Baricová, Imrich Jakubek a Jan Kvzlink. 
Sólo na organe: dr. Fe-rdinand Klimda. Program: Beethoven: Fidelto (predohra), M o
zart: Klavír ny koncert G dur, KV 453, Janáček: Glagolská omša. 

Sm ola, čo sa lepila na októbT-o:vé podu
jatia SF, neobišla arni BNkov koncert. 
Ouvertúre Fiueliio ohýlbalo IVýr'íatmejMe 
dynam.ri.~cké i u:srtáiJ.enejšie t empové stváľ
nenie, a tak vzbudlzova:la dojem, že sa 
ňc)U iba ,,zaJ.átala" diera a "Y!PlnHa p o
trebná mtiJnu'táž programu. Ťažisko diti 
gentovh-o úsilia smerova:lo k zVIl.ádnutiu 
úskalí janá&ovského slohu. GlagoJská 
omša i po.p1i mi.es:tami menšom zreteli 
na detatil uc:hrválti1a zd1:1avým m uzikant-
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ský:m terrJipel'amenta m , ,vrúcnym p odaním 
i elánom. Sila d ilrigen>tovej osobnosti ako
by vrt;láčallia do úzaťlia teohn~c'ké nedo
;tia!hirm tosti a nech.aWa v popredí všetku 
krásu hud by. Spevá0ky sbor SF (sb or
madster J. M. Do'bcodin-ský) spieval dob
re prtpravený, čo moŽlllo v pads.talte po
vedať i o kNavtete sólistov a najmä o je
dinečnom výkone dr. K:1i.ndu v orgra:no
vých sólach. 

Výkon flľancúzskej pŕanistky Monique 

Haasaovej okrem toho, že U'Viedla u nás 
·pomer.ne neznámy Mozartov klawírny 
ko111cert - v kltorom mal ocohestráWll.v 
sprievoo opäť viac nedootatkov (;vo vÝ
váženoSiti. ~vuku, v ku1ti•vovanos.ti. preja
v u i v t echnkkej istote) - sotNa môžeme 
por,nažovat za .prínos. Okrem nadmerného 
a veľmi málo opodstatneného spúšťania 
a zdvíhania zápästia, popri pomerne še
dej farbe pasáží, pomenne ú zkej dyna
mickej palete a strednej časti i popri 
t rochu r omantiZJOIVanom prejave za.hra1a 

Oživenie 

Haasov á svojho Mozarrta do>St neštýlove, 
bez leskJu a miestami ('i keď nie pr.iJveľ
rrm) ternpQve ro~olísall1e a málo tvOl'ifVO. 
V tejto sú;Wslost!i nám prichá'diZalo na 
myseľ porov;nall1ie jej výkonu so Stepá
novým chápaním Mozai1ta z mtnulej se
zóny, do k!toréhro česiký umelec vlo~H celý 
svo•j intelekt i emocionálne cítenie a ume
leckú rorovaohu, a týrm vypulk>lejšie sa nám 
preja;vd.H v šetky nedosrtatky i-nter.p!ľetácie 
francúzskej piarnistky. 

Vlado Cižik 

na vidieku 
ll. dni komornej hudby v Banskej Bystrici 

V ok!t6bni. min. r. sa v Banskej Bys-trici 
us-k!u.točn.L1 II. rdČ!I1íik celoslov€!l'l.ského fes
t i'VaJLu komol'nej hudby (,priav.daže, ocga
niZOIV'aný predovšet kým st:redos.lqvenskO'U 
orgarniizáciou Svä~u slwenskýoh slklada 
te.ľov). Kým prvý ročníik sa konal v roku 
1965 na rwhl"a!!lí jÚJna a júla - teda na 
k onci sezóny - druhý ročník presunuli 
orglarnizáito·rd na mčiatok sezóny (čim 
vzali do úvahy kritickú pripomienku Slo-

venskej hudby). Uká;zalo s·a to Yeľmi 
sp!ľá!VIIle: všetky k.onc€1J.•ty boU teTIJtoraz 
veľmi pekll1e navští:vené. Pravdaže, ne
malú ú:lohu zohralo i dejisko II. ročníka 
komo1111.ých dní - Robotnícky dQIITI, ktm~' 
je nezr01vnateľn·e vhodnejoším Sltánlkom 
ko.m01111ých k0111cer.to.v než malá, neakus
t ická a excentricky položená sála bábk o
vého divadla, kde Dni k!omornej h udby 
prežili svoj krst. 

17. októbra 1966. K oncert štvorručných klavírnych skLadieb. účinkovali Pavel Ste
pán a Ilja Hurník. Progr.am: J. S. Bach: Prelúdium a fúga D dur v úprave I. H~rní
ka, F. Schubert: Fantázia f mol , J. Brahms: 3 uhorské tance, I . Hurník: D omáro 
hudba, C. Debussy: Malá suita, F. Pm,lenc: Sonáta. Prídavky: A. Vivaldi: Concerto 
a mol, I. čast, J. Bmhms: Uhorský tanec . 

Koocert b ol svojou zos.tavou (dok0!11ca 
aj p rída!Vika.nti) presnou I"ep r íe:<>u n el'la
budlnut einé:ho bratislavského vysrupen'ľa 
obo.oh umelcov v januá.Tri. 1966. Ad tento
raz ~u.jalii maxäm om konceo.1.trovanos.ti, 
zohvatooti, dynamdtdkej a ago~ej p'ale
ty, no naj/v-iac štýilo;vastou prejaVII.I a fa
ľe'bnostou i leskom úderu. K naj-lepším 
číslam opäť patr ili. skladby Schubelitave, 
Hunníklo;ve. Debussyho, Poulencove a Vi
valdiho (radi by sme si však boli vy;po-

ču1i celý koncer.t!). Zaradenie prepis-u J . 
S. Bacha z organa na kla vk chápeme 
o. i. ako umelecký náiročné "rozoh:rá!vanie 
sa" - navyše urobené so vzácnym zmys
lom pre mclJ.oVIanJi.e .korutúr ocdgJilll.álu (ll'la
PTíkilad wch:né kwliJnJtlolvlan.ie v závere, na
podobňu;júce m ix.túry). Jedine Brahrnso
ve Uhorské tance sa vymykaLi z vysokej 
nálľOČII'looti progJramU - no aj t ie boli 
i.n;terpretorvané skvel e, bez zvelioč-ova111ej 
ruibatorvosti a sen>trim€!11tal~ty. 

19. októbra 1966. Koncert Slovenského Joomorného orchestra (umelecký vedúci 
Bohdan Warchal) . Program: A. Moyzes: Sonatim;a giooosa, W. A . Mozart: Diverti
mento D dur, KV 136, A. Vivaldi: š tvoro ročných období. 

Warchalovd SIÍ n a vystúpen~e vy:brali 
n.a;jú~pešnejšiie čísla StVO!j!h'O repea:;toáru. 
ZiVJ.ášt zásl.'liŽil.é bolo zaraden!ie Moyzeso
vej skladby, napísanej pre ten.to súbor; 
od jej premiéry r . 1.9.63 SloveniSiký komor
ný orohesterr v jej illltei'pretácii znač.ne 
po.kmč:'i-1 - prehfbi•l jej vý·razo.vú 51trániku, 

k:al!ltl::a:boi.Uné miesta ešte viac zjemnU, r ých
lyrm úselrom daJl. ešte vä:čš1u pregnan<tn10st 
a raJZJalDlimast . Celok S<matli.ny giocosy pô
sobí t eraz v jeho podlél.II1í veľmi Sii·Lne -
f'ilowfidká zrelosť a zároveň úsmev111os t: 
skladby žia·r1a v plnej nádthere. 

Mozartova Divertimento - toľkokrát 
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Qboh:rálvlané - nes.trart!1lo Illič ro SIVojho 
jas.u a sŕ."i.eioSiti. Je vôbec ob,dii.v:uhodné, 
alm tento súbor vie temer pri lm:ždom 
sVIOj"OIIll . vy';<;tú[Jení vydať zo seba max-i
m1Ul!l1. To sa naJpOkan prejlavitlo aj v ná
ročnom a obsJ.a.h!lom VIÍ!v.aldň.ho cy~le can-

cer.t gross, hoci altmosféra sály bola (pre
kiúrenrie) temer nedýcll.'éllteľná. WW"oha
lovci sa napriek rýcllll.emu rozľad<CMllniu 
násitrQjov vedel'i sústredi! n;a cilid1vuhod
ný výk~. 

21. októbra 1966. Eoncent z tvorby skLaooteľov - rOdákov zo StreiLoslo.venského 
kr,aja. Program: A . Moyzes: S:cmátut pre klavír e m'Ol, op. 2 (Eva Fische.rová-Mart-v;o
ňová), J . Cikker: O mamičke, cyklus piesní pre mezzosaprán a klavír, op. 10 (Tat]a
na. Kresá1oová, Helená Gáfforová), J. Cikker: Malé duo pre husle a vioJ.u (Pa.vol 
Fa.rkaš Milan Telecký), S. Jurovský: Variácie na. slove.nskú ľudovú pieseň pre dy
chové kvinteto (Slovenské dychové kvinteto- Vl. Brunner ml., M. Ježo, E. Bombara, 
J. Martanovič, O. Babinec), A. Očenáš: Sláčilkové kvarteto "Obrázky duše" (Skiven
ské kvarteto - A. Móži, A. Nemec, M. Telecký, F. Tannimbe.rger). 

Naj:pestrejší rwogr&n II. dní komo;r;nej hodná je Cdiklkerova skllaidba.zrokov praž-
hudby pnil!lli.eool I>QPni r~rezentatÍIWlyoh skýcll štúdií, na.písaiD.á po márnej klla~ír-
sklla:dbác'h. Moyzesa, Očooáša a OikkeT'a nej Scxnatí111e, bolmtá na kon1ma;punk.t a 
a j dve pra'ktiCky nehrá\nalné S<kladby - cltiromaitikiu; ~ÚiŽli'lia by si čas.tejšiie i.n-
.J.urovského Variácie na sloven:slkAJ. I,udovú teDpratlovaaúe (to napokon platí o celej 
pieseň pre dychové kvinteto a Cikkerovo "školskej" Cika.rerovej tv:OII1be !). - Aj 
Malé duo. pre husle a vdol.u. Obe sú vý- ostatné skJ.iad'by bol.ii. prednesené na vYSO-
tvormi. ešte m!Jadýlch aurtJcxrw, o'be sú va- kej, skut!Qčne re[JrazenrtiaJtivm.ej úro!VIll.Í. Ak 
riaooý.mi. sulLtami - pwá kJJadiie d ÔTa!l na z il!.l~reOO!v a:nenovlilte yY,z;d'VňJhujeme óle-
poot,upné pre1Nálna:nie výdhOiďiskove!j té- nav SlwenlSkéh:o kNameba, ta:k preto, lebo 
my, dr.uhá je zas zaJložená na. kontr.as- ~Cih podarn1e Očaná'Š'dVý:dh Ohrá7ikov duše 
toch témaltiky a temp'a .. ZvJášt p02l0nl- sa sbaíl.o ,wqllolom korr<;:ellbu . . 

24. októbra 1966. Vokálny kcm:eert - Anna My Bruni (Tarmnsko), pri kLavíri Zita 
Strna&oiJá-Parákorvá. Program: M. A. Cesti: Insegnatemi a morire, F. Cavalli: Dolce 
amor bendato Dio, C. Monteverdi: Eti gia tutta mia, Ch. W. GLuck: Oh del ~i? 
dolce ardor G. F. IIänd.el: Piangero le sorte mia (z opery Július C-aesatr), G. Ros·s~m: 
Il rimprev~ro, A. Soarlatti: La vvolette, A . Soresina: Eco, L. Chaily: Nebia, Nubi 
bianche, V. BeHini: Ah, 1lJQ1!. credea mirarti (z opery Námesačná), Oh, quante v~lte 
(z opery C'(l(puleti e Montecchi). Príoovky: G. Verdi: Aria Oskára z Maškarného balu, 
G. Puccini: Aria Turandot z rovnomennej opery. 

Too3!11ska umelkyňJa sa pll'edS\tla:VliJia ve!
mi peklným pmg·romoan - 21vJ.ášť v p;rwej 
PQ!lov:Lci večera. Zrejme sa p![1ispôsoob~la 
impeľlaltÍNlU komor.nýcll dillí, a preto imer
preto:va!lia len niekoľko árií. Lež s.vojím 
sý;tym, 2lV'l.llČ!lÝm a teohmúoky veľmi dnbre 
pr.i,prn.venýan sQpránom je emilllentme ja
vdisko!Vým tYIPom - to sa n:apolkon preja
valo aj V CeJ:kO'VlOIIl prejaJVe. 0 ší-rke jej 
talentu SIVedčia práve prídavky tlakéh9 
r()I2Jďielal.eho chMakiteru. ~praJVde treba 
napísat, že S:počialtkru :Bruni :lJilaČflle di~-

tanovaJJa, ba v začti.ratktu MonteverrlJi'ho 
bolia ·ilntanaône výsiliQVIlle "vedia"; lež 
v Händlovi už bola n a bezpečnej pôde 
opery - i ked barokovej . Výborne za
S[rievailia i &ve poZorrul1odlllé piesne súčas
ného tali!all1Sikcl1:o skil.aidlateLa L. Clmlii~ly\ho, 
zre!teiiile ovply;v;nené dodekafóniou (na
proti toanru pieseň A. Soresómu je z:i'a'Vllle 
pqpllal1má P:Uiooi!Illilllo w:oru). Z:ilta Strna
dová~Parálrová sprev'ád'7Jall.a pr.i.am vzoro-
VO. 

ra 

Ili. medzinárodný jazzový festival PRAHA 66 
Kým. po vJ:aňrajšom fes1ňivrale Vllá.dlJa vše

obecná spokoj111osť, tah!to rok,u sa ob:jalVliilo 
vitae kl'liticlcýoh h lru;Qv. Prit!!om toto roz
čarovanie ruie je celkom na-mie!Site - HI. 
medZi.národlllý jazzQVý fesrui.IVal pooliesol. 
mnoho zau~imaJVej hooby, prezentova!lo 
sa niekoiko u nás :zJaJtilal neuJVádrzJalnýoh 
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Stlilerov, SIP<JI2li1ali sme V)Ílmlam.n.é ;z:ah!ra
nd.Crié formácte i sólds.tov a OtPät sa pre
vetliillá súčasná úroveň domáicej scény. 

Z psychOilogiokého h~~s!loo veiiillli ZJle 
prebiehala príiprava. Uil v zimn.ýdh me
sdacoch sa podudartiu robi'la v tlači dost 
ve·llká rekilama a zdôrazňoVJail sa najmä 

Big Joe Turner 

urói.tý príchod orohestra Du:ke Ellingtona 
Patom však zámer US:PQII1i~diateľom nevy
šiel, záujem oohabol a Vliacerí mim<>;praž
skí jaz2o:f.illi z tohto dôvodu aná neprišli 
na feSit~a:l. Neú!Čalst Elil·Íill~a maila 
okrem ineho n€!pl"Íjemný -následok aj 
v tom, že na festiwrle nebolo doorbatóok 
OS'abností, kitorýcll umelecká· úroveň je 
neodd~uroovarteitnái a ô€idrnlozm.a.čne určená. 

Na.pnieik poklles.u návštevm:&ti bol po
čet díi(váiloov ešte stáJ.e dost imporzan.tný 
(dlcrem koncentu tretieho pr.úd u r!lli.ni
má1ne dve trertruny miest bol.lo Wrly obsa
dený~h). Dakia!zulie to, že obavy USIPO
n'adaterov, kiborí sa milrn.o festi'V'alu zdrá
hajú rea.l!izovat nároi:ínej§i.e j<aJZZové podu
jatia!, nie SIÚ celarom O[Jodsltlaltmené. Tento 
ned.oSitia'11dk podujatí m á i ten nega.tí'Vny 
Vtplyv, že jazzofili PJ."!iiijisluljiÚ f~rti'V'al1u až 
·prerm:štené nádeje a .kaMé nevydareillé 
vystÚ[pooie má prN.iš ne~tÍJWlu odWJVu. 
Na:tislm sa tliež dojem, že naše o'becen
S'tlvo n€'VIIlima festi.Jvall. adeklvátn.e. Na ta
lrom rozsii.ooLom a rÔZJnomdom pod>ujatí 
si piOOluaháč musí vedieť vY·brat. U n ás 
·sa však pOOaiclluJje, aby celé tr.i. hodiny 
Zél!Zil'Í.evalia pr.odulkcia, kltorá rQIV'llomeTiile 
u;púita. 

Aik porovnáme pl1ietbeh .trooh festihv'a
lov, môžeme pozooQvat vý,v.oj v.~usu väč
šej časM jarzz.ovélh'O abacems-tva Kým na
.prilclad VJia!D~ bolQ vystÚipenie D0111a Cher
ryho pr.ijaté s r~akrnll., tohto miru Man
fred School Qll'in.telt, k!torý tak i.siro vy
ohá:doo ;z; ":new thriln·~", zÍJS'kiail. j.edrnozm.aJč
ne ruilišenú reakciu. Na druhej strane 
treba povedať, že čalst obecensrbvla alllrl. na 
tretom festň{v'a:le nwedelra, o aké poduja- · 
tie vlas.tme ide. Dokw.iuje to na priiklad 
:liaM, že z ,programu BihlJ.a Ramseylho nad
vä,ičší ú&pec:ili získ!alla skll.OOba Yesterday, 
kito.rá bolia poňatá Il'a!jlkomerČ!nejiŠ'ie. 

Tak iSrtlo ako vJam US!POriadatelia vo 
V)"l''fVVllia! pomere prezentovai1i tradli.'Č
né smery, mad€irlllý ma<iJn:s.tream i avant
gardu a expe.nimen.cy. V oblasti 1lJ:"adiC
nétho jarze;u môžeme v súlade s<O s'Veto
vými tendenciami Pazocov:ať určti.lté osla
booie záujmu o rôzme štÝ'lY neworleá·n
ského j=u a dixiel.OOJ.du. Hreto i vysltlú
panie ty.pi okej angä<dkej reVIÍ!Va:ld.s.1li:ckej 
Jloillľlácie - Monty Srmshilne Jazz Band 
-prebehlo bez toho, že by na seba upú
télll<O välčširu pozoonos t. V SIÚ ČlaiSI!l'osrt.'.i sa 
z hisltorii;cikýcll smerov dostáiva dJo str.ed.o
b:odru záujanu blues a jeho modifikácie. 
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U nás sme až do festiJvalu n emali m::>ž
nost priamo S'.PO~nat v~,ejších in
tml)retqv bluesu, no vySitúpenrie sktupin y 
.Amellican Folk Blues FestiJval v mnohých 
ohiadóoh as,poň čia&tOČI!le za.pl.nhlo túto 
ci/teľnú medzeru. V.očJi. jedrrwtldiv:Ýíln sólis
tom te}to skupiny nemOŽI!lo ma t výhra
dy, lebo každý z nicll prezentolvail (svu
jím spôsobom) moŽJno povedať ideá1ne 
moŽ!llOs<ti. prístupu k iTIJtepretáoii bluesu. 
::vlii.moril3ldille za.U(jfuna!Vé b cxlo najmä "c:ou11-
try blues" v podaní Slee;py Johna Estera, 
S~ppie· W a'1la;ce predV'iedlia ,;cLassioc b1ues" 
a Roos.vel!t Sykes a Lilb.ťle Brother Mont
gornery zase. uká'Ziali, alro zmie pôvodné 
sponitá!n.ne boogie woogJie. Naja,tr·alktLvnej
šfun úook ujúaill11 skuipill1y však bol koo
saský spevák "Bi g Joe" Turner, kltocého 
m ôžeme pOV'aŽIOVat za ldasH$ rth)'!tm. and 
b1uesu. Prii:tom je zaujÍJ!llJarvé, že skwpima, 
ktorej ú~e :zm.amenalo taký jed
nO"lJJlaČllÝ pri'l1J<JS,, vy.vola'Lo negastíivnu odo
ZJVIU najmä u pra:co.vnillrov z ob1/aslti. popu
lárnej hudby. Tento jar\r si, myslím, mô
žeme vysvetliť tým, že u nás sa po~ 
bluesom rozumejú j.edínak jeho swdngove 
a moderné šty:lfuzácie alebo i skomercia
liizov.all'1é odvodenfuny. No a kmiitérd.á, ktoré 
sa vy;v;i.ll1u1d na tieto spôsoby prístu:pu 
k bluesu, nemožmo uplatňovať na histo
rické autentické prejrarvy, ktorýCih hod
no.ta je v niečo.rn irrlom. 

Rríkladlom súČiaS!léhio ponímania rhy.tm 
and blUeSIU, V roOOtrom SÚ Ol1gall:l.iOky spo
jené pnv'ky jazzu a popu.lánnej hudby, 
bolo vystúpem~e Lou Bemnetta, kltoré ma
lo mimoriadny ohlas. Ukázalo sa, že bude 
po.trelbné venQVat väčštu po~most tý m 
osobnostiam, krtloré si udriujú umeleckú 
potenciu a Pl"d!tom doká~u wpúrtlaJt záujem 
i n~aiaLiraJivooého obecenstva. T reba 
vša!k pritom dost starostlňiVo dbat, aby na 
feS!ti.rv';éllle neza.v,Iád.ol kanj,unlkltUll~ a 
nefOiľSÍiľovali sa tendencie, k.bocré z okru
hu jazz~U Zll."eteľnejšie vy\bočuje. Tohto ro
k u b ol t:akýmibo j avom už s.pooneillutý 
BHl Ramsey. Strastnejšie sa ukáz;al.o an
gažoVlaiil~e ďalšej vokálnej hvie2ldy - An
gliča:nky Cleo l;a[ne, ktorá patl1i.la k tým 
Z'niedka,vý.m účastnílrom fe:s.tw.aJ..u, ktorí 
plne zaujal!i všetky \7:11SitNy publiika a mali 
jedniOOila'ČIIlý ohlas aj u odboc.nej klľit1ky. 

Ďa:l.ším telesom,. o kitx>Tého prÍIIlose n e
bol-o žňaJdJnych po.chýb, b olo švédske sep
teto Georga Riedela. Jeho hra :omarrnena.la 
zálviažný ·príspevok do d·iskusie o stMe 
akituá1nych otá2fimch možností využMiia 
ná<rodn éh.o folklóru a tiež o všeobeonýoh 
k.ri!téniádh svojibytnéhJo pteja~Vru. T.reba 
však zdôra21Illif, že spra.covanie švédskyCih 
ľudových piesní vy:;melo tak presved'Čiovo 
preto, leb o hudobníci k nim pristúpili 
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po p erfekrtn1om zvládnut í všeobecných 
inter:pretačJnýoh zásad jaz.zu. :Dalšia myš
lienlk:a sa natfska v súvis,1os:tJi s tým , či 
zdarilé vy;u:žitie fo.likJóru je :;makom vzni
ku národnej !:koly. Ne7idá sa, že by to 
b.olo tak - má:me veľa príktliaidoiV zaují
maJVého absonbovania európskeho i ocien
tállneho folklóru amenick~:rŕl!i. čern.ošský
mi hudobll1ílkmi. Pražskú prodrulkciu mô
žem-e' ·lclas!iif'.i.kmrat z UlľČ'iltý.ah aspekitolv arko 
s.vojb yJtnú , no táto ori,gdn.alita nie je pod· 
miienooá iba faktom preberania folk,l&r
neho m aJterti.á!l.u, ale pt~aml (.srpôsOib frá
zovoona, dállroi..!a, rvzťah k ha=ónrili a pod .), 
ktoré sa prejaJVH!i i na joam sessiOille. kde 
Uto hudabriki hrali šballld!ardiilý ·repert;oár. 

Pi·e záujemcov o srúč:asné smery b olo 
na festi.ovale najzaujíma.vejšie vySitú.penie 
klav:ŕmtu Pavla Bleya. Jeho hud/b!a však 
znela pre týieih, čo nep=a:H jeho dote
rajší výrvlc>j, dost nemyilde a rozpaky 
u ča'SIŤli. obecens11Va zvyš()IV'<llo i jeho ex
travaganltné počínanie na pódiu. P l'i>tom 
môžeme s urči1lo.sťou !Mrdit, že Paul B'ley 
je jedným z mála mladých experimen
tátorov v jazze, ldorý vedel sp.ojit dli.sci
p1i!ll'ovanosť a .PláJladiO!vú rôzrrorodOIS·t skla
dieb s pOOtí.adav:lrou bei:llproSit'llednej spcll1-
tánnoobi. Am..i na btťdúeioh fesitfuvaloah by 
nema1~ Clhý'bat podobll1é podnecuj.úce<JS.ob
nosrti. 

Pre českooJovenský ja7JZ m á ve!k ý vý
mam aj a!IlgažQvanie irrldú.v!iduá.l!l1ych só
listoiV. Naš-1m hudobnilk!om, medt<ň mtorý
mi je s:tá1e nedo5JUa,tok ilrnproviJzátorov ~ý
raameoj ši.eho formá!tu, sa tak nasky\tá mož
nosť zahrať s,i p riamo so svetoz.námymi 
os!obnosfami. T ohto miku upútali na seba 
po.rotnoo.t najmä ameni.cký trúbkár Car
mell Jones a fmn~ú'ZSky hw1lisrt:a Jean 
Luc Pon>ty; ich výkooy mamooa~i neza.
budiliUtetlný zážllltok. 

z festi<Valavej produikaie česlrosl<Wen
ských h'UP.obní.loov nás predovšetkým za
ujíma, aikio obstáli č€!Slws'lqvensikí účast
níd. Môžem e povedat, že sa upliatnilli nad 
o.ča'ká;VJaillň.e. Zuzlkla I..onská v poslednom 
Č\aSe vykry,šía1irwvaJa s;voj (IV českoslo
venských reláciáich) oso!l::Mý spôsob p oda
nia evergreenov a tiež vďa'lm S>Piľ'ievro:dlnej 
sku'I}illle ~fl'riu La.dis.lav<a Genhardta)r,pred
váed[a rooiltwl, kitmý má ša;nce obsltát i n:a 
zahraničnýdl fest1valooh. Se~teto BraJnl
s~a H ranca zase z.auij;a,lo SlPOTIJtánm•osťou 
a vYillvori.l:o výbornú atmosféru. Zo štý
lOJVého hľadiska táto skupdna vy,chádza 
najmä zo soul jaJZZového spôs-obu a mož
no u n ej pootralmút i vplywy m'Odernej 
po.pulárnej hudlby. Z bmtiis·lla:vsikých j:azz
ma!Il.OV sa na fes.tilv'ale výb oom.e u;platnil 
i bubeník Paľo Pol'a'Wký, kltorý úôi.nko
val v s.p'li.evodtnej skl.1!J;fi!ne poľ~kélho te-

norsaxofonistu P tas.zy.na W.roblews!kého. 
Rece nzenti jednoZl!ľa'Č:Ile hodnotil~ sloven
skú účasť a.l{Jo prí111;os fest~va1u, dOka!l.!om 
čoho sú i po.z.vania d o zahraničia Skoda, 
že táto konjunkitúra prichád-za trochu 
oneskorene, v čas'e, keď po rolroch sma -

SKLADATEĽSKÁ SÚŤAŽ 

Tohto r ok,u bola po prvý raz súčasflou 
pl'ažsk éh!o ja=OiVého festi<Valu medzĽná
rodrná sútaž skladateľov, VY!p.úsa;ná uspo
niadMeľom - S väzom čes.kOSilOiVe'nských 
skladate kiV. V jeho sekretaa:;i.áte sa zh~·o
maždi·lo ckolo 60 prís.pevíkov, z kitorých 
odho=á porata (je j mo:ženie, ži:aľ, nebolo 
nikde merejn ené) vybra:lla 12 fin álQVých 
skladieb. Tie potom tv:orihl náplň tJ:etieho 
festLva.Jového večera - uskutočnil sa vo 
veľkej sále Lucerny v piatok 7. októbra. 

K s.po1oonÝI111 :zm:ak.om sa;rne!IJnýoh skla
dieb patril irch eXJperimentá:h1€ vyhrane
n ý charakter, odzt'kadľujúoi v mnohých 
bodooh zdlh:alvú kir.ízu :ve!koorohestrálne
ho jazzu. S ľútosťou treba podotllmút, že 
táto s,trá!nik:a nebola vo väčšine skladieb 
spojená s výna:;mejším úsulŕm o objavenie 
aSipoň rá:moových vých~dfsk z t!Oihto sta· 
ViU. Narpo.!mn bolo med:zi arUJtomni a j veJ.Ia 
takých, kltor:ÝílTI ohýba väčšia ob.o.známe
nosf s produkciou i úlohou j:a=Q(Výah big 
bandqv v širšom k0111texrte ja.zzolvého vý
voja. Z empi:rô.ckého hľadillska. je v šak 
zrejmé, že .lfuždej no.vej kapi!tole v deji
nách jazwv ej hudby predchádZaLa dok:o
rmlá informova1nost a zažli.tie predchádza
júcich etá:p jej vývloja, z kt-orýCih sa len 
pOSitupne rcdm nové myšhlemky a idey 
bez ohľadu na ekonomické zretele také
hoto poč:únanria. Je teda málo pravdepo
dobné, že by sa sútaž toht o druhu mohla 
stať žiiNnou pô"dou ďaJLšieho vývoja; e-sta
n e skôr v roviiná:ah 2laujírrn:arvej konfron
tácie pracovných výsleldkov zúČ!aSfúnených 
sk!la'dateľov a v prípade jej opakovaruia 
by b olo diobre pouvažovať o menšom 
nad,väzovaní na festiiva.lrOIVé kronce11ty vý-
5'10V'!le jazzavého oha:rak!teru. 

Málrokitorej z divooástich filnálových 
sk1adlieb moŽlno uprieť sliušné ~v.ládn.wtie 
kompo.mčného a inštrurrnentač!néiho re
mesla, na druh ej s tJ.11!1..ne sa V'Šak črtá 
otázka, na čo j.e obdobné koketovanie 
s dJ\•amás·ť.tónovýrrni radil11i, punktuahzmom 
a a leatociilrou - použirt:é tu v takej p:J.·e
va:žrujúcej miere - dobré pre Siaillo:bnÝ 
jazz. A t ak na:os.taltok 11ia!jipres-vedlói!vejším 
dojmom na mňa zapôso'bhla trojka r ela·
HV111e najkonvenčnejší<lh sklad·ieb večera 
- SuLte of Modes od k!ana{lského autora 

žení je vacSHJ.a ·slovanských jazzových 
hud,obníko.v pr.ofesi.onál:ne zairr1teresrovooá 
v oblasti popU!lárnej hudby. Z toho dô
vodu b uderrne spokoj.ní, ak sli Slovensko 
na najbližšom fe:i1tiJv:ale udrží terajšie p.o
staiVEmie. Igor '\Vasserberger 

Alllana M. Reea, Get it twice od Polia'ka 
Wojciech>a Karolaka a SU!ita 66, novinka 
českého skladateľa Kamila Hálu. Ich 
rhud!ba sa z väčšej čaBti pohybo1vaJa v to
ná1nej či modáLnej rOIV'ine a na rozdiel 
od niektor)'ch ostatných sklradtieb večera 
nanechävala poslucháča na pochybách 
o tom, či ich auto11i už n iekedy poč.uli 
naOZiajs,tný jazz. Kar.olra'kiova s~lad'lYa na 
vyše pôsobila a j vďak!a výbo11nému sólu 
tTúbk.ára Laca Décsi.ho práve t:a:k, ako sa 
intenPr-etácia Hálovej s.'UĎ.ty pý,šHa dobrý
mi só.J:isrtiok:ými výlkonmi tromb0111,istu Zd. 
Pulca a predovšetkým trúbká.ra R. Ku
be.nnáta (IV ú vodnej alllegrovej časti na
zvanej Zelenáč) a tenonsafoxernistu M. 
Ulrioeiha (IV záiverečnom Vyvoláv.a'Čovi) . 
Mu:zi.ká1nou invenCiou a Vbi..IIDÝI111 kompo-
2Ji:čným SlpTacova.ním zaujaLo aj s€x.teto 
Dl'a!ncúzskeho skladateľa André Hcdeira 
D or No - Etude. Slclrad:b:a je sympartú,c
k ou hudobnou miln.iatúrou, spraoovan.ou 
va~ri:a.?mou techniJkou, v ktorej jej preslá
vený autor (mimochodrom, Boulezov spo
lužilak z Messiaenovej kompozi-čnej trie
dy na parížskom kanzerrvartór:iu) pc~ra
čuje pnrbl:i7m.e v koocepoi~ svl(}jdoh pred
chádzajúcioh jazzOJVých skladie b kompo
noVJa'l1ÝCh pre MJQ. ~ámy švédsky j:arz
zový k!lla!Vini.s.ta (zúčastnil sa a j na festi
vale ako člen septeta Ge'org:a R'iedela) 
Jan J o h anss0111 pou:'m1l vo sv.oje.j skJadbe 
Stu<rep.loo ni,elcloré prostriedky moder
ný;ch kom.poe;irčný;ch tech!ník (prall."d:a~ vô
bec nie "prvky elekrtJPOil'lickej hudb y a 
konkrétne zhluk-y", akio sa n ás usiloval 
pres/Ved!či ť k,onrcer:t uvádzajúci dr. J. H am
mer, lcliolrého nadbytočné vys.vetld'V'ky ku 
skJadbám sa mystif.i.~áclami tohto druh u 
len hemžili ), bez toho, ž·e by sa vzd~l 
zá!k;l,adnýoh hodnôt jr:azzOIVého prejaiVU -
totiž jazzm"o clitaného rytmu (čo ne<ZJI1a
memá pred,písať len osbill1átne "štyri" na 
oirrlel) a impr<ovfilzácie. Porota odmenila 
jaho zaujímavú sik:loobu IIII. ·cenou.· Sym
bol'i.IOkú palmu víúaz9tlVa a s ňou aj ne
sy.mboliaký;oh 10 000 korún si odniesol 
b nnensrký Skiladmeľ Pawel B1a.tn.ý za <lielo 
na:?Jvané P our Elliis. Je nrapÍISial1é· - rO<v
n<aiklo ako prevaW.á väčšill1:a Blatného 
thi..ro'Streamov.o konci,povarných sk,laddeb 
- v modernýoh kOITIIPoziČiných systémoch, 
krtloré awtor dok onale pozná a Vlie s nimi 
a.j vynaohádzav:o naráibat. V porOi\'rrl.aní 
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s jeho predclhádoo.júdrrni s~illdbami sa mi 
zdá, že t€iilitoraz chýball výu:'aeme~ší hu
dobný náipad, OOVillJaikio alko mnohe ~ P?~ 
užfiitých postupov miesrtlami pr.LpommaJU 
slkoĽŠiiU autoroiViU Passacaglliu z r. 1962. 
IIlaJvným nedostatkom je predovšetkým 
r)l1trrnic:ká meraMost tej!to hudby, tak os~o 
kon.tDa&tujúca s hudobn'Ou konc®Q1ou 
umelca ktorému Bla'tmý svoje dielo ve
n()val. z tohto hľadiSka môže poslú~iť za 
zaujím<lJVÝ príiklad :>Pôsob rytmickej tr~
táciie h'laNne.i témy v Plrager Im~essw
nen záipaJdKJ[lemeokého skladateľa Helmu
ta Blrandlta, exponavanej sruovým a:lltsa
xofónom. Podobne ako v B1aibného sk:la:d
be bola odvodená z tónového marterd.álu 
zá/klatlinéh~ radu, no nawyše bola mují
maMo rytmicky sll)racovaná, čo zdallllilvo 
u1m"odillo arttrnosfé:nu bezpr10s1Jrednej jazzo
vej im!PQ'Ovi:zácie. 

Do Olk!rubiu lepšieho prieme'ru tý!ahto 
sklarlrieb pamU ešte Hendlľik Spbps furd
Combi od Ameri:čaJilla. Hetímera Stadlera 
a diva švajai.arsike príS)peJViky Thno1Uitó.ioln od 
Elrnianuela Plla!Ilzera a Préamhulaition II. 
kliJa'VtiriS!tu Geol.'ga Gnntza, ktorý patril 
k hostom miJnu~oroaného fest!irV'ruu. Jeho 
skla!dha je za~1ožená na ryrtmicikej a Z4VU
ko~ej gmdád.Ji. - od smedmeho punk
tulallistického úyodu narastá cez sibredmú 
jaZtZO!VÚ čast s im:pl10!VÍÍ!Zavanýmft sóllami 
až k omhés!tirálln.emu trutti v aleaitor.ioko 
kon.C'i!p.OIVIaJl1ej zárvereanej ča!sti. ú dtyihJ()d
ným výkonom na seba upozomliJ. gilt!arislta 
RudPl:f· Dašek, kít'arého melodtctky veľmi 
progl'esíVIl1e sólo symtp:ailioky re21onoVIal<> 
so 2lViUk~m ·matteriáJJom písa~ný.ch častí 
skl.ad.by. Menej šfu:sitne vy=ela .aleato:ríirc
ká orclhesltrá1na pasáž, prinášrajúca na
miesto zaJmýšl'aného prekvraJpen:ia a vzru
chu nesmierne nudný mukO!Vý oibraz, 
veľmi vrZd:ialený od taho, ao poznáme na
prf.kiarl z . Lutoslawskéh:o, Pem.deredkého 
a inýdh stkil.a~dateľQv z druhého brehu 
{aby som sa rn.edotPUs1li:l kif;i<Vdy na Grun
t:ziovti musím doda:t, že pokii.aľ som p.OIČIUl 
nejaké a:Ieatorrirciké l'Il[est;a .v . ~azrovtoh 
sicl:a.dbádh, VYIPálldJJo to pnbliizne vzdy 
t}'lffilto l:1lJÔS·obom). 

Podsltaitne mi,žšou úrrovňou Sia IVY:zmačo- · 
val in.Wr€1S!ai11Jimý pok'U\S Harryiho IMacour
ka ·o jl:l!ZizotVé SIPľ'aOO'VaJnie hudobného 
follk<ló.nu z tbUžšídh i(Hroohoť) i v.zrl>iale
nejší!ch olbllasltí '(Cičmany, Vaeec) skl:ada 
teľoViho rooliska. Nesporrnou ~hadou Ma
couxtkoiV'ho prístupu fk rtomurúo mater'iálnl 
je jeho dôlverná ~osť a d!llhocOOn.é skú
senosti z obdrolbria pracO!Wlej 21aalll·gažova
nosill v Šttáltnom súlbore rpiesní a rtanco!V 
a v SIÚbiOiľe Jú1iUJSa Fut:íka. Na drUJhej 
stmne rOSitJa,l s'kWaxkirt;ei 'aiŽ prilirš srpútaný 
obvY-klými tk0111Ven!ci:arrni, pa;nu'júcimi v 
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tejto žárnrwe.j oblasti. SVoju úlro!hu p.o
tom ·iste zohTall!a i jebJo dlhodobá a, žiaľ, 
dobrovoľná izolácia od rj:amovej scény, 
talk:že z rozmernej ~dby nall)oikon za
nechali dojem len fumproViizo~é sóla 
Zd. !Pu~c:a., K. Kmutgarbne:m a predo
vše!Jký!m vý!borne disponovaného L. Dé
c;sijjh;o. DľiUihú coou preklvapu:júco dosml 
l{jo!Il!cert prre j~a!ZZWÝ orches:ter sOMietslke
ho skwlfllteľa M'tliMrla KaJŽlajeva. lide o 
tedhmitc'ky d!Ó!bire napísané dlielo, o,ryahá
d2JaJjúce z i.nltonáloií .Yu.d.ro,vej ihudby ju~ 
hovýclHldnýdh oblasití RSFSR, !Iltlestaml 
však až piľl.WirŠ nesúrode rzdedené k:válzi
gersthwinavstký;mi 'Vplyrwni a estrád·!l'ou 
hudbou tYiPu skiliaidieb Lsakla DuooJev
ského. · · 

Be:z;pro:bJemarticlrou lwailiiitou sa 1na tom
to večere rvy,zmaičavail s:uverénmy ám:terpre
rr.ačný výkom JaJZZaVélm o~ahesrtra Ce~·kio
siQVen'S!kého roz.bJ1asu, ditr:i.rg.OIVIalnéhlo Jeho 
umele·ckým šéf·om K. Krautgar;bnerom. 
Ani naij(Vä>čšie slwá tl.2lrlaii1ila pod:is:tým 
nebudú sahorp.né vy;vážit obetavosť, . s 
aJlrou sa tílto hudobrrlici ;piočas iik:Jrátkeho 
termínu venQIVa~ri. nadľiUJdskétmu úsúJ.diu 
u\ni.ersť l!l'a jredlnorrn rv·ečere drvalllásf pre
miérových, tecll~IlWky meobyóaJjne náro.č
ný·oh ·skiloo:ieb. Antonín Matzner 

Tri dni v Kasseli 
V prtVýdh októbrových dňo<;Jh (7.,:-9.) 

sa na 23. ka:ssel:s'ký;oh Rudobnych. dnoch 
zišla pesitrá muzikantls~á stp1o1l•oc~osť zo 
zálptadtných aj výohodny.ah oblasti zeme
gule. 

Nie je ľahko stručne defrill1oiVI3t zmysel 
a runtkciu ktasselský.ch Hudobnýrch dmí; 
je to az~da jeden z mnohJ"dh fesrtiVlailO.V 
hudby? Všeličlo prezrádza UiSJpO!I'iadateľ : 
Arfncirtskreis fU!r Haus- und Jugendmustk. 
MOŽ<llo teda atkási obloo,tná :fiili&lka or.f
fmnho Sdhru~werku? Arno i nň.e . A ešte 
o.veľa Viilac. Kasseler Musiktag.e s.ú akQIU!sti. 
hrudobn1oru všeahutoru s fra:ž>is,kJom v prak:
tliidkom muzicill'ova:ní a hudobnej výchoiVe 
detí a mD.áde~. To je v~ká ,kionkrétna 
téma hUid•oibnej súčaJStnosti NSR: renesan
cia srtaršed tradície nemeckého rnuzillmnt
sltlva pomocou odbom.ej a systematickej 
peda~~ej práce s defum od štyroch 
rolkov. Metódy tejto výchovy sú rô:zme, 
podi:a veku a prla':QC!:zených preid:pOikJl.a;dorv 
detí diferenrowooé, cieľ je &polooný: roz
viinúť ich. hudolbné vlohy a záľuby, na
určó.t ~clh repro!dtUiklovrať a rOibd.t plľimeranú 
inštrumenitám.u a v:.okál!llu literaltú•ru a 

na:porkon v nich VJ!pesto,Viať indwi.duá>1.111e 
sC'ho.pnosrti na samostatné mu.Ziicí!ľ{):Vanie 
aiiko sólli'stw (Sipeválkov, i.nštrumenta1is
tov), d~rr'ig·entov a sk•~adrateľotv. Tento~riac
fáizcwý mZJVIľlh hu,dobnej vý<Jhovy sa kryje 
aj tnš:tJttudocnálne: tie najmenšie deti sá 
prilp.ffilVUjÚ na stborOIVý spev rô:zmymi po
hybwými a scén!iJcikými hrami v · k'ľúž
koah. Oti'žtiadosťou pedagógov je prripra
vi·ť tieto dert:i pre akýsi repre.z€iilitartírvny 
mesitský SiPetVáaky &bor, kltocý vystupru:je 
po;d ruWV'om "Kasselskí mu:ziiik,a!nti". Ski!Ja
dá sa asi zo 60 detí meden 10-15 mkm'i 
a kOOďý álem musí už mať všesitľ'aD:lnejšie 
p:l1alkJllilcké hrudoibné v:zdemnde. P.otpri sbD
rQV'Oiffi speve tu deti hTajú na 1-3 ná
Sitrojudl (:f.laurty, husle, č-elá, gamby, g·i
tary, kD.Jaivía: a čembail:o). O ich schop
no!>ti dohre svedč.Ho predtvedenie kantáty 
R. R. Kleima, špedi.ál1ine koffi/PDtnOVaJnej 
nra náz•ornú demonštráciu metód a kivalí't 
týdllltto hudobne vyspelejších delti. Dicl'o 
poonali loo čiaiSitočt:ne a prerliViiedrLi ho 
z rukopiiSrnýoh partov s veľkou Žli'VO.s.ťou, 
ahuťou a znaiČ:noru "tplľofesácmállm.ou" ÚTOIV
i'lou. 

Okolo tiO!hito jadlľia kasselsL]{.ýclJ. Hudob
ný.ch d!ní sa zosrkitJJpCXV'alo veľa k·oncer:tolv, 
prednášok, vý.s'baiv hudobrrlim a kníh Bä
renretrOIVIh!o naiklladiarteľsrtva a ďalšíCíh 
,pralkttickýdh kurzov (mapr. sbocO!Vej im
p~e art.d'.). V!Zájomná v~ba týc'hito 
pOidruik•ov s:a nav-onok môže ja!Vi ť ako 
pn1liš volná, no k'otncepi:me je celkom 
odôvorlnená a preo:nysJená: vtiaJmuf dneš
ného hudbymilo;vného človeka, koncert
ného poslucháča, do širšieho rámca hu
dobného dia.nia a tvo;reni.a. P·oskytnúť mu 
maxoimtt!ll1 tohD, čo má alebo môže vy
tvá'ľat kiu~Úlrne ]udské ved,omd.e bez toho, 
že by sa p~rdtom nadrnri.wra1o ,,jeidmému" 
1\Jlkus.u, "~eidmej" ·cfutotvej a esrteti:ckej orien
tádli. Hral sa Telemann (.l kon.cea:'1t),. fra:n
aúizs~ bar()lkwá huid'ba (jeden koncert), 
BOOh,• Häind·el, Mozoo:tt '(Re..'IITiem )> Bľlahms, 
Blrudk!ller, Reg.er, 2 k·oncerty d:ucil<Wnej 
hudby v k<AStOile a oklrem toho hudb'a 
!1'10derná a N01vá. Jedl!1la prednáš:ka bo[a 
ven!oiV'a:ná portrétu nemeokéh!O skla,dateia 
G. Klebeho, podistým preto, že v rámci 
hudobných dmí sa uskutočru~a premriéra 
jeho moderne konciJpovanej orrnše Ge'be.t 
einer arrmen Seel.e, op. 5.1, pre maeLŠ!aný 
sbo[' a or~. Problémami. ako pocúwať 
a rozUJIDi.eť Novej hudibe, sa zaoberel aj 
hamb1Vľ'Siký sk!ladaitei a m~ológ Ddet
ri·ah de la Motte v prednáške Reč Novej 
hudtby, zaovŕšenej rozborom a vý~dom 
uká2Jky z jedl!l.ej vokái1nej kompoo:LOJ.e K. 
A. Haiľltmanna. 

DV'a koncenty k:assel.skýdh Hrl . .tid~bnýoh 
dil1í si zashlliia väčši!u po,zmmost. Na 

pnv.om z n.iah hraLi m laidí skJJad:a.telia 
vlastné lrom[JOOície. Sesť Nemcov a jeden 
Aimeničan šrtudujúci v Nem.eck.u, skltadla
teliJa a súčasne školení inštrurnan:ta!1i's.ti,. 
ktorí mali v KasseLi veľkorysú príleži
tost na ko:nfr0111otádu S!Vojildh diel s me
dzinárodnou hudobnou verejnoiSťoru a kri
tiilmu. Ni.eikitorí z nioh si už vy;dobyl.ii isté· 
medlZináu'Odiné renomé, napr. Helge Jor:ns 
(.1941),k!torý má za sebou turné po Šk:ain
drimá)vdi a SSSR, kde predivádiZal Wa.'llimé 
slkl1'adby. No práiv·e jeho k:Jia,víTtne Elégie 
vy,zneli vclmi md[o, b~ýra=e a kan
ven:i'íne. Vôbec bo1o pri:zma:'::né, .že ani. 
osroatné komjpOZÍreie pre kLavír alebo Č·eill
baJlo nelpl'inJies!Ji. n~č osoibiié V'O í'OTme ani. 
vu ~lml, naoojrvÝ'Š oklato pmí.:zmárvali prí
srl;uŠI!lO'S>ť k veikým vzorom, počfnajúc· 
Hliindemi;t;Jhorrn a končiare Stock)bia,UISenom .. 
Niaj'sli!1nejšie z:apôso'bMa Serenáda ,pre kioo
rtJralbas a bicie ná\Slt ro.je W. Hi'1lera (1941) , 
žiaka G- Bilal:aJSa, s10 zau:jim<llVÝtm (akoby 
Íll'Iljpl'{J\v:im01Viall1ým) ve'denÍim sólorvého nií.
strOija a s bohaltou škálou ry;t rnov a bi
citch ZMUk:w. "Reme:s•e1Jne" a štýlovo vy
vážOOÝtffi d!ielmn (11110 s dosť romeJnticlwu 
m~od!i·ckou kion·cepciiou) bolo pät&stwé 
Iri. sláčikové krv'arle'to Amerrirčana MaJ::cac 
Neill®uga (,1946), ž.i.a:ka G. KiJ.ebeho. 

Olli.ciálne bolJi. kla:sselsrké Hudobrrlé dni 
oworené symfonickým kon'ce:r:tom veno
vaným VÝtLUÓ!le dielram poJsJrej hU!dobneJj' 
avan.tgan::dy.. Hrni miestny orchester štät
neho d!i.IV!adilia za dirigovania "norv'o;peče-· 
ného", vzdelaného a zrejme agiLného ge
nerá:1neho huddbnéiho rriadi:ilteľa KasseLu: 
Geťda. A·~brechJta. Bo~ to pnvý tm. Ge
spräohts~onzer:t, n:a ktorom sklaJootelúa a . 
dirigent dds:lrut·Q'Via!'i s obecen.Sitlvom o die
le; ktoré malo byt predvedené. Experi
ment Sla· plne vy:darti.'l: obe;cens1tViU sa po
stupne ooobne pre~l WL Kolf.onskL 
(lMfUSique en 11el!i.ef), T. BaQrrd (Štyu:i dia
lógy pre hDiboj a komorný ordhester, só
rli:sta L. .fuber) a 2lb. RUKm.tískri (Contro. 
fidem pre or,ahe&ter) . Dimi.gen;t democn
štro;va[ nnekitorré aktuáilm.e pojmy (seria
H~us. arleatordkia a i.) prrilaimo na úrry;v
k odh z dii.el pnv, ne~ iJCh prediVliedol celé. 
Be2Jprostredná prri,praoven:osť obe.ce:n&tVIa, . 
o kit<Jrrron and mieS~t!lla krditika netvrdila, 
že by maílo d'ateraz d:o~S,tatok prííle~i;tos.tf 
na zozmámen.ie sa s Novou hudlb.ou, sa 
pa:ejaovdiJa v. jeho spomám:wm ktonebnom 
•nadšení a porozmnení. " 

Kia:ssellské Hudo'l:mé dni, skoncentrova
né do 3 dtní a 13 prograrrnorv, preds1Jaivujú 
jeden zo svojrá=yCib. člántkov celého or- · 
g=i~čn:O-Uuulrt:ú'ľiileho systému, kttorý · sa 
v NSR an.gae,uje za huidbu a súčasného· 
hudobného pooludháiča. 

Jaromír. Paclt~ 
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Vláda CSSR vymenovala. za. zaslúžHých 
umelco~ Bohuša Hanáka, sólistu opery 
SND, Ladislava Vychodila, scénogra.fa 
SND, Jozefa Zwjku, sólistu a choreografa 
baletu SND, Aladára. Móžiho, koocertné
ho majstra Symfonického orchestra Cs. 
rozhlasu IV Bratislave, Slá-vku Procházko
vú, 1.\Iilosla.vu Fidlerovú, Jarmilu Pecho
vú, sólistky operu ND v Prahe, Karla 
Jerneka, režiséra opery ND v Prahe, a 
Vlastimila Jílka, sólistu baletu ND v Pra
he. 

Prezident republiky prepožičal dirigen
tovi Symfonického orchestra Prahy FOK 
dr. Václavo.vi Smetáčkovi Rad práce za 
dlhoročnú dirigentskú činnost a propa
gáciu českoslo,venskej hudby v zah·ramičí. 

.. * * 
Vláda NDR udelila Václavovi Neuman· 

novi, t. č. šéfdirigentovi Gewandhauso;r· 
chestra a Státnej opery v Lipsku, národ
nú cenu NDR II. triedy. Tenoristu Jaro
slava Kachela, sólistu berlínskej l{omic
kej o.pery, vyznamenali čestným titulom 
Komorného speváka. 

* * * 
ústredný výbor Sväzu čs. sklada,teľov 

udelil ceny sCsS za .vy.nikajúce výkO!lly 
v hudobnej oblasti za rok 1966, a to 
skladateľovi Iljo:vi Zeljenkovi za kantátu
m elodrámu Osvienčim, Miroslavovi Fili
llô•vi za Vývinové problémy klasickej har
mónie ·a Janáčkovmu kvartetu za vyni
kajúce pred,vedenie I. kva.rieta L. Janáč
ka na otvorení Pražskej jari 1966. 

* * * 
Vláda CSSR vymenovala Adu Norde

novú za zaslúžilú umelkyňu, čím ocenila 
j ej celoživotnú vynikajúcu činnost v oper
nom divadle, ako aj činnost p ed·agogickú. 

SLOVENSKA HUDBA. Vydáva Sväz slovenských 
skladaterov v Bratislave. Vedúc! redaktor 
p rom. hlst. Oskar Elschek, r edaktori prom. 
hist. Igor Vajda, prom. hist. Peter Faltin, CSc. 
Redakčná r ada: Roman Berg er, doc. dr. Ladi
slav Burlas, csc., prof. dr. Oto Ferenczy, juraj 
Hatrlk, dr. Ivan Hrušovský, CSc., prom. ped. 
Marián Jur!k, prof. dr. Jozef Kr esánek, prom. 
ped . Ladislav Leng, CSc., prom. hist. inž. Mária 
Potemrová, Ivan Par!k, dr. Pavol Polák, CSc., 
dr. Já n Sivá ček, dr. Vladimír Sefl, Rudolf 
Vanek, Pavol Zele na y. -::::- Redakcia a a dmlni
strl!.cia : Bratislava, Sládkovičova ll, tel. 359-91. 

Pri tragickom leteckom nešťastí neďa
leko Bratislavy zahynul 24. novembra aj 
dirigent Václav Jiráček. Na poll sloven
ského interpretačného umenia vyoral sice 
neveľkú, ale o t.o výraznejšiu brázdu: 
dve sezóny bol šéfdirigentom Symfo
nickéhG orchestra Cs. ro:llhlasu v Brati
slave a nahral nejednu slGvenskú sklad
bu na mg. pásy i na platne. Cesf jeho 
pamiatke! 

• * * 
Doc. VSMU Stefan Németh-Sa.morínsky 

a hlavný redaktor hudo-bného vysielania 
Cs. rozhlasu v Bratislave Zdenko Mikula 
dostali vyznamenanie "Za vynikajúcu 
prácu". 

*· * * 
Sekcia pre tvorivú činnosf pri Sloven

skom literárnom fonde odmenila osobit
nými premiérami Oľgu Hanákovú, sólist
ku opery SND, za vytvorenie postáv Kos
t.elničky a Magdy Sorelovej (v Menottiho 
KonzulGvi ), Margitu Abrahámovú, sólist
ku opery SD v Košiciach, za vytvorenie 
kreácie Katreny, a Máriu Dunákovú, só
lis tku NS v Bratislave, za stvárnenie De-. 
nisy (v Mamzelle Nitouehe). 

.. * * 
Peter Michalica, poslucháč VSMU (trie

da ped. Skladaného), zaa:namen-al minu
lej jesene dva. pozoruhodné úspechy na 
zahraničných súťažiach. V mimoriadne 
náročnej súfaži v Mníchove (v septem
bri) sa prebojoval ďo druhého kolá a na 
londýnskej súfažl Carla Flescha (v no
vembri) obsadil III. miest-o za zá.padone
meckým huslistom Andr easom Rohnom 
a Ja,ponkou 1'\-Iariko Tagaki. 

* * * 
Dr. Otakar Trhlík uviedol v Káhire 

(dva.k.rát) Ferenczy-ho Finále. 

* * * 
13. novembra. odznela v Stokholme na 

koncerte Nutida Musik skladba Ladislava 
KUI)koviča Mäso kríža; do 2. čís. Nutida
Musik 1966/ 67 napísal Kupkovič a.j roz
bor skladby. -

- Tlačia Polygr afické závody 02, Brat islava, ul. 
Február ového víťazstva 6/d. - .YYf .. M .dza...l.O 
~~- Vydávanie povolené PšK, č!s· 
lo Hsv:19521 57-C. - Rozširu je poštová novi
nová služba. Objednávky a predplatné prl j!ma 
PNS - ústredná e xpedlcia tla če, Bratislava, 
Gottwaldova ná m. 48. Možno tiež objednat na 
každej pošte a lebo u doručovatela. Objednáv
ky do zahraničia vybavuje PNS - úst redná 
expedlcia tlače , Bratislava, Gottwa ldova nám. 
48/VII. Cena Kčs 3.- . C!slo zadané do tlače 
l L decembra 1966. 
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Carl Orff píše novú celovečernú operu 
Prometeus. Ako predlohu použil Aischy
Jov grécky origináL Premiéra má byf r. 
1968 vo wiirttemberskej Státnej opere 
v Stuttgarte. 

• * .. 
Hans Werner Henze skompon.Gval pre 

amerického kontrabasistu Garyho Ca.rra 
koncert pre kontrabas a orchester. - Wal
ter Piston píše koncert pre čelo a or
chester, ktorý chce venovaf Mstisla.vovi 
Rostropovičovi. - Jean Fran<;ais kompo
nuje flautový koncert pre Jeana Pierra 
Rampa) a. 

* * * 
Herbert von Karajan bude pri prileili

tosti stého výročia narodenia Artura Tos· 
caniniho dirigGvaf Verdiho Requiem v mi
lánskej Scale. 

•• * 
Franz Paul Decker, šéfdirigent rotter

damských filbllil'Dlonikov, má v sezóne 
1966/ 67 dirigoval 18 symfonických kon
certov v Monkeali. 

• * • 
Peter Lehmii<D:D, blavuý inšpicient Gpe

ry v Mainzi a bývalý asistent Wielanda 
Wagnera na baýreuihskýcb festivaloch, 
dostal pôzvanie od Krátovskej Gpery 
v Amsterdame inscenoval Wagnerov Sú
mrak bohov. 

* • * 
Na XV. medzinárodnej sólistickej sú· 

fa.ži mnich6vského rozhJa.su udelili tieto 
ceny: Konstantin Kulka - husle (Pot
sko), Denis Korolev - spev (SSSR), Ele
na Cotrubas- spev (Rumunsko), Claude 
Savard - klavír (Kanada). Pl'vú cenu 
dostalo a.j dychové kvinteto Akademické
ho Ki.rovovho divadla z Lening·ra.du. Do 
druhého k()la súfa.že sa dostal aj poslu
cháč bratislavskej VSMU Peter Micha
lica. 

• * .. 
Vífazmi medzinárodnej sútaže sboro

veho spevu v Arezze sú: v kategórii zmie
šaných sborov Schola Cantorum univer
zity Oxford (1. cena), Moteto mníchov
ského St. Ma.tthäus-Kirche (2. cena); 
v kategórU mužských sborov Sohola Ca.n
torum, Aacben (1. cena), Mora.vski uči· 
telia, Brno (2. cena). 

* * * 
Flladelfs·ký Grchester oznámil premiéru 

Troch kuso.v pre orchester od Antona 
Weberna .. ;..... Premiéra. revidovanej verzie 

Doubles od Píern. Bouleza sa má usku
točnif v júni na koncerte Londýnskebo 
symfonického _ orchestra, ktorý bude diri· 
gova.f sám autor. , - -

-· * -* * 
Darius Milhaud píše Music for Indiana 

.pre India.nopolis SymphGny Orchestra. 
Objedna.nú skladbu uvedú pri príležitosti 
150. výročia existencie lndiany v rámci 
USA. 

* * * 
Na prvom koncerte ars nova 67, ktorý 

usporiadal Siidwestfunk v Baden-Badene, 
boli tri premiéry: Sigma od Iva. Maleca, 
Dialogbi pre husle a Orcbesier od Augus
tyna Blocha a vn. koncett pre orchester 
od Goffreda Petra.ssiho. Dirigoval · Ernst 
Bour, sólo hrala Waalda Wilkomirska. 

••• 
DvadsafpäCročného Tomasza Michala

ka, laureáta IV. medzinárodnej sútaže in 
memoriam H. Wieriawského> ktorý štu
doval u slávneho pedagóga Ivana Ga.la
mlana vo filadelfskom Curtis institute 
of Music, vymenovali za dirigenta-asis
tenta orchestra. Chamber Symphony of 
Philadelphia. 

.. * * 
Nedávno uviedli v hamburskej Státnej 

opere The Visitation - ja.zzo.vú operu od 
Gunthera SchuUera, ktorú autor napísal 
podla románu F. Kafku Proces. Réžiu 
mal Gúnther Rennert. V orchestri hrali 
siedmi najlepší európski jaa;zovf budGb
nici, medzi nimi klarinetista Rudolf Kiihn 
a pozaunista Albert Mangelsdorff. 

* * • 
Aram Chačaturian napísal pre Benny

ho Goodmana jaltzovú skladbu pre klari
net a orchester. Skladater chce v Ame
rike dielo sám d.frigovaC. 

• * • 
Vlaňajšiu cenu poľských hudobných 

kritikov Orfeus - udeľovanú za najlepšiu 
interpretáciu - dostala najlepšia. skladba 
Varšavskej jesene 1966: Pašie sv. Lukáša 
od K. Pendereckého. Odmenený bol aj 
dirigent Henryk Czyz. 

... * * 
Koncom októbra. uviedol orchester kraj

ského divadla v Dessau na svojom U. 
symfonickom koncerte premiéru skladby 
Sinfoníetta od A. Očenáša a ConcertinG 
pre klavír a orchester· od J . Cikkera.. Die
la naštudoval a. dirigoval prof. Rottger. 
Sólo hrala Klára Bavh'ková. Obecenstvo 
prijalo koncert s nevšedným záujmom. 
Prítomný skladater A. Očenáš a koncert
ná umelkyňa Klára Bavlfková - od kto
rej si pubWtum vyžiadalo prídavok - zo
žali veľký úspech. 



CENY 
Slovenského hudÓbného fondu 

za rok 1966 
Dňa 7. novembra sa vo Sväze slovenských skladateľov konala slávnosť, 

na ktorej prvý tajomník Andrej Očenáš a predseda výboru Michal Vilec 
odovzdali ceny Slovenského hudobného fondu za rok 1966. 

Ceny dostali: 

CENA JANA LEVOSLAVA BELLU: 

Národný ~elec prof. Ján Cikker za Meditáciu na tému motet a 
H. Schiitza Blažení sú mŕtvi. 

CENA MIKULASA SCHNEIDRA-TRNAVSKEHO: 

Doc. PhDr. Ladislav Burlas, CSc., za zbierku piesní Deti z nášho domu 
so sprievodom klavíra a za 20 štúdií pre detský sbor a capella Padá lístie 
zlaté... · 

HUDOBNOVEDNA CENA: 

PhDr. Jozef Samko za monografiu Mikuláš Schneider-Trnavský -
Pohľad na život a dielo. 

CENA FRICA KAFENDU: 

Klavírna umelkyňa Klára Havlíková za vynikajúcu interpretáciu Sucho
l ňovej Rapsódie pre klavír a orch ester doma i v zahraničí a sólistka 

opery SND Nina Hazuchová za objavnú interpretáciu Cikkerovho cyklu 

l 
piesní O mamičke na básne V. Beniaka, A. Guotha a Fr. Hečku, ako aj 
Holoubkovho piesňového cyklu Dcérenka moja na básne V. Mihálika. 

·SLOVENSKÁ HUDBA, časopis Sväzu slovenských skladatefov 
Čislo 1, ročník Xl. Cena Kčs 3,-
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Číslo 2f67 Ročník Xl. 

----------------
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POTEMROVA, I. PARlK, P. POLAK, 
J. SIV ACEK, V. SEFL, R. VANEK, P. 
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návrh obálky 
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Panegyrikos 
Hudobný život 

• 
v budúcom čísle 

Diskusia s T . W. ADORNOM. 
G. DUSINSK~ 0 B . Walterova 
v Bratislave 

OBSAH 

O Elschek: Marginálie o slovenskej 
·hudobnej publicistike . • · • • · 4~ 

Konfrontácie pred m. s)azdom (A. 5'1 
Očenáš, D. Kardoš, L. Burla~) • • 

O vydavateľskej politike medza sjaz~-
mi (N. Foldváriová, E. Mlynárci-
ková, M. Vajdička) · · ·. • · • 

61 
Anketa 0 slovenskej hudobneJ tvorbe 

10 
posledných rokov · · · • • • · 

P. Zelenay: Problémy slovenskej ta-
19 

nečnej hudby • · · · ·. · · 
Tvorba (P. Kolman: Pan~g?'nkos) 85 
Hudobný život - informaCie 87 

JNHALTStlBERSICHT 

o. Elschek: Randbemerkung~n ~ber 
49 die slowakische Musikpubllzlstlk • 

Gegenuberstellungen vor dem DI. 
Kongress (A . Očenáš, D. Kardoš, 
L. Burlas) · · • • : · • · • 

5'7 

Uber die Verlagspolitik_zwa~c~e~ den 
Kongressen (N. Fold'!:'nova, E. 

Mlynárčiková, M. Vajdcaka) . . 61 
Enquete uber das Schaffen der .slo

wakischen Komponisten in den letz-
ten Jahren · • · • · · · · . · 

70 

P. Zelenay: Probleme der slowaki-
79 

schen Tanzmusik · · · • · · · 
Musikschaffen (P. Kolman: Panegy- 85 

rikos) • · · · • · · 87 
Musikleben - . Informationen 

CONTENTS 

o. Elschek: Marginal Notes on Slo-
49 vak Musical Publicist Work • • 

Confrontations before the illrd Con
gres (A. Očenáš, D. Kardoš, L. Bur-

57 
las ) . • · · · ... · · • • · 

AbOut the Editorial Pohcy betw_een 
the Ist and lllrd Congres (N. Fold
váriová, E. Mlynárčiková, M. Vaj-

61 
dička) . · · · · · • · · · · 

Jnquiry concerning the Slovak Com-
70 posers works of 'the last Years • 

P. Zelenay: Problems of the Slovak 
79 

Dance Music . · · · · · · • • 
Musical Works (P. Kolman: Panegy- 85 

rikos) . • · · · ~ . · · · 
Musical Life - Informataons 87 

'~ 
w 
::1: 
u 
U) 
-....J 
w 
a:: 

'<( 
~ 
U) 

o 

". 'W' 

PISE ME 
"" PI SETE 

"'"" PI SU ••• 
Marginálie o slovenskej hudobnej 
publicistike 

Existuje vôbec slovenská hudobná publicistika? Je paradoxné, že sa touto otázkou 
'7.aoberáme v slovenskom hudobnom časopise. Táto otázka sa však zdá na mieste, 
ak máme na mysli publicistiku, ktorá by bola charakterizovaná výraznou odbOrnou 
profiláciou, tendenčnosfou, prcrastajúcou mechanický súhrn publicistických príspev
kov jednotlivcov. V čom spočívajú osobité črty slovenskej hudobnej publicistiky? 

Zatiaľ, žiaľ, v tom, že o profesionálnej publicistike sotva 'môže byf reč - aspoň 
nie o sústavnej ,esteticko-krHíckej, kultúrno-analytickej a informačno-propagačnej 
činnosti. ·v šetka hudobnopublicistická práca je zatiaľ akousi odnožou inej hudobno
profesionálnej činnósti - najmä hudobnovednej, skladobnoteoretickej a hudobno
:pedagogíckej; vzniká a ko vedľajšia, viac-menej záujmová, príležitostná činnos(. 
Okrem toho sa u nás ešte do značnej miery na profilácii hudobnej publicistiky po
dieľajú laici a hudobní amatéri. Aby· sa mi správne rozumelo, všetky spomínané 
formy - od hudobnovedného po laický podiel - tak či onak participujú všade na 
s vete na tom, čomu hovoríme hudobná publicistika; jej potenciálnym nositeľom 
lJ~-va však profesionálna hudobná žurnalistika. Ostatné sféry sú neodmysliteľným 
kritickým, teoretickým, osvetovým a organizátorským zázemim, ktoré sčasti spätne 
dcte;.-m inujú proi'esionálnu publicistiku. Spoluvytvára látkovú, problémovú a diskus
nú základňu, na ktorej sa formuje i kryštalizuje dobové kultúrne povedomie v adek
vátnej hudobnokritickej podobe. 

• 
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V čom vidíme príčiny absencie slovenskej hudobnej publicistiky? 

1. V nedostatku publikačných možností. Existuje v skutočnosti jediný hudobný 
Cíasopis - Slovenská hudba - v ktorom je zamestnaný jeden (l) profesionálny hu
dobný redaktor. Polohudobný mesačník Hudba, spev, tanec - venovaný sčasti otáz
kam laického pestovania hudby - pracuje prakticky bez profesionálneho hudobnéh& 
redaktora. Zo všetkých našich kultúrnych, kultúrnopolitických časopisov i denníkov 
l(m v jedinom (Smena) pracuje d'alší hudobný redaktor. Všetky ostatné majú len 
príležitostných spolupracovníkov, ktorí sa sústred'ujú na sporadickú informáciu o hu
dobnom živote. V tomto smere je napr. príznačné, že v najrozšírenejšom kultúrnom 
týždenníku, v Kultúrnom živote, sa o hudbe takmer nepíše alebo nepísalo okrem. 
tlravda, obligátnych jubileí alebo vyznamenaní skladateľov. Táto skutočnos€ na jed
nej strane svedčí o poJutovaniahodnom nezáujme redakcií o hudobnú problematiku 
vôbec, ale na druhej strane aj o tom, že sa neberie na vedomie existencia hudobnej 
t)Ublicistiky. Pravda, t.reba priznaf, že hudobná publicistika nedosahuje úroveň napr. 
Jit.erárnokritickej publicistiky. Ale - ako sme sa už z1nienili - existencia, úroveň 
publicistiky je determinovaná publikačnými možnosfalni, a to nielen možnosťami, 
aké boli už v minulosti, ale predovšetkým dnešnýlni možnosťami. Kým v literárnej 
oblasti existuje takmer storočná tradícia, zatiaľ v hudobnej sotva desafročná; lite
rárnych časopisov je bodne, hudobných ako-tak jeden. Je pravda, že literárne časo
pisy plnia svoju funkciu aj uverejňovaním literárnej tvorby, a nielen uverejňovaním 
príspevkov o nej a že spisovateľ má vždy celkom bezprostredný vzfah k slovu, a t() 
i kritickému, kým u hudobníkov badať skôr averziu k literárnemu vyjadrovaniu sa. 
Tak či onak treba však povedať, že niet redakcie (s výnimkou Smeny), ktorá by sa. 
z vlastnej iniciatívy usilovala o výraznejšiu profiláciu svojho postoja k otázkam 
hudobnej kultúry. Tento fakt je na jednej strane podlnienený fažkosfami, ktoré 
vznikajú z nedostatku autorov a spolupracovnikov, ale rovnako aj úplnou internou 
neinformovanosfou redakcií o hudobnej problematike; treba povedať: azda nielen 
neinformovanosfou, ale aj nevzdelanosfou redaktorov, ak by sme mali hovorif o vše
obecnom vzdelaní, lebo hudba predsa k nemu patrí. To je pravdepodobne aj jedna. 
z ďalších príčin, prečo sa autorská spolupráca rozvíja len veľmi fažko a prečo sú 
diletantom dvere otvorené dokorán. Treba však konštatovaf, že koniec-koncov hu
dobná publicistika si tieto možnosti nevedela vytvorit a v potrebnej lniere preniknúť 
ani do kultúrnych resp. literárnol~;ritických časopisov. 

V záujme pravdy treba povedaf, že viacerí hudobní redaktori sú síce činní aj 
v Cs. rozhlase a v televízii, ale ich práca spočíva viac v priprave vlastných hudob
ných programov a v osvetovej činnosti ako vo vlastnej publicistike. Hudobní redak 
tori v hudobných vydavateľstvách - Státne hudobné vydavateľstvo a Panton - sa. 
obmedzujú na knižno-redakčnú prácu. 

2. V našej publicistike niet žiadúcej špecializácie; je to pochopiteľné, lebo naše 
publikačné možnosti špecializáciu neumožňujú. Niet ani špecializovaných hudobných 
časopisov ani časopisov so špeciálnym záujmom o určitú problematiku (napr. inter
pretáciu a hudobný život, bibliograficko-diskofilskú, hudobnú pedagogiku, hudobno
popularizačnú, o určité hudobné žánre, esteticko-kritickú etc.). Naša hudobná publi
cistika je takmer výlučne orientovaná na informačno-zpravodajskú službu o hudob
nom živote a sčasti o tvorbe, pričom skutočná kritičnosť a analytičnosf sú veľmi 
zriedkavými atribútmi príspevkov. Je zrejmé, že publicistika bez určitých elemen
tárnych možností alebo oblasti záujmu nemôže jestvovaf. U nás predovšetkým chýba. 
hudobnopedagogický časopis a taký, ktorý by sa zameriaval na hudobný život, na 
interpretačné otázky a na aktuálnu informáciu o hudbe. Situácia v Cechách je 
podstatne lepšia, lebo okrem dvojtýždenníka Hudební rozhledy existuje mesačm'k 
1\!elodie, venovaný populárnym hudobným žánrom, a hudobnovedný kvartálnik Hu
debni veda. Od začiatku tohto roka pribudne nový pražský mesačník Hudba a zvuk. 
'ľáto situácia by ako-tak mohla rozšíri€ naše možnosti už aj z toho dôvodu, že 
niektoré figurujú (alebo majú ambície) ako celoštátne časopisy. CeloštátnosC je všal• 
prázdnou fikciou, ktorej chýbajú tie najelementárnejšie redakčné a organizačné 
predpoklady. V Prahe jestvuje však i niekoľko d'alšicb, viac-menej propagačno
informačných periodík, napr. Gramo, pre zahraničie Informationen aus Prag i Hu
!lební nástroje. Na Slovensku však dosial čo len približná publikačná základňa 
chŕba a s ňou súvisiaca perspektíva pre rozvoj hudobnej publicistiky v kvalita
tívnom i kvantitatívnom smere. Odbornost, :Primárna zasvätenosť v problematike 
úzko súvisí so špecializáciou, pre tú však u nás niet najelementárnejších podlnienok. 
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Tohto roku má začaf vychádzaf druh . • 
Slovenská muzikológia. Y slovensky hudobný časopis - štvrfročník 

3. Hudobná publicistika je charakteriz • • ~ . ' 
kého remesla, To sa týka nízke. jaz k . o van~ mzko~ urovnou najmä žurnalistic2 
kov, publicistických foriem a žinro% o;:J kultt~ry, .ovladania štylistických prostried.: 
Im, esej, esteticko-kritickú anal 'zu ~: o~~os J _l!rtme~ane ich využi€, či ide o úva~· 
o scho_l)nost zmocni€ sa témy ay p;obl !'orta.z, ~p •. avu, mformáciu, rozhovor atď Ide 
kami a formami. emu naJprdiehavejšími jazykovými prost~ied .. 

• 4. Našej publicistike chýba systematičnosf - . 
čtva v tom, že hudobnou žurnalistikou sa zao a ko~tin~~ta. Jej nesystematičnos€ spo
vede~ ~ ~edagógovia, ktot·í však neskoršie k beraju zvacš~_t- mladí! začínajúci hudobní 
pubhctsttku zanechávajú buď celkom l b ed' sa dostanu k SVOJej vlastnej profesii 
h~dobná publicistika je len akousi ~r:c~o~ sa jeJ. venujú už len príležitostne, Ted.; 
vta~. ako 3-4 roky. Diskontinuita naše. u J?-O~ . mnosf?u, . ktorá obyčajne trvá nie 
Priem sa takmer úplne odmlčali tak . J l! bhc~shky sa J.avt aj v tom, že z rôznych' 
a J. Kresánek. e vyrazne osobnosh a.Ifo I. BaUo, O. Ferenczv 

5. Hudobná publicistika nevedel .. t . 
takty a styčné plochy s ostatnou k!l n_aJs dosťa_t?čné koncepčné a problémové kon
žurnalistikou. Preto ani nemohla v ž~u~n_ou, so~talno-kritickou a umelecko-kritickou 
mu ~ ?Sobnej nedotknuteľnosti voči ~~t~cej ":tere z~en!t· atmosféru konzervativiz-· 
tv~rt~ch otázkach. Najbežnejšie sa pol ;:; o v~reneJ vymene názorov o umelecko..; 
UeJ marnomyseľnosti a autoritatívnej pr~stíž a ~u~ti _oko~o reštaurácie urazenej osob~ 
~' ~fére akoby ilegálnej škandalóznosti. Pri~~m e~~ ~lti_ka sa !lret~ stále pohybuje 
.e a, nevydarená interpretácia alebo k . . !' a;Iozne su stále ešte nie zlé 

~le stred_obodom škandálu býva stále ten u~~urnopoht~cke alebo organizačné chyby. 
~~~ ve~e~ne nazve pravým menom. V obiast·o na take!o sk_ut~č-'?osti poukazuje alebo 
'\a, v mych sférach umeleckej kritik Sl l hudby tato sttuacta ešte stále pretrvá
alebo i výtvarnú, nehovoriac o kuÍt _na o';e_nsku, či už ide o literárnu divadeln6 
aktívnejší, otvorenejší kritickejší t- ur;opohhckej publicistike, nachád;ame oveľa 
objavujú - i keď sólC:ve - pokus -:·. re spravodlivost však treba poveda( že sa 
t~ľnosti a nekritičnosti, zväčša vlak !:::; ~relomif t?to ľadovú bariéru nedotknu
g nstva a taktizovania, ktoré sa nakoni aJu ~~a mastvny odpor zákulisného intri
~klonn~j .!latronancii sväzových or án ec moz_e ~darne rozvíjať aj vd'aka blaho
~ay ~r~~tcnosti, či sa táto vzfah~je o:_: ~n~{Cton~.rov, paralyzovať akýkoľvek Pre
msti!u<:u· Táto ~ tendencia, samozrejme n ~~e a, vykony aleb,_o činnost hudobnýcllt 
~tory Je. funkcne i existenčne spätÝ se~? e nfuzohraf negahvnu úlohu v časopise,. 
slovenskych -~kla<!_ateľov. Orgány sväzu sa tmuos u ~!' I?~acovno'! metodikou Svä zo, 
nárs!\'O SVOJich clenov pred kritikou T'taktľ vJ'uZiyaJu na akesi stavovské ochra
vereJne, ale zostáva v rámci interu. . a ?. .e~ encla sa však nikdy neprejavu ·e
~rávajúca sa na úzkej báze niektor rch s':~Zovych diskusií. Interná diskusia od~
hv~ej lc:itiky "metód" a "tónu" časo~~~u s~a:~~é~o orgá!lu, potom formou autorita
vnutorny tlak na redakčnú politiku - i ec~to~ dosledku vyvíja permanentný
tak~e~ nikdy nevyužíva možnost ve~!~~~~u, ';!J~a Y oblasti kritiky. KritizovanÝ· 
na ~ ra;nkach časopisu - na čo má také ? o - a ema sa alebo výmeny názorov· 
s':OJ nazor na dielo - ale obvyklá cest P_lne prayo, ~ko ho mal kritik, keď vyslovil 
vyc~ funkc!onárov "urobi€ por iadok" s ·~-~i;hov~ramm alebo intervenciou u sväzo
mabta kritického ovzdušia v hudobne. I o.u a .ebo s časopisom. V tom je abnor
mena, a le zákUlisné intrigánstvo udáv1 z~~~asrtt.t_N!,e verejná, otvorená názorová vý-

6 Nas~ • b . ta " on • · eJ pu liCistike chýba _ 0 • š . . 
výkonných a tvorivých hudobníkovieA~ ak JeJ ~dnou - jeden dôležitý článok ...: hläs 
ľroblému skladateľ alebo interprei - ~ ~~zdtih?l sy~J !'las k nejakému dôležitému· 
I~ Jet takmer nemysliteľné; výnimku tvoriaas.:eJ J iniCiat~vy, z vnútornej potreby - · 

e o predsa iní autori robia tak iba l a_ . Hatnk, J. Pospíšil a R Berger 
Apologetická polemika sama o;ebe b z osobnyc~, takrečeno apologetických príčin. 
nechcela vyznieť v tom zmysle že ~tľ:• .Pr:~da!tež dala len uvítaf, ak by jej kód~ 

V_y~o~ítaním negatívov sm~ nakonie Je upa a pod.' 
p~bhClsttky, ~ ked' s veľmi vážnymi ned~sť~~dsa . len P~tpustili existenciu hudobnej 
:~~:d~;g~tehzovaf určité výsledky posledn;cha~~oNapr~ť tomu však vôbec nemie-

. ' ze predsa len priniesli podstatn, v, o orých treba volky-nevoľky 
~~e.nkach publicistiky. Nazdávam sa ~ e zme!IY v ponímaní i v existenčných od
ClStJky alebo žurnalistiky aplikovaf ' n!e ::,re~ :>-6 rokmi sa sotva dal t-ermín P:bli

, o sa v hudobnej oblas ti uverejňovalo. 



b informačno-osvetovou . činnos(ou bolo 
Medzi začínajúcou. hudobno~e:~.u kt~o~ý~e:e názorov na základné hudobno~tvorl!é 
vákuum. O nejakeJ otvoreneJ l IC e . sie) sa vtedy sotva d~lo hovori(. 
otázky (v esteticko~ i v ~udobno-tec~m~k=er~;bsorbovala v kultúrnopolitic~fch 
~ubli~istika sa. v tych r~ko~ľ d: ::;::~o-ideologických úvah, ':zdi~l~~ý~h rea~nej 
dogmach, ktore sa P_reDllČta • . blicistike chýbalo, bolo prave, palCive, aktualnc 
umeleckej problematike. . 0 n~.seJ pu . Prechádzala však nevšímavo okolo ver
náročné tematické pr?blemo'!e zam.e;:m~h svetového ale i slovenského hudobného 
kých ~Iúčový.ch pr~blemov melen su n:~s~i:ká informácia, jubilujúca oslavnosC, kul
umema - jeJ. dO!fi~nou bola.tpr:p:;aJ·lepšom prípade analytická popisnosf. 
túrliopoliticky frazizmus a es e . • h d b • 

- k 1 ovaC ani hodnoti( slovensku u o nu 
. Nemá m v úmysle Y to~to pnspev u. ~na yzn ' ch t endenciách. Nasledujúce úvahy 
publicistiku v jednothvosti~~~-al~b~ vu::~i:l:vsl~venskej hudbe; ako sa v nej reali
majú za cieľ podaf trochu sirsiu In or miere sa na jej formovaní zúčastňovala 
zoval určitý ~edakč!l~ ~rogra~ a v a:ejl tento zámer realizova( čo len v trocha; 
naša hudobna pubhcishka. Ak ~om. c ce sa aj nad problematikou slovenskeJ 
adekvátnejšej fo~~e, bol so?l ~uteny/a~::!~eC ktorý som tu načrtol, rozhodne nie 
hudobnej publicistiky vo vst_:o .e~nos •: . farbami som ho nevymaľoval preto, aby 
je optimistický:. Pra':da, taktJ_l: em~I:~tky v Slovenskej hudbe "objektívn!mi': 
som mohol zdovodmf. ~v~n ua n~ n b sa svetlé stránky lepšie vymmah 
tažkostami našej publtcistiky, am ni:- p;et:, č~ !nak v redakčnej práci sme denno
na tomto tmavom nerados~~o~ poza!· ~ . nee čn 'cb, organizačných a kva
denne takrečeno _nosom ':,~azah ~o bex!s~e;ľfi~~~ k: pu~ici~tov, a preto ani redakčná 
litatívnych pro~lemov nasicf:, hu o ~Y~níčkoch ružového sadu, ale naopak, po dezor
práca nie ~e am nebol~~~ u P.? .c . 0 ri etiách nášho hudobného života, ~u
ganizovanych a chaotiCkych hushnach a ~~ P t . i . väčší čím viac sa nam 
dobnej tvorby a publicistiky. Chaos,_ kto!! sa. s ava i::::u nov~u komisiou "povo
:Zdá, že bo zorganizoyáv~mt! osed~~mm . P::::!:eto:r~ostieraC pred čitateľa, ktorého 
lanýcb". Nechceme vsak o _poza Ie am . kvalita tohto mesačníka· a dávame mu 
napokon môže zaujímať len Jedno - aká l~ ko c~asopis vzniká čí~ ie determino-
, · ž h 'b emusí interesova• a ' " . · r 

.za pravdu, e . o vo ec fd· ovinnosÍ oboznámiť čitateľov so zásadami. a Cl~ -
vaný. Predsa Sl však P?k ~.am za. Pj dakčnej práci, 0 čo sme sa usilovali, akym 
mi, ktorými sme _sa ~Iadlli v nase r~šho interného pohľadu. Azda pred zátvorku 
:Spôsobom a s altym usp~cho~ -: z na . ljak • zásadný rozpor medzi tým, čo 
'by som chcel vopred zdorazmf, ze !levidim~a~izovili Nemienime sa teda vyhovárať 
.Sme chceli rea~izov~C, !' vmed~i t~m, lc_o s~e rtvárou ča~opisu je rozpor. To sa, pravda, 
na to, že medzi nasl~I z~l~mami, Pt.aknml ba ah i tón" Slovenskej .hudby, a nie na. 
vz(ahuje na základnu hnm, terna l u, o s " 
detaily. 

• aC s novou redakciou i s podstatne 
Po II. sjazde začala SloveJ?-ska hudba pracéo~ č • úlohy prestavby časopisu 

.rozšíreným autorským kolektivom. Za hlavn oncep ne 
sme považovali tieto : 

· · zúžený zorný uhol časopisu; prejsť od 
. l. pre l om iť i z o l a c • on l~ mu s a . ku konfrontácii slovenskej hudby, 
pertraktovania p revažne slove!ls!'-eJ proble.mahky · ča · · výsledkami á trendmi 
hudobného života,_ interpr~t~cneho :m~~e~ !~ ::X.m~n~~. čo si my sami myslíme 
v európskom kulturno~ V:yvme .• A ~. sn ej európskej hudbe, ale pomocou zahra-
1) slovenskej hudbe a co Sl mysllmce o ~cautentickejšej pravdivejše j informácii. Naj
ničných prispieva_teroy yrepr~co~a_ sa_ ~ avom európ~kej hudby 20. stor., o ktorých 
:prv bolo potrebne v.ratiC sa k mektorym . L čitateľ v minulosti deformovaný obraz. 
-sa bud' celkom mlcalo,. alebo ~al 0 ~c • . a od. Medzi menami sa objavili A. 
Príležitosťou na_ to boh !~eľol.~~y, I vy:t~~':insk~ A. Schonberg, A. Berg, ale i B. 
Webe•·n, E. VSares~ P:. H~n ~~o~m~ informácie' i ked' čiastkovej, o súčasnej poľ
Bartók a D. osta ·ovic. ru a. • . k j hudbe ' bola obsiahnutá v č. 10 r. 1965. 
:f>kej, nemeckej, juh.oslovanskeJ, ~v~ds : istom 'čísle boli aj príspevky týkajúce sa 
0 fínskej hudbe v c. 8 r. 1966. • om?. . hl ríspevok 0 formovýcb prob
s crializmu, aleatoriky, v nasleduj~co~ ClS~~k~oz~:hr:d:m na neobyčajnú problema
lémoch súčasnej hudby a o hudo neJ gra l . okoch a vzhľadom na neobyčajnú 
tičnosf vývinu európskej hudby v p~slednýcb t:cbnickom zmysle - čo všetko sta
rozvrstv enos~, di!ere?v~oyan~sC v est:.ticko~ i v, ch erspektív hudby - sme v mi
' ' alo pred nas nastoJCive otazky d'alsich ';[.VillO Y·ca PV tejto mali čitateľom podaC 
nulom ročníku za~iedli rubrikU Quo ya IS JDUSI • . 
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poprední ·domáci i zahraniční · publicisti odpoved' na najpálčivejšie otázky súčasnéhó 
hudobného vývinu: L. Burlas pod názvom Pokus o diagnózu (išlo o podkladový ma'
teriál zo zasadania Výboru Sväzu slovenských skladateľov) , d'alej C. Dahlhaus : 
Estetické problémy najnovšej hudby, O. Nordwall : Prečo nie elektronika? a L. Knp,. 
kovič písal o problematike "harmónie" v Novej hudbe. K tomuto úsiliu sa radí aj 
tematické číslo z r . 1964 Clovek, technika, umenie, k nemu sa pojila i medziná
rodná anketa na otázku impresívnosf, alebo racionalizmus v kompozičnej technike 
hudby XX. storočia? I ked sa domnievame, že publicistická pozornos( venovan,. 
problematike európskej hudby bola podstatne väčšia ako v minulých rokoch, predsa 
jej celkový rozsah sotva prekročil 10 % materiálov, ktoré sme zverejnili za po
sledné tri roky. Kvantum informácii, ktoré poskytujeme, teda nijako nemôže b yC 
dostatočné, a tobôž nie je ich priveľa, ako sme to počuli z úst niektorých sv~zovýcb 
funkcionárov. 

2. Druhá úloha, ktorej realizáciu sme pokladali za najdôležitejšiu, sa týkala 
slovenskej hudobnej kultúry, a to v troch rovinách: hudobná tvorba, hudobný 
život a hudobná kritika a teória. Bezpochyby najviac pozornosti sme venovali prvým 
dvom. Išlo nám o systematickejšie, ale najmä kdtickejšie komentovanie a analy
zovanie diel súčasnej slovenskej hudby. Za posledné 3 roky bolo analyzovaných 
23 skladieb od 15 slovenských skladateľov okrem 13 diel komentovaných v disko
téke a v recenziách, týkajúcich sa verejných predvedení alebo premiér dalších diel. 
Výlučne slovenskej hudbe boli venované r. 1964 č. 6 (Otázka národnej hudby) i č. 
8; v d'alšom ročníku sa k 20 rokom slovenskej hudby, interpretačného umenia i hu
dobnej vedy vrátili príspevky L. Burlasa, L. Mokrého, V. Cížika a neskôr Z . Nováč
ka. Ťažisko hodnotenia nespočívalo však na viac-menej jubilejných článkoch, ale 
na seriáli 5 diskusií, ktoré pripravila hudobnovedná sekcia; tieto podklady sm~ 
zverejnili. K týmto číslam treba napokon priradif i príspevky k slovenskej zábav
Ilej, tanečnej hudbe a k jazzu zo 4. čisla. Podobnou tematikou sa zaoberalo i piate 
číslo ročníka 1966 ( k bratislavskému I . medzinárodnému festivalu tanečnej pies
n e), ktoré však sústredilo viac pozornos( na súčasné kompozično-technícké prob
lémy tohto žánru (A. Matzner a I. Wasserberger). Problematike staršej slovenskej 
hudby - hudobnohistorickým pamiatkam - boli venované prevažne čísla 7 roč~ 
níka 1965 a · 3 ročníka 1966. V poslednom ročníku boli fažiskové čísla venované 
tvorbe J. Cikkera a A. Moyzesa (č. 6. a 7.) . 

Slovenské interpretačné umenie nebolo hodnotené vo väčšieh, osobitejších prí
spevkoch, ale možno poveda(, že sa takmer v úplnosti zachytili najvýznamnejšie 
udalosti - ako premiéry všetkých hudobných divadiel a . opier na Slovensku, a kQ 
aj koncertné cykly - filharmonické koncerty, koncerty Cs. rozhlasu, komorné po
dujatia, ako aj všetky prehliadky i festivaly. Z tohto hladiska plnila Slovenská 
hudba funkciu kronikárskej kritickej retrospektívy, pričom sme však mimoriadnu 
pozornos€ venovali otázJi,aQl koncertnej a opernej dramaturgie. Problematika inter
pretačného umenia našla svoje na jkoncentrovanejšie zastúpenie v tematických čís
lach r . 1965 (č. 1., 3.) - koncertné umenie, opera a operná interpretácia, č. 9. -
prostriedky masovej komunikácie a vydavatelská činnost. 

Specifickým hudobnovedným otázkam sme venovali azda najmenšiu pozornost', 
predsa sme sa však. usilovali o určité Pľediskutôvaníe aspoň d ôležitejŠích otázok hu
dobnoesteiických. Tie mali na jednej strane našu publicistiku jasne dištancoval: od 
vulgárneho estetického kódexu 50-tycb rokov a na druhej strane otvoriC dver e 
pre nepredpojatú diskusiu o umeleckých i kultúrnopolitických otázkach, pričom 
sme sa snažili pri týchto úva hách preniesf !ažisko z polôh ideologických a poli-.. 
tických do oblasti kultúrnej a umeleckej. Pokusmi v smere hudobno-estetickom 
boli čísla 9. (r. 1964) a -č. 8. (r. 1965) , kým v· r. 1966 prebiehala výmena názorov 
o slovenskej hudobnej kritike (pokračovala aj v minulom čísle)'. 

Výrazné zameranie Slovenskej hudby na kľúčové otázky slovenskej alebo čs, 
hudobnej kultúry bolo vyjadrené i v celoročníkovýcb témach, ku ·ktorým sme zvy
čajne zverejnili analyticko-sociologické p ríspevky v jednom alebo '\'iacerých mono
t ematických číslach; k týmto prebiehali éeloročníkové diskusie a boli publikované 
rozsiahlejšie materiály z ankiet. Takými dôležitejšími témami boli: Hudobná vý
chova (1964), Hudobný život a interpretačné umenie (1965) a Hudobná kritika 
(1966).' Najdôkladnejšie bola prediskutovan:á prvá téma nielen v ' r~ 1964, ale i v no
vej' 4-stránkovej Hudobnovýcbovnej prílohe v r. 1965. Ziaf, treba konštatovat, že 
pokiaľ ide o hudobnú vých~o,·u, dosial sa nedosiahla najminimá.lndšia pozitivna 
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.zmena, čo sa týka sústavy nášho všeobecného vzdelania - ako to bolo vyjadrené 
·aj E. Suchoňom v nedávnom redakčnom rozhovore. 
. v súhrne možno teda konštatovať asi toto: 70% rozsahu nášho časopisu bolo 

venovaných slovenskej problematike, či už bezprostredne _ hudo~nej ty~rbe a}e~~ 
otázkam hudobného života. K jednej otázke by bolo vhodne sa este vrahf - ~uv1s~ 
·s kritickým hodnotením slovenskej hudobnej tvorby. E. Simpnek _vyslovi.! v y?edavneJ 
kritickej polemike tézu "o pokusoch ••. zdiskreditovať pra ve tych naJlepslCh, kt~
rých slovenská hudobná kultúra má . . . " maj~c ~r~tom na mys.li tvorbu starší~h maJ
strov a d'alej: " .. . časf slovenskej hudobneJ kntaky bola zahaľ le~ posluš~ym slu· 
žobníkom novšej skladateľskej generácie ••. ". Ak sa z toho hľadaska pozraeme na 
nami analyzované diela, vidíme, že len niečo viac ako jedna tretina z ~ch. r~pre
zentuje tvorbu...mladých a že dokonca v ročníku 1966 nebolo komentovane am J_edno 
dielo mladého" skladateľa. Teda téza o diskreditovaní "starých" a o služobmčko
vaní .:~adým" je holým nezmyslom a výtvorom f~~t~~ie. -: aspoň. pokiaľ ide o je~ 
aplikovateľnosť na Slovens__kú hudb';l· . A. čo ~vereJn~J!' me ~s~pasy o slovensk~J 
hudbe to môže sotva stacit na mammalnu mformacm o naseJ tvorbe. Opak Je 
pravd~, mladá slovenská hudobná kritika sa dala úplne do "služieb" tvorby star
ších majstrov a skladatelia mladšej gene~ácie by J?ali plné právo sfažC?vaf s~ na 
macošský vztab k ich tvorbe. Bezpochyby. 1 Slovenska hudb~ sa bude _musa~y~ s ~mto 
problémom lepšie vyrovnaf, ako to robila doteraz, aby cltateľov uplneJSle mfor
.inovala [) tvorivých výsledkoch povojnovej generácie. 

3. Kým predchádzajúce úvahy :>a týkali konceJ?cie i ~e~ati~kého za~e~ania; Slo
:Venskej hudby, stojí za zmienku, ze bolo potrebne zmemf 1 štýl redakcneJ prace -: 
'najmä pokiaľ ide o spoluprácu s autormi i o redakčnú prípravu materiá~ov. Druha. 
otázka sa týkala najmä zmeny vnútorného členenia časopisu na _homogenne! rela
th·ne uzavreté rubriky. Kým sa v ročníku 1964 uskutočnila len naznaková daferen
dácia, určená povahou materiálov článkového char:'kteru, refer~t.mi z ob~asti hu
<dobného života diskusnými príspevkami, zprávam• etc., v dalsteh ročmkoch sa 
realizovalo rub;ikové členenie kde vedľa spomenutých obligátnych našli svoje stále 
!miesto aj Tvorba, Tribúna (~re diskusie) , Rozhlas a televízia, Diskotéka, Recen
zujeme, · Quo vadis musica, Prizma a Dialógy. Pri zaraďova-"! tých~ rubrík sme 
narazili na dve tažkosti. Malý rozsah časopisu nedovolil v kazdom ciSle realizova! 
všetky a na druhej strane chýbali špecializovaní spolupracovníci v s?l.ere hlbok~J 
informovanosti o určitej oblasti, ktorí by boli schopní i štylisticky špec1f1kovaf svoJ: 
príspevky v zmysle jednotného, individuálneho štýlu rubrík. S oboma momentmi 
sa . nám nepodarilo doteraz v uspokojivej miere vyrovnať. Najdôležitejšou formou 
príprav čísiel sa nám stala určitá tematická osnova - sčasti celoročníková - ktorá. 
nám určovala hrubý rozvrh čísiel ročníka, na druhej s_trane i y tematická osn?va 
čísiel ktorá nám napokon vždy určovala formu realizacie kazdého jednotliveho 
čísla.' Vzhľadom na túto skutočnost sme mohli pracovat so značným i polročným 
čásovým predstihom na príprave čísiel. To nám na jednej strane umožňovalo syste
maticky a dôkladne pripravova€ materiály k jednotlivým témam, súčasne však 
sa otupovala naša aktualizačná možn~st a schopnosť reagovať na momentálne prob
lémy nášho hudobného života. Z núdze sme museli urobi€ čnosf; T<?tiž zhru_ba 
2-3-mesačná výrobná lehota jedného čísla a asi l-mesačná rt;dakčn~ priprava . nam 
umožňovala, pokiaľ ide o aktuá lnosf, pohybovať sa v rozmedz1 v naJlepšom pr1p!'~e 
3-4 mesiacov. Tým sme takmer úplne stratili možnost prináša€ aktuálne inf~rmac1e 
z oblasti. hudobného života. Tým sa Slovenská hudba musela postupne zmend z ak
tuálno-informačného časopisu na hudobno-kritickú revue v zmysle prenesenia ťa
žiska príspevkov do analytických, kontemplatívnych a diskusných materiál?v. Ok_rem 
toho i výber tém sa musel do určitej miery odpútaf od aktuálnych dennych otazok 
a čerpaC z problémov určujúcich dlhodobý trend a smerovanie našej hudobnej kul
túry. Tým , sme na druhej strane vylúčili z našej práce aktualizačnú udych~an~sf, 
frázovité podbiehanie a konjunkturalizmus, ktorý, žiaľ, našej hudobnej pubhcistike ani v posledných rokoch nebol cudzí. v tomto smere sme sa vyhýbali módnym 
aJebo konjunkturálnym kompromisom i úyodnikárskemu konformizmu, a t~ a_Jm 
v. témach, tak aj v spôsobe ich pertraktovania. Usilovali sme sa veno'{•at: špecifickym 
budobným problémom; totiž všeobecne kultúrnopolitických časopisov je dosf - t~m 
inôže čitateľ nájsf množstvo informácií v tomto smere. Konkrétne problémy nasej 
JJ.udobnej ku~túry sa v týchto časopisoch vo všeobecnosti negligujú .. Preto bol~ 
~en. .samozre_jmé; že sme sa venovali výhradne hudobnej problematake. Museh 

sme totiž plnif viac-menej univerzálne funkcie; ·suplovat nejestvujúci hudobno
pedagogický časopis, taký, ktorý by sa venoval prednostne interpretáčnému umeniu, 
aktuálneho informátora o súčasnej hudbe a estetike, o hudobnej vede a hudobnej 
histórii. Množstvo problémov zostalo v našej hudobnej publicistike doteraz takmer 
nedotknutých, preto bolo potrebné vyrovnat: sa za posledné krátke 3 roky s mnohými 
~tázkami, uvies€ nášho čitateľa do aktuálnych problémov moderného hudobného 
umenia 20. storočia so všetkými jej ú skaliami, blúdením i tažko prebojovanými isto
tami, hodnotami a podnetmi. Preto jednotlivé čísla, i keď poskytujú viac-menej 
monotematický obraz, v posledných 3 ročníkoch predložili čitatefom súhrn 18 rôznych 
tematických okruhov. Monotematičnosf najmä v ročníku 1965 bola realizovaná 
·v značnom rozsahu (celkove 8 čísiel), takže v dalšej redakčnej práci sme sa u silovali 
tematicky menej jednoznačne profilovať jednotlivé čísla a nechávaf viac priestoru 
_pre pestrejší a tematicky rôznorodejší materiál. Teraz býva preto obvykle nie viae 
:ako 30 % rozsahu čísla venovaných určitej tematike (ak ide o monotematické číslo) 1 

Tento druh tematickej práce mal jednoznačne najväčši vplyv na vyhranenie 
našich vzfahov k autorom. Umožnil nám v časovom predstihu a s presne vyhra
nenou osnovou pristúpi€ so žiadosfou o spoluprácu. Najčastejšie sme dali našim 
s polupracovníkom k dispozícii presnejší sylabus rozpracovania témy. To nám dávalo 
ntožnosf koordinácie jednotlivých príspevkov na príbuzné témy a ušetrilo nás i au
torov pred väčšími nedorozumeniami v priebehu redakčného spracovania mate
riálov. Pracovali sme teda takmer výlučne s presne vopred objednanými príspevkami 
a materiál v Slovenskej hudbe len z malej časti pochá dzal z n áhodnej osobnej 
iniciatívy našich spolupracovníkov. Tým však nároky na redakčnú prácu i po-
2iadavky na autorov značne stúpli. Okruh našich spolupracovníkov sme však nijako 
umele nezužovali. Casopis bol otvorený všetkým, ktorí mali záujem na spolupráci 
a chceli svoje n ázory, návrhy, myšlienky alebo kritické výhrady vyslovi€ verejne. 
Do osobných názorov a myšlienok autorov sme nijako nezasahovali. Redakcia bola 
vždy tej mienky, že každý hovorí sám za seba. Preto sme len celkom ojedinele 
siahli k redakčným komentárom, príspevkom alebo úvodným slovám; názor alebo 
postoj redakcie sme však videli dostatočne výrazne vyjadrený nielen tematickými 
a názorovými dominantmi príspevkov, ale aj kritickým vzfahom k mnohým otáz
kam a problémom našej hudby. 

Na tomto mieste nemožno obís€ ani niektoré výčitky adresované Slovenskej hudbe 
<eez sväzové orgány jednotlivcami, ktorí pred II. sjazdom Sväzu slovenských skla
dateľov pracovali v rôznych funkciách a ktorí by boli zrejme radi videli iný vývoj 
našej publicistiky. z výčitiek adresovaných Slovenskej hudbe možno sa zmieni( 
~ týchto: " ... pôsobí dojmom akoby ho monopolne ovládala l en skupina ľudí ... 
:z časopisu sa stal mocenský nástroj len jednej názorovej skupiny", " .. . väčšia de
mokratičnost by pomohla. • • určitej izolovanosti, v k torej sa časopis nateraz na
<ehádza ..• ". Tieto výroky boli sformulované práve v tom čase, keď sa a u torská zá
kladňa rozšírila oproti predchádzajúcej takmer na dvojnásobok, ked každý mal 
Diožnosf otvorene vyjadrif v časopise svoj osobný názor bez obmedzení a redakč
ných zásahov. Redakcia sa dokonca v niekoľkých veľkých anketových akciách 
l priamych žiadostiach o príspevky obrátila na celé členstvo sväzu i na čitateľskú 
~bec. Nebude nezaujímavé pre konfrontáciu uviesf niekoľko dát, v ktorých chceme 
dokumentovať skutočnost celkom opačnú, akú nachá dzame vyjadrenú v spomína
ných sentenciách. Uvediem vždy skupiny štyroch čísiel, ktoré obsahujú zrovnania 
:za roky 1963, 1964, 1965, 1966. Pokiaľ ide o celkový počet autorov zúčastnených 
na tvorbe jednotlivých ročníkov: 68, 85, 118 a vyše 100; z týchto bolo českých au-
1orov 7, 12, 19, 23, zo zahraničia l, l, 7, 6. Počet stálych spolupracovníkov stúpol 
najmä zavedením stálych rubrík takto: 6, 8, 19, 20. Vývin Slovenskej hudby k hu
dobnej revue s fažiskom na príspevkoch článkového charakteru možno sledo.vaf 
na celkovom počte článkov (v zátvorke je počet ich autorov): 15(12), 24(20), 41(37) 
a 57(40}. Počet slovenských autorov osciloval vo všetkých ročníkoch vždy okolo 
7_0 Ofo. Z týchto čísiel vidief, že opak je pravda, ich autori si zrejme zamenili rea
~-•tu so svojimi želaniami, zatvárajúc oči pred skutočne · demokratizačným procesom 
v našej publiCistike. 

· · E~te o JedneJ otá.zke by som sa chcel zmieniť. Ide o propagačnú a populari
:začnu stránku casopisu. Je bezpochyby, že niekorí sväzoví funkcionári si zamie
llajú · úlohu časopisu s úlohou propagačnej brožúrky alebo agitačného bulletinu. 
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Pravda, äk by · ~IO len O · túto stránku-· propagandi!itlCkej informácie O· hudobný~b 
umelcoch a sklaqateľoch, tak by nebolo potrebné vôbec mat ča~opis; myslíme; ž~ 
vynikajúce a dobré diela, výnimočné .i seriózne výkony kritickým, objektívny~ 
hodnotením. nijako nestrácajl), ale ani neziskavajú, ale, prirodzene, propagujú ~ 
samy; im ani t\ačová informácia a kritika. nemôže uškodlf, skôr naopak. Kde však 
ide o priemernosf a podprieme.rnost, bola by aká,koľvek "propagácia" a nekritická 
informácia klamstvom. To však, že pri každom hodnotení zohrávajú dôležitú úlohu 
i subjektívny náhľad, odbornost, znalost vecí i etické kvality každého, kto sa ve~ 
rejnou činnosfou zaoberá, je lEin prirodzené. Kritika bez diskusného kolektívu a ná--, 
zorovej výmeny nemôže dob~e fungovaf, že však chýba druhý partner v tomto
dialógu, na tom nenesú vinu l;ludobni publicisti, ale tí, ktorí mlčia. 

Myslíme si, že čitateľ chce, aby sa mu dostalo širokej informácie (to konečne 
očakáva od každej tlače), v tom je časopis súčasne aj retrospektívnou kronikou" 
ale očakáva aj to, aby mu poskytoval aj úvahy, ktoré by ho samy doviedli k za
mÝŠľaniu sa nad dobovými otázkami hudby a hudobného života. Citateľ si na jed
nej strane vyžaduje pestrost, mozaikovitosť, dynamičnosť v obsahu časopisu i v jebQo 
stvárneni, žiada však aj koncentrované zachytenie a sústavné sledovanie kľúčových 
otázok, ktoré hýbu vývinom, ktoré sám prežíva. Chce nachádzal odpoved na otázky~ 
čo kladie doba, alebo ktoré je prinútený neustále si klás( sám. Pri tomto profi
lovaní čitateľa nemožno počítaf len so "širokými masami", ktorým máme nieČQo 
,,spopulárnie", ale aj pre odborník;a, hudobného teoretika, interpreta, skladateľa má. 
prinášaf časopis relatívne uspokojenie. Všetky tieto momenty sú implicitné u všet
kých kategórií čitateľov; otázkou je však domlnantnosf určitého špecifickejšiehQo 
čitateľského kruhu, ktorému je časopis určený. Tieto skutočnosti si dobre uvedo
mujeme, žiaľ, treba počítaf aj s danosfou, že sme jediný . odborný hudobný časopis 
na Slovensku, že teda musíme plnit akési univerzálne poslanie. Pravdaže univer
zálnost časopisu v realizácii môže gravitoval k všeobecnosti, nekonkrétnosti a nezacie
lenosti, v odôvodnení, že má byf pre všetkých - môže sa však staf, že nebude 
pre nikoho. V tom sú vyjadrené úskalia, okolo ktorých sa pohybuje naša redakčná 
práca v tematickom profilovani i v konkrétnej realizácii časopisu. Tým by som 
chcel vyjadri( naše vlastné problémy pri koncipovaní Slovenskej hudby najmä 
v smere polohy popularizačnej, ktorá určite zostala bokom od našich snažení. Prav
da, myslíme si, že základom publicistiky a informácie musí byf náročný odborný 
časopis, v ktorom sa problémy pertraktujú bez prfllšných "čitateľských" koncesií ; 
to musí byf základom a východiskom, na ktorom môže stáf i úsilie popularizá
torské, ktoré bez náročného publicistického zázemia nemôže vykonávaC svoje hlavné 
poslanie. V tomto duchu sa nieslo i naše úsilie za posledné 3 roky : vytvorif, i ked' 
náročný, ale v svojej tematickej profilácii aktuálny časopis, ktorý by poskytoval 
všestrannejší a objektívnejší pohlad na súčasné problémy hudobnej kultúry. Dom
nievame sa, že teraz možno pristúpif aj k realizácii určitých popularizačných zá
merov, ktoré - treba si to prizna( - často si vyžadujú väčšiu odbornú fundova
nosť a znalost. Predovšetkým na Slovensku máme na tento zámer nedostatok au
torov - napokon väčšina :~.: nich sa predsa le.n grupuje z hudobnovednej sféry. 

V tomto ročníku (najmä v druhom polroku) sa budeme usilova( vyrovna( a j 
s touto tendenciou, a preto sa chceme zameraf napr. na tematiku nášho hudob
ného školstva, na vzfah poslucháčov k hudbe, na vzfah mládeže k hudbe, na uve
rejnenie niektorých príspevkov, umožňujúcich pohľad do tvorivej dielne hudobnéhQo 
skladateľa i interpretačného umelca. Bezpochyby však tvár Slovenskej hudby bude 
determinovaná aj pripravovanými sjazdami Sväzu slovenských skladateľov a Sväztt 
československých skladateľov. 

' Zivotnosf každého časopisu je založená na zdravých vzfahoch medzi 'redakciou, 
autormi a čitateľmi a interná redakčná práca sa môže rozvíjaf len vcfaka ochote 
a porozumeniu autorov l čitateľov. Jedine široký autorský kolektív nám umožni! 
realizova( tú prestavbu Slovenskej hudby, ktorá sa za posledné roky uskutočnila~ 
a dúfame, že tieto vzfahy budú i v budúcnosti také pozitívne, ako boli. Problémof 
a otázok, na ktorých spočíva naša redakčná práca, ktorá musí byf vedená neustá
lym sebaspytovaním, kritikou a hľadaním nových tém, pracovných foriem a metód~ 
by bolo ešte mnoho. Uvítame každý hlas i príspevok, ktorý by sa chcel k nad
hodeným otázkam slovenskej hudobnej publicistiky, ako aj Slovenskej hudby. 
-ryjadrif. 

OSKAR ELSCHE~ 
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KONFRONTÁCIE 

l ANDRE.J OCENAS 

. I . V uznesení II. sjazdu sa hovori: "Ak sme v minulosti dl' h u , · 
vajúcim z konzervatívneho a schématického postoja k otáz:o Ie a ~hybam, vyply
.aby sme v úsilí 0 skutočne prlebo ·n , b •t , . . a~ u~e01a, bude nutné, 
spoločnost potrebuje, neupadli d; %r:~hi Y p~e~av, ktory n~ su~ná ~ocialistická 
Vyvarovala sa slovenská hudba v obdob? r::e::Z ~e!:m -s::~za~~~~eho l~be~lizmu:" 
ho nebe~ečensAtva, alebo nie? Ak nie, v čom sa prejavilo? mx o pre po adane-

túr!? tk~:m s:ao~r~Ja~~v&!~~~~:~!;~m~:~:;? Rezolúcia XIU. sjazdu KSC 0 kul-
3. Hlavným problémom pred ktor • t · 1 • , 

!~~:!~ľv?aktivizácie členst~a. Podarll~ms: ~~u~f:oev:fe~~~~~t~~ä~~lz~ •;~:J!z~~ľco~ 

S ú ~jd~~~~~:i s~rJ~~~~ k{~~~, sgo vP~':~~~~~ ~;o~~:d n~J?ľ ~~e sú l~n mierou času. 
v ezmeme do hry tak je čas neú rosná . • ys e ov pr ce. Ale ak ho 
a rovnako na vš'etko prísny. LeJ: p ráca ~f~:úp~~/azdé?o človkeka> R~-:na~o ~e dlhý 
n ako h odnotná To bd bi á č" ' la v case vy onavaJu, me Je rov
člena n ášho sväz u r~vn~/ J'~~~o 1~!úi~s med~ d vomi sj~zd~i, _ bol pre k aždého 
n ejším umelcom. K ládol a bude klást akp?~~kalása začmaJUCim, , ako a j skúse-
n ároky. na az u pr eu rovnako prrsne umelecké 

Medzi tieto nároky patrí a j to č ' 1 k · č. -
.spoločnosti odviesf bol taký čo ~á 1 hu~e ~c Y m, k t<:>rý chcel cien nášho sväzu 
k toré má ná rok n~ osobité ~meleck o no u umel:ck';J o s_ o b i to s t i. Pri diele, 
znakov vytvorit nadpriemernú kvalit~ ~~-~ty,d~lUsl_ suhrn Je_ho c~arakteristických 
čenský nárok. Keď sa v hudobno .. . a e o Ie ? Je s_chopne splmt vysoký spola-
p otom súčas~ú .socialistickú spolo~o~~v~~e ni;~~:~~~jif:~e~t~ele_cké činy, p ovyšujú 

Konzervativizmus ani schematizmus k 'l k r k 
:znakov, ktoré by boli schopné povýšit diela ~ lO ol v~ druh~ . nepat:ia do kategórie 
:sa vyjadrím: vznikli n ám diela v elmi ce~n~ po o ( ~adpnemern~J kvality. A teraz 
niC: spoločného s novodobým konzervativizm~;:~~ ~c Y ~ýrmkesveidČivé, ktoré .r:emajú 
Z umelcoVých rúk z ·eh . 1 s a o vek schematizmom. 
k torý obsiahol súh; n z~ak~v P:;~:~~~~ic~a~s~ov1~kt Y ri~šeného tv?rivého procesu, 

va 1 e prace, poznali sme, no nielen 
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my, ale v e d o m i e našej spoločnosti poznalo, že vznikli u nás nadpriemerné 
umelecké diela . V týchto dielach niet nič extrém neho, i ked je v nich veľa origi
nálnych, osobitých , kvalitatívne nových čŕt, k torými umelecká osob nost dielo stig-

ú silie o priebojnosť, o osobitý prejav sa vzn ikom vynikajúcich nových diel u ná s m atizovala . 
potv rdilo. Slovensk á h udba svo jimi najlepšími dielami, k tor ým i sa reprezentuje. 
neupadla do n ijakého extrému. A t vorcovia umeleckých diel znova dokázali, že 
slovenská hudba m á svoju priebojnosť, má svojsky osobitý prejav, vykovaný zm ys
lom a m ierou statočnej umeleckej zodpovednosti. Je namieste ú vaha, či slovenská 
hudba neupadla do bezzásadového lib eralizmu. Liberalizmus nie je estetickou kate
góriou na kvalitatívne meranie slabého či dobrého umeleck ého diela . J e t o miera 
p re názorový postoj človel-.a k spoločenskému dianiu - v oblasti spoločenského 
vedorr>ia. Krátky čas po druhom sjazde SSS nastal názorový var , v kt orom vr elo
všetko ako v kotle. Dost bolo toho, čo sa už vypar ilo, a len tvorba časom dokáže, Čl> 
sa všet ko vypariť m usí. Bezzásadový názorový liberalizmus je na r ade! 

V súvisl osti s názorovým vrením a vznikom mnohých názorových nečistôt v ob-
lasti umel eckého života a kultúry vôbec priniesol XIII. sjazd KSC svojou r ezolúciou 
o k ultúr e podnet y, ktoré v mnohom ujasnili cest u , p o ktorej sa bude uberať naše 
u m enie. V nej je výrazne načrtnutá k oncepcia kultúr nej politiky strany, založen á 
na demokratizácii k ultúry, to znamená aj demokratizácii umenia . Rezolúcia p rináša 
veľmi jasný náhľad o novom hľadaní hodnôt a zdôrazňuje sa v nej, že nové hľa
danie a no v é zr e nie nie je bez rozporov. Veľmi zásadne postrehuje tvorivý 
jav v umení a zvýrazňuje h o požiadavkou, že cesta pozitívneho vÝVoja spočíva 
v najlepHch umeleck ych oiel ach. Ako zátaž nášho života bol stav poznačený živel
nosťou vývoja a škodlivosťou adm inistrovania . Ani jedno ani druhé nesmie stá! 
v ceste na jmä v z ťa h u českej a slovenskej kultúry, leb o nám ide o dosia hnutie 

j e d n o t y cieľov. Zrov noprávnenie protikladných názorov je p roces ešte nevytriedeného myslenia. 
Z tohto stavu sa musí tvorivo vyjsť a hľadaním prísť k poznaniu pozitívneho pro
gramu. V t akomto pr ocese tvorivého m yslenia sa rozhraničuje kladné smerovanie 
obsahu pojmu demokratizácia voči škodlivému stavu , vynucujú cemu si r ovnostárstV() 
- co zaháňa mysl enie a konanie do pasiv ity - voči bezzásadovému liberalizmu. 

R ezolúcia o kultúr e, ako a j podnety do ne j vložené, m á a sleduje progr esívnu 
t endenciu vývoja socialisticke j kultúry. P odnetnost v nej nie je daná p re jedno
r azové či kampaňovité rozvíjanie činov. J e tvorená so zm yslom neust rnút, ale vždy 
z dialek tického napätia navodzovat vznik dôstojných a socializmu vla stných u me-

. Obsah Rezolú cie o kultúre sa sá m od seb a medzi nami ani v na šej spoločnosti leckých činov. 

n epresadí. Najmä sa nepresadí zast aranými pr edstavami o aktívnosti n ášho členstva 
lrtorejkoľvek sekcie. P re aktivitu t vo rby skladateľov je len jedna m etóda: hladat, 
prijímať a úspešne splňat všetky tvorivé príležitosti. Pomáhať a zlepšovať podmienk:l'-
pre prácu člena je ďalšou aktívnou úlohou sväzu. 

Na p rospech k ultúrneho rastu naša spoločnosť už dosiaľ vytvorila p re uplatnenie 
hudobných hodnôt mnohé kuliúrnopropagačné podmienky, ako sú divadlá , rozhlas. 
t elevízia, koncert né podujatia, vydavateľstvá atď., atd. Sú to stánky a st udne, z kto
rých tr eba načierat. Povinnosťou sväzu v budúcnosti musí byť neustála st arostlivos! 
o čistotu týchto žriediel ni e z egoistického stanoviska sväzu, ale z povinn ost i a zod
povednosti voči spoločenskému životu ako neodmysliteľnej potrebe jeho n ároku . 
Len potom dosiahnem e to, že kultúra zau jm e v nich prednostné miesto. 

Aktiv ita nášh o členstva v t omto smere je v súlade s R ezolúciou X III. sjazdu. 
KsC. Je všeobecným záujmom , povýšen ým na povinnosť splňat ju všetkými silami 

/

pre rozvoj .socialistickej spoločnosti. 

DEZIDER KARDOS 
l . Na našu otázku spred troch rokov, ako chcete zaktivizovaC príslušníkov skla da

teľskej sekcie, ste odpovedali, "ite prácu v našej sekcii si musia zaktivizovaf najprv 
sami jej príslušníci ". Zaktivizovali sa sami, alebo nie ? Ak áno, aký podiel na tomto 
má vedenie sekcie a akými m etódami ste postupovali? 

2. Na začiatku Vášho funkčného obdobia ste videli náplň práce skladateľskej 
sekcie vo vytvorení "úpr imného ducha spolupatričnosti, kolektívnej spoluprá ce, otvo-
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r enej a taktnej sebakritiky a na j šš . d · k ultúry". Zaujímalo by nás, ak~ v;a '; z~~iovednosti ~~a další rozvoj našej h udobn ej 
~e~to nový duch spolupatričnosti a spol!práce a č~v;d~sl :kladatefsk ej sekcie prejavil 

. ~!.'~ mala viest spomína ná seba kritík . ' l os o otvoren ej a taktnej kritik e, 
v~tycih n~ začiatku 'Vášho funkčného obd~b~a~om zmys le, v akom s te si t ieto úlohy 

3. P okúšala sa sekcia usmerňova( tv or b konkrét ne považu jete za hlavné výsledk V~ v. ~uchu Rezolúcie II. s ja zdu SSS? Có skladateľskej sekcie? Y eJ rojročnej práce vo funkcii pred~edu 

l . Is te dovolít e, aby som bol stručn, , , :z:á~orn~. Clenst'-:9 našej sekcie (okr!~ N~!k nfk p rvu otazku, žiaľ, m usím odpovedať 
k uloh~m, poduJatia m sväzovej pr áce poväčš? ých _funkcionárov vedenia) zost alo 
som dorazne pouk ázal už skoro red m e p~sivne. Na tento neradostný stav 
h las ~stal. až doteraz hlasom volaľúceh~~ma, r~krm na ~väzovom aktíve, Ziai, môj 
mladych clenov, ktorá sa tak vehemen a p~šti: Sympatická ak tivíta najm ä našich 
vlastne bublinou, ktorá pri prvom z.áv;nee prteJ!'lkVIla pred i počas I L sj~zdu SSS bola 

2 p - . , n ve r1 a spľasla • 
. re u p n mneh o ducha spolupatrič r ' . ~ sp oluzodJ?oyednQsti boli na pôde sekc~osvit sfolu~rac~, s~rióznej, taktnej k ritiky 

z~kom nase] práce, predovšetkým vo vedení vb rfne_ n~Jlep~Ie p odmien ky. Hlavným 
ná. os~ tky _pri všetkej zdravej a slobodne . cÚf o a l!Pr_I_mna a dobrá vôľa preklenúť 
~ ~st~ co na~ spája, čo posúva našu tvorbu l i ná~r~ncia~I m yslenia a konania, snaha 

a ~ ze v teJtO harmónii snáh sa dosť - , ~P: u. No musím otvorene pave-
n ás ilne deliť na velkých m alých t _c~to ozy;rah I falošné tóny k toré nás chceľ 
žda novovcov, adomovco~ atď Ak~ ary~ Š mlady ch, tradicionalisto;, avantgardistovJ 
t vorby sa o7ývalo len mÁlo hlaso.? ~r;:~~o n~ ~- zJ?om yš}e tóny?! N; otázky hodnoti 

3. Na sa sekcia - jej vedenie -. sa n :_Ia u ce t_mnus posledného obdobia. . 
usmerňovanie tvorby Boli sme a esnaZlla o neJaké priame a často nežiadúce 
a u m eleck! na vÝŠk e ·a dobre chápu ~~~n~r~svedč~ní, ž~ na~i členovia sú ideove 
som ~oukazal v prvej i druhej ot, k P . ulohy Jednotlivca l celku . Na nedostatk y 
~b~b~~ J?OVa žujem úspešnú t vorbuaz T:Ší;~r~~zene, -~a h~avné vÝSledky uplynuléh() 
. . uc ona , J. Cikk era A Očenáš~ O z na]uspesnejšej t vorby A Moyzesa 
1 z~hraničných úspech~v Zeljenku 'K i Ferenczyho,, tešíme sa rovnako z. domácich 
našic~ nastupujúcich skladateľov R. B~r:~~a / ;:alšich . Sme ?rdí na prvé úspech;, 

Pýtate sa na výsledky m oje " tr . • . ' . at r íka, I. P anka, I. Bázlika, I. Sixtu. 
P~!~a vo vedení sekcie sa vždi op~~~~f~e~ k~~~~/o funk~ii predsedu sekcie. Moja 
p e, o tom nech azda hovor ia t í d h ' l V vedema. Aké sú výsledky t eJ·to ru 1. 

LADISLAV BURLAS 

I . Pred troma rokmi ste na našu otázk . . . V tom zmysle, že " je to umeni e ktoré po ~~ redzlli POJem "socialistická hudba " 
kom , zmysle, k toré pomôže odst~aňov~t mo e o~m~vat človeka v estetickom a etic
~u:.re P?!llôže prekona € strach a úzkost o::~:z~m~ clov~ka od spoločnosti a prírody 
" e a .nasho veku". Nezmenili s te za u, l a n~t pr e cas€ umeleckej t vorby a člo: 
1\'lohl~ by ste uviesf konkrétne diela kľoly!lu~é t n rok~ svo j n ázor n a tent o pojem·~ 
r adšeJ z produkcie od posl edného sj~zdu); s u podla Va s socia list ickou hudbou (n aj: 

2. V sp?menutej a nkete ste sa zmie . . ~ 
ntala s~keta podniknú( ,,seriózne a ra:::f.l. ~ tom, ze ~y .. v oblasti hudobnej kritikv 
OI>atrem a a a ko sa prejavili v kr iticke. ~- al et op~~rema . Ktoré boli t ie radikáln'é 

.3. Vašej sekcii sa .l ~- J cmnos i nasJch kritikov? 
kt" · naJ eps1e podarilo splniť · d a lVIZovaf členov sekcie Myslíte ž . . Je nu z hlavných úloh II s ja zdu . členstva, alebo výsledkom' metód ~rá:e ·~ s!:'kc~f;tuhou akéhosi samoaktivizo.vania s~ 

l. . Mys lím si, že fmmuláciu o povah . . . , . V~fe~- otá~ke, netreba odvolať. Bolo by ea:~ciahsttickeho umenia, ktorú citujete vo 
pn _e~Itostlach, ako bola posjazdová a po rebné poznamenať, že pr i takých 
~ysh~nkľ o_ socialistickom umení. 

1 
aľe~:ta, neb~a dosť času_ d?k ladnejšie rozviesť 

p n eme , ~VOJ~O ~ vtedajšieho výroku. z sa mozem obmedziť Iba na tézovité do~ 
; My~~Im . ~1, ze dnes už nemôže b ť ~ - . . 
. eho oziVUJUceho a vždy nanovo stim~lujľc~h o ~polok~enskeJ ·_p odmienenost i umenia. o onta tu so Životom. V h udbe, pravi 



Pq; moze Í!'~ .- raz o _naivný realizmus alebo () útvary, v ktorých sa hudba spa)a so 
$lovom. V týchto prípadoch je veľmi ľahko _ prelJ.kázateľná tendenčnost či neten· 
denčnosť. To však neznamená, .že .mo~·n()s·f evidencie tohto druhu je zárukou dob
.fého. socialistického umenia. Môže to byť celkom opačne. Jnokedy máme do činenia 
s hudbou, kde ·je temer zabsolutizovan.<i estetická funkcia hudby a ostatné jej funk
cie sú potlačené do pozadia. Domnievam sa, že ani takúto hudbu nemožno vylúčiť 
~ platformY socialist~ckého umenia Historická skúsenost učí, že v každom veľkom 
umení je kus nového, ne k 9 nf or mn é ho p o s toj a k životnej realite, a tým 
aj k umeleckej matérii a prostriedkom. Od socialistického umenia by som nikdy 
nev:yžadoyal také .postojové splynutie s oficiálnymi náh!ľadmi a konvenciou, aby 
~a .r; rieho ·stalo iba propagačné umenie. Pomaly budeme mať pred sebou už dva 
uzavreté cykly pomerne prudkých výkyvov: od proletkultu až k surrealizmu, od 
tzv.. ždap.ovovského schematizmu po absurdné umenie. Tento symptón extrémov 
je svedectvom umelcovho nepokoja a neuspokojenosti z potlačenia existenčne ne
Vy-hnutných funkcií umenia, funkcií jemu prirodzene vlastných. Medzi ne patrí, 
samozrejme, aj kontakt s etikou, svetonáhľadom, .fúnkcia ušJachtilej zábavy a i. 
Preto o socialistickom umení môžeme hovoriť len v pluralistickom zmysle, počítajúc 
s celým spektrom alternatív a zameraní. Z tohto hladiska môj výrok, ktorý ste 
Citovali, je len jedným výsekom z tohto bohatstva možností, ktoré dnes pred ume
ním stoja. Vrátil by som sa k svojej myšlie'nke o nekonformnej povahe umeleckej 
tvorby .. · Táto, samozrejme, nemusí znamenať protisocialistický postoj umelca, čosi, 
čo treba so zdvihnutým obočím a ukazovák_om sledovať. V tom je múdrosť a r oz
vážnosť kultúrnej politiky, ako sa v týchto veciach vie rozhodovať a rozoznávať. 

Pýtate sa· na konkrétne diela. Z · toho,. čo som povedal, vyplýva a j to, že ne
budem prisahať len_ na jeden variant riešení v súčasnej tvorbe -: najmä ak sám 
som za ťo; aby sa k problematike našej doby umelci približovali z rôznych aspek
tov a polôh. Odhliadnuc od kvalitatívnych meradiel je tu ešte ďalší rozmer, ktorý 
.sa dostal do popredia našej problematiky. Kde sa vlastne končia či začínajú hranice 
umenia dané •antropomorfnou mierou, -kde "ide o umenie a kde už iba o cirkus? Na 
to sú, . pravda, rozdielne náhľady.- U nás a dnes v naj avantgardnejšej polohe stojí 
Laco Kupkovič. · U Kalmana, Zeljenku, Paríka a prípadne ďalších badám výraz~ 
nejšiu väzbu kontinuitného rešpektovania tradície. Lež ani Kupkovičova hudobná 
poetika nie je v svojich princípoch historicky ojedinelá. Je to syntéza akcentácie 
zvukovél):o fenoménu a racionálneho konštruktivizmu. Nezvyldosť jeho kreácií vzbu
dzuje nie~edy rozpaky, u inýcb , príkre odmietnutie. Na to má však každý právo. 
.Ja si fDYSlím, ž~ v situácii, v $-tQrej sa vývinove nachádzame, môžeme si bez -obáv 
dovoliť aj tento "luxus". V správnych proporciách a bez nárokov na výlučnosť tohto 
smeru. Keď už hovorím viac o Kupkovičovi - dúfam, že ma pochopia skladatelia 
iných smerovaní - rád by som povedal, že som od toho istého autora počul aj 
zopár zlých scénických hudieb ·(aj v tradičných -technikách), Tým dáva tromfY do 
rúk aj tým, ktorým sa nepáči ani tá hudba, ktorú robí s väčšími ambíciami. 
' V uplynulom období medzi sjazdami badať celkom výrazný odklon od pateticky 
a demonštratívne "ideových" diel. Je to na jednej strane zákonité vzhladom na 
predchádzajúce roky. Na druhej strane je tu mnoho pozoruhodného v etickom 
i estetickom zmysle: · 

Suchoňov~ Kontemplácie, Rapsodická suita, Cikkerove Orchestrálne štúdie, Ber
gero-ve Transformácie a zdá sa {pretože di_elo ešte nebolo celé predvedené}, že i ~e~ 
renczyho Sonáta pre husle a klavír; páčila sa ·mi aj Očenášova Symfoníetta . Kardoš 
Sa v V. symfónii Výrazne oplodňuje 'novými podnetmi, no nedosiahlo to azda tej 
umeleckej koncentrovanosti ako poznáme' autora z jeho Koncertu pre orchester 
a Hrdinskej balady. Ani Zeljenkovi sa v tomto období nepodarilo udržať kontinuit u 
:> výr~znýlJl umeleckoideovým zameraním. Osvienčimu. To je úchytkom azda všetko. 
~o som chcel pri tejto príležitosti povedat. -Bez nárok.u na úplnost a v nádeji, že 
ma aj tí, ku ktorým hovorím kriticky, plne pochopia. Na meritórne zhodnotenie 
treba i tak väčší t:asový odstup. 
'. 2. V sekcii 'hudobných 'ved~ov a ,:kri~ikqv_' sme založili . l<.Útickú komisiu, ktorá 
vyvíjala užitočnú činnosť ....,. ' naj~ä pri udeľovaní ceny !{r~tikY: "Opat renia" možno 
robit len potiaľ, kfm sú na to qbjek_tívne · potencionálne možn.osti. . 

· 3. Aktivizácia členov našej sekcie od minulého .sja~du pola dosť výrazná. Domnie
vam sa, že je to súhrn iniciatívy .j~notl,iv~ov. praca yed~nif\' sekcie {tvorivého 
l~jowníka 'll: výbort~!· _. . ,_ ~ · · 

AKO SA šíRilA HUDBA 

N A:OA FOLDV ARIOVA 

O fantázii v mašinérii 
V Trocha histórie níkoho nezabi :e N · ·· k ·· . : 
a blízučkú, že ju pri kmefovi ta~o~ a~::;a eď Ide . o históriu_ celkom hmataťeľnii 
mer ,nerozoznaf od prítomnosti. Nie .: to alom, ll;ko _Je hu~obne ':ydavaťeľstvo, tak-" 
ktory neskôr nazvali otváraní d J, m~ozaJ _dav~o, co u nas vypukol proces, 
oblasťou hudobného života. Via~ tvoveri. Vzmk~n~t~ . P~I~va~ !>ohol ako-tak každou 
ako tragické. Aj v štátnom hudobno~ou, .:nen:J ľ t:stltuCiaml, <;O. je rovnako zákonité 
obzor. V knižnej edícii sa novo b. ' vy iva ~ s ve konfrontaCie zrazu akoby strh!i 
nastúpili nové mená a tém t ? Ja-vov~ ~OJem preklad a čo ním možno zasta€, 
Pred rozlepenými očami a:.; !e~~e z~a s~ah_:lanov~ť be~ ~hľa~u na zdvihnuté obočia~ 
vo vydávaní, začali trápif štúdie kt _are . o f.auca zacah trcaf početné biele miesta 
latku" a ustálif vyšší štandard' do o~e. u;mz ~ k Akadémii, prišla chuť "podvihnúť 
diluviálne štádium Mohlo ho ·svt ~~CIC . dprha~. Slovom, edície prežívali radostné-

v · e e meco pre c adzaf? 
Pravdaze: obdobie takmer dojemné k d k · 

bolo takmer všetko dobré, čo vzntklo l~bo e to a ~ce~~~- zatienilo č o. Teda ked" 
ldorý sa musel s obrodensk 'm zaniet , vzm 0

• , acsmou vo forme polotovaru, 
hudobník a domáci hudobní: nebol št ~-?-::U ~~pr~covavll:f, kedže v prekladateľ nebol 
!lad~enia nás čoskoro vyviedol nový p!r~n:; re v ok ?ern~ byf _sfaznosť. z vprvotného 
ze Sl nezarobíme na vlastný plat obstálo t P ba~s e ~a ers~e SHV. Konstatovanie, 
sa inak, že slovenských špecifík m, m , ~do o a na~a prva .konfrontácia. Ukázalo 
diluviálnym, to čoskoro potvrdilo. a e vz Y dosf. AJ obdobte, ktoré sme nazvali 

Sum, ktorý nastal okolo knižnej edície (tvorí ju r v 
z iného košiara - čiže z inej myslenej edície pre odlol's~nny~ 5-6 titulov, a to každýčitateľský okruh), tÝkaJ< 

LADISLAV SLOVAK 

I.. V období, keď ste prevzali funkciu predsedu SKU , 
o úrovni riadenia koncertného života odpovedal" v . , ste n~m. _n~,, našu otázkw. 
a celej sekcii podarilo na tejto neutešeneJ' situ~· .~e Je b"dnebd~stacUJUCt .• Co sa Vám~· 

2 N 
. . . acn v o o 1 od II. SJazdu zmeniť~--

. ezmemh ste Sl počas Vášho funkv 'h bd b" · ankete o tom že b · , v , cne 0 0 0 Ia svoj názor vyslovený v našej' 
a napäté vztahy"? Y ,,medzi prtslusmkmi sekcie existovalo nekolegiálne ovzdušie: 

3. V akých konkrétnych akciách a v. h obdobie? cmoc sa prejavila práca sekcie za uplynulé! 

l. ? 2. ? 3. ? 
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sa .,vraj zvýšenej latky", zbytočnosti tolkých prekladov, podozrivosti nových mien. 
A edícia musela zrazu odpovedaf na jednu i druhú stranu, postávala "na koberci", 
znovu spytovala svedomie a na želanie rozjímala nad výsluchom, prečo a s kým 
sa .radí. . · 

Bolo to práve v čase, kecl sa v jej vedomí ako vo vedomí vôbec ohlasoval ohrom
ne zdravý a logický stupeň. Ak dovtedy nové úlohy a možnosti vYSkakovali vo forme 
radostných výkričníkov, z výkričníkov sa stávali otázniky. Každá možnos€ bola teraz 
predovšetkým dôležitá ako otázka, čo s ňou ďalej (prekladová oblas€ sa popravde 
stala kryhou s ohromným ponorom, pôvodná tvorba si k normálnemu životu vynu
covala dlhodobú koncepciu bez ustavičného narúšania s vYlúčením obľúbeného kolo
toča názorových premetov). 

Bolo to práve v tom čase, kecl sa začali ozývaf hlasy, že otvorenie dverí sa 
v hudbe dosf nevžilo a spravilo sa málo. Horšie, ked' sa z toho takmer začalo vyvo
dzovaf, že sa už dosf vetralo. "Vôbec celé toto vetranie •.. " To by vlastne bolo 
práve dnes. 

Ale nielen chlebom či nielen knižnou edíciou sa človek živí. Veľmi príznačná 
situácia sa vyvinula v edícii umeleckej hudby. Isté je, že sa pominuli staré zlaté 
easy a monopolný, takmer jednoliaty prúo umeleckej tvorby sa rozbil, prestalo bez
problémové vydávanie jeho reprezentačných - a po ich vyčerpaní menej reprezen
tačných diel. Edícia stála pred úlohou, mala ctižiadosť a - pražským vedením pod
porená - i domáci súhlas atd'. atcl. - rozšíriC paletu čo do veku a pohlavia. Teda, 
samozrejme, nie tak podľa pohlavia, ale dalo by sa to zjednodušif na čo do veku. 
Danajský dar v istých súvislostiach. Ani sa nemuselo dlho čakaf na povestné - ohó, 
bračekovia, nezdá sa vám to priveľa? Kto zastúpil tento hlas d ejinnej nevyhnut
nosti? - zatiaľ sice len skusmo, ale je to práve na vážkach. Treba totiž chá pa(, že 
edícia nielenže je živená inštitúciou, ale je predvídavo zodpovedná zase zás tupcom 
dalších a dalších inštitúcií. Svetské autority a inštitúcie - to je - vráfme sa k úvodu 
- naozaj fažší oriešok. No ako to spravif, aby také hudobné vydavateľstvo bolo 
čoraz menej inštitúciou a čoraz väčšmi tvorivým komplotom? 

Najlepšie na všetkom je, že v čase otázky zatiaľ nič nebolo (ak nerátame plány*). 
Lebo vydavateľský stroj - to je Cažkoodenec, Pegas v centovom brnení polygrafic
kých termínov, výrobných i nevýrobných závislostí, distribučných starostí a bez
radností. Nie je so svojimi prevismi z roka na rok zariadený na boj zblízka. Cosi 
v jeho protikladnej podstate mu prekáža vyvinúť závratné tempo. A nemyslíme 
s i zároveň, že autorovi umeleckej hudby tento stroj ponúka veľké tempo. N!et >a 
.C:o diviť, ak skladateľ, ktorý môže počítaf napr. so záujmom za hranicami (skladby 
novej vlny), príliš netúži vložif osud svojich prác do rúk domácej edície. Nie je to 
.náhodou snobizmus. Je to naša imaginárna spolupráca s ARTIOU, propagácia v ob
lakoch, odkázanosC na spráchnivený pult·!lVÝ mikropredaj a mnohé iné zvláštnosti. 

Väčšina týchto špecialít - nielen technického druhu - je spoločná všetkým vy
davateľstvám u nás. No chceli sme sa utešiC, že pre miniatúrnosf našich edícií 
bude všetko ľahšie. A naopak - to ich ešte väčšmi sputnáva a znehybňuje. Robí 
z koncepcií torzá a na kosf obnažuje rozpor odborný titul kontra čitateľská atrak 
cia. Ekonomika nie je vtip ... Ľahká pomoc, pravda? Rozšíriť edície! Len pre koho, 
kecl obchod nepredá ani dnešnú produkciu? Niečo je zhrdzavené a desne škrípe 
v tom brnení. · 

"A čo vaša spolupráca s pražským ústredím?" spytujú sa starostliví záujemci. 
Ale bude to otázka z iného dvora, z iného konca. Hádam by na ňu lepšie odpo
vedali ekonómovia. Ekonomika naozaj nie je vtip. Alebo psychológia? 

* Na porovnanie len v obryse napr. p ôvodný plán edície umeleckej hu dby na role 
1966. Z eljenka: Osvienčim, Suchoň: Rapsodická suita, Moyzes: Sonatína giocosa, Slo
venská klavírna tvorba (Pospíšil , Simai, Zeljenka, Parí k, Hru§ovský ), pramenná 
zbierka M elodiarium A . Szirm ay-Keczer ovej (I. zv äzok edície Fontes musicae i n 
Slovacia), napokon i I. zväzok r eedície Slovenských spevov . A j keď plán počítal 
s tým, že niek toré tituly sa nedokončia - kapaci ta edície je povedzme norma 2-3 
veľkých partitúr doplnených iný mi titu lmi podľa rozsahu - nepočítal so skľučujúcim 
výsledkom, že minuloročný m ar atón absolvuje okrem al bu mu Slovenskej klavír nej 
tvorby len Moyzesov a Sonatína, i keď zbi erka FMS ho minula l en o v lások . 

62 

A ešte jedna otázka, vlastne ešte jedna edícia, k torá pat rí vydavateľstvu: ta
nečná hudba. Nie je na konci z tradície, a to ani nie preto, že by sme súhlasili 
s J. Tvrdoňom, ktorý hlása, že "tanečná pieseň nie je úloha č. 1. v kultú ·n ei revo
lúcii. Ak Praha chce by( druhým New Orléansom, nech je, ale nemusi ním byt 
Bratislava." (Televízia 1967, 1-2.) Pretože pravý opak je pravda. Trochu bližší 
skutočnosti je výr~k Ľ. Cížka na inom mies te, že s tanečnou hudbou sú perma
n entné problémy. Práve preto by sa o tanečnej problema tik e mala písa( samo· 
s tatná štúdia, a to rozhodne nie vo forme apendixu. Ale nebude to väčší problém 
ako iný, len bude spojený s väčším popálenim prstov. Ako všade, kde kvality občas 
n a hrádza sebavedomie. Preto si niekto stále musí pálif prsty. 

ELENA MLYNARCIKOVA 

PANTON -čierna mágia? 

Stojím zoči-voči nepríjemnej (subjektívne) úlohe: napísať, či zreferovať čo-to 
<> "vla stnom" vydavateľstve, jeho edičnom profile, problémoch i problémikoch, a žia
d alo by sa mi veľmi veľa uvažovať najmä o tom poslednom . . . Bolo by t o však 
p r íliš "vydavateľsky subjektívne" a bolo by cí tiť zápach (alebo vôňu?) vlao,t ne j 
k uchyne. A tá nie je pr e každého vábivá! Tejto, p re mňa lákavej možnosti sa 
vždávam. - Na vynášanie objekt ívnych hodnotiacich súdov nem ám morálne p rávo. 
P rináleží jeho oprávn eným nositeľom, neovplyvňovaným vzťahom pr acovnej spatosti 
či osobnej zainteresova nos ti na produktoch vydavateľskej práce. A t u treba konšta
tovať, že na st ránkach odbornej i neodbornej tlače toto právo dosiaľ nikto nevyužil 
( a ani nezneužil!), hoci na dr uhej s trane P ANTON je ešte s tále vo vedomí i tých 
n ajpovolanejších pojmom zahmleným, ba dokonca "čiernou mágiou". Pr e iYJ.ých, 
zainteresovaných iným smer om, je zasa nezdravou a neúnosnou konkurenciou. Po·· 
s ledné dôvody ma teda vlastne vedú k tomu, aby som viac-menej prezentova la aspoň 
v hrubých črtách vznik i formu existencie toh to zar iadenia, za k toré prislu~níci 
S väzu slovenských skladateľov v nedávnych r okoch tak vehementne bojovali. 

• * • 
Vydavateľská činnosť pre oblasť všetkých hudobných žánrov bola v CSSR vo 

svojej pods tate vyriešená vznikom Státního hudebního vydavatelstvi (neuvádzam 
Pľedchádzajúce formy exist encie tohto vydavateľstva) i založením donedávna e ~te 
účelového zariadenia Svä zu československých skladateľov - vydavateľstva PANTON. 
N aoko situácia bola uspokojivá, no vo svojej podstate predsa len nesplňala zá
k ladnú kultúrno-politickú požiadavku jednotného štátu s dvoma národnými kultú
r ami, a t o požiadavku kultúrneho vyrovnan ia Slov ákov s kultúrne vyspelejším 
n~rodom českým. Hudobná kultúra Slovenska dosahovala svoje vzostupné t e.::1den cie 
u z po oslobodení, a neskôr , no najmä v posledných rokoch, jej tvor ivé zázemie .;;u 
e šte v iac rozrástlo. A pr áve v tomto čase sa ukázala byť nie celkom dostatočnou 
existu júca vydavateľská činnost. PANTON v P rahe bol zam eraný výlučne na vydá
vanie t vorby českých skladateľov, čo vytváralo vynikajúce publikačné možnosti 
p rakticky pre všet ky hudobné žánre. Ak uvážime, že značnú čast súčasnej českej 
h udobnej tvorby odčerpávalo ešte aj SHV, tak zistíme, že v českých krajoch' boli 
podmienky takmer ideálne. Na tomto mieste netreba azda zvlášf rozvíjat významn)· 
n~oment ' sp ätnéh o pôsobenia - v tomto prípade mohutný aktivizačný proces, a a zda 
a J tlak, ktorý týmto faktom pôsobil na celú tvorivú oblasť v českých krajoch. 

Pro?ukcia slovenských skladateľov sa sice nachádzala v edičných plánoch bra ti
sl_avske~o SFfV, no toto percento n emohlo zodpovedať a utorskému a t ým aj tvor i
vemu zazemlU Sloven ska. Vychádzajúc z t ejto situácie, IL s jazd Sväzu slovenských 
skladateľov prijal uznesenie, na zák lade ktor ého b y sa mala v čo najkratšom čas~ 
' "Ytvorif slovenská redakcia vydavateľstva Sväzu československých skladateľov PAN
•.roN. Po II. sjazde SSS sa rozbehli prípravné práce a v januári 1964 začala svoju 

63 



prevádzku slovenská redakcia PANTON ako úče l o vé vyd a vate ľ s k é z ar i a
d enie s väz u pre oblast súčasnej slovenskej hudobnej t vorby. Pojem účelové 
zariadenie je tu potr ebné zdôrazniť v prvom rade, pretože ide o výrobno-hospodársku 
jednotku nesubvencovanú zvláštnymi finančnými pros~riedkaipi štátneho rozpočtu. 

Toľkoto na margo hospodársko-prevádzkového usporiadania slovenskej redakcie 
PANTON. 

Na tvorbu edičnej politiky PANTONu vplývajú tie najrozmanitejšie činite\e. 
Predovšetkým je t o požiadavka vyrovnanosti finančného rozpočtu, ktorá_ dnes u;t 
v lastne nie je nóvum, ale samozrejmosť, a na ktorej je v podstate budovaná celá 
vydavateľská činnost v CSSR. Významný moment tu v šak predstav ujú. vztahy· odbe
rateľské - konzumentské, ktoré nie sú vo všetkých oblastiach rovnaké, lebo sú 
podmíenované špecifičnostou jednotlivých umeleckých druhov. Toto v ďalšom ohra
ničuje šírku konzumentského okruhu, ktorá práve v oblasti hudby je najužšia (tu. 
nepočítame s momentom či už pasívnej, alebo aktívnej apercepcie, keďže sa a prior i 
vymyká z okruhu našej problema tiky, r esp. pôsobnosti). Ak zober-ieme do úvahy, 
čo aj musím e urobit, ešte ďalší sprostredkujúci faktor, ktorým je štát na distribučná 
sieť s takmer jednotretinovým ziskom z maloobchodnej ceny p ublikácie {a so svojou 
už toľkokrát pertraktovanou pasivitou), tak reálny výsledok vydavateľskej činnosti 
v oblasti hudby nadobúda ešte horšie parametre. Toto by boli objektívne existujúce 
danosti, ktorých pôsobnose nemôže priamo ovplyvni! hudobný vydavateľ. Naopak, 
musí s nimi veľmi starostlivo počítať a - hľadať prijateľné východiská. 

Na tomto mieste sa žiada spomenúť ešte jeden, rýdzo špecifický, n o a zda najpod
statnejší existenčný problém PANTONu. Dnes na svete azda neexis tuje hudobné 
vydavateľstvo, ktoré by sa zaoberalo výlučne ,.Pa piergeschäftom". Vydavateľstvá 
r astú a padajú s výrobou gramafónových platní, ktorá jediná je zárukou vysokej 
h ospodárskej rentability každej hudobnej edičnej činnosti. Dovolím si tvrdiť, že 
sme jedinou krajinou, ktorá ( aspoň dotera z) ochraňuje výsostný monopolný systém 
pre vydávanie gramofónových plat ní, ktorého jediným vlastníkom je S tátní hudební 
vydavatelství. Preto v žiadnom prípade neobstojí tvrde nie pracovnikov SHV, že 
PANTON je konkurenčným podnikom (nehovoriac už o tom, že v n edávnej minu
losti naše námdné hospodárstvo utrpelo n ajvážnejšie škody práve nesprávne po
chopeným, ba až sprofanizovaným monopolizmom), pretože táto vzniká jedine pri 
r ovnakých podmienkach a možnos tiach! A napokon, prečo ešte stále vysvetľovať 
pojem konkurencia ako negatívum, keď už neraz sa potvrdili pozitívne prínosy i ta
kéhoto vzfahu! 

Vzhľadom n a všetko dosiaľ uvedené, musela sa slovenská redakcia P ANTON 
zamerať na ten okruh konzumentov "Papiergeschäftu", ktorý je najväčši a vôbe~ 
nie zanedbateľný. Skôr naopak! Pr edstavuje ho mládež študujúca hudbu na ľ.udo
vých školách umenia i vyšších hudobných učilištiach. Tým sa stalo, že edičná čin
nos,f PANTONu je najrozsiahlejšia práve v oblasti inštruktívn ej a prednesovej 
literatúry. Touto edičnou orientáciou sme tiež sledovali čo najmasovejšie rozšírenie 
diel pôvodnej slovenskej hudobnej tvorby medzi mládežou, ktorej vkus i h udobné 
cítenie bolo, a vo velkej miere ešte aj je, kazené pohodlníckym obohrávaním obšú
chaného r epertoáru " najkra jších" valčíkov a zmesí. Vedomí sme si toho, že za t ri 
r oky trvania vydavateľstva nie je možné zaznamenať prevratné zmeny v názoroch 
i ná vykoch, tým viac, že každý vydaný titul nemožno považova;f za edičný čin 
v pravom zmysle. A tiež dosť by sa dalo povedat na margo výuky na našich r.Sl_!. 
O tom, že naše snahy a často aj riskovanie nevyzneli naprázdno, svedčia už dve 
vydania prednesových skladieb pre mladých klaviristov od J . Hatríka Posledný deň 
prázdnin (pri prvom vydaní meno Hatrík bolo š iršej verejnosti neznám e) i ďalšie 
dve vydania cyklov sborov V. Jarunka Detské hry, vynikajúci album skladieb pre 
mladých huslistov Na strunách a ,k lávesoch od L. Burlasa, skladby M. Vileca, Z. 
Mikulu, J. Letňana i mnohých ďalšieh. Sem patrí i malá (nie však svojím význa-: 
mom) knižka Anny Chladnej Hudba medzi najmenšími, určená pr e potreby jasľo
vých sestier ako pomôcka pri výchove hudobnosti detí batoiacieho veku. Päťtisícový 
náklad bol počas jedného roka takmer rozobraný a už aj pr ipravujeme českú verziu 
tejto publikácie. 

P odstatne iná je situácia v oblasti symfonickej, komornej a vokálnej literatúry. 
Na Slovens~u sa rodí skutočne veľa diel vynikajúcich kvalít , k toré plným právom 
patria do edičných plánov. Tu však vzniká na jednej strane veľká disproporcia 
medzi výškou výrobných nákladov a počtom požadova ných výtlačkov od knižnej 
siete (cca 30-50 kusov) .pre celú CSSR. Na druhej strane nemožno však negovať-
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d'a~ekos~ahly kultúrny a najmä etický dosah takýcht · · . • 
u vres!, ze západonemecký Bärenreiter Verlag z každéh~ ;dtl~nhýtch t~tmlov. Tu sta~í 
od nas 200 kusov. yc o l u ov odkupuje 

Oblast tanečnej hudby resp malých h d b · h • · 
r ealizoyaných skladieb, čd je p~čet skôr n~k~ nkc z~~ro;, pr;dstavu?e po~aly .20~ 
:skutočnost, že nemáme vlastnú gramofónov, a o vy : u n s handlcapuJe. naJma 
pr~javuje aj na vztahu a utorov k vydavateľ~tv~ro:~cmt čo l saí do~ť. nepria~niv~ 
pr1chádza ,,na svet" až so zvukov'm á · rave u Pat naJVIac ....., p1esen 
b ýva najčastejšie najväčším zdro· Y z -~namo~. A ta~ jeden edičný okruh, ktorý 
odpísaný. Dúfajme, že nie natrval~o!m pnJmov, Je pre nas v danej situácii čiastočne 

Poslednú tematickú skupinu tvoria k 'h h 
k užšej žánrovej diferenciácii leb • m Y 0 . udbe. Tu sme zatia! nedospeli 
niekoľko titulov. A vychádza'júc ~ ~~~áľ:~dukc~a s~é~bme_dzila. prakticky len na 
j edine a výlučne odkázaní) snažíme . 0 a.u or.s o, zaz_em1a (na ktoré sme 
možnosti čo najširší akčný rádius ~~ iad~~:f t~e fo~odne prac~, ktoré majú podľa 
<:hovú analýzu a utorov v. Fedora ·a L L 1 cer ;e a ,spomen~t I~tonáciu a slu;., 
hudobné školstvo Siváčkovu Kom 

0 
· , enga, zamyš~~nu ako u cebnu pomôcku pre 

i beletristicko-historickú knihu Já:a zHičrnušuopvsrká~uh aCranzera modernej tanečnej hudby 
e o arovný kľúč. 

• • • 
Nakoniec, na všetky tie problémy bl'mik 

A na zdávam sa tiež, že nášmu skutočn! ~~f .e Y • netreba. hľadieť . p r íliš čierno. 
teľstvu predsa len neprislúcha epiteton čiernma l máll;lct,;mu a este menšlemu vyda v a-

" m gra . 

MA RO S VA.JDICKA 

"' 
Zalospev na tému ,,gramoplatňa'' 

Pravdepodobne prvou gramoplatňou s 
tvorbou slovenského autora je platňa Ul
tr~phonu z roku 1936, na ktorej je na
hravka Scherza z Dychového kvinteta 
()p. 17 od Alexandra Moyzesa a Noctur~ 
no zo Serenády pre dychové kvinteto 
()?.· 5 o;J. Eugena Suchoňa v interpretá~ 
en Prazského dychového kvinteta. Tát 
pla~ňa charakterizuje m ožnosti sloven~ 
skeJ hudobnej tvorby v tridsiat ych ro
k?ch. Vydáva;nie. č~stí z jednotlivých 
<hel ;nebolo OJedmelym javom. Tak na 
platm Ultraphonu z roku 1939 nachá
dzam~ dve časti. z ;twoyzesovej suity Do
~u Váhom, na meJ platni z toho roku 
J~ Moyzesova predohra J á nošíkovi chlap
<:~ . . Obe skladby nahral orchester FOK, 
dmgoval Yá~l,av Smetáček. Ak ešte k 
tomu . pnpoc1tame pieseň Mikuláša 
Schnerdr<:-Trnavského Ružičky, k torú 
vydala frrma Parlophon roku 1937 je 
to skoro všetko, čo sa v tridsiatych' ro
koch zo slovenskej tvorby dostalo na 
gramoplatne. Za Slovenského štátu sa 
t ento repertoár rozšíril o Predohru k 
operete Bellarosa od M. Schneidra-Tr
navs~ého, o .s lovenský tanec Františka 
Babuška a mekoľko sborov. 

Zdá sa, že prvou Cikkerovou skladbou 
na gramoplatni je P ochod SNP vydan)· 
v roku 1946. V tridsiatych a Štyridsia
tych rokoch. sa vlastne ani nedá hovori! 
o slo':'enskeJ t':'orbe na gramoplatni, ak 
nebeneme do uvahy zábavnú a tanečnú 
hudbu, ~rípadne folklór . Rok 1949 priná 
š~ veľmi zreteľnú zmenu. Popri sklad
bach Mikuláša Moyzesa, Jána Levoslava 
Bellu . a 1\;I~kuláša Schneidra-Trnavského 
sa ObJaVUJU na platniach aj diela Tibo
ra Frešu, Dezidera Kardoša, Simona Ju
rovského, Andreja Očenáša. Vychádza 
Suchoňova Sláčikové kvarteto Fantázia 
a burleska. pre hus.le a orchest~r, Moyze
so:ra , Po.~trcká suita. Za najzávažnejší 
edrč~~ cm päťdesiatych r okov mo~no 
ozn;"ic;.It kompletné vydanie Suchoňovej 
Krutňavy roku 1953. Ak dnes listujeme 
v ka!alógu vážnej hudby Státneho hu
dobneho vydavateľstva z roku 1966, mô
žei?-e konštatovať, že z tvorby sloven
skych, skladateľov sú na platniach prí
stupne skoro všetky závažné diela 

. Tak z diela Alexandra Moyzesa ·Bala
drcká kan~áta, op. 55, Dychové kvinteto 
B dur, Su1ta Dolu Váhom Symfónie r 
IV., VII., Tance z Gemera: Tance z Po~ 
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hronia Cyklus piesní V jeseni na K os
trove ~erše a iné skladby· v • k 

Z tvorby Eugena Such?na. Je .to cy -
l us piesní Ad astra, Baladicka smta, r~n~. 
t'zia pre husle a orchester, kompe na 
oa era Krútňava, Metamorfózy, cyklus 

l? • Nox et solitudo sbory O človeku, 
piesni ' l'"'kovy' or 
O horách, Serenáda pre s acl .. : 

h t komp· letná opera Svatopluk, 
c es er, ..,. 1 podkar-
Symfonietta rustica, '-a m zeme 
patskej a i. . 

Z tvorby Jána Cikkera ]e v to _c oncer
tino pre klavír a orches~er,, ca~b z ~~ 
r Juro Jánošík, symfomcke basne . . e o 
/Ráno, suita Spomie~ky, _s ymfometta, 
kompletná opera Vzkneseme. b 

· · zastu' pen á tvor a Reprezentattvne Je . v Si-
Dezidera Kardoša, AndreJa Ocenáša, 
mona Jur ovského. 

V edícii Musica nova b~he~ca et slo
venica, ktorá je určená naJma p~e ~ahra-

... e vychádzajú v príkladne] u?ra.ve 
~~~~~ diel už spomenutých autorov l die~ 
l J'na Zimmera a skladateľov mladeJ 
g~ne~ácie: Ivana Paríka, Miroslava Báz
lika Jozefa Malovca, P etra K olJ?an a, 
Ilju' Zeljenku, Pavla Simaia a Ladislava 
Kupkoviča. , v r 

Treba pravda, pripom~nuť, ze v l? -
,ch štyroch sériách teJto neobyčaJne 

~~dnotnej edície sloven~ká_ hud~a n_e
mala primerané minutázove v zastupem:· 
Z 24 platní, ktoré vyšli v styroch s ~ 
. , h boli slovenskej hudbe venovan~ 

I~~c 3 platne celé a 2 plat~e z m~nše~ 
časti. Situácia sa o pozname ~lepšila , 

, . . kde už z 13 vydanych pla tm 
5 .. a :Šaj~I~iovenskú t vorbu 4 platne. Na
pr~n k tomu m á t áto edícia stály dlh 
~~~~ sloven skej tvorbe, ktorý získala ne
dôslednosťou v minulých rokoch. 

Ak by išlo o vydávanie tvorby slo~ 
venských skladateľov, ne~~žno ~~~~~~= 
činnosti S~átneho hudobne o vy . 
stva zásadné výhrady . Treb~a~n;!.:a~~ 

nie spevákov, sólistov opery Slovenské
ho národného divadla. Nie náhodou mala 
úspech monografická platňa s VMalach.ov
ským a Hanákom a. má . o nu ~á uJem 
aj Artia. Treba, pravda, ~~~at, ze sp:
vákov, k torí by si zasluZlh pozotno:sE 
SHV ·a Artie, je na Slovensku over:; 
viac. Je tu ešte jederl; aspekt, na kt?ry 
nemožno zabudnúť. Kym. sklad_bu. mozn() 
bez väčšej ujmy nahrať l .P? piat.tch a~e
bo desiatich r okoch po. JeJ vzm~u, m
terpret má svoje obdobia , v ktoryc_h ?Y' 
bolo potrebné bez meš~linia zachyti~ J~
ho výkon; edičná politika. ~HV me ~e 
z toh to h!adiska dosť pruzna. O zas!u
pení slovenských interpretov v ~ahrav
kach SHV som písál v Slovenskych J?O
hľadoch roč. 1964, č. 12. Do polemikY 

ris peli vtedy a j Ladislav Sl o;rák _a dr . 
~erdinand Klinda zo slovenskych mter
pretov a Jarosl~v Seda za SHV .P~a~:~ 
Treba priznať, ze odvtedy sa uz o, 
zmenilo ale so zastúpením slovenskych 
interpr~tov nemôžeme byť podnes spo-
kojní\ 

Ak považujeme gramoplatňu po rozhla 
se za druhý najdôleži~e_jší . masovoko~u·= 
nil{ačný prostriedok šma~l hudbu, dole 
žité je si ujasniť funkciU gramoplatne 
v hudobne j kultúre. 

Je to predovšetkým sprístupnenie do:-
, • t' svetoveJ· tvorby poslucháčovi, 

maceJ · t retov p otom propagácia autorov a m erp • . , 
na medzinárodnom fóre a za dolezitu 
považujeme a j dokumentáciu výkonov 
interpretov. 

Prvú časť úlohy plní ~HY . celkom 
uspokojivo menej uspokOJIVe Je to s 

ropagácio'u v zahraničí a celkom ~e
~spokojivé s dokument~ciou výkonov In-
terpretov, sólistov i t elies. , 

k ptovať že sú n a gr amop 
~t:;né naj~ávažnejšie di: la s~ča's?ej sJ~= 
venskej tvorby; tie čo este ~:e su vy 
né sa na vydanie pripravuJU. . 

Ak si uvedomíme, v akých_ k';'antac~ 
vychádzajú nahrávky z oblastl _zabavneJ 
a tanečnej hudby, sme sm?t.m z toho: 
aké svedectvo zostane o naseJ hudobneJ 
kultúre potomkom. Ký~ úspe~:_lá gra:n~
platňa s tanečnou piesnou. moze , dos~a -: 
nut i 50-tisícový náklad, naklad uspesn~J 
platne s vážnou hudbou nepresah~Je 
obyčajne soo kusov. B~žný náklad, byví~ 
400 kusov, výnimkou su .len klu?ove ed Menej nás môže u spokojova! si~uácta 

v súvislosti s účasťou slovensk~cht m;~~ 
retov na nahrávaní svetoveJ v,o . 
~ . podiel na tom nemá l en bratislav-
s:~] redakcia SHV, ale aj .redakč?á ~:= 
d SHV Domnievame sa, ze v teJto 
d~kčnej . rade by okrem skladate_Iov ~tar-: 
šej generácie mali byť za~tupem aJ 

l dší skladatelia a predovsetkÝJ? ~Y f a m ali byť hudobní kritici, . kton su-
s~avne sledujú výk~ny in~er~r~~o;~á:a~ 
neuspokojivé považuJem naJma 
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. Ch ápeme že SHV Je podmkom z~
~~i~ným na ekonomicke~ b áze, ale to n~= 
jako nezbavuje pracovmkov SHY mra 
ných povinností voči slovenske] I:udob-: 

. . kultúre Vieme o tzv. nerentabilnostr 
neJ . . l k ždé po
platní s vážnou hudbou, a e . ~ SHV 
ukazovanie na veľkorysosť poh~IkY . v 

nevyhnutne stroskotá na s~utocnostl, n~= 
platne s vážnou hudbou su celko!? . 
dostatočne propagovan é, že nema]U m -

' . . 

dividuálny obal (a to aj platne odme
nené medzinárodnými cenami ), že per
sonál nie , je na patrič.nej úrovni. 
Neobyčajne záslužnú p rácu vykonal 

Gramofónový klub SHV v Prah e, žiaľ, 
eviduje slovenských odberateľov v praž
skej kar totéke a zdá sa, že slovenské 
propagačné oddelEinie SHV dostatočne 
nevyužíva cenné adresy z adresára Gra
moklubu. Za neuspokojivú považujem 
i p ropagáciu slovenskej hudby v českých 
krajinách. Vôbec sa nemožno uspokojiť 
s tým, čo pre slovenskú hudbu r obí Ar
tia. Zdá sa, že pracovníci Artie poznajú 
slovenských interpretov len z nahrávok 
SHV, a tak dochádza k uzavretému kru
hu, pracovníci SHV vydávajú predovšet
kým to, o čo má záujem aj Artia, a le 
Artia pozná len to, čo ponúka SHV, a 

E R NEST ZAVAR SK~ 

Cesty do sveta 

· tak obraz slovenskej hudby v zahraničí 
músí byť nevyhn utne skreslený. 
' Ak mám formulovať svoje očakávania 
voči SHV, je to predovšetkým zlepšenie 
situácie v nahrávaní slovenských inter
pretov, podstatné a prenikavé zlepšenie 
propagácie gramoplatne s vážnou hud
bou, vyjasnenie si postavenia slovenskej 
hudby vo vzťahoch s Artiou. 

K aždá z týchto otázok by si vyžiadala 
sústredenú pozornosť slovenskej hudob
nej kritiky. Nemožno úspešne riešiť tú
to problematiku v jednom príspevku. 
Mienim sa preto k týmto otázkam ešte 
vrátiť. 

!Znovu pripomínam, že pre slovenskú 
hudbu na gramoplatni môže veľa urobiť 
aj slovenská hudobná kritika. 

Hudobnoinformačné stredisko v Bratislave bolo zriadené ako samostatné praco-· 
visko Cs. hudobného informačného strediska na plnenie spoločných i zvláštnych·. 
úloh v propagácii slovensk ej í českej hudby pri Slovenskom hudobnom fonde v Bra
tislave. 

Pracovisko sa de facto zriadilo l. februárom 1964, keď na úlohy, ktoré má HIS. 
plnit, bol prijatý dr. Ernest Zavarský s približne polovičným pracovným úväzkom; 
od l. 10. 1965 pracuje na celý pracovný úväzok. Od l. 2. 1966 pracuje podľa po
vahy práce a okolnosti buď v miestnostiach Slov. hud. fondu alebo Sväzu slov. 
skladateľov. Pracovisko je vybavené pomerne dob re po stránke technického zaria
denia, ale vôbec nevyhovujúco, pokiaľ ide o priestor a počet pracovníkov - i keď 
na úlohách propagácie slov. hudby spolupracujú a j pracovníci fondu. 

Cinnosť HIS-u bola r ámcove vytýčená po niekoľkých poradách vedenia Sväzu 
slov, skladateľ·OV a Slov. hud. fondu začiatkom roku 1965; v priebehu činnosti sa 
však ťažisko práce HIS-u mierne presúvalo na oblasti, v k torých sa ukázala potre
ba zvýšenia aktivity alebo perspektívy lepších výsledkov propagácie. Na usmet·
nenie a pomoc v práci HIS-u bola vymenovaná k omisia H IS-u v zložení: Július . 
Kowalski :(predseda), doc. R. Macudzin ski, Pavol Zelenay, Peter Kolman a za 
SHF riad. dr. Jozef Samko. Komisia sa zišla v priebehu dvoch rokov devätnástkrát. 
Na sch ôdzkach HIS-u v Prahe sa zúčastňoval jeden, väčšinou však dvaja zástup
covia z Bratislavy. Na medzinárodnú organizáciu hudobných stredísk je slovenské · 
HIS zapojené nepriamo, cez Cs. hudobnoinformačné. stredisko v Prahe. Pracovník 
bratislavského HIS-u sa v r. 1966 zúčastnil na sn emovaní stredísk v rámci kon:... 
gresu AIBM vo Varšave. 

A. Cinnost publikačná 

Uskutočňovala sa jednak v spolupráci s Cs. HIS-om, no aj samostatne~ 
a) pripravili sme propagačné letáky (vydávané v 5 cudzích rečiach) skladateľov 

E. Suchoňa, J. Cikkera, A. Moyzesa, D. Kardoša, O. Ferenczyho. V programe je 
ešte niekoľko ďalších; 

b) dodávanie zpráv pre päťjazyčný informačný bulletin o čs. hudbe, určený pre 
cudzinu; 
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Zpra'v 0 slovenskej hudbe v cudzine pre časopis Slovenská 
c) 'zaobstarávanie 

hudba; , b , ro agačná publikácia o slov. hudob-
d) pripravuje sa rep~ezehni;ackne v{to;~e~~ ~yj;t v r. 1967 aspoň v dvoch cudzích 

-nom živote v rozsahu as1 2 ar ov, 
rečiach; . "k' .. _ 

0 
slov opernej komornej, symfonickej 

e) pripravuje sa m~koľ~o ~u~~~eac~ublikácie ;, rozsahu' 4-6 hárkov majú vyjst 
a ·ru~ovej hu~be ~ ~ ~ 1~;yk~ch. Prv"á _ 0 slov. opernej tvorbe - sa pripravuje do 
aspon v dvo~ cďu l~~ch publikácií sa plánuje asi v priebehu dvoch rokov. 
tlače. Vydame a s1c 

B. činnos( propagačná 

L Koncerty a prednášky 
1 

á . Správou zahraničných kultúrnych stredísk pri 
Na požiadanie a v spo UJ?r Cl so . me koncerty slovenskej a českej hudby, 

Ministerstve ško~stv;:t a kul~~r~, u~pora~~ľľ Budapešti Varšave a Berlíne. Doteraz 
a to v čs: ~{ulturnyoc_h stre ts ac ;.m o'čtom 67 k~ncertov, nepočítajúc do -~~~o 
'sa uskutoc~tlo ll o za)azdov .s ;elko y. ppustili Na tieto zájazdy vysielame vacsl-
koncerty ~ychovne, od k~ory\o::~::Z s~e zar~ďovali väčšinou slove~~ké ~k~adb~ 
nou ml~dych umelcov. o l d kladby české (vždy aspoň jeden sucasny cesk? 
a v kazdom koncerte a~po ve s ramovali skladby týchto autorov: Kardos, 
sklada:eľ). Zoo~lov~nskeJ t~~rb~ s~e ·~~ogMoyzes Schneider, Bella, Figuš, Urbanec, 
Suchon, o Očenas, V:llec,. Pan , ar m~vák šimaľ a niekoľko ďalších. Konc_erty -
Jurovsky, Macu~zmskl, ~afenda_,l ~t stí' štátnych sviatkov či výročí - boh podľa 
najmä tie, ktore sa kona z Pľl ezl 0 

.. . 0 denín prof. A. Moyzesa sme 
možnosti tematicky zameranéh Z k~ílJz;!~!tl v 

6 N~arr;, príprave ďalších sérií kon
usporiadali 3 koncerty z. tv.?r Y •. s a a besied sa· pokračuje. 
-certov, v~áta~e "autorskyc:;h k ve~Ierk~ cľ"by s p~ednáškou a výstavkou vo Varšave. 

Usponadali sme prehrav u s ov;. u . o sa ri ravili pre Poľsko (ne-
'Cykly takýchto prehr_ávok s predna_:;k~ffilly"cha) ":spt;ľpo~vujJ s~ pre Juhosláviu, NDR 

k t 'nl·li sa z príčm od nas nezavls . h db ) d t alt" us u oc . . . . . cenami {gramoplatne so slov. u ou o ov 
a NSR. Pnpravil; sme a :recnyffil. k . a slovenskej hudbe. Usporiadanie ankety 
:~;h~~~~;: ľ:r~!ľ~~r~;~~~:~ ~ n~e;ejehudbe sa ukázalo ako predčasné. 

2. Iné spôsoby zahraničnej ·propagácie 

Osobné styky: 
· • b é t · v r 1964 niekoľkodňovú cestu 

Pracovník HIS-u vykonal tiet~ sluzo n . ces Y. . . d NDR (7 dní); 
-do Poľska; roku 19.65 cestu d~ R~ku~~ k~ dľ;J• J~ír~Is~~ ~7s~m{6 adn?). Okrem toho 
roku 1966 d~ Raku~~a '(4 dn~, ;SR o: s oskytnutú r. 1965 Sväzom slov. skladateľov, 
na P~~~~g:~~env~y~~ ~:::~ . .Jýsledky ~ýchto ciest možno zhrnúť :a~to: 
:) r;ískaval v zahr. rozhlasoch medzi programovými činiteľmi zauJemcov o slov. 

b) ~:~~~é robil na hudobnovedných inštitútoch zahr. univerzít a na vysokých hud. 

školách, 
-c) hľadal možnosti 

listov, 
'(].) hľadal možnosti 

umiestnenia slov. hudby v hud. inštitúciách, orchestroch a u sá

zastúpenia slov. hudby a publikovania hudby i hudobnovedných 

prác. • d ·arno (prostr 
Ad a) Be~lín, t~)tug~1~rt,š~~~~g,M~~'i::a~' ~~r:;::t, ~~~:~a, aN~~ľr~a~~ Jerevan: 

~j~~s ~levela~d, Ontario: najmä Berlín DDR II a niekoľko ďalslch. o 
Hambur Kiel, Rostock, Varšava, Wroc_law, }_(rakov, _H~lle, Ľub!ana, Za= 

Ad b) hreb, Vi~deň, Univ. of Southern Califorma, Umv. of Michigan, Umv. of Co 
lorado Haverford (posl. nepriamo). 
Darms~adt, Kiel, Amadeo-Wien, DGG, početní sólisti _a dirig~nti (pozri niž

Ad c) šie); Stuttgart, Wittenberg, Dessau, Varšava, Montevideo, Ktel. 
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Ad d) Musik des Ostens, M:usikforschung, Bärenreiter, Moeck. 
(Výpočet miest, inštitúcií a · mien zďaleka n ie je vyčerpávajúci.) 

V súvislosti s predošlým sa ukazuje ako závažná čast propagácie prednášková 
činnost na školách, ktoré vychovávajú budúcich výk. umelcov, dirigentov, kritikov, 
rozhlasových pracovníkov, hud. redaktorov a p od. P redbežne sa uskutočnili semináre 
v Berlíne a vo Varšave. Pripravené boli ešte ďalšie sér ie: neuskutočnili sa pre 
postoj nadr. orgánov, ako aj pre nedostatok prednášajúcich. 

Fonotéka 

Veľmi účinným prostriedkom propagácie a informácie sa stáva nahrávaCie za
riadenie a fonotéka. Kópie skladieb slov. skladateľov (9.5 cm) odosielame ako in
formačný materiál niektorým rozhl. staniciam, doplňujeme nimi niektoré zahr. fono
téky, odosielame ich iným zahr. záujemcom (vydavateľstvám, dirigentom a i nter
pretom) ako doplnkový materiál k partitúram a hudobninám. 

Pre domácich záujemcov robíme ako služby informácie nahrávky n a hodnotenie 
a diskusie (doma i v cudzine), jednotlivým členom SSS na štúdium a propagáciu 
(tu vlastnú)) a to tak skladateľom, ako aj muzikológom a interpretom. Tieto i pre
došlé úlohy mg. zariadení stále rastú. 

Hudobniny a gramoplatne 

Propagácia pomocou hudobnín a gramoplatní sa čiastočne pr ekrýva s predošlým 
spôsobom a doplňuje ho, ťažisko práce sa však presúva na mg. pásy, je to a dres
nejší spôsob propagácie. 

Iné akcie 

a) Vyjednali sme zastupovanie slov. hudby pre Poľsko prost redníctvom Ars P o
lona a archívu PWM, v ktorom postupne deponujeme partitúry, orch. materiály 
a zvukové záznamy. Pre Alkor-Edition odosielame materiály, k toré doteraz nemá 
pre zákazníkov na Západe. 

b) Záujemcom-jednotlivcom, najmä výkonným umelcom, odosielame podobné 
propagačné i prevádzkové materiály (G. Széll, St. Choma, A. May, Dennis Burkh. 
A. A. Nesterev, J. Mac Nab, Z. Filipovié, B. Wodicska, D. Jakšié, M. Crozel, R. 
Schollum, J . Mlodziejowski, J . Hrouda, W. D. Hausschild, L . Fuchsová. N. Knudsen , 
dr. Rčidger, L. Somogyi, dr. Riessberger, P. Schmalfuss a ďalší) . Je to dlhodobá 
akcia, no už sa ukazujú pekné výsledky, treba v šak udržať kontinuitu a agendu 
rozširovať. 

c) V snahe uviest našich umelcov•ia naše diela do cudziny podnikli sme n ie-' 
koľko výmenných, alebo aj komerčných akcií, zatiaľ s tým, že otázky "kedy" a "za 
čo" prenechávame zúčastneným, obmedzujeme sa iba n a nadvia zanie kontaktov me-· 
dzi oboma stranami (nemienime suplovať prácu KDK). Rokova nia s Oesterr. Kom.: 
ponistenbund boli úspešné v . tom, že sa Už uskutočnil zájazd Komorného združenia 
bratislavského rozhlasu do Grazu a Viedne (Suchoň, Bella) a pripravuje sa zájazd 
Slovenského kvarteta (Ferenczy). Rokovanie o výmene B. Režuchu s J. Gertom 
{Krakov) a o účasti RO na Varšavskej jeseni neboli zatiaľ ú spešné, nie však z pri; 
čin závislých od nás alebo od dirigenta. ' 

d) Spolupráca so zahraničnými hudobnými strediskami zatiaľ len cez Prahu 
'(odoslanie 30 + 15 + 15 nahrávok); po poslednom kongrese sa ukazuje možnosť nad~ 
viazania stykov s niektorými aktívnejšími. Nadväzujeme styky s belgickou nár. dis~ 
kotékou, s Deutsche Diskothek Berlin, kde mienime sústavne doplňat zastúpeni~ 
slov. hudby. Podobný cieľ má aj naša spolupráca s Intern. Musikzentrum v Da rm-
stadte a s Archívom Herder-Forschungsstelle v Kieli. · 

e) Podľa potreby vybavujeme našich umelcov a muzikológov propagačnými ma~ 
teriálmi, ak cestujú do cudziny a majú možnosť získať priateľov našej hudbe. 
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ANTI BILANCIA 
1) Ktoré diela považujete za najvýraznejší úspech 

slovenskej hudobnej tvorby_ z~ uply~~lé t r i rok~? 
2) Koho považujete za na]vyrazne]sich predstavitelov 

slovenskej hudby? . , 
3) Podarilo sa za obdob~ie 9d _II; sjazdu nor~ahzovat 

podmienky pre tvorbu? V com v1dite klady a zapory toh-
to obdobia? . . . 

4) Vzniklo podľa Vášho názoru v oblas~~ tzv., NoveJ 
hudby dielo, ktoré znamená viac ako "zau]Imavy tech-
nický experiment"? . 

5) Ktorá inštitúcia plní najviac úlohu presa~~nm slo-
venskej hudobnej tvorby pred našou a zahrani~nou~-ye
rejno.sťou ?, Ktorá inštitúcia si túto úlohu plní ~a]hors1e? 

6) Domnievate sa, že za posledné roky stu pol. ~m~
lecký a spoločenský význam našej hudby, alebo 1e1 vy-
znam klesol? · , 

7) čo by ste urobili pre slovenskú hud~u, keby Vas 
zvolili za prvého tajomníka Sväzu slovenskych skladate-
ľov? 

MI C HAL VILEC 
Na Vaše otázky týkajúce sa slovenskej hudobnej tvorby, ~alo by sa odp~~d~t 

dvojakým spôsobo~: alebo celkom st~u~ne, ~troho a. dek~arahvne, a}ebo s d a l 
n ' m a širokým odôvodnením j edno~hvycJ:I . t ez. Mysh !ll, ze prvý sposo~ _bY nema_ 
ľra zmyslu na druhý spôsob, žiaľ, met am casu am mtesta. ~reto s~ pokustm o _"zl a 

vtú' trednú ~estu" i s tým r izikom, že niektoré m oje tvrdema sa mekomu budu po-
s od" od ' zdávať prenáhlené alebo aspoň málo ov nene. . 
A teraz [{ jednotlivým otázkam: 
1. Rozhodol b y som sa pr e túto tr ojicu skladieb: . a) Suchoň: Poeme macabre, 

b ) Cikker: Meditácia na tému H. Schutza, c) Hrušovský: Hirošim~. . • 
2. Myslím, že na čele našej skladateľskej gardy stoj_a . ešte s_ta.~e. _mena: Suchon, 

Cikker, Kardoš a Moyzes. z tzv. strednej gener_ácie vt~u;n naJvačste predpoklady 
u Ferenczyho a u Hrušovského. U členov mladeJ gene~acte som dot;raz - h~da~ 
okrem I. zeljenku - nevidel také výrazné umelecké uspechy, ktore by opravm 1 

k rozhodnému úsudku. "Tipovať" by nemalo zmyslu. . 
3. Ak som dobre por ozumel t ejto otázke, máte n~ mysli ni_e natoľko "tvonvé po_d

mienky" ako skôr tvorivé ovzdušie. V tomto pnpade moJa odpoveď musí zmeť 
záporne.' Neváham celkom ot vorllme_ vysloviť ~ázor, čiže obavu, že P? prekonanom 
dogmatizme z jednej strany hrozi nam dogmatizmus zo strany opačneJ . 
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4·. Ešte nikto sa nepokúsil u nás kriticky, t eda podla umeleckej hodnoty rozozná
vať, roztriediť a vyhodnotiť diela tzv. Novej hudby. Alebo celý tento smer pauš~lne 
vychvaľujú, alebo tak .isto paušálne odsudzujú. Myslím, že t akýto p ost.oj je krajne 
nezodpovedný a škodlivý. P riznávam sa, že hoci so záujmom sledujerp. .vývoj i v tom
to smere, doteraz sa mi nepodarilo vytvoriť - aspoň pre seba - celkom spoľahlivo 
fjdstupňované kritériá. Ale aspoň viem rozoznať skladby, k toré zrodilo statočné 
a umelecky seriózne snaženie, od blufu a šarlatánstva. 

Jednu poznámku by som ešte mal k t ejto problematike, a t o z experimentálneho 
aspektu Novej hudby. P odla môjho názoru sa t otiž tieto skladateľské experimenty 
týkajú len okr ajových zložiek hudobnej tvorby ·(predovšetkým farby zvuku). Preto 
ovplyvňujú celkový vývoj hudby iba sekundárne. 

5. Keby šlo o nejakú súťaž, rozdelil by som prvú cenu medzi r ozhlas .(napriek 
oprávneným kritikám} a bratislavské Konzervatór ium. UrčLť ,,najlepšieho" je zhola 
n emožné. Pravda, koreň veci leží oveľa hlbšie a dopátrať sa prayÝch príčin t ýchto 
nezrovnalostí by vyžadovalo obšírnu historickú a sociologicko-estetickú štúdiu. 

6. "Naša hudba" je v tomto prípade príliš široký pojem, lebo celkom ináč treba 
diagnostikovať a posudzovať umelecko-spoločenský význam napr. našej "vážnej" 
hudby (tradičného a netradičného smeru) než našej hudby folkloristiclw-populárnej 
.alebo tanečnej, o našom interpretačnom umení ani nehovoriac, veď i ono patrí pod 
pojem "naša hudba". Ináč ten to problém úzko súvisí s predošlou otázkou a potrebuje 
g lobál nu analýzu. 

7. Pokúsil by som sa vytvoriť úprimnú a priateľskú atmosféru medzi príslušníkmi 
našej muzikantskej obce. Teda namiesto záujmových skupín a frakcií ucelený ko
l ektív. Preto by som (okrem 'iného) zrušil predovšetkým doterajšie p rehrávky s dis
kusiou, ktoré - ako skúsenosti ukazujú - nevedú k ničomu. Namiesto toho by som 
zaviedol pravidelné diskusné aktívy i(za účasti členov všetkých sekcií) o aktuálnych, 
zaujímavých, hoci aj pálčivých otázkach. 

IVAN HRUSOVSKY 

Ad l. Ve!mi nerád menujem, ale keď u ž chcete sondovať, tak predsa: na zahra
ničné úspechy je slovenská tvorba v posledných 3 rokoch chudobná, ináč za veľmi 
dobré d iela považujem Cikkerove Stúdie k činohre, Zeljenkovu Hudbu pre sbor 
.a orchester, potom Str uktúry a napokon Bergerove Transformácie - to sú však inter
n é úspechy. 

Ad 2. V poslednom čase Cikker a Zeljenka. 
Ad 3. Otázka nemá zmysel - predsa sami dobre viete, že áno. Iná vec je, že sa 

nepodarilo normalizovať podmienky pre uvedenie nových skladieb, z ktorých nie
ktoré sú odložené do zásuviek. Postoj niektorých inštitúcií voči súčasnej slovenskej 
hudbe je buď liknavý (napr. rozhlasu) , a lebo odmietavý (napr. Filharmónie). Za 
takejto situácie nemožno hovorit o impulzoch pre súčasnú tvorbu. Okrem toho 
progresu neveľmi pomáha umelé delenie na "novú hudbu" ( tu s prvkami snobizmu) 
.a "hudbu tradičnú" (tu so zvyškami ku ltizmu), rivalita a viac-menej zákulisný boj 
jednotlivcov, alebo neplodné, až smiešne diskusie na stránkach posl edných čísiel 
Slovenskej hudby, ktoré devalvujú slovenskú hudbu, Sväz skladateľov a časopis 
pred verejnosťou. Napokon sa nevieme vyrovnať s mechanickým stereotypom, s auto
matickým preferovaním známych, ale nie vždy už celkom čerstvých hodnôt, h oci 
si popritom nevšímame alebo nepodporujeme diela a hodnoty nové. To p oukazuje 
.aj na istú neobjektívnosť a kolísavosť k ritérií a má to priam súvislosť so začiatkom 
mojej odpovede na otázku č. 3. 

Ad 4. Ano, ale nie je ich veľa. Termín "zaujímavý technický experiment'' dávate 
do uvod.zoviek a dávate mu aj ironický podtón, čím chcéte protestovať proti tejto 
formulácii. J e pravda, že je veľmi nepresná a esteticky d iskutabilná, ale dosia! sa 
n enašiel nik, kto by ju vyvrátil a presvedčil verejnost, že je neodpustiteľným hrie
chom používať ju. 

Ad 5. Neviem. Ak si skladatelia sami (vlastnými lakťami) nepresadia svoju tvor-
bu, tak im nepomôže HIS, Fond ani Sväz. · 

Ad 6. Umelecký význam a21da stúpol ('rozmanitosť a diferenciácia žánrov i štýlov, 
i ndividualizácia a vybrúsenosť techniky), spoločenský význam podľa môjho skrom
n ého názoru k lesol. Kto to vyrovná, bude majster! 
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Ad 7. To najlepšie nakoniec! Z tejto otázky ina ·nebolí hlava, pretože pryÝm 
tajomníkom nikdy nebudem,. a ani by sum nechcel byť! A ak by som sa ním predsa, 
záhadnými cestičkami osudu stal, uvažoval by som o tom, ako túto :funkciu nabu
dúce zrušiť, alebo jej dať iný názov ~ čiže zmeniť vonkajšiu formu. 

LADISLAV KUPKOVIC 

I keď mi nie je dos·ť jasné, čo anketou sledujete, resp . . mám dojem, že nech sledu-
jete čokoľvek, nevyhnutne z nej musí vyjsť niečo iné, posielam Vám ~voje odpovede: 

l. Simúnkove Koncertantrié árie. 
2. Gargantuu a Pantagruela. 
3. Zdraželi bifteky. 
4. Prečo to jednotné číslo? 
5. Ceskoslovenský sväz poľovníkov. 
6. Ano. Stúpol, alebo klesol. 
7. Založil by som niekoľko ďalších sväzov. 
Text odpovede na otázku č. l môžete nahradiť nasledovným textom : 
l. Opery "Šalamúnov meč" a "žralok v sieti". 

KONRAD NEUMANN 

l. Ján Cikker: Meditácie na moteto H. Schťitza Selig sind die Toten, Roman Ber
ger: Transformácie ~ 4 skladby pre veľký orchester. 

2. Dovoľte protiotázku: Koho považujete za najvýraznejších predstaviteľov hudby 
vôbec? 

3. 0. 
4. Slovo "experiment" je teda výskum v oblasti ešte neáplikovaného ~ je azda 

nie celkom vhodne volené. Mohol by som ho prípadne akceptovať v úzkych sloven
ských reláciách, teda v spojitosti s tvorbou Novej hudby v špecifických podmien
kach súčasného nášho umeleckého (hudobného) života. Ak otázku mienite v tomtO> 
zmysle, treba povedať, že vzniklo viac skutočne pozoruhodných diel, napr. spomínané'. 
kompozícia R. Bergera. 

5. Akiste všetky zainteresované inštitúcie, počnúc sväzom až po KDK, pred n a
šou {slovenskou, žiaf, už nie československou) verejnosťou. Pokiaľ mám osobné 
skúsenosti v súvislosti s prednáškami, napr. aj o slovenskej hudbe v cudzine, v An
glicku, Rakúsku a Maďarsku, uskutočnili sa vždy bez akéhokoľvek aktívnejšiehO> 
pričinenia a väčšieho interesu t ých zložiek (inštitúcií), Rtorým by aj na takejto
propagácii slovenskej hudby malo primárne záležať. 

6. Na to nemožno jednoznačne odpovedať. Vychádzajúc napr. z r eakcie obecenstva. 
na súčasnú slovenskú operu, teda na žáner, ktorého komunikatívny dosah je väčší 
ako napr. komornej, ale aj symfonickej hudby ~ treba konštatovať, že Krútňavu 
v slovenských reláciách nijaké iné dielo nepretromflo. ~ Treba však tiež povedať~ 
že sa ešte stále nachádza v štádiu postupného normalizovania umeleckého a spolo
čenského významu našej hudby. Mienim tým triezvejší, pravda, zo zložitých socio
logických koreiiov rezultujúci pr~stup k umeleckým činom. Chcem tým povedať, že 
ústup z um.ele animovaného obdivu esteticky labilného alebo dokonca pseudoume
leckého činu, pripomínajúceho v podstate dosť nepevné lešenie potiahnuté plátnom 
a ozdobené transparentmi atď., stále trvá. Pri p orovnaní niekdajšej superlatívne: 
ladenej propagačnej platformy s dnešným už oveľa triezvejším, ale v skutočnosti 
aj zdravším a reálnejším zástojom k súčasnej tvorbe sa môže zda,ť, akoby spolo
čenský význam našej hudby poklesol. To je však len zdanie. V skutočnosti môže: 
byt 9pak pravdou. V podstate vždy rozhoduje pravý umelecký čin. Jeho dosah je 
nezničiteľný ~ nezávisle od toho, či vznikol "v posledných rokoch", už skôr alebo
len teraz. 

7. Vychádzajúc z počtu pravdepodobnosti, túto možnosť vylučujem, ergo odpoveď 
na túto otázku považujem za zbytočnú. 
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.JúLIUS LET8AN 
1. Otázka je daná tak, že nemožno ináč odpovedať ako Ján Cikker: Vzkriesenie. 
2. Otázka je daná tiež tak, aby bol človek donútený .okrem obligátnych predsta

viteľov Suchoiia, Cikkera, Kardoša dopísať aj ·nju Zeljenku, ale ďalších už nie. 
3. Otázka je nesprávna, lebo po II. sjazde boli podmienky pre všetku tvorbu 

normalizované, nenormalizované boli pre interpretáciu. Zbytočná bola kampaň okol<> 
oneskoreného uvedenia Oswienčimu, pretože o jeho uvedení nerozhodoval sväz. 

4. Prečo táto otázka, keď 'je jasné, že vznikli diela, ktoré boli viac ako zaujímavý 
technický experiment? 

5. Keby sme nezáviseli od Artie, tak určite SHV pomocou gramoplatní, pravda, 
treba si uvedomiť, že nie práve len v oblasti ,,vážnej hudby", ale v iných žánroch, 
ktoré sú tiež súčasťou hudobnej kultúry. Rozhodne málo tak robia interpreti, čo, 
pravda, často nezávisí od nich, ale od požiadaviek zahraničných usporiadateľov. 

Kto to robil najhoršie: nezáleží na množstve propagovaných skladieb, ale na ich 
účinnosti. To by potrebovalo prieskum! 

6. Spoločenský význam vcelku poklesol. Najlepším meradlom je návštevnosť kon
certov sväzu, ktoré sú veľmi riedke, a ďalších koncertov so slovenskou tvorbou, 
pokles odbytu a záujmu o gramoplatne v Gramoklube aj v predajniach. 

7. Nič by som neurobil, lebo nikdy nebudem zvolený. 1 

JOZEF MALOVEC 
l. úspech môže mať futbalové mužstvo alebo dobrý šláger. Zvádza to k degra

dácii umenia na tovar. Hudobné dielo môže mať pozitívny, alebo negatívny ohlas 
u poslucháčov, prípadne sa poslucháči stavajú k nemu ľahostajne. V tomto zmysle 
som nemohol zostať ľahostajný pri niekoľkých skladbách. Sú to: Metamorphoses XV 
Ilju Zeljenku, Transformácie Romana Bergera, Mäso kríža Ladislava Kupkoviča, 
Panegyrikos Petra Kolmana. 

2. Okrem už spomenutých autorov ~ Bauera, M. Bázlika, Burlasa, Cikkera, El
:scheka, Ferenczyho, Filipa, Hrušovského, Kardoša, Klindu, Kresánka, Mokrého, Moy
zesa, Očenáša, Paríka, Pospíšila, Režuchu, Slováka, Suchoňa, Zimmera. 

3. Vo veciach zásadných II. sjazd pomohol začiatku odbúravania mnohých ne
zdravých mýtov a predsudkov. Tento sľubný proces sa však akosi zastavil a pokra
čuje len kde-tu živelne, a tým aj neúčinne. Ešte horšie je, že sa normalizujú a pri
jímajú nové hotové mýty a predsudky sa stupňujú. Je čoraz menej dôvery, a tým 
aj priestoru pre slobodnejšie rozhodovania, bez čoho si neviem predstaviť budúcnosť 
umenia. 

4. Oproti tejto otázke mám tieto výhrady: a) prečo tzv. Nová hudba, a nie jedno
ducho No vá h udba? b) prečo zaujímavý technický experiment je v úvodzovkách? 
Je azda t á to otázka mienená perojatívne? Nová hudba vo všetkých, aj v tých naj
extrémnejších formách a polohách, je reálnou skutočnosťou na celej zemeguli vo 
všetkých centrách novodobej civilizácie od Sovietskeho sväzu cez európske štáty 
a obe Ameriky až po J aponsko. Tento jav je hľadaním nových foriem nielen v hud
be, ale a j v myslení človeka 20. storočia, treba ho teda chápať v omnoho širších 
.súvislost iach, ako bývalo bežne zvykom. Napokon odpoveď na túto otázku je za
hrnutá v odpovedi na prvú otázku. 

5. Najlepšie azda Cs. rozhlas, ostatné podľa svojich objektívnych alebo subjektív
nych možností. 

6. Táto otázka je motivovaná komplexom menejcennosti, typickým pre najnovšie 
dejiny nášho n ároda. J aví sa mi ako malicherná a nezmyselná. 

7. Je to taká vtipná otázka, že na ňu nenachádzam vtipnejšiu odpoveď. 

ILJA ZELJENKA 
l. Berger "Transformácie", Malovec "Ortogenesis" ~ elektronická skladba reali

zovaná stereo. 

3. Ano. 
4. Áno. "Ortogenesis". 
5. Najviac asi osobné konexie. 
6. Klesol. Príčiny vyžadujú hlbšiu analýzu. 
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Vychádzajúc z p redpokladu, že tým najdôležitejším meradlom vývoja 
našej hudobnej kultúry v medzisjazdovom období je samotná tvorivá čin
nOiSť členov sväm, predkladáme našim čitateľom, prirodzene, neúplný 
zoznam výsledk<YV tvorivej práce slovenských skladateľov a hudobných 
vedcov, aby si v koncentrovanej podo!be m ohli urobiť obra z o k vantitatív
nom i kvalitat ívnom stave tvoTby za uplynulé trojročné obdobie a aby si 
pripomenuli i touto formou diela, na ktoré s ami po·za'budli a - čo je n ajdô
ležitejšie - aby z toh to materiálu získali prípadné impulzy na premýšľanie. 

Nepríjemne nás prekvapuje, že viac ako polovica z uvedených ~ladieb 
(77 diel zo 142) nebola ešte predvedená. Tot o čŕslo je svedectvom záujmu 
slovenských hudobných inštitúcií (orchestre, usporiadatelia) o gúčasnú slo
venskú hudbu, alko a j o konkrétnej s tarostlivos ti Sväzu slovenských skla
dateľov o tvorbu jeho členov. 

P redpokladáme, že konkrétni činitelia sa v diskusii na III. s jazde SSS 
k týmto problémom vyjadria. 

Skladatelia 
Tibor ANDRASOVAN 

• Májová noc, tanečný obrázok, op. 2 
• Jánske piesne pre ženský sbor a capella 
• Dobrý deň, scénická hudba k básňam L. Novomeského, op. 6 
• Slá vnosti slnovratu, baletné oratórium, op. '1 
• Sen noci svätojánskej, scénická hudba k hre pre SND, op. 9 
• Ľudové plesne juhoslovanských Slovákov, pre rozhlas Novi Sad, op. 10 
• Drevený orol, scénická hudba pre Cs. rozhlas, op. ll 

Pri kolíske, uspávanka pre mieš. sbor, sólo :a symf. orchester, op. ll a 
• Matkin brokát, scénická hudba pre Cs. rozhlas 
• Dráma na poľovačke, scénická hudba k Cechovovej hre 
• Ikaros, balet v l dejstve 

Miroslav BAZLIK 

Peter a Lucia, opera na námet R. Rollanda, libreto Miro Horňák 

Ladislav B U R L A S 

• Na strunách a klávesoch (20 skladieb pre detský sbor) 
Padá lístie zlaté 
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Ján CIKKER 

"' Orchestrá lne štúdie k činohre pre orchester (34 variácií) 
Bej, tri ročky som zabíjal ... , pre miešaný sbor 

* Meditácia na moteto Blažení sú mŕtvi od H. Schiitza pre symf. orchester 
* Stille Nacht ... , pre miešaný sbor 

Oto F E ·R EN CZY 

Partita pre komorný orchester 
• Sonáta pre husle a klavír 

Juraj B A TR l K 

• Balada o rovnobežkách pre organ 
Cant~ r esponsoriale pre dvojsbor a 4 tympany 
Cakanie, cyklus pre recitátora, flautu, harfu, sláčikové kvarteto a bicie 

• Monumento malincolio pre organ a orchester 
* Prečo, mama?, cyklus pre komorný orchester 

Teodor HIRNER 

* Dukelská poéma pre symfonický orchester 
"' Immagini - cyklus klavírnych skladieb 

Tri skladby pre hoboj a klavír 
Capriccio per pianoforte ed orchestra 

Ladislav BOLOUBEK 

* Profesor Mamlock, opera v 2 dejstvách (3 obrazoch) 
• IU. sláčikové kvarteto 

Ivan H R U S O V S K t' 

• Hirošima, kantáta pre 2 r ecitátorov, kolor. soprán, mieš. sbor a orchester 
• Sonáta pre klavír 
"' Passacaglia na klasickú tému pre orchester 

Sen o človeku, kantá ta pre recitátora, soprán, mieš. sbor a orchester 
Tri madrigalové impresie pre 13-členný komorný súbor a capella 

Dezider K AR DO S 

• V. symfónia, op. 37 
II. sláčikové kvarteto, op. 38 

P eter KOLMAN 

* Hommage a Kandinský pre sláčikové kvarteto 
'"Molizácia, mobile pre flautu a vibrafón 
* Panegyrikos pre 16 nástrojov 
• Monumento per 6,000.000, skladba pre ver. orchester 

Július K O W A L S K I 

"' Cár Búrvoda, scénická hudba 
* Cassazione, suita pre dychové nástroje 
"'Sonatína pre 2 husle, čelo a klavír 

Divertimento pre flautu, hoboj a klavír 
* III. sláčikové kvarteto 

7 skíc pre sláčikový orches ter a 4-ručný klavír 
3 impresie pre veľký orches ter 

* 10 štúdií pre klavír 
• Malá d etská suita 
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Ladislav K U P K O V I C 

• Cluster - dynamika - glissando pre 4 sláčikové nástroje 
• Dekoltáž, II. impresia na obrazy M. Medeka 
• Dve štúdie pre 2 bicích 

Mobile for Beckett, pre vibrafón, zvonkohru, klavir a bicie 
Nápis na hrobe pre harfu a 2 bicích 

• Osemhran pre 4 flauty,-2 hoboje, 2 trúbky, 2 harfy, 2 vibrafóny, 4 bicie a 8 husli 
• Ozveny pre komorný orchester 
• Rozhovor času s hmotou, pre fagot a 3 bicie 
• Výkriky pre komorný súbor 

Anagram pre nástroje 

Jozef MALOVEC 

• Malá komorná hudba 
3 štúdie pre sláčikové kvarteto 

• Edison, elektronická hudba k poéme 
• Kryptogram l, komorná hudba 
• Hudba k filmu Výhybka 

Dušan MAR T l N CE K 

Baladická improvizácia pre violu sólo 
Concertino pre klavír a 10 plechových nástrojov 
Concerto in F pre 15 nástrojov 
Passacaglia pre sláčikový orchester 

• Simple ouvertura 
• Symfónia pre veľký orchester 
• Tanec pre orchester 
• Tri sonatíny pre klavír 

Neéra, symfonický obraz pre orchester 

Zdenko MIKULA 

Hudba k uzbeckej legende Giuli 
Horehronské klebetnice pre ženský sbor 
Mládeži pre miešaný sbor 
Parobské spevy z východného Slovenska pre mužský sbor 
8 poddukelských ukrajinských ľudových piesní pre miešaný sbor 

Alexander M O Y Z E S 

Svätopluk, opera v 6 obrazoch a 2 intermezzách 
Koncert pre flautu a orchester 
Koledy pre komorný sbor 

Milan NOV AK 

Fašiangové piesne pre miešaný sbor a orchester 
• Kde končí hra, baletná suita 

Mohyla, detský sbor a capella 
Spomienka, detský sbor 

Andrej O C E N A S 

O živote, cyklus mužských sborov na text J. Kostru 
• SymfonJetta :pre veľký orchester 
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Ivan PARtK 

.. Citácie, cyklus miešaných sborov 

.. Hudba pre troch - flauta, hoboj, klarinet 
Stúdia pre hlasy, pre sbor a capella 
Slovenské fudové ba lady 

• Ľudský hlas, scénická hudba pre TVfilm 
• Hudba k filmu Výzva do ticha 

Juraj P O S P I S I L 

Capriccio pre husle a klavír 
• Glosy, 5 skladieb pre dychové kvinteto 
• Protirečenia, 5 skladieb :pre klarinet a sláčikové kvarteto, op. 20, č. 2 

Sonáta pre kontrabas a klavír, op. 20, č. 3 
Hudba pre 12 sláčikových n ástrojov, op. 21 
Sonáta pre organ, op. 22, č. l 
Sonáta pre sólové husle, op. 22, č. 2 

.. Trojveršia pre 9 nástrojov, op. 22, č. 3 
Milrropoviedky pre soprán, flantu, husle a čelo 

Eugen SUCHON 

.. Kontemplácie, 8 skladieb pre recitátora a klavír na úryvky z diel slovenských 
básnikov 

" Rapsodická suita pre klavír a orchester 
• 6 skladieb pre sláčiky a) pre sláčikové kvarteto, 

b) pre sláčikový orchester 

Pavol SIMAI 

Piesne biele, cyklus 3 ženských sborov 
Sonáta pre štyrručný klavír 

.. Hudba k filmu Ždiarske rekviem, 16 dni, Zátoka 
'* Hudba k filmu Dunaj 
'* Combattimenti, pre symf. orchester 
Lúčne nálady pre sláčikový orch<Jster, op. 4, č. 2 
Meditácia, komorná hudba pre altové sólo a sláčikové kvarteto 

Panova flauta, cyklus piesni pre barytón, sbor a orchester, op. 3 
• Sen a ráno, cyklus miešaných sbor ov 
"' November, cyklus piesní pre barytón a klavír, op. l 
• Víťazstvo pre symfonický orchester 
'* Hudba k filmu Prípad Barnabáša Kosa, Tatranské kontrasty, Fotografoval, 

J{aždých 17 minút 

Michal VILEC 

• Dychové kvinteto, op. 31 
• Sonatína in G pre klavír, č. l 
• Sonatína in F p re klavír, č. 2 
·• Sonatína in A pre klavír, č. 3, op. 32 

II. sonáta pre violončelo a klavír, op. 34 
Rozhovory pri klavíri, 10 skladieb pre klavír, op. 35 

·• Babie leto, poéma pre vyšší hlas a symfonický orchester, op. 37 
Dvojhlasné invencie pre klavír, op. 39 

Ilja ZELJENKA 

Amfytrion, scénická hudba 
·• Str uktúry pre veľký orchester 
... Hudba pre sbor a orchester 
'* Iionccrt pre klavír a orchester 
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Ján ZIMMER 

Oidipus, opera na Sofoklov námet 
• V. koncert pre klavír a orchester, op. 50. 
* VI. symfónia Improvisata, op. 51 
• 4 madrigaly, op. 52 

Sonáta č. 3 pre 2 kla"·íry, op. 53 
VII. symfónia, op. 54 
Sonáta č. 3 pre klavír, op. 55 
Etudy pre mladých klaviristov, op. 56 
Tri detské hry pre spev a klavír 

• Hudba k filmu Zivý bič 

Hudobní vedci 

l. BURLAS-FALTIN-FILIP: Kapitoly z teórie súčasnej hudby. Praha-Bratislava. 
Panton 1965. 101 ss. 

2. FALTIN, Peter: Funkcia zvuku v hudobnej štruktúre, Bratislava, Státne bud. 
vyd. 1966. 266 ss. 

3. FALTIN, Peter: Igor Stravinskij. Bratislava, Státne hudobné vydavateľstvo 1965. 
2H ss. 

4. FILIP, Miroslav: Vývinové zákonitosti klasickej harmónie. Bratislava, Státne bud. 
vyd. 1965. 434 ss. 

5. HRUSOVSKÝ, Ivan: Slovenská hudba v profiloch a rozboroch. Bratislava, Státne 
bud. vyd. 1964. 460 ss. 

6. HRUSOVSKÝ, Ivan: Antonín Dvorák. Bratislava, Státne bud. vyd. 1964. 192 c;s. 
7. HRUSOVSKÝ, Ján: Carovný kľúč. Praha-Bratislava, Panton 1966. 280 ss. 
8. K o le kt í v : Anfänge der slavischen Musik. Bratislava, SAV 1966. 178 ss. 
9. Kolektiv: Hudobnovedné štúdie SAV. Zväzok 7. Bratislava, SAV 1966. 245 ss. 

10. K o l ek tí v : Detská pieseň v rozhlasovom vysielaní. Bratislava, Ceskoslovenský 
rozhlas 1964. ·U ss. 

ll. K o Ie kt í v : K problematike súčasnej hudby. Bratislava, Ceskoslovenský roz-
hlas 1964. 101 ss. 

12. KOVAR OV Á, Anna: Slovenská filharmónia. Praha-Bratislava, Panton 1966. 134 ss. 
13. KRESÁNEK, Jozef: úva~y o hudbe. Bratislava, Panton 1965. 217 ss. 
14. MOKRÝ, Ladislav - TVRDON, Jozef: Dejiny slovenskej hudby. Bratislava, Slo

venské pedag. naklad. 1964. 193 ss. 
15. NOVACEK, Zdenko: Hudobné pamiatky Bratislavy. Sprievodca po hudobnej Bra

tislave minulosti a dneška. Bratislava, Mestský dom kultúry a osvety v Bratislave 
1966. 64 ss. 

16. SAMKO, Jozef: Mikuláš Schneider-Trnavský. Pohľad na život a dielo. Bratislava,. 
Státne bud. vyd. 1965. 261 .ss. 

17. SEDIVÁ, ·Viera: Richard Wagner. Bratislava, Státne bud. vydavateľstvo 1966. 
291 ss. 

18. VAJDA, Igor: Sergej Prokofiev. Bratislava, Státne bud. vydavatelstvo 1964. 131 ss~ 
19. WASSERBERGER, Igor a kolektív: Jazzový slovník. Bratislava, Státne hudobné 

vydavatelstvo 1966. 350 ss. 

Sk ladby označené hviezdičkou boli v uplynulom období ver ejne predvedené. 
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PA VOL ZELENAY 

Problémy aj s tanečnou hudbou 
Ak sa máme zaoberať hodnotením hudobnej tvorby na úseku tanečnej hudby 

v období od n. sjazdu Sväzu slov. skladateľov, nemožno tak urobiC bez toho, že by 
sme si aspoň stručne nepripomenuli vtedajšie uzávery. Konštatovalo sa, že 

1. práca skladatela na tomto ú.seku tvorby nadobúda na závažnosti práve pre 
masový dosah tanečnej hudby, 

2. napriek tomu od r. 1962 sa javí kvantitatívny pokles tvorby pri nemeniace.i 
sa kvalite, 

3. súčasný neuspokojivý stav je dôsledkom nejestvujúcej výchovy kádrov na 
tento typ skladateľskej činnosti, ako i pridružených profesií, podieľajúcich sa na 
konečnom vývoze diela. 

Dnes, s odstupom niekoľkých rokov, by sme tento pohlad azda mohli doplniť 
o jasnú formuláciu v tom zmysle, že asi od r. 1958-, možno i skôr-, sa domáca 
tvorba v dôsledku všeobecne dobre známych skutočností začala dostávať do izolácie 
od svetového diania, a tým sa ochudobnila o závažnú a potrebnú možnosC, aby oso
bitým, svojským spôsobom stvárnila moderné i módne prvky svetového trendu ta
nečnej hudby. Dôsledkom toho bolo, že slovenská tanečná hudba strácala posluchá
čov. Toto nepriaznivé konštatovanie vtlačilo pečať tvorbe od posledného sjazdu ; 
jej zásadnou črtou bolo úsilie o získanie poslucháčov, o spoločenské uplatnenie 
a dosah domácej tvorby. 

Pokúsme sa o pohľad na tvorbu z kvantitatívneho hladiska. I ked nie úplné, 
ale predsa len smerodajné nám môžu byt údaje Slovenského ochranného sväzu 
autorského. Počet prírastku tanečných skladieb v jednotlivých rokoch bol tento: 

v r. 1963 314 skladieb, 
v r. 1964 277 skladieb, 
v r. 1965 231 skladieb 
a v r. 1966, teda v tomto roku do septembra, 226 skladieb, čo by pri predpoklade 

pravidelného prírastku mohlo znamenať do konca roku asi 340 skladieb. Tieto čísla 
reprezentujú väčšinu stabilných autorov pri skutočne minimálnom prírastku no
vých, mladých rudí. 

Ak vezmeme tvorbu roku 1963 za základ, t. j. 100 Ofo, v percentuálnom vyjadrení 
to znamená, že nových .skladieb bolo _prihlásených 

v r. 1964 na 88 Ofo, 
v r. 1965 na 74 % . 
a v tomto roku je predpoklad pri spomínaných podmienkach, ktoré sú celkom 

reálne, na 106 Ofo. 
Domnievam sa, že možno celkom oprávnene konštatovať, že tohtoročný kvanti

tatívny rast tvorby priaznivo ovlyvnila festivalová súfaž, ktorá bola, ako je známe, 
velmi početne oboslaná. 

Pozrime sa teraz na kvalitatívnu stránku tvorby. Nechcel by som však hovoriť 
o kvalite v tom zmysle, ako sme väčšinou pri podobných príležitostiach hovorili, 
ked sme jej kvalitu posudzovali a často boli nútení posudzovať hlavne podla reš
pektovania základných hudobnoumeleckých zákonitostí. V dnešnej situácii toto už 
nie je hlavným problémom - i ked' to zostane problémom až do vyriešenia výchovy 
kádrov na tento typ hudby - a tak nielen môžeme, ale aj musíme svoju pozornos( 
zamerat na kvalitu v zmysle vyšších nárokov a položif si otázku, ako naša tvorba 
tanečnej hudby splňa požiadavky pestrej palety ustavične sa meniacich typov ta
nečnej piesne, pozrief sa, aká je v porovnaní k jej svetovému vývojovému profilu. 
Tomu sa nemožno vyhnúC z nijakých príčin a ani by to k ničomu neviedlo; i ked 
často neuvedomene, ale predsa sústavne a denne porovnáva náš adresát - poslucháč. 

Z rôznych sociologických výskumov a konečne aj z každodennej praxe je nám 
dobre známe, že najmasovejšiu popularitu dosahujú šlágre, ktoré sa páčia mladým 
alebo najmladším milovníkom tanečnej hudby. Títo sú súčasne aj reprezentantmi 
hlavného typu jej poslucháča a nezriedka velmi manifestačným spôsobom dávajú 
najavo svoje nároky na ňu. Presne tak dobre zuámy je nám i fakt, že v diferen-
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dácii poslucháčov a ich vkusu hrá podstatnú úlohu vek. Vkus poslucháča tanečnej 
hudby sa formuje v školopovinnom veku a potom už takmer nezaznamenáva pod
statné zmeny. Znamená to asi toľko, že estetický ideál tanečnej piesne si poslucháč 
zachováva do svojich zrelších rokov, ked' už vlastne jeho záujem o ňu z rôznych 
príčin ustupuje. Je otázne, či a nakoľko môže tomuto procesu podľahnúť tvorca, 
autor tanečnej hudby. 

Isteže s autorom dospieva a starne súčasne i jeho okruh poslucháčov, čo by na
svedčovalo tomu, že by svoj štýl nemusel nejako podstatne menif. Táto skutočnost 
však predpokladá, že s novým, mladým publikom rastie i . nová, mladá autorská 
generácia. Vo svetovom meradle je to skutočne tak. Vidíme, že mnohí autori úspeš
n;)·ch tanečných piesní sú z radov mládeže, hlavne hudbu aktívne pestujúcej mlá
deže, a majú tak všetky predpoklady, aby vystihli jej požiadavky najlepšie. 

Zdá sa, že u nás máme alebo málo nových, tvorivých talentov, alebo tých, kto
rých máme, nevieme alebo nemáme m9žnosti či dostatočný záujem podchytif 
a vytvorit podmienky pre ich aktivizáciu. Nech je to už akokoľvek - za týchto 
okolností by sa schopní autori nemali uzatvárať pred novými štýlovými prvkami 
tanečnej hudby. 

Ak sa pozrieme na uplynulých 10 rokov a sledujeme vývoj tanečnej piesne, je 
na. prvý pohľad jasné, že v nej došlo k podstatným zmenám. Vtedy boli úspešné 
piesne v zásade vychádzajúce z éry swingu a sweetu v interpretácii velkých or
chestrov. Mali sme veľký sláčikový orchester a napriek iným nedostatkom aj úsp~
chy. Dnes sa v populárnych tanečných piesňach vyskytujú prvky prevažne beato
vého charakteru, v interpretácii dominujú malé skupiny, v ktorých je nositeľom 
z\•ukového ideálu gitara, a my máme starosti, ako sa vyrovnaf s novými požia
davkami. Casto vidíme nedostatky iba v práci aranžérov bez toho, že by sme si 
pozreli, či im naša tvorba, jej duch, dáva možnosti uplatni( požadované dobové 
štýlové prvky. 

Malé prirovnanie: 
Súčasná svetová produkcia je typická svojou uvoľnenosťou v melodickom myslení, 

vyznačuje sa zjednodušenými harmóniami a využitím kontrapunktu, kladie silný 
dôraz na· rytmus, v podklade prináša rytmiclty provokujúce, komplikované štruk
túry, takže často nemožno jednoznačne ani určiC tanečnú formu skladby; to taneč
níkom neprekáža, lebo sami často uplatňujú formu voľnej improvizácie. Formová. 
výstavba upúšfa od verzie, jej funkciu, napr. v skladbách talianskeho charakteru -
máme v pamäti ešte San Remo - často preberá refrén, pričom celá váha invencie 
sa sústreďuje na "bridge" - strednú časf skladby. 

Melodika našich tanečných piesní býva ešte príliš komplikovaná, vyumelkovaná, 
niekedy len akoby bezchybná, ale aj bez výrazného nosného nápadu. Harmonické 
vystrojenie zotrváva prevažne v ére swingu a sweetu, vyskytuje sa často vera ošú
chaných harmonických postupov v klišé. Rytmická a for mová stránka zostáva po
dobne tradičná, a takto potom pôsobí aj velká časf tvorby. Chýbajú nám orchestrál
nf\ skladby, ktoré sa vyznačujú ani nie tak prekompovanosfou, ako skôr prostým, 
ale prífažlivým nápadom. Takéto skladby mávajú melodiku piesňového typu a často 
bývajú komponované ako inštrumentálne sóla. V súčasnosti nastupujú popri jazzo
ve interpretovaných témach, alebo ich pri tanečnej produkcii úplne nahradzujú. 
Nezriedka sme svedkami, že po čase, keď si už získali popularitu, zloží sa k nim 
dodatočne text. Tak to bolCJ napr. v skladbe Taste of Honey alebo u nás v ojedi
nelej skladbe tohto druhu Zabudnuté sny, ktorú mnohé naše big-beatové skupiny 
mali 3Vojho času v repertoári. 

Treba si uvedoniiC, že ak neakceptujeme požiadavky súčasného štýlu tanečnej 
hudby, budeme mat nielen podlžnosti voči mladému publiku, ale i naša tvorba 
sa pomaly dostane bližšie k charakteru tzv. zábavnej než tanečnej hudby - kde 
už dávnejšie došlo tiež k určitému štýlovému posunu. 

Právom sa poukazuje i na to, že naši autori - ale i interpreti - nemajú do
statok možnosti priameho, živého kontaktu ·a konfrontácie svojej tvorby s poslu
cháčmi, že chýba kontakt, na základe ktorého by okamžite poznali mieru prijatia 
svojej tvorby. Vieme, čo znamenali a znamenajú pražské malé scény pre českú 
tanečnú pieseň, a volá sa po nich aj u nás. Neviem, či sú u nás také podmienky. 
aby sme pražské vzory mohli jednoducho preniesC do bratislavských pomerov, roz
hodne však takýto kontakt pesničiek s jej najaktívnejšími poslucháčmi by bol 
uži~očný a P_ravidelne usporiadané tanečné večierky napr. v Mladej Garde by bolo 
mozno využtf podobným spôsobom. To však bezpodmienečne vyžaduje, aby sme 
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mali č o predkladaf na prijatie, aby to bola tvorba, ktorá sa prípadne svojou 
štýlovou zastaranosťou u p9četného mladého poslucháčstva už vopred sama nedei 
klasuje. Za dobré ~ýskumn~ pracovisko pri hľadaní štýlu, ktorému mládež holduje, 
možno považova! podniky, v ktorých sú inštalované play-boxy. · 

Ako sme už · spomenuli, zásadná črta v tvorbe sa prejavovala v úsilí získaf po~ 
slucháča. Napriek kvant~ta.tívne klesajúcej tendencii minulých rokov sa to v nic
ltíorých prípadoch podarilo. Bolo to predovšetkým zásluhou skladieb napísaných· 
v duchu, ktorý akceptoval požiadavky módnych, hlavne beatových prvkov, napr, 
Lampy už dávno zhasli, Slop znie, Zlom to, O 14 dní, List vo dverách, Hrmí. Prvé 
dve z nich boli zaradené a úspešne obstáli v pražskej rozhlasovej súCaži "12 na 
houpačce". Vlna trampských piesní a tzv. westernu bola reprezentovaná skladbami 
Akordy na oheň, Dievča od Rio Grande, Duch prérie. Vkusu početného publika 
vyhoveli skladby Ciernu bradu mám, Ked' budem kapitá nom, Nad Sevilou, Dáš 
si šatôčku cez oči, Adios seňor, Zabudnuté sny, Nebezpečná slečna. Na medziná
rodnom úspec~u televízneho filmu Konečná stanica rytmus sa v podstatnej miere 
podieľala práve hudba .. Pripomeňme Ja1'míny, Song o sklenom kvete a vôbec slušnú 
muzikantskú úroveň slowrockových tém, ktorú nám potvrdili i českí súdruhovia 
z festivalovej výberovej komisie, d'alej, i ked' štýlove tradičnejšie, ale invenčne 
dobré skladby Len tam chcem íst, Spí, Leóna, Claudia Cora. Nezabudnime ani na 
piesne z festivalu Mám rozprávkový dom, Ako mám žiť, Santa Cruz atd'. Viaceré 
z _ nich sa objavili v rôznych súCažiach, či to už bolo v rozhlasovej Hudobnej Sazke 
alebo v televíznej Vyberte. si pesničku. Ukazuje sa, že zo všetkých najpríťažlivejšia 
bola národná súfaž festivalu, ale i to, že níe každá súfaž splnila očakávanie autorov, 
t. j. zvýšenú propagáciu úspešných piesní. Jednotlivé inštitúcie by mali vyvinúC 
iniciatívu na rozmnoženie stimulov podporujúcich tvorbu - podnety pre jej rozvoj 
by mali prichádza{ aj v iných formách než len vo vypísaní súfaží. 

Spomenuté úspechy v porovnaní s rokmi, ktoré ich predchádzali, sú skutočne 
úspechmi, · no pri tejto príležitosti si musíme hneď príznaC i to, že nás v tvorbe 
celkove tlači premiera šedivosti, nevynachádzavosti, amaterizmus i rutinérstvo a 
v niektorých prípadoch i tvorba "za každú cenu" alebo v takom množstve, ktoré 
nezodpovedá invenčnej potencii autora. Nemožno sa divit, že pri relatívne ekviva
lentnej propagácii tanečných piesní práve táto jej čest spôsobuje najväčšie škody: 
vzbudzuje, udržuje a utvrdzuje nedôveru poslucháča k c el ej našej tvorbe. Každý 
autor by mal maC toľko sebakritiky, aby vedel správne odhadnú{ svoje tvorivé sily 
a uplatňoval skladby, ktoré by nekompromitovali; - nielen jeh o, a l e c el ú 
t v o r b u a k o ta k ú, lebo dnes, pri prevažne ananymnom uvádzaní tanečnej 
hudby, už fažko bovoriť o kompromitácii jednotlivca. 

Ak by som mal urobit uzá ver v hodnotení tvorby tanečnej hudby za uplynulé 
obdobie od Il. sjazdu, pokúsil by som sa ho v krátkosti formulovaf takto: 

Napriek v minulých rokoch klesajúcej kvantite tanečných skladieb priniesla 
nová tvorba i nové kvality. V tomto roku zaznamenávame kvantitatívny rast tvor
by, ktorá však z kvalitatívneho hľadiska inklinuje k stagnácii, čo sa prejavuje· 
hlavne v nedostatku špičkových skladieb. Ešte stále sa vyskytuje mnoho nevýraz
ných, šedivých skladíeb, ktoré, podporované nevhodnou dramaturgiou, pôsobia ne
gatívne a podporujú nedôveru poslucháčov. Nepostačuje tvorba štýlove blízka náš
mu najhlavnejšiemu konzumentovi - mládeži. Je to v dôsledku nedostatku nových, 
mladých autorov a neochoty alebo neschopnosti starších autorov akceptovať požia
davky štýlu súčasnej tanečnej hudby. Tvorba je d'alej nepriaznivo ovplyvňovaná 
i inými komponentmi, ktoré sú síce mimo nej, ale majú na ňu spätne nepriaznivý 
yp1yv, alebo ju aspoň nepodporujú. Je to viacej problémov: nedostatok aranžérov, 
vynikajúcich speváckych osobností, otázka textov, výsledná akustická stránka na-' 
hrávky a mnohých iných. 

V krátkosti by som sa chcel ešte zmieniC o šansóne a jazze. 
Sansón u nás ešte nemá tradíciu, začali sme sa mu venovaf iba nedávno. Na

priek viacerým pokusom na tomto poli a napriek podpore, ktorá sa dostala tomuto 
žánru vo forme 4 šansónových albumov (3 vydalo SHV a 1 SBF), nemožno povedaf, 
že by bol šansón našiel dostatočné uplatnenie. Isteže: nie každý šansón splnil to. 
čo sa od neho žiada, t. j. aby primeraným umeleckým spôsobom vyjadroval názor, 
životný princíp alebo popísal jednoduchú príhodu. Nevyužíva sa princíp kontrastných 
častí, ktorý je pre interpreta vd'ačným momentom, lebo mu poskytuje možnos€ 
uplatnenia a rozvinutia širokej výrazovej škály. Najaktívnejší podiel na prezen-< 
t_ácii šansónu m~ zatiaľ javisko bratislavskej Tatra-revue. Celkove sa zdá, že stav 



OD SJAZDU PO SJAZD 
l. Podmienky svä zovej práce vo Vašom kraji. 
2. Boli dostatočné a vhodné formy spolupráce s výborom a predsedníctvom SSS? 

Akým spôsobom napomáhali ústredné sväzové orgá ny práci odbočky? 
3. Aký vidííe zmysel sväzovej práce vo Vašom kraji v organizačnej, ku1túrno

osvetovej a umelecko-tvorivej oblasti? 
4. Odbočka SSS pracuje vo Vašom kraji len niekoľko rokov. Nastali jej pričinenim 

pozitívne zmeny v oblasti hudobného života i v tvorivej oblasti? 
5. Aké sú formy spolupráce Vašej odbočky s inými krajskými, štátnymi a politic-

kými orgánmi? Ako sa stava jú k riešeniu problémov hudobnej kultúry? 
6. Co by ste si želali pre úspešnú prácu odbočky? 
7. Aké vidíte hlavné úlohy na hudobnom poli vo Vašom kraji? 
8. Co by ste si želali, aby sa prejednalo alebo riešilo na III. s jazde SSS? 

Košice 
Pred sjazdom mám vždy pocit ako 

pred sviatkami, keď sa robí veľké upra
tovanie, lebo sa zíde celá r odina, poho
vorí sa, čo bolo dobré a zlé, a ako ďalej. 

Osobne, či už ako radový člen alebo 
t ajomník krajskej or ganizácie nášho svä
zu, žela l by som si, aby sa na III. sjazde 
p rejednalo alebo riešilo všetko zo stano
viska kvality. Domnievam sa, že slovo 
kvalita je kameňom mudrcov, akýmsi 
n ávodom, ako pokračovať ďalej. Slovom 
š iroko rozdiskutovať a rozviesť metódy, 
ak o pomôcť ku kvalite tvorivej - osob
nej, kolektívnej a organizačnej. Z toh
to stanoviska by som chcel upozorniť n u 
niektoré problémy hudobnej kultúry vo 
Východoslovenskom k ra ji. 

Jeden z hlavn ých problémov na tomto 
poli je k oncert ný život. Uskutočňuje sa, 
a le nie sme spokojní, nemám e krajský 

symfonický orchester. Bez t ohto si ne
možno predstaviť pravidelnosť koncert
ného života. Krajská organizácia SSS da
l a návrh, aby sa aspoň dočasne zlepšil 
stav v Košickom rozhlasovom orchestri 
doplnením o určitý počet kvalitných hu
dobníkov, a tým by sa toto teleso, k toré 
sporadicky zast áva funkciu orchestra v 
kra ji, skvalit nilo, a to s perspektívou 
neskoršieho osamostatnenia a vyčlenenia 
t ohto orchestra zo zväzku Cs. r ozhla su. 
Myslím si, že na t o by bolo potrebné 
(okrem niekoľkých výnimiek) v iac po
rozumenia i l ásky zo strany pracovní
kov štátnych a politických orgá nov . To 
isté platí a j o usporiadateľoch a organi
zátoroch koncertov . J e veľa zamestnan
cov v inštitúciách PKO, KDK , KPFKE 
atď., ktor í našli zamestna nie, ale nie po
volanie, mnohí z nich ma j11 dokonca ne
gatívny vzťah k súčasnej slov. hudbe. 

Je zná me, že nestačí len stavať domy, 
aby mesto malo svoju t vár, ale treba 

šansónu je spätne ovplyvňovaný súčasným stavom interpretov a ich možností. No 
je potrebné poveda( aj to, že za šansón nemožno považova( každú tanečnú pieseň 
s voľnou verziou. 

Konečne je tu ešte otázka jazzu. Rozvoj a tvorba jazzu je závislá od interpre
tov, pojem tvorcu a interpreta sa prelína nie iba v tom zmysle, ako sme obyčajne 
hovorili pri improvizácii. V minulosti sme boli svedkami toho že naši schopní 
jazzmani nenašli doma uplatnenie, ale veru ani dnešné podmienky im neposkytujú 
vhodné existenčné príležitosti. Minimálne možnosti poskytuje rozhlas a gramofó
nová produkcia. Jazzová tvorba je preto kvantitatívne veľmi malá, býva interpre
tovaná v malých skupinách okrem ojedinelých výnimiek, ako napr. film Jazz pre 
dvoch a niekoľko skladieb pre big-band. Je priam neuveriteľné, že v tejto situácii 
dosahuje naša jazzová tvorba v spojeni s interpretačnými schopnosťami jednotliv
cov veľmi čestné umiestnenie na festivaloch, súCažiach a na špeciálnych vydaniach 
gramafónových platní. Nedostatočné podmienky nie sú na škodu iba rozvoju jazzovej 
tvorby. J e známe, že veľa dobrých interpretov tanečnej hudby prešlo viac alebo 
menej úspešne školou jazzu. Táto možnos( na profesionálnej báze nám chýba. 

PAVOL ZELENAY 
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rozvíjať a j kultú rny život, najmä pri t ak 
r ých lej výstavbe, ako je t o v Košiciach. 
I keď toto mesto malo svoju hudobnú 
kultúru už oddávna, v dôsledku širšej 
d iferenciácie h udobnej tvorby tu KO 
SSS predsa vykonala kus dobrej práce 
t ým, že zoznamovala s novou tvor bou 
mi~stnych výkonn ých umelcov, k torí tak 
boh nútení reprodukovať nové súčasné 
d iela. Napokon sa p rekonali aj mnohé 
zábrany u publika a takýmto pričinením 
d ošlo a j k pozitívn ym zmen ám v názore 
na hudbu, i keď, žiaľ, ešte len u men
š iny. Práve v tom vidím zmysel sväzo
vej organizačnej, v k ultúrno-osvetovej 
a v um elecko-tvor ivej oblasti : osobne 
pôsobiť či už p rednáškami, koncertmi 
alebo šírením správnych náhladov v 
k aždodennom styku s h udobníkmi a po
slucháčmi na súčasné hudobné umenie. 
Lebo osobný styk je najúčinnejší. 

J edným z mnohých problémov je napr. 
to, že p re súčasné ekonomické iažkosti 
odbočka ešte stále nemá vlastné sídl o, 
pritom stále rozširujeme kádre okrem 
hudobnovedného odboru. To je naša ver
ká bolesť. Nemá kto obhospodarovať den
nú tlač (miestnu) zprávami o hudobnom 
živote. Mladí absolventi hudobnej vedy 
b y mali byť k n ám pridelení aspoň na
čas praxovať. 

Máme osobný i písomný styk s výbo
r om i s pr edsedníctvom SSS. Tieto prob
l émy sú nám všetkým známe, n o v šetko 
zostáva stále len pri slovách a písme. 
T reba hľadať účinnejší spôsob, ako r ie
šiť naliehavé úloh y v praxi. K tomu iste 
povie svoje slovo a j III. sjazd SSS v 
Bratislave. 

Jozef Grešák 

Banská Bystrica 
Pokúsim sa odpovedať na Vaše otázky, 

ktoré sa v kocke naozaj premyslene sna
žia domyslieť problematiku k:rajovú. 

l. Sit uá cia v Stredoslovensk om kraji sa 
dá posudzovať z dvoch strán : doteraz pre
behla prvá etapa existencie KO. Bola t o 
a k tivita niekoľkých ľudí, ktorá podmie
ňovala prácu K O. Doteraz sa nepodari
l o podchytiť čakateľov z radov sólistov 
DJGT. Korene ich n ezáujmu sú inde : 
môžu účinkovať v kraji na zájazdoch, 
lepšie rečeno na koncertoch v operných 
a operetných prierezoch, načo by sa na
máhali š túdio m koncertné ho reper toáru? 
N a t oto nep otrebujú byť príslušn íkmi 
SSS. - Ďalšie centrum - žilina s profe
S>Orským sborom konzervatória - sa tiež 
t ažko pr ipája k Banskej Bystrici. 

2. F ormy spolupráce s výbor<>m SSS 
bude veľmi užitočné prekonzultovať pre 
budúce obdobie. Predsedníctvo SSS by 
malo vyhťilvieť tajomníkovi KO, ak si 
žiada o prijatie bezodkladne. Treba kvi
tovať, že vedenie SSS napomáhalo viace
rými zásahmi v začiatkoch našej čo:mosti 
u krajských orgánov zdôraznit autoritu 
sväzu, jeho zodpovednost za usm ~r:1e:1ie 
vývoja v kraj i. Nebolo to vinou úst red
ných orgánov, ak sa dojednané uznesenia 
nezmenil!i na skutky. 

3. V práci kraja je pre prácu SSS 
dôležité predovšetkým: a by v e d ú c i 
f u n k c i o n á r i boli ľudia, ktorí m a j ú 
u m e l e ck ú a u t or i t u. Z vlastnej 
skúsenosti som poznala, že pre funkcio
n árov kraja, s k torými sme sa dostávali 
do styku, sme boli spočiatku "neznámy
mi pojmami" akejsi novej organizácie. 
Len keď sme my sami svojo:1 OS·Jb:1ou 
činnosťou dokázali, že sme umslcami, až 
vtedy, lepšie rečeno až odvtedy nás ak
ceptovali. Bolo by teda omylom domnie
vať sa, že krajské organizácie majú vý
zruam iba kultúrno-organizačný. 

Na druhej strane organizačný význ am 
KO vidím v pomoci predovšetkým na 
úseku hudobnej výchovy, a to v porad
n ých sbol'och, ·komisiách, ·previerkových 
materiáloch, twspitáciách našich prísluš
níkov. V súčasnosti uvažujeme o z<;ru
p ovaní všetkých učiteľov h udobn?j vý
chovy a učiteľov Ľ.SU. Seriózne vyrie3e
nie tejto základn~j otázky bude tou úrod
nou pôdou, do ktorej budú môcť zapadať 
ďalšie zrná. V oblasti umelecko--tvorivej 
sú tu otázky okolo opery D.JGT (prísluš
ník rozšíreného výboru KO j ~ čle:1om 
Sväzu divad. umelcov ), otázky súvisL1ce 
s tvorbou výkonno-umeleckou atď . A:-co 
najväčšiu negáciu pociťujeme nep::ítom 
nosť hudobného vedca, ktorý by pomo:10l 
príslušníkom KO dostať sa na žiadúcu 
úroveň po tej to stránke. Po stránke kul
túrno-osvetovej KO mala na m .-sli po 
celom kraji v obciach, z ktorýc!1 poc!lá
dzajú naši vynikajúci skladatelia, h~t
dobní vedci, výkonní umelci, p'Jm)ce 
vzbudif záujem o ich {'rácu a nál ?žité 
ocenenie v záujme tradície kraja. Nie 
v poslednom rade máme na mysli i prá
cu Kruhov priateľov a milovníkov ume
nia, prácu hudobnej redakcie roz.'llasu 
a mnohé iné. 

4. Obávam sa, že činnosť našej odbočky 
je príliš klrátka, predsa však došlo k ur
čitým zmenám: predovšetkým tým fak
tom, že bola vytvorená, hudobné otázky 
sa začali merať novým spôsobom, po
st upn e sa vymaňovali z akéhosi polood-
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oorného. ·pohľadu . . Bol menovaný inšpek
tor pre ľJSU v krají._ Krajský pedagogic
ký ústav venuje. viac pozornosti otázkam 
h udobnej .výchovy. P edagogická fakulta 
- katedra hudobnej výchovy - venuj.e 
viac po21ornosti výchove koncertného pub
lika, KPFKE venuje viac pozornosti kra
jovým umelcom, príslušníci KO venujú 
serióznejšiu pozor.nost svojmu vlastnému 
rastu - osobitnou kapitolou je zavedenie 
tradície Dni komornej hudby v Banskej 
Bystrici, k toré sa ujali a budú znamenať 
do budú~nosti veľký prínos. 

5. Spolupráca s k rajskými orgánmi sa 
uskutočňuje vo forme osobného st yku 
al ebo p.ripisov a o!>obných pohovorov. 
Stručne by sa dalo povedať : čím vyšší 
funkcionár, tým menej ochoty vypočúvať 
nás a r obit. čosi pre hudobné umenie. 
Na KV KSS sme v stálom veľmi dobrom 
styku s pracovníkom, ktorý m á veľkú 
snahu tomuto úseku pomôcť. KV KSS 
pochválil náš výbor za úspešnú činnosť 
po tohoročných IL Dňoch komornej hud
by a na Výbore KO Sväzu slovenských 
spisovateľov sme im boli daní za vzor. 
Rozhodne sa naša pozícia v kraji neustá
le upevňuje a naša autorita rastie. 

6. Pre úspešnú prácu odbočky treba:· 

a ) väčšie možnosti umeleckého uplat
nenia príslušníkom KO, lebo to znamená 
súčasne ras t autority KO, 

b) jednu vlastnú pracovnú miestnost 
v Banskej Bystrici, 

c) väčší počet p ríslušníkov KO, 

d) viac pochopenia u vedúcich funk
cionárov kraja, 

e ) pravideln ý kontakt s predsedníc
tvom SSS, 

f ) pomoc zo strany hudobných vedcov. 
7. Otázka konzervatória, otázka zdru

ženia hud. pedagógov, otázJky súvisiace 
so zdarnou prácou Ped. fakulty k atedry 
hu d. výchovy, umel ecko-tvorivá pr áca 
:krajových umelcov, otázka kvalitného or
chestra (symfonického telesa) v Banskej 
Bystrici. 

8. Hudobné umenie v krajoch mimo 
centra, postavenie hud. umel ca mimo 
centra, perspekt ívy l'02'Nojoa hudobného 
života n a Slovensku a v CSSR, zapojenie 
krajových umelaov na zahraničné kon
certy, no najmä: ako dal ej usmerňovať 
život v SSS ako v umeleckom sväze (nie 
v KO, lebo tam je línia práce daná úlo
hami, ktoré sme spomínali) . 

Zita. Strna.dová-Par.á ková 
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Bratislava 
!Západoslovenská krajská organizácia 

Sväzu slovenských skladateľov pracovala 
v posledných dvoch rokoch (1965 a {)6) · 
podľa vopred stanoveného a schváleného 
plánu. Hlavnou úlohou našej organizácie 
bolo zor ganizovanie a usporiadanie au
torských večerov a jubilejných koncer 
tov (Kardoš, Moyzes, Németh) . O ideo
vú a tvorivú oblas,ť sa staral samotný· 
sväz. Zs KO SSS nevplývala n a tieto 
otázky a snažila sa uskutočniť už spo
menuté akcie a nadviazať spolupr ácu s 
VSMU, Osvetovým ústavom, SA V, KDK, 
SHF, H IS ·- s r ôznymi ĽSU atď. Okrem 
toho nadviazala· styk s odbočkou kra
kovských skladateľov, ktorý sa zatiaľ od
zrkadľuje v spolupráci medzi Krakovom 
a Bratislavou po linke h1,1dobnéh o škol
stva. Uskutočnili sa aj výmenné koncer
ty s krajskou odbočkou moravských 
skladateľov v Brne. !>alej sa usporiadal 
k oncer t juhoslovanského sláčikového 
kvarteta zo Záhr ebu a naša organizcia 
sprostredkovala účinkovanie aj v Cs. te
levízii a v Cs. rozhlase. Zs KO SSS po
zvala aj umelcov zo Stredoslovenského 
kraja a usporia dala v spolupráci s vý
chodoslovenskou krajskou organizáciou 
SSS niekoľko koncertov na východnom 
Slovensku. 

Na koncertoch našej organizácie od
zneli skladby nasledujúcich autorov: čes
ké - R einer, Plavec, Blatný, Novák, 
Rehák, Piňos, Ki'ivanka, s lovenské -
M:oyzes, Cikker, Suchoň, Kardoš, Oče
náš, Vilec, Ferenczy, Zimmer, Kowalski, 
Berger, Martinček, Parík, Meier, Simai, 
K olman, Kupkovič, Zeljenka - juhoslo
van ské - Logar, Miletič, Pozaič, Horvat 
a iní. Je to široká pal~ta rôznych skla
dateľských prejavov od staršej až po 
J;llladšiu generáciu. 

Koncerty a večery jubilantov odzneli 
v Bratislave, Brne, Piešťanoch, Trnave, 
Nadliciach, Košiciach, Kežmarku a v 
Prešove. Celkom zorganizovala naša 
krajská organizácia v roku 1965 šesť kon
certov a v roku 1966 trinást koncertov, 
a to v zásade bez finančných prostr ied
kov zo strany sväzu, zato však za vý
datnej pomoci Slovenského hudobného 
fondu. Celá činnost krajskej organizácie 
sa doteraz vykonávala v rámci čestných 
funkcií. 

V ďalšom rozvoji a systematickej prá
ci Zs KO SSS je naďalej p otrebné úzko 
spolupracovať s ľudovými školami ume
nia a kruhmi priateľov komornej hudby, 
Tam sú velké možnosti zoznámiť verej-

PETER K OLMAN 

Panegyri kos 

Dokončené: 1964 
Trvanie: cca 10 min. 
Premiéra: 24. januára 1965 - Hudba 
dneška. Dirigent: L. Kupkovič 

Je zbytočné pr edstavovat dnes P~tra 
Kolmana, jedného z najprogresívnejších~ 
a le aj najtalentovanejších príslušníkov 
mladej sklada telskej skupiny. Patrí me
dzi tých, ktorí sa angažovali za pokro
kové snahy vo svetovom hudobnom dia~ 
ní. V čase ich počiatočných prejavov po~ 
litika izolácie u nás zabraňovala orga
nickému rastu, a preto sa nové sklada
teľské metódy museli postupne overovať. 
Spôsob výberu a forma overovania pod
mieňovali vývoj skladateľovej reči. Kol
manov skladateľský vývoj popr i overo
V;iní obsahuje určitú sympatickú črtu: 
Vždy sa snažil ísť dalej; nielenže si 
osvojuje kompozičné techniky, ale snaží 
sa o ich vzájomný vzťah, k om bináciu, 
svojský prejav, jednotu. Toto úsilie o 
syntézu možno sledovať od Styroch ku
sov pre orchester cez Molizáciu a Par
tecipazioni až po Monumento a Panegy
r ikos, skladby, kde sa Kalmanovi poda-

nosf a h lavne mládež s novými sklad
ba mi našich autorov, prípadne aj s au
tormi. Ďalej je potrebné vybudovať naj
užšiu spoluprácu s krajskými organizá
ciami SSS v Stredoslovenskom a Výcho
doslovenskom kraji. Cieľom je systema
ticky si vymieňat autorské večery a za
pájať aj mladýeh koncertných umelcov 
do týchto "šnúrových " akcií a hlavne 
nadviazať pomocou LSU pravidelný kon
takt s .okresnými mestami v krajL 

Aby sa táto práca mohla úspešne usku~ 
točnif, bude potrebné vybudovat .Zs KO 
SSS · po personálnej strá nke a finančne 
zabezpeč1t jej činnost a zlepšit spolu
prácu & predsedníctvom SSS. Napriek 

rilo dospieť k svojmu vyjadrovaciemu 
jazyku. 

Panegyrikos vzniká r. 1964. Po Monu
mente pre veľký symfonický orchester 
Kolman sa znovu vracia k obľúbenému 
a osvedčenému komornému obsadeniu. 
Spracúva "panegyrikos" chváloreč 
prednesenú na slávnostnom zhromaždení 
gréckeh o ľudu, oslavujúcu celý ľud alebo 
jednotlivca - hudobnou formou. 

Asi desaťminútová skladba je písaná 
pre 4 h obojky, 4 trúbky, 4 violončelá a 
4 skupiny bicích nástrojov. P ri prvom 
vypočutí skladby uvedomujeme si zá
kladný kontrast v stvárnení sóničnosti 
štruktúr y - na jednej strane využitie 
rytmických nepravidelností počas za
znievania bicích nástrojov na dosiahnu
tie napätia, naproti tomu využitie in
štrumentačných možností violončela a 
dychových nástrojov (glissando a sau
tillé violončiel, sordiná trúbiek) - sónická 
plocha viac statickej povahy. Pozornejšie 
vypočutie umožňuje zistiť vzájomnú sú
vislost, podmienenú prítomnosťou tesnej 
väzby statických a dynamických prvkov. 
Táto súvislost pôsobí počas celej skladby 
a vzájomným pomerom týchto prvkov je 
určená formová výstavba. 

Z tohto hľadiska budeme pristupovať 
k a nalýze skladby. Zo stručnejšieho vy
m edzen ia môžeme konštatovať, že ide 
o uzavretú formu, obsahujúcu k sebe 
pritadené úseky s dynamickým vrcholom 
uprostred. 

Prvý úsek je charakterizovaný expo
novanim jediného tónu - d . - v ho bo
jovom parte. Vzbudzuje dojem akoby 
monológu, úvodného prejavu. J eho jed
notvárne zaznievanie je sprevádzané 
rytmicky nepravidelnými údermi bicí~h 
nástrojov. K ontrast je tu p odmienený 

veľmi ochotnej práci a činnosti nášho 
výboru sa tieto otázky doteraz nedorie
šili. 

V závere môžeme konštatovať, že kon
certný plán našej organizácie bol nie
len splnený, ale a j prekročený. Návštev
nost jednotlivých podujatí bola rôzna. 
,z dotera jších skúseností však vidno, že 
záujem o naše podujatia je na vidieku 
väčší ako v Bratislave, a preto je po
trebné sústrediť pozornosť na vidiecke 
mestá. Na to je však potrebný aparát 
pracovníkov, ktorý bude intenzívne spo
lupracovať so všetkými inštitúciami a j 
mimo Bratislavy. · 

J. Kowalski 

85 



vzfahom statického pásma, dosiahnutého 
opakovaním jedného tónu (pravda, sta
tického len relatívne, priebeh tónu je 
rozmanito rytmicky obmeňovaný), k ryt
micky nepravidelnému pohybu neúpl
ných trial, teda podmieňujúcich dyna
m ický charakter. 

V ďalšom úseku sa využívajú sónické 
danosti violončela a trúbky. Spočiatku 
zaznievajú krátkym uvedením sa (dyna
micky rastúce unis·ono violončel vystrie
da držaný cluster b-h-c-des v trúbkach). 
Vlastné využitie violončela je v mieste, 
kde sóničnost je daná p okynom sautillé 
interpretovať kvintový akord e-g-d-a. 
Statický a dynamický element je prítom
ný v úzkom vzťahu. Statičnosť - rov
naký interpretačný príkaz (sautillé) a 
simultánny rytmický tvar neustále opa
kovaný, kontra dynamičnosť - variabi
lita zaznievajúceho kvintového akordu. 
Obdobne je to pri nasledovnom parte 
trúbok, kde statičnosť znejúceho clustra 
je dynamicky obohacovaná nepravidel
ným nástupom zvýrazneného sordinova
ného tónu. 

Nasledujúci úsek je opäť variáciou 
väzby statického a dynamického prvku. 
T entoraz je odlišne technicky riešený. 
V každom zo štyroch trúbkoyých partov 
zaznieva dodekafonická séria, ktorej 
priebeh je tvrdošijne prerušovaný tónom 
- b -. Má tu význam statického cen
trálneho pásma, v ktorom zaznieva ostat
ných jedenást tónov. Tento tón je dôle
žitý nielen z aspektu tohto kontrastu, ale 
splňa aj úlohu v technike dodekafónie. 
Párne a nepárne party trúbok (1-3, 2-4) 
sú navzájom inverzné a práve vzhľadom 
k zrkadlu tónu - b -. Obdobné je to 
v nasledovnom parte hobojok, ktoré ex
ponujú račí tvar radu. 

Prichádzame k strednému dielu, ktorý 
sme označili za vrchol dynamičnosti. Na
pätie pohybu je riešené mnohorakou 
rytmickou diferencovanosťou a rozmani
tosťou znejúceho pléna b icích nástrojov. 
Rytmická nepravidelnosť vyplýva z po
užitia neúplnej trioly, spomínanej už 
v prvom ú seku, ku ktorej pristupuje sú
časne znejúca neúplná kvintola. Tým sa 
variabilita rytmu ešte zväčšuje. K bicím 
nástrojom pristupuje neskoršie skupina 
violončiel, účinkujúcich tu v zmysle bi
cích nástrojov. Zo stránky dynamiky tu 
možno sledovať voľne pojatú seriálnu 
t echniku, ktorá čiastočne pôsobí aj na 
rytmické hodnoty. Z predpokladanej in
tencie autora a podľa názvu skladby 
tento úsek asociuje rozmanitú kulisu hla 
su zhromaždeného ľudu.{pripomínajúcich 
skladbu Vrava B. Martinu). 
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Voči tejto vzrušenej časti stojí úsek, 
ktorý je riešený podobným spôsobom ako 
priebeh nami označeného úseku č. 2. Spo
lu s ním tvorí svojím kľudom protiklad
né pásmo a podmieňuje hlavný kontrast 
v tektonike skladby. Dosiahnutie sónic
kej plochy sa vymedzuje jednou nástro
jovou skupinou a jedným interpretačným 
spôsobom. Pásmo ukľudnenia predstavu
jú glissandá violončiel (časove azda tro
chu pridlhého v celkovom pomere), kto
rého statika je p orušovaná parametrami 
dynamickými a výškovými. V p ianissime 
vyúsťuje do prechodného úseku, ktorý 
je pozoruhodný kultivovaným výberom 
z pal ety zvukov bicích nástrojov, p ouži
tých quasi webernovským spôsobom. 
Svojou rytmickou tvárnosťou anticipuje 
posledný úsek, dynamikou pôsobí proti
kladne k nasledujúcemu krátkemu alea
tornému úseku, znejúcemu vo forte. Ten
to predstavuje akoby reprízu dodekafo
nického úseku z prvej polovice skladby 
(nielen · faktom artikulácie - rovnaké 
staccatissimo). Obsahuje osem dodeka
fonických sérii, ktoré majú podobný cieľ 
ako v prvom pásme: dosiahnuť čo naj
väčšiu kombinatoriku viacerých línií, bo
h atú dynamičnosť, zjednocovanú na zá
klade rovnakého spôsobu yýstavby, ktorý 
je tu rozšírený o jednotnú intervalovú 
stavbu všetkých ôsmich sérií. Z vuková 
rozmanitost po vyznení radu a predpí
saného času vyúsťuje do akordu p ripra
vujúceho nástup posledného úseku. Ten 
je presnou reprízou prvého úseku, aj ča
sove zhodnou. Predstavovať má epilóg, 
záverečné slovo. Týmto sa však skladba 
nekončí. Ak na konci prvého úseku sprie
vodná skupina bicích nástrojov po skon
čení sólovej hobojky voľne doznieva, zá
verečný úsek má tu podobnú rezonanciu 
v tvare jednoduchých akordov (majúcich 
v celkovom formovom kontexte skladby 
funkciu kódy), ktoré vyúsťujú do záve~ 
rečného tremola. 

Panegyrikos predstavuje yýznamný 
medzník Kolmanovho skladateľského VÝ
voja. Ak tu autorove syntetizujúce sna
hy nachádzajú svoju adekvátnu podobu, 
neznamená to, že skladba má svoj vý
znam len v dosiahnutej štýlovej a for
movej kompaktnosti. Ani najdokonalej
šie schulmeistrovské dielo nesplňa ešte 
požadované hodnoty a kvality umelecké~ 
ho diela. Dôležité pri Panegyriku (a nie
len pri tomto Kolmanovom diele) je, že 
po jeho vypočutí cítiš ruku umelca, kto
rý si u ž podriadil hudobný materiál zá-' 
ujmom sugestívn ej' a expresívnej u me
leckej výpovede. A toto je znakom ·kaž
dého hodnotného umeleckého , diela. 

Panegyrikos mal premiérové uvedenie 
na koncerte Hudby dneška v januári 1965. 
Tento súbor ho interpretoval aj druhý 
raz na májovom koncerte v r ámci Bra
t islavských hudobných slávností 1966, kde 
sa stretlo so zaslúženým priazniyým ohla
som u obecenstva. Ľubomír Chalupka 

Gluckovo posolstvo 

Dirigent: Tibor Frešo l 
Ch. W. Gluck: Orfeus a Eurydika 
Réžia: Branislav Kriška 

Scéna: Ladislav Vychodil 
Choreografia: Marilena Tóthová 
SND Bratislava 

Nie je možné, ba bolo by priam hrieš
ne obísť Gluckl:l v čo aj len najstručnej
šom náčrte dejín hudby. Prax je menej 
pozvrná, a tak pre drvivú väčšinu zostá
va Gluck zjavom skor o yýlučne histo
rickým. Nad rozhodnutím dra maturgie 
S ND porušiť túto "tradíciu" visel sprvu 
otáznik. Najmä preto, že v daných pod
mienkach pri momentálnom, nie práve 
enormnom záujme o operné umenie in
scenovať "drammu p er musica" neatrak
tívneho, nesladkastoúst eho skladateľa ja
vilo sa už vopred ako prehra, pre
hra v zápase s hľadiskom. Vyhrala však 
scéna. 

Predpoklady pre solídny hudobný záži-
tok boli: mladí interpret i, spevácky vy
spelí a kultivovaní v oboch obsadeniach, 
svoj štandard neporušujúci výkon sboru, 
v diele bohato obsadzovaného, a konečne 
aj celková hudobná produkcia (po po
čiatočných frapujúcich tempových yýky
voch sa postupne konsolidujúca). Stačilo 
by to azda na "piétne" oživenie klasika. 
T akýmto produkciám však obyčajne hrozí 
nebezpečenstvo nepríťažlivosti a trochu 
i nudy. Predstavenie Orfea sa ale stalo 
zážitkom estetickým. Demonštrovalo sku
točnosť že aj diela pre bežnú opernú 
prevád~ku netypické možno sňať z pie
destálu nesmrteľnosti a získať pre ne ná
v števníka hudobného divadla. Pravda, 
bez vnucujúceho sa "predávania". 

Miera, vkus, f antázia boli hlavné kri
tériá, podľa ktorých sa z h udobnej i ná
metovej stránky predlohy v záujme veci 
ťažilo: antiku evokujúce scénické stvár
nenie, umocnené veľkou atmosférotvor
nou silou svetiel a farieb, kostýmy, si
tuovanie sboru, pohybové vedenie inter
pretov a - tanec. Tanec či lepšie pohyb 
je azda najcennejšou devízou predstave
n ia podľa zámeru inscenátorov opery
baletu. Núka sa však skôr pre operu ne
t ypické označenie "pohybová báseň ". Po
h yb nie je tu otrokárom, neslúži efekt
nej , o~o dráždiacej samoúčelnosti. Prav 
da, choreografia je nie vždy a nie všade 
rovnako invenčná, vklzli do nej i miesta 
akoby mechanicky nadhodené - azda 
najvýraznejšie to vyčnieva z druhého 
dejstva. Dávno sme sa však nestretli 
s takou rýdzou, bežnou opernou manie
rou nepoznačenou pohybovou kultúrou 
speváka, najmä u oboch predstaviteliek 
Orfea (Ľ. Baricová, Y. Czihalová) . 

Ak by sa v tejt o sezóne už nič výni
močného neuviedlo (predpokladajme, že 
áno), tak Orfeus má dosť síl zachráni! 
jej reputáciu. Autor veril, že "najpevnej
ším základom krásy každého umeleckého 
diela je prostota, pravdivosť a prirodze
nos·ť". Norma aj pre operné divadlo. 

ZM 

Jubilejný koncert 
z príležitosti 20. yýročia založenia mal 

Spevácky sbor bratislavských učiteliek 
3. XII. 1966 v Koncertnej sieni Cesko
slovenského rozhlasu v Bratislave jubi
le jný koncert. Slávnostný program b ol 
vhodnou príležitosťou pripomenúť našej 
verejnosti prospešnú existenciu tohto 
ženského speváckeho telesa, jeho obeta 
vú prácu a záslužnú činnosť. Koncertná 
a umelecká činnosť tohto sboru má po
pri rodinných a školských povinnostiach 
pozoruhodný rozsah; preto si zasluhuje 
verejné uznanie a úctu. 

Sbor za svojej 20-ročnej mimoškolskej 
činnosti kvalitne naštudoval obsiahly re
pertoár a úspešne absolvoval okolo šty
risto celovečerných a yýchovných kon
certov. Nadšenie a zanietenie tohto žen
ského sboru naznačuje, že je na dobrej 
ceste a aj naďalej bude reprezentovať 
tent o druh sborového spevu, na k torý sa 
na Slovensku zabúda. 

Zásluhou umeleckého vedúceho a diri
genta Bohuslava Valaštana sa SSBU za
radil medzi naše popredné ženské sbory. 

Do ďalšej jubilejnej desiatky želáme 
našim učiteľkám veľa úspechov. jd 
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Komerčná dramaturgia • SF 
Pre súčasnú situáciu v kultúrnej sfére 

je príznačné preferovanie h ospodárskej 
stránky umeleckého p odnikania. Drama
turgia v úsilí pritiahnuť čo najviac obe
censtva sa snaží vyhovovať j eho vkusu 

a záľubám. Z takéhoto aspektu možn() 
vysvetliť repertoárovú politiku Sloven
skej filharmónie, ktorá i v novembri 
vďaka "k asovým ťahákom" mohla zazna
menať opätovné vypredanie k oncer tov. 

3. a 4. novembra 1966. Dirigent: dr. h. c. Ľudovít Rajter, sólista: Géza H egyi 
(Svajčiarsko) - klavír . Spoluúčinkoval Spev ácky sbor SF, sbormajster: Ján Mária 
D obr odinský. Program: Igor Stravinskij: Zalmová symfónia pre miešaný sbor a or
chester, Franz Liszt: II. koncert pre klavír a orchester A dur, Robert Schumann: 
IV. symfónia d mol, op. 120. 

Stavba tohto koncertu nerešpektovala · 
gradačné momenty, ale skôr brala ohiad 
na vnímavosť diváka a konečne i n a kon
díciu orchestra. Zásluh ou sviežosti or
chestra na začiatku programu, vďaka 
účinnej koncepcii dirigenta a, samozrej
me, i vynikajúcemu výkonu spo!ahlivé
ho, kultivovaného a vysoko muzikálneho 
Speváckeho sboru SF, ktorý slávi 20. vý
ročie svojej činnosti, začal sa koncert 
svojím vrcholom. Súhra orch estra v Stra
vinskom v dosť nezvyklom obsadení (zo 
sláčikov iba violončelá a kontrabasy) 
s dvoma harfami a s dvoma klavírmi so 
sborom bola dobrá a zvukovo vyvážená. 
I dychy podali nadpriemerný výkon. 
. Schumannova symfónia mala dobrú 
úroveň, švih, eleganciu; vyžarovala z nej 
tvorivá a tmosféra a p otvrdzovala blízky 
vzťah dr. Rajtra k t ej to štýlovej oblasti. 

Vystúpenie švajčiarskeho pianistu Gézu 
Hegyiho, ktorý ako bývalý Bratislavčan 
začínal tu svoje hudobné vzdelanie, po
kračoval v Budapeš ti a v Paríži (u sláv
neho Cortota), vôbec nesplnilo očakáva
nie. Hegyimu, hoci má technické pred
poklady, hudobný vkus a vie aj budovať 
hudobnú formu, chýbala vo výkone pre
dovšetkým umelecká statočnosť, ako aj 
p ocit zodpovednosti, pretože málokedy 
sme mohli počuť na koncerte toľko p rie
stupkov voči čistote a presnost i. Miesta
mi klavírny part v orchestrálnom sprie
vode temer "plával", Hegyi hral len jed
nou rukou, "mazal " vysoko nad únosnú 
mieru. I keď bombastický Lisztov kon
cert i b ratislavský pôvod sólistu vedeli 
nadchnúť obecenstvo, môže to pokladaf 
iba za Pyrrhovo víťazstvo. 

10. a ll. novembra. Koncert v rámci Mesiaca československo--sovietskeho priateľ
Stva. Dirigent: Ladislav Slovák, . sólista zaslúžilý umelec Daniel Safran (violončelo), 
SSSR. Program: Modest Petrovič Musorgskij: Svitanie na rieke Moskv e - predohTa 
k opere Chovanščina, A. I. Chačaturian: Koncert pre violončelo a orchester, Peter 
Iľjič Cajkovskij: VI. symfónia h mol, op. 74, "Patetická". 

Zial, i tento k oncert sa čo do reper
toáru niesol v znamení komerčných sti
mulov. Skoda, že túto skutočnost nevy
vážila aspoň úroveň a na druhej strane 
iná voľba čísla u sovietskeho čelistu, 
ktorý svoje vynikajúce a jedinečné ume
nie musel demonštrovať na práve nie 
hajvďačnejšej a najšťastnejšej skladbe. 
Safŕanova hra nesie všetky sympatické 
črty sovietskej čelovej školy - intonač
nú istotu, kr ásny gu!atý a nosný tón, su
verénne technické majstrovstvo, širokú 
d ynamicko-výrazovú paletu, U Safrana 
tieto momenty ešte podtrhuje jeho inte
ligencia, kultivovanosť, dialektická jedno
ta muzikantskej bezprostrednosti a tem-
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peramentu s umeleckou rozvahou. Napl
niť všetky t ieto znaky v rozsiahlych plo
chách koncertu účinnou koncepciou a pre
svedčivosťou výrazu bolo, zdá sa, p roblé
mom nad sily sólistu Safranovho formá
tu. I keď by sa azda mohlo namietať, že 
práve tento koncert (z · pochopiteľných 
príčin) nepatrí k najhranejším na pódiu 
SF, rozhodne šťastnejšia bola by bývala 
voľba iného sovietskeho čelového kon
certu. 

Slovákov umelecký: naturel našiel v Mu
sorgskom veľmi príbuzné p ole na rozví
janie svojej tvorivej a ktivity. Menej · inô-" 
žeme však túto charakteristiku vzťaho
vať na koncepciu Cajkovsk-ého . . Pritom si 

treba uvedomovať, že t úto symfóniu or
chester výb orn e pozna, . je- s ňou zžitý, a 
teda je schopný bez väčšieho vypätia 
veľmi pohotovo uplatňovať dirigentovu 
predstavu. Tieto momenty sa k ladne od
zrkadlili pri prekonávaní technických 
problémov a v súhre hráčov. Monumen
talizujúca tendencia dirigenta, dramat i
zujúco-robustné znaky jeho interpretácie 
neboli v tomto príp ade vždy adekvát ne 

.,predstavám skladateľa. Sl ovák zmäkčilú 
bolestnosť Cajkovského vedome potláčal 
{a to nie je e šte chyba) do úzadia a 
snažil sa vyzdvihnúť t itanský vzdor, hor
šie je však, že sýte farby a výraz použí
val rovnako i napr. v tanečnej 2. časti 
ako v scherze. Via c kultivovanost i a me
nej dramatizovania by toto chápa nie bolo 
urobilo príťažlivejším. 

17. a 18. novembra. KlavíTny koncert Witolda Malcudzyiiského. PTogram: L udwig 
van Beethoven: 32 variácií c mol, Franz Liszt: Sonáta h m ol, Fryderik Chopin: Noc
turno c mol, Balada F duT, 3 mazúTky, Valčík e mol, ScheTza b mol. . 

I tento recital svojou konvenčnou p ro
gramovou líniou iba potvrdil "populár
nu" tendenciu , k torá sa momentálne razí 
v našom koncertnom živote. Umelec veJ
kých medzinárodných skúseností i (ak 
máme veri!- propagačnému materiálu) 
svetového mena rozmnožil svoj ím vystú
pením sklamania, k torých sme sa v tom
to abonentnom cykle dočkali. Malcu
dzyiiski svojou hrou dokázal, že beetho
venovský štýl mu vôbec nesedí. Snaha 
po klasickej vyrovnanosti jeho typického 
romantického naturelu prerástla v obme
dzenie a úplné sputnanie interpretačnej 
a koncepčnej invencie nato!ko, že zar a 
denie variácií na program treba pokladať 
za vyložený omyl zo strany umelca. I keď 
sa Malcudzyiiski príliš často prehrešoval 
proti intonácii (nielen v Beethovenovi, 
a le aj a hlavne v Lisztovi), hoci rád 
a často, no, žia!, zbytočne vera pedalizo
val, horšie bolo to, že ·hral tvrdo, temer 
bez plasUky a celkom bez fantázie. 

V porovnaní s Beethovenom je Lisztov 
svet Malcudzyiiského naturelu neporov
nateľne bližší. I ked koncepcia h mol so
náty je v mnohých smeroch d iskutabilná 
(mozaikovité vypracovávanie a r adenie 
m enších ú sekov s nedostatočným staveb
ným nadhľadom, s pr ílišným vykresľova
ním kontrastov medzi lyrickou zmäkčí-

losťou a vášnivou tvrdosťou až brutali-· 
t ou), bol to určite výkon presvedčivejší. 
Malcudzyiiski nerešpektov al plne rytmic
ké znamienka (hlavná myšlienka v pia
nissime kódy) a , žiaľ, vo fugáte scherza 
sa nevyhol a,ni menším pamäťovým lap
susom. 

Z celkového programu najsympatickej
š ie vyznel Chopin. Svet jeho hudby je 
umelcovmu naturelu - súdiac, pravda, 
íba podľa tohto programu - najbližší. Vo 
výbere jeho tvorby (okrem menších vý
nimiek) ukázal pianista najúspešnejšie 
výšku svojho umenia. Jeho Chopin nie 
je novátorský, skôr možno povedať, že 
sa blíži tradícii. J e však presvedčivý, lo
gický, graciózne hravý i vášnivý, poetic
ký a dramatický. Rubáta používa, no ne
zveličuje ; tvorivý činíte! je vždy v po
predí. Vydarila sa mu r epríza prvého 
úseku v Nocturne c mol (i stredný diel 
mu vyšiel výborne), elegancia Valčíka 
e mol , hravá tanečnosť i básnivosť ma
zúrok a najmä virtuózny lesk a lyrik a 
Scherza b mol, ktoré ozaj možno cha
rakterizovať akô "to najlepšie až na ko
niec". Obecenstvo ho odmenilo veľkým 
potleskom a vynútilo si niekoľko prídav
kov z tvorby Chopina, Prokofieva a 
Skriabina. 

Vlado Cížik 

24. a 25. novembra. D iTigent: John Hopkins. Sólisti: K lára H avliková (klavír) 
4 MaTy O'Brien (sopránové sólo). Program: Wili am Walton: Portsmout point, predo
hra, Igor StTavtnskij: Capriccio pre klavír a orchesteT, Gustav Mahler : IV. symfónia 
G dur. 

Anglický dir igent, dnes pôsobiaci v Au
strálii, nebol v Bratislave po prvý raz. 
Jeho vyspelé dirigentské umenie a r o
mantický naturel sa opät výrazne uplat
nili. Len výber úvodnej skladby n ebol 
najšťastnejší: Waltonova predohra sa 
usiluje hlučnou inštrumentáciou zakryť 
nedostatok invencie - hoci ovládanie r e
ll')esla nemožno nebadať. 

U Havlíkovej v Stravinského koncertant-

nej skladbe treba vyzdvihnúť zvládnutie 
jej nesmierne náročného partu po strán
ke pamäťovej a rytmickej; ostala jej však 
dlžná po strá nke prednesovej. Vyžadu je 
si maximálne diferencovaný úder a ~ob
rovské množstvo duchaplnosti a vtipu -; 
t o nám však chýbalo. Vôbec svet k lasi-, 
cizmu a raného .romantizmu je zatia! pre 
Havlíkovú uzamknutou komnatou - a 
zákonite sú jej cudzie i t ie moderné 
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Koncerty, ktoré usporadúva v Brati
slave Kruh priateľov komornej hudby a 
Koncertná a divadelná kancelária, od
znievajú v novej sezóne v zrkadlovej 
sieni starej radnice. Dosiahlo sa tým: 
jednak zníženie nákladov (je lacnejšia 
akO koncertná sieň r ozhlasu) , prehlbil 
sa kontakt medzi vystupujúcimi umel
cami a obecenstvom (pódium je veľmi 
blízko hľadiska), i pri menšej návštev
nosti zdá sa koncertná sieú plnšia (v 
porovnaní s predchádzajúcim stánkom 
komornej hudby je k apacita miestnosti 
?Si iba polovičná) a aj akusticky zdá 
sa t á to sieň vyhovujúcejšia. Nevýhodou 
zrkadlovej siene je malá kapa cita miest
nosti - ako sa stalo napr. pri Sukovom 
koncerte - nestačí uspokojiť prípadný 
zvýšený záujem publika. 
' . Co sa týka návštevnosti (okrem prv~
ho koncertu), pohybovala sa približne 
v tej istej rovine ako v predchádzajú
cich sezónach. Po veľmi sľubnom štart e 
nastal citeľný pokles záujmu publika. 
Príčiny sú dozaista aj v organizačných 
ned opatreniach. 

Organizácia i dramaturgia zrejme vy
chádzali z momentálnej nesprávne chá
panej situácie - zo snahy po hospodár
skej prosperite komorných podujatí. Pre
to nepočuli sme okrem Vlachovho kvar
teta nijaký komorný ensemble, organizá
tori preferovali recitaly a dramaturgia 
zas zväčša u publika osvedčených skla
dateľov (najmä Beethovena). 

Prvý koncert 16. okóbra - beethove
novský recital (l. 7. a 9. husľová sonáta 

skladby, ktoré sa týmito slohovými ob- · 
dobiami inšpirujú. 

V- najobohranejšej Mahlerovej symfó-' 
nii sa Slovenská filharmónia po prvý raz 
priblížila k skutočnej interpretácii tohto 
u nás stále nedoceňovaného génia práve 
vďaka dobrému dirigentovi. Lež zriedka
vosť programovania Mahlera sa prejavila 
v tom, že orchester vôbec nebol schopný 
reagovať na veľmi citlivé dirigentovo ges-. 
to. Tu pomôže len jediný liek: častejšie 
zaraďovanie Mahlera do programu s di
rigentmi, ktorí ho vedia interpretovať. 

Igor Vajda 
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tohto viedenského majstra) českých 
umelcov huslistu Josefa Suka, laureáta 
št. ceny, a pianistu Jana P anenku, zá
sluhou jedinečného umenia českých h os
tí, ktorí v európskych reláciách predsta
vujú vrcholy, bol rešpektovaním dopytu 
obecenstva i pri všetkej svojej majstrov
skej dokonalost~ predsa len ústupkom, 
a preto aj zaznamenal rekordný, i vda
ka kapacite siene neuspokojený hlad 
obecenstva. Po tomto vydarenom štarte 
by záujem návštevníkov asi nebol ocha
boval, ale už nasledujúci koncert - pies
ňový recital talianskej sopranistky Ireny 
Oliver (30. X.) - sa vôbec neuskutoč
nil. Kruh priateľov komornej hudby 
uspokojil svojich abonentov náhradným 
podujatím v januári, kde sa dostalo prí
ležitosti laureátovi husľovej súťaže Fles
ch a v Londýne mladému talentovanému 
poslucháčovi VSMU P etrovi Michalicovi. 
čo je čin v dejinách nášho koncertného 
umenia ojedinelý a i ste chvályhodný, 
i keď podobný počin zo strany našich 
koncertných organizátorov by mal byt 
samozrejmosťou. 

Zásluhou Pragokoncertu (vraj!) ďal
š ie organizačné zmätky postihli nasledu
júce vyst úpenie Vlachovho kvarteta, kto.: 
ré malo na koncerte 13. novembra Beet
hovenove kvartetá. Umelci na termiri 
predpoludňajšieho matiné neprišli, takže 
sa uskutočnilo po rozhlasovom ozname 
večer a prišlo naň, pochopiteľne, zas má
lo ľudí, hoci záujem o Beethovena bol 
veľký. Ja som k tým šťastlivcom, čo 
o koncerte vedeli, nepatril, a preto ho 
hodnotiť nemôžem. 

Konečne 27. novembra (v normálnom 
termíne) sme počuli v piesňovom reci 
táli jedinečné majstrovstvo sovietskej 
koncertnej umelkyne Zary Doluchanovej 
s klavírnym sprievodom Niny Svetlana
vej, ktorá hrala spoľahlivo, no s úpl
ným potlačením svojej individuality. 
Priveľmi pedalizovala, takže mnohým 
skladbám vtlačila úderovou ekonomikou 
priam impresionistický nádych (napr. v 
Schubertových piesňach). 

Komorné koncerty týmto recitálom do
siahli svoj druhý a súčasne i posledný 
vrchol. Pr íroda Doluchartovú obdarila 
veľkým hlasoyým fondom, prirodzenou 
muzikalitou, inteligenciou, čo ešte vďaka 
sovietskej speváckej pedagogike plne 

rozvinula a vyrástla na veľkú umelkyňu. 
Táto speváčka nemá technické problémy. 
Umožňuje jej to plne sa sústrediť na 
momenty obsahové, na r iešenie koncep
de študovaných d iel. Obdivuhodný je 
jej jemný vkus a zmysel pre štýl. Jej 
výrazové možnosti sú priam neohrani
čené. Dynamická paleta hlasu (najnov
šie sopránu oproti predchádzajúcemu 
mezzosopránu) siaha od najjemnejších 
registrov až k obdivuhodne silným, priam 
kovovo znejúcim dramatickým vrcholom. 
Medzistupne sú pestré, prechody m edzi 
registrami plynulé. Piesňam bez ohľadu 
na ich základnú náladu vie veľmi bez
prostredne a presvedčivo vtlačiť pečať 
svojej osobitosti, muzikality a vkusu. 
Obdivovali sme v jej podaní piesne 
Rachmaninove, Chačaturianove romancu 
Glinkovu i Prokofievovu pies~ň. K ne
dostatkom vystúpenia patrilo, lepšie po
vedané sklamanie prinieslo vypadnutie 
pôvodne ohlásených Ravelových piesní 
a v programovom bulletine zas neinfor
movanosť divákov s p rogramovaným ta
l entovaným sovietskym a zrejme mla
dým skladateľom Tariverdejevom, ktorý 
v troch majstrovsky spracovaných pies
ňach úspešne, mohlo by sa povedať pria m 
ideálne, spája výdobytky modernejších 
smerov s národným koloritom. Po dra
maturgickej stránke nemožno súhlasiť 
ani s dvoma záverečnými áriami z Puc
ciniho Manon Lescaut, ktor é síce ume
lecky vygradovali tent o piesňový recitál 
vďaka svojej priam fascinujúcej úrovni, 
no voči predchádzajúcim piesňovým čís
l am sa predsa len zdali nasilu v tesnané. 

Kladom posledného - Páleníčkovho 
koncertu (ll. decembra) bola jedine dra
maturgia : Janáčkova Sonáta es mol 
(fragment), Brahmsova f mol a Beetho
venova B dur, op. 106 p re kladivkový 
klavír. S výnimkou Janáčka, kde ume
lec stál pomerne najvyššie nad technic
kou problematikou diela a pomerne naj
tvorivejšie a najpresvedčivejšie vykres
ľoval pochmúrnu atmosféru, v Brahm
sovi a v Beethovenovi zásluhou nedosta
točného technického základu nemohol 
výraznejšie a úspešnejšie uplatniť svoju 
predstavu koncepcie. Ešte v Il. časti 
Brahmsa sa umelcovi podarilo vďaka 
svojej muzikalite vyvolať určitú atmos
féru, no aj tak koncepcii celku chýbal 
potrebný náhľad. Najtrápnejší bol naj
mä Beethoven, kde mnohé partie vy
zneli ako zápas s technickou problema
tikou skladby, takže kultivovanosť a 
tvorivosť boli temer odsunuté na ved
ľajšiu koľaj . 

Ako vidieť, veľkým prínosom poduja-

tia komorného cyklu sotva mohli byť po 
dramaturgickej stránke. Dramat urgia bo
la vynachádzavejšia iba v dvoch posled
ných k oncertoch. Akousi náhradou po 
tejto stránke bolo vianočné matiné SF 
- v koncertnej sieni SF '(26 .. decembra ), 
ktoré umožnilo vystúpenie madrigalistom 
pri SF a organistovi dr. Ferdinandovi 
Klindovi. I ked by sa na prvý pohľad 
zdalo, že dramaturgia tohto koncertu bu
de musieť preferovať príležitostné sklad
by, predsa i v takejto sit uácii sa uro
bilo mnoho vynachádzavého, ba dokonca 
sa na pódium dostali i dve premiéry 
slovenských autorov v precíznom muzi
kálnom a kultivovanom naštudovaní 
m adrigalistov. Styri madrigály na staré 
anglické texty od Jána Zimmera zaujali 
o(u tohto autora dosť vzácnou) intimitou 
a poetičnostou i pri všetkej náročnosti 
sborovej partitúry. Cyklus Koledy ná
rodného umelca Alexandra Moyzesa 
t{sborové úpr avy 5 známych vianočných 
piesni) vo vývoji autorovej hudobnej re
či, pochopiteľne, nemohli priniesť niečo 
podstatne nové, no svojou jednoduchou 
sadzbou, zvukovou vynachádzavosťou 
priniesli skladateľovi palmu víťazstva od 
publika. úspech zožala a j najmä ako 
prídavok zopakovaná úvodná úprava 
piesne Tichá noc od národného umelca 
Jána Cikkera v harmonicky modernom, 
odvážnom rúchu. Zaujímavé bolo t po
rovnanie dvoch Pastorel pre organ od 
Cézara Francka a Andreja Očenáša, kde 
štýl i inšpiračný zdroj skladateľov bol 
t ak diametrálne odlišný. V prvej polo
vici programu vinou zlého a oneskore
ného zapínania registrov veľmi utrpela 
koncepcia Fantázie g mol pre organ od 
Jana Ki'titela K uchai'a popri virtuózne 
zvládnutej Toccate a fúge d mol od J. 
S. Bacha. Pestrosť programu výdatne 
podporilo Buxtehudeho In dulci jubilo, 
kde sme okrem madrigalového sboru s 
organom počuli (i keď nie vždy v ideál
nej súhre) tónove i čo do intenzity far
by príbuzných huslistov B. Warchala a 
V. Benkoviča. Tento koncert zazname
nal ešte i po stránke návštevnosti re
kord: koncertná sieň SF bola temer vy
predaná, čo je v súčasnej situácii ná
vštevnosti komorných podujatí u nás iste 
povšimnutiahodný jav. 

Vlado Cížik 
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Orgeinové koncerty 
Jesenný cyklus organ·ových koncertov 

nebol bohatý. Prvé matiné sa uskutočnilo 
pomer ne neskoro, až 23. októbra, s účin
kovaním Feliksa Raczkowského (Poľsko). 
Druhé matiné (20. novembra), na k torom 
sme počuli J ána Valacha, bolo súčasne 
posledným organóvým koncertom roku, 
pretože Ra kúšanka Margitte Otrevelová 
ohlásená na december, musela pre cho~ 
robu vystúpenie odrieknut. Treba ešte 
spomenúť Vianočné matiné Dr. F. Klindu 
a madrigalistov SF, pravda, tento kon
cert bol mimo cyklu a mal príležitostný 
charakter. 

P~of. Feliks Ra cz k o w s k i je pred
staviteľom star šej generácie poľských or
ganových umelcov. V jeho progra me mali 
prevahu klasickí majstri (H. Purcell, L. 
N. Clérambault, D. Buxtehude, J. S . Bach 
a poľskí skladatelia z 15. až 17. storočia: 
Marcin Leopolita, Nikolaj z Krakova a 
Andrzej Rohaczewski). Z novšej poľskeJ 
t vorby hral skladby Mieczysl awa Surzyŕt
ského a Tadeusza Paciorkiewicza. Prof. 
~aczkowski sa ukázal ako rutinovaný 
mterpret. V re~istrácii bol p ohotový, jeho 
temp~ramentna hr a mala potrebný vý
raz, 1 keď v niektorých exponovanejších 
úsekoch realizácia nebola celkom precíz
na. Vzhľadom na pomerne úzky pohľad 
do organového umenia, ktorý bratislav
ské cykly poskytujú záujemcom v kaž
dom prípade vítame hosťovaní~ zahra
ničných umelcov, najmä ak uvádzajú 
dit;la vlastných skladateľov. (V danom 
pnpade t reba ešte upozorniť usporiada
teľov, že Bachova Toccata, Adagio a Fúga 
sa v posledných rokoch vyskytuje až prí
liš často na programoch na úkor iných 
skladieb.) 

O Jánovi Vala c ho v i možno kon
štatovať, že jeho interpretačné umenie a 
svedomitosť v príprave ukazujú stále 
vzostupnú líniu. Na svojom novembro
vom koncerte prekvapil aj smelým vý
berom programu, v ktorom boli zastú
pení iba skladatelia 20. storočia ba - až 
f!a Wiedermanna - dnešní skladatelia. 
Uvodná skladba Petra Ebena Laudes nás 
znova presvedčila o bohatej invencii toh
to mladého českého komponistu ktorý 
v každej organovej skladbe prináša nie
koľko originál nych myšlienok aj vo vy
užívaní nástroja. Jedinou prekážkou šir 
šieho koncertného uplatnenia jeho orga
n ových kompozícií je azda iba predi-
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menzovanosf častí, čo ľahko odradí in
terpretov od naštudovania a v publik u 
oslabuje p~iaznivý dojem, ktorý sklada
teľ dosa~ UJe pomocou sviežich nápadov. 
Organove pastely Andreja Očenáša si už: 
získali trvalé miesto v slovenskom orga
novom umení a tiež sú prejavom úsilia 
o netradičný štýl. P riaznivý ohlas do
siahlo aj celkom moderné Prelúdium 
Ilju Zieljenku. Naproti tomu Koncert pre
organ a mol od nemeckého skladateľa 
Herberta Petera . svojím klasicizujúcim 
štýlom sa dost nápadne vymykal z rám
: a progra mu. Pri uvá dzaní viacerých. 
Jednoznačne moderných skladieb si totiž 
akosi automaticky uvedomujeme že nový 
obs<:h by si mal vynútit a j nov-čt, prilie
h avu formu. Oveľa presvedčivejšie vy
znela n apr.. záverečná T occata a fúga 
f :nol slávneho pražského virtuóza B. A. 
W1edermanna. Táto neskororomantická 
skladba vďaka jednoliatosti štýlu a ob
sahu. ~osahuje aj dnes podmanivý úči
nok, JeJ autor vedel vdýchnuť nový život 
melodickú krásu a vášnivý pátos aj ta_: 
k ej "mŕtvej" forme, ako je fúga. Valach. 
ukázal aj pri interpretácii tejto skladby 
vyspelú muzikálnost a výbornú pripra
venost. 

A na záver ešte poznámka, ktorá ne
chce byť výčitkou, iba podnetom na za
m_Yslenie. Týka sa programových textov. 
V1eme, aké nepríjemné je informova! 
obe:enstvo o skladbách, o ktorých sami 
n~v1eme, nič okrem názvu - býva to 
pn vystupeniach zahraničných umelcov. 
V podobných pr ípadoch si vypomá hame 
lexik~lny:O:i úda jmi, a pod. - pravda, je 
to vychod1sko z nudze. No pri koncer
toch miestnych umelcov je možné získa! 
informáciu o skladbách a niekoľkými slo
ya:ni v~tvorit priaznivé ovzdušie pre pri
Jatie d1ela, "zainteresovať" poslucháčov. 
aby vopred vedeli, čo asi majú čakat. 
Nejde o rozbor formy, ale o "estetickú 
prípravu" posluchu umeleckými pro
striedkami, pravda, bez nevhodného fan
tazírovania. Spomínam to preto lebo 
sprievodný text Valachovho k~nceľtu 
uviedol množstvo skoro zbytočných úda
jov o jednotlivých skladateľoch, no nič 
o ·predvedených skladbách, hoci v danom 
prípade t o bolo veľmi žiadúce a ľahko 
uskutočniteľné. Týka sa to · samozrejme 
n ielen organových koncert~v. • 

·' Ladislav- Dóša 

Košické koncerty 
Do koncertnej sezóny 1966/ 67 v K oši

<:iach sa naštartovalo. neobyčajne ·ne.
smelo. Je smutné, že dnes už v 150-tisi
-covom meste odzneli za štyri mesiace iba 
~tyri koncer ty, i to b ez akejkoľvek vzá
jomnej súvislosti. Televízia, rozhlas, kva
lit né gramofónové nahrávky zrejme vy
volávali krízu koncertnÉihO umenia tak
mer na celom svete. No napriek všet
kým výhodám a kvalitám hudobného· re
produkčného umenia bezprostredný styk 
konzumenta s interpr etom vytvára onú 
:+vláštnu atmosféru estetického zážitku, 
ktorý sa nedá ničím nahradiť. Košickí 
usporiadatelia sa však túto spomínanú 
tzv. "ľudoprázdnosť koncertných siení" 
nepokúsili n ijako odstrániť. Ba práve 
<lpačne. V Košiciach ťažko hovoriť o 
<Organizovanom koncertnom ži vo te, opat
re,nia PKO v poslednom čase v nepros
pech koncertného života už prinášajú 
:svoje nevyhnutné - smutné ovocie. Na
stávajúca XII. KHJ už klope na dvere 
a nad tou sa treba poriadne zamyslieť. 
Dňa ll. 9. 1966 sa konal v dome ume

nia slávnostný koncert KRO z príleži
tosti 40. výročia rozhlasu na Slovensku. 
Dirigovali Jan š efl a Vojtech Adamec, 
-sólo na klavíri mal Jozef Grešák. Na 
programe boli tieto diela: J. L. Bella: 
S lávnostná predohra, Jozef Grešák: Kon-· 
cer t pre klavír a orchester, Dezider Kar
-doš : Východoslovenská predohra, Ano
nymus: Košická symfónia in D, V. F. 
Byst rý : Predohra k opere Detvan. 

7. októbra 1966 v evanjelickom kos
tole usporiadal PKO organový koncert 
Andreasa Buschnakowského (Lipsko). 
Odzneli tieto diela: J. J. Frohberger: 
'Toccata a mol, Sam uel Scheidt : Va riá 
cie "Ei du feiner Reiter", G. Muffat: 
·Toccata duodecima, D. Buxtehude: Pre
lúdium a fúga e mol, J. S. Bach: P re
lúdium a .fúga a mol, M. Reger : Intro
dukcia · a pasaccaglia d mol, Harold 
Genzmer: Sonáta (1952), T occata-Trio
Ciaccona, F. Liszt; P relúdium a fúga 
B-A-C-H. 

V rámci Mesiaca CSP usporiadal PKO 
·dňa 23. novembra slávnostný koncert za 
účinkovania KRO, bulharského dirigenta 
Emila Glavanakova a sovietskej h uslist
k y Oľgy Parchomenkovej. Predohra Obe
ron C. M. Webera bola iba rozpačitým 
úvodom, zato v Mozartovom Koncerte 
p re husle a orchester č. 3. G dur (K. 
,z. 216) sa dirigent (ale hlavne sólistka) 
predstavil štýlovým a m uzikálnym prí-. 
:stupom k dielu. Snáď t rochu preforsíro-

vaný "nemozartovský" tón O. Parcho
menkovej je v tomto prípade iba plus, 
pretože lén tak sa jej p odarilo prebojo
vať cez pomerne silný orchester (vina 
akustikY),.- Napriek tomu vyznel jej Mo
zart umel~ky dokonale a presvedčivo. 
Od bulharského skladateľa Alexandra' 
Rajčeva zaznela. Symfónia č. · 2. Nový 
Prometeus. Glavanakov sa snažil vyťažiť 
z orchestra základnú myšlienku - trá
p enie, obetavosť a boj za šťastie ľudstva. 
Toto dielo je však svojou inštrumentá
ciou veľmi vzdialené akustickým pod
mienkam veľkej siene domu umenia. 
Dychové nástroje, najmä plechy, prerá
žali cez celý orchester a zanechávali ne
príjemné rezavé zvuky, 

Krajská organizácia SSS a k ošické 
konzervatórium usporiadali 21. decem
bra v k oncert nej s ieni košického konzer
vatória komorný koncert z diel súčas
ných slovenských skladateľov, ako a j 
svetových skladieb v podaní východoslo
venských interpretov. Prevažne boli uve
dené diela skladateľov východosloven
skej p rov eniencie. Mohli by sme tento 
koncert považovať za prehliadku naj
novšej tvorby východoslovenských skla
dateľov a práce východoslovenských in
terpretov, keby nezostal ojedinelý a ke
by sa v budúcnosti pristupovalo k po
dobným koncertom reprezentatívnejšie 
tak vo výbere skladieb, ako aj interpre
tov. Vlastimil T ichý (klavír) z klavír 
neho výťahu baletu Radovana Festa Spi
šiaka Princezná so zlatou hviezdou za
hral Suitu (z toho istého baletu inštru
mentálnu suitu na nedávnom sväzovom 
koncerte hral KRO) a lyricky podané 
Larghetto z Metamorfóz Eugena ::>uc'Io
ňa. IL sláčikové kvarteto T eodora Hir
nera predviedli Juraj Illéš (I. husle), 
Václav Císafovský (II. husle), MiroslaY 
Linha (viola) a Zdenek Jindra (violon
čelo). Neraz ocenený a uznaný Ivan So
kol uzavrel prvú časť koncertu z.:1u iíma
vými Pastelami Andreja Očenáša. Druhú 
čast otvoril Jozef Grešák. Sám autor za
hral rytmickú a farebnú klavírnu sklad
bu Rotory (1966). Olivera Messiaena 
predstavil Ivan Sokol organovým Na
rodením. Od toho istého autora zahra l 
Peter Toperczer Fantaisie burlesque. To~ 
perczer tu opäť potv rdil svoje predne
sové a technické pianistické kvality. 
Ak ousi pointou večera mal byť Koncert 
pre klarinet, štyri ľudské hlasy, recitá
tora a bicie od Tadeáša Salvu. [Karol 
Klocáň (klarinet), Peter Gažo, čle'!l. SD 
(recitátor), Gejza Szabados (bicie), Mar-· 
tin Hruška (réžia) .] 
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Dialóg juhoslovanskej tvorby 
Naša hudobná 'Verejnost, dokonca ani 

užší kruh hudobných profesionálov, ne
má h lbšie vedomootli o súčasnej j:uhoolo
Vtaillsrkej hudbe. Dl!horoč:ná oolúčenost 
nášho a jwh!oolo!VIéln!&kého s.veta v päMe
sialty·ch ro!rooh vykonaJ. a s 'Voje : izoJ.á eli la, 
nedos·tatok v:záj.omných informácií a 
blavne abse<ncia Žliivých kontaktov s hud
bou, to ;všetko sa premieta ako vyči<ta.vý 
meň až do nášhlo sút'3Silého hudobného 
žirvota. Aj .napriek tomu, že kedYISi - v 
20. a 30. rokooh i krá~o po druhej SIVe
tovej :vojne -to bol vztah ŽÍIVÝ, hoci pre
va~h.a našej lrultúzy bola evidentná. 

Dnešná JuhDSláiVIia 'Však ~je intenZÍIV
•nym Žii'Votom. Predovšetkým sama t;vp.ri
:vá oblJas.t sigJ1Ja!]_Wu!je, že tu doo1o k ver
kému pohybu, kJtorého cieľom je vy;row
nat krok s ostatným európskym hudo:b
nýtm SIVetOiffi. 

Pod>netom na ÚJVIahu nám môže byt 
Muzi·Čik:a tribfula v Opatii, ktorú v dňoch 
13. až 16. olclóbra u sponiadail. Sväz ýtrho
s1ovan&kýcll &kiladaterov. Niekorlro dní v 
=ámom kúpeľnom rn€1Ste na Jadrane, 
ale ako nabitý·Ch prehrávkami hud•by 
z magnetofáno:výoh zállnamov i zo ~ivých 
koncertných prodUik!cdí! Sestdesiat skla
dieb veľkýoh orohesrtrálnyah koncepcií 
aj komonnýcll úitva.rov zhruba z pos.le!d
ného roku - to je už príleždrtoot, čo sa 
pniam p0111ú:kia na úvahu. Pre pooluoháiča 
dôvenne nie ve!mi oboznámeného s pro
filom jlll!hookwanskej hudobnej 'k,UJlltúry 
bola príle".lttos.tou tým závažmejšou, že 
Muziôkla trfubina nem:a:la reprezerutaltírvny 
oh.araklter. V Opatid sa predk!ladá vše'!Ko, 
čo nové sezóna pnini.esla, s čím sami 
skladateLia ptidhádzlajú ,pred odbomú 
verejnost, bez výberu a dramaturgiokých 
zásahoiV. To má SiV'oje kilady a zápory. 
7Jamievajú tu 11 tesnej konfrontácii diela 
nerO!VI!lakýoh krvalit, diela ploché a bez 
ds.kier>ky tvooioveô origina..J:i,ty vedia skJ.a
dieb, kltoré ašpil"Ujú na yyšší priemer. 
Ale čo je dôleži.tejšie: ibo je slrubočnoot 
ši,rokého štýlového prejavu, v kitorom sa 
pohybuje tároo na,j:Sú.časnejšia lrulitúre Ju
hoo,láivie. OSJtárva ;v nej prie:srtor oo na'j
avantgardnejšie tvorivé ,postl.l)py, yybí'ja
júce sa v aleatorike a v seriálnyoh tecih
nikách; nevyhýlba sa aiilň tendenciám, 
ikitoré nechcú radikáll!le popr>iet kO!llbi.
nuitmý výlv'Oj a pridŕž;ajú sa :tTadň:člllej or
ganizácie hlll!dO'bného materiáJJU. A neme
nej SJilný - ove!a VJiac než na.prľk!l:ad 
u nás - je trend usiLujúci sa o SYIIlil:éru 
všetkých týchto .p.rrVIkov, smerov, prúdov, 
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tendencií, tváirtnych postupo.v a proti
k!ladlného myslenia. Je to dialóg >Wonby, 
obrovská splef C!Sitetiokýoh koncepcií i 
tvOIIiiVý·oh programov. Je to dialóg, viim;o
rom sú generačné o:tállky dniliotné, lebo 
tu ide o sarmotmú pers.pektíiVill ju:hoorlo
vans·kej hudlby. Teda o dis:kusiu, v klto
rej ani národná príslušnost autor.ov z fe
derámych republík nehrá tú nlajia!k:fluál
nejši.u úlohu, lebo rväčš-ine awtorw ide 
o niečo ovdac: prekonať hranice, ktoré by 
ioo hudlbu uza,tváTa1i cto tesného výrazo
,vého pii'Iies;toru a nevzbu:dzova~·i nádeje 
v procese ,začlenenia do širšieho svatotvé
ho alebo ;aspoň eurqpsokeho pr.údu. 

Je táto ~a na&koutku oprá'VU'lená? 
PriS/Vedčíme, aik zvážime najmä elclekltú
ci$bi.oké i\Tl}lyrvy, kltoré taŽli;vo dolieh'aljú 
n:a súčasnú j;uhoolovansikú hudolbinú tvloir
bu, JOO.e 'ľahko ro2loznáme prvky preiViZl<lJté 
od Stoclkhausena, Nona, Lutos·tawského, 
St ravilnsikého, Proko:fiieva a mnahý;o'h ďw
šíoh sklada:tei:skýoh osobnos.tí. Týmdlto ná
znakmi sa juhosJ.OIV'alls>ká hudba len hem
ží. Praov;da, je to pr.i,rodrz;ený l'!Ub súčas
ného stavu, s.prie\\Todný jav h:ľadaalňa. 
skúl'lll8il1'Ía, &tvárňqvanria pomocou nových 
i nedáovno upla;tli'l•cwaný.ch postupov. 

Nemá 7llllysel h'Oiv<Wit o jed!noltllivých 
skiladbách. Bol by to p.isate!siký ll1Ja.r'aJ1;Óil1, 
práove tak ako nľm bol .pOŠluoh boi>kýoeh 
die!!, ktorý môže yydržat IV plnej aper
C@čnej pozonnOSiti len na to prdJVy;kln u:tý 
pr>o.fesi<O!nál. Len~ z predimen:zJO!V'an~ho 
objemu d>ojmJOV ulbklvdev:a niekoľko ch.a
ralkteríi.stiokýoh. 'krtJocé mô~u do>kires'lJ.t rám
cqvý profil súČiaSII1ej hudobnej 1)vQroy ju
hosJ<Mmských sk:l.atiateľov. 

Poocíipy a Jtoohmolo~t:ké pootupy No
vej hUJdrby :m-ejme značne provdkuijú j;u
hroSI1<wooský]clh SlldadmeLcw. Popri ddelaoh, 
kitoré sú ,plagliá.~om za:hrool1ča1ýldh vzooov 
alebo :ružiijlkoVáMidú nové ;prtvky na spô
sob ZNiuk'()IVýcll lrulľs, o,dZillelo na MUlZičlke 
tnibilne niekol'rko vecí, s!ubuj;úcidh 'Uipl~
nenie skultočnej umeleckej bqdnoty. Na
prikJm:l v diele Dve hiadku rpre spev, tll<l!U
tu, hu:s>l.e, k:l<aiVírr a maglnetofóm)IVý pás 
s elekit:ronioký!mii 2lVlUik1mi z generráltoca od 
Riadka Mia.xJiJrnlotv'>ča je ma:gmetofónový pás 
preSI!le v;kOITljpCI!10vaný do pantliltúry a vo 
vzflahu k os.tatnaj seiliállne konoi!pQVJainej 
hudlbe VyJŤIVára skiutočne ne~Všedné efeikity, 
najmä eohO!Vé a diozv:u.ko:vé. Celok je poe
tioký a yÝir'al:llile farebný. S obdobným 
ú:s[)echonn kiom;pooul}ú aj ďa:lší skiladateHa 
- na:pr. fl\llO Malec, Mila~n StiilbiJ.j, Miolko 
Kelemen a i. K elemenwa Judita patrí · 

k naj!pozJo'rulh.odlnejším typom. V kombi
náciách ko111ikn;étmych 21V'Ulkov s ele!krtrO!IliC
kýmri ·sa črltá úsi1ie o sy~tém a nárrOČ'Post 
na subjeikltÍIWlY fanltasitiiCký SIV~t. Aj Eqhos 
a PlaJIJ.ete od Iva Miarlca sa ;vymy:k;aijú 
:z: bež:néhlo priemeru., hlavne vo 2lvukowom 
;výsledku l:a:boraltómej prá.ce, hooi jeho 
nedostatilrom - takým častý:m v elekJtro
rlliOkej hud!be vôbec - ostáiVa miera času. 

Osltatná hiU.dlba jooooloval!l.Síkých ~l.a
d,laJte!OIV nemá jeldtnotný rá:z: ov jeldnOill'l 
PliPade :iln:kil'inruje k ful!klómej bá~, 
ov ilnom k neoklllasiciann:u., v ďalšom Iru 
,,kla&ikom" modennej hudby pnvej polo
Viice 20. stor. No naj:s<illinejší je pníd čer
pajúoi kalei.dJoolk:<Jipd:oky z týMto rômych 
o1b1astí i zo slf éry M~oa n orva. No ak 
dbľdeme skil'a.dlby, k!toré by neprešllti prís
nejšou dJ:iann.aWIL'gio1rou selelkcdO/Il, dostá
vame sa k veram pesrorému a diiferencD
vanému obrazu. VymlVi>hnime domiiiWJll.tY 
telj:to Ill07Jairky. Symfónia Íll'l Jo' od Vasó;1itla 
Mo~am .je plná OO!Pätia a 7)Vllllkovýclh 
h<llrl!nooickýeih !lwilimriná:cií, riešd stiamn.u'tie 
cj'lklli•okej úoomy do jednolialteho d>r>ama
tuorgi.'dkého oblúka K:ainltáta AJ.olj,za Stre
botnjiaka Elmitlatla smrti IVYchádm z von
klajšk.u a n®reniká k samej podst:a'te 
SIVojho s.udetu. Len N" ojedlilllelý>Cih prí;pa
dooh zaujľ:ma illllve\I'lčnou vyrnachádZaivos
tou. Rlaipsódia pre onchesiter a Vli:olončelo 
od Z'Vlond>m:Íll"a MocrkcMča je ty!Pickým 
príkD.adom romanmdkého a"tlalvdrzlmu. Dia
lógy pre fi!Janhtu a k:larilnet od I. L. Kaldn
srkého striedajú seriá:lnu techniku s neo
klas'ioiS!Ilickýnú illl>tonáciami, I)OC!hop:iteirne, 
s uovedomeným zámerom. ·Rríklad.om zJa
ujimwej syml»ózy fo1ldói111eho výohoidis
kia a mooeii1Ilélho hudlQb'né\hJo haibi>tu je 
S0111a'ba fo.Jikl011Illél od Wa&tiimira NHroloN
skélho. P.re náš V'k.UJS je v nej priim~ra na
turálnej dmsbilky a vonkatlšiclm <Lrama
tiizmu no emooi.onállnu Ú:PI"Íffinost jej 
'U<P'l'iet nemoržmo. lttl.ý autor, naJPr. Ber.i!sllal\1 
Fopovd.~, pr:i.slahá výrLučne ma nOIVÚ orga
ni~u malteriá.rLu a V'O svo.ili.ch Didir'ak
cdáoh - kance:nt pre orcllesrt:er - sa pliO
s<tniedilrnimi symfonického telesa pokúša 
dosiahnut kolonislt>ioké a šumové efektY 
až eilelk.tronickej proveniencie. Josip Ktal
čič je nespOirllle VYIIlachádza!Vým aUJtorom 
v mvenoi[ aj ·vru 7WJU'kQvej impresid. V ba
l etnej hudlbe .Zača.~ovaný hráč ~ Sitriie
dia nielrollko šotýlovýah MI1UihOV raz Viiac, 
raz menej prí1;a01'iJVý,oh. Tam, kde oPúšťa 
tradičný záJk\100 je JJ.:aJj.pô,vo'dnejší. Rov 
nako Dve prelMlá od Lily FrajdQvej 
písané pre harfu - sú nenárOiČ!Ilé, no n e
konovenčné prejavy e,qpresionisbi.dry za
meranej hiUid.by. K autorom., kitorí dosa
hujú prednú hranicu juihooliolvalllskej hu
dobnej kuJitúry, patr.i.a Rudolf Boruči so 

sk>~adbou Symfónia le.sta, Pa'Vile Merku 
s d[elom IITlf\Tokacdone pre hiar!fu, kllavír 
a metalofón (s výibOirlllýmd 7Nitťk'OIVÝilll 
efelk.trrni) a mnoho dlarlší•ch, ako B. SakaX; 
Z. Oiglič, N. Njtirič., B. Arni'Č, P. ŠLv1c, 
K. F:ribec, V. MiliOŠeviC a M. Upovšek. 

V tejibo s:(uv:islnst:i by sme dh'Cel!i vys.lQ
'Viit jednu my&liienlru, hy,potéz.u čd skôr 
iba dojem. Uporz;onniť na blí:2lkiost p roble
martiiky našej súčasnej hudby s juhoslo
vanskou oo bií~osť oboch hud·obných 
SIVetov, Zr kltorýcll sa h ádJaim predsa pre
mieta slwOOSiká lJios>polňltosť, mwonok sa. 
prejlaivujúca v i<ntonačnýdh filiáciách. Ak 
sa naša hudobná klu-ttúa"a po druhej sve
tavej vojne vyw.íjala evolooným s.trieda
nírrn no.výcll štýi1ov:, keď hudobný výraz, 
ptí•značný h oci pre k0111iec štyridsiatyC'h 
r.dklav a najmä roky pätdeSiialte (hLarVIIle 
v Cecháoh), nie je akceptabdJll!lý pre tvor
bu dnešnú, nachádzame. v J:uhoslá:vii•i tie
to staršie tendencie a smery vedlia seba 
v 7Ji!vom t;vorWvom dialógu. Na druhej 
Sltrone mnohé výrzmamné oblasti inkldrnujú 
k n.ášun:u s.vetu, na,pr. vo sfére srru!bjeikltw
nelho lyrtemw, s!Wežeho neoldaski:2lmu na
vo:d'l.iujúceho na domáci pôvod, aj vo sfé
re hl'adan.i.a výohodisoka zo stretnutlia to
náillnej a ar'b0111álnej hudby. ú silllie ne:osta.t 
v trttdícii a na druhej strane nepoddat 
sa or;todoxným stanov,iskám, kltlorými j e 
z v:eikej čalstli pozrmtčená !'llaPl". hrudiba 
Záipadu, je prfrzma;čné v n:a:jrvšeobe~ejšej 
miere 1:laik pre našich, ako a j pre JUho
slCliVlailSký.cll sklia'daterov. Už z tohto dô
vodu by neškodiilo poznávať juhoslovan
skú hudbu vi>ac a súsbarvnejšie, alko to 
oolo dos<iiaJ. Ved v nej ide o obdobný 
d<i'alóg, akým preohá!dza.la. či ešte prechá
c:lzl i naša kuLtúra. 

Milan Kuna, lgGr Vajda 

KONKURZY 
Riaditeľ Státnej filharmónie Ostrava 

vypisuje k o n k u r z na miesto hlavné~ o 
dirigenta orchestra. K žiadosti treba pn
ložiť životopis, potvrdený opis vysved
čenia o ukončení hudobného vzdelania a 
doklady o doterajšej praxi. Predpok~a: 
dom je najmenej päťročná prax v pra~1 
s orchestrom a zahraničné umelecké sk'!-· 
senosti. žiadosti s dokladmi zašlite naJ
neskôr do 18. februára 1967 na riaditeľ
stvo Státnej filharmónie Ostrava, pošt. 
priečinok 48, Ostrava l. 

Riaditeľstvo DJGT v Banskej Bystrici 
vypisuje konkurz na voľné miesto hlaso
vého pedagóga s povinnosťou lektora. 
Prihlášky zasielajte na a dresu: DJGT, 
Nábrežie Dukelských hrdinov 3, Banská 
Bystrica. Možnost nástupu ihneď. 
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Novákovo kvarteto nahralo na zájaz
de v :Zahraničí Kupkovičovo kvarteto 
Cluster-Dynamique-Glissando v štok
holmskom a kolínskom rozhlase. 

• • • 
12. decembra 1966 uskutočnil Sväz ru

munských skladateľov v Bukurešti 
úspešný koncert z diel československých 
skladateľov, na ktorom odznelo Kvarte
to Michala Vileca, piesne z cyklu Ako 
hviezdy padajú od Andreja Očenáša a 
Kolokvium pre päf nástrojov a šepot od 
Jana Tausingera. 

• • • 
Casopis Unterkärntner Nachrichten z 

ll, ll. 1966 priniesol kritiku o vynika
júcom klavírnom koncerte Evy Fische
rovej-Martvoňovej vo Wolfsbergu (Ra
kúsko) 4. ll. 1966. V prvej polovici kon
certu bol na programe Haydn, Sucho
ňove Metamorfózy a v druhej polovici 
s orchestrom Beethovenov koncert c 
mol, op. 37. 

• • • 
V decembri 1966 sa uskutočnil jubi

lejný autorský koncert z tvorby prof. 
Stefana Némeiha-Samorínskeho z prile
žitostí jeho 70. narodenín. účinkovali: 
H. Gáfforová, dr. G. Papp, P. Farkaš, 
E. Pappová a Slovenské kvarteto. 

• • • 
Karlova univerzita vydala Sborník pe

dagogické fakulty UK k šesfdesiatym na
rodeninám prof. dr. Jozefa Plavca, Dr. 
CSc. Sborník obsahuje príspevky našich 
i zahraničných autorov z odborov hu
dobnej pedagogiky, interpretácie, hudob
nej histórie, kritiky a state o diele prof. 
dr. Plavca. Objednávky treba zaslaf na 
adresu: Dekanát pedagogickej fakulty 
UK, Praha l, M. D. Rettingovej 4. 
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. Serenádu pre sláčikový orchester Euge
na Suchoňa predviedol l. novembra or
chester izraelského ·rozhlaSu . v · Jeruzal~ 
me. 

• • • 
Monografia d~. E. 'zavarského o J. ~ 

Bachovi, ktorú pripravuje Státne lludob· 
né vydavateľstvo (aj pre členov Gramo
fónového klubu) v pláne na rok 1967, na
šla veľmi pria.m.ivý ohlas (už v rukopise) 
aj v cudzine. Do vydava.tefského plánu ju 
zaradilo aj Polské hudobné vydavateľstvo, 
ktoré ju mieni vydaf v počte desaf tisic 
e"emplárov. Monografia je venovaná pa
miatke Alberta Schweitzera, ktorý .ešte 
tri týždne pred svojou smrfou napísal 
autorovi · pelmý l!ist, ked' sa od svO<jich ne
meckých priateľov dozvedel o práci a 
o venovaní. 

• • • 
Kruh priateľov umenia v Nitre bol už 

neraz vyhodnotený ako jeden z najlep
ších na Slovensku a v novom roku opäC 
potvrdil, že toto uznanie si plne zaslu
huje. Na Nový rok pripravil v katedrál
nom chráme spoločný koncert známeho 
umelca dr . . Ferdinanda Klindu (organ) 
a sboru madrigalistov pri Slovenskej fil
harmónii v Bratislave pod vedením di
rigenta Ladislava Holáska. Odzneli diela 
J. S. Bacha, P. Roškovského, B. M. Cer· 
nohorského, J . Fr. Dandrieuh'l, Fr . 
Schiitza, C. Francka, W. A. Mozarta, J. 
Rosínského, M. Schnedra-Trnavs'kého, 
Ch. M. Vidora a iných. 

• • • 

V Nitre 6. l. vystúpil Akademický sbor 
poslucháčov a absolventov Státnej uni· 
verzity v Gente (Belgicko). Na p~ograme 
mali Palestrínu, Orlanda Lässa, flám
ske ľudové piesne, spirituály a klavirné 
diela z tvorby Mendelsohna, Debussyho 
a ďalších (sbor 8. l. vystúpil aj v bra
tislavskom dóme). 

- Tlačia Polygrafické zävody 02, Brat islava , ul. 
Febr uär ového v!tazstva 6/d. - Vychádza 10 
razy do roka. - Vydávanie povolené PŠK, č!s
lp HSV-19521 57-C. - Rozširu je poštová novi
nová služba . Objednävky a predplatné prlj!ma 
PNS - ústredná exped!cla tlače, Bratislava, 
Gottwaldova nám. 48. Možno t iež objedna t na 
každej pošte alebo u doručovat ela. Obje dnáv
ky do zahraničia vybavu je PNS - ústre dnli 
expe d!c ia tlače , Bra tis lava Gottwaldova ná m. 
48/VI L Cena Kčs 3.-. C!slo z adané do tlače 
14. januá ra 1967. 

K-11•61193· 

Koncom októbra. vy~lalo Hudobné in
formačné stredisko v spolupráci s Domom 
čs. kultúry v Berlíne skupínu umelcov, 
a t.o Evu Fischerovú (klavír), Martu Nit· 
ranovú (spev) a Václava Benkoviča (hus
le) na niekoľko koncertov do NDR. Kon· 
certy sa usporiadali pri príležitosti život
ného jubilea prof. Alexandra Moyzesa. 
v programoch koncertov boli mela jubi
lanta (osobne prítomného), a to Suita 
e mol pre klavír, Poetická suita pre husle 
a klavír a cyklus piesní V jeseni v pre
klade Mila. Samku. Na. koncertoch spolu
účinkovalo Dychové združenie orches.tra 
Komickej opery v Berlíne, ktoré pred
viedlo skladateľovo Dychové kvinteto. 

• • • 
Na základe predchádzajúcich rokovaní 

bratislavského Hudobného informačného 
strediska so Svä.zom rakúskych sklada
teľov sa v dňoch 27. a 28. októbra usku
t.očnili v Grazi a vo Viedni dva kon
certy Komorného združenia bratislav· 
ského rozhlasu s dirigentom Vlastimilom 
Horákom. V programe koncertov popri 
dielach rakúskych skladaterov zaznela 
Sinfonia pastorale od J, V. Stamica a 
prvé predvedenie Styroch skladieb pre 
sláčiky od Eugena Suchoňa. Rakúska 
denná tlač hodnoti vystúpenie orchestra 
a dirigenta ako vynikajúce. Z programu 
zaujala predovšetkým skladba Eugena 
Suchoňa, v ktorej sa vyzdvihuje stme
lenie "domácich" melodických prvkov s 
prostriedkami Novej hudby. 

• • • 
Ladislav Slovák, šéfdirigent Slovenskej 

filharmónie, uviedol v novembri na ve
rejnom koncerte rozhlasového symfonic
kého orchestra v Helsinkách s veľmi 
pekným úspechom Meditáciu na moteto 
H. Schiitza Blažení sú mŕtví od J ána 
Cikkera. S tým istým orchestrom nahral 
aj IV. symfóniu Alexandra Moyzesa, 
ktorá vzbudila u hudobníkov za slúženú 
pozornos€ 

V januári 1967 uviedol Ladislav Slo
vák na verejnom koncerte v . Budapešti 
s orchestrom budapeštianskeho rozhlasu 
Orchestrálne štúdie Jána Cikkera. 

• • • 
8. decembra m al Ján Valach so· Sym

fonickým orchestrom v Haberstadte kon
cert, na ktorom uvíedol Cikkerove Spo
mienky, Očenášovu Suitu z baletu Vr
chárska pieseň a Kardošove Piesne o 
l áske v podaní R. Stúrovej-Illenberge
rovej. 

Niederiisterreichisches Tonkiinstleror
chest-er pod vedením Gustava Koslika 
uviedol úspešne Rapsodickú suitu pre 
klavír a orchester od Eugena Suchoňa. 
Sólový part predviedla mladá holand
ská pianistka Tors Ander des Wytgard. 

• • • 
Riaditeľstvo Salzburger Festispiele 

oznámilo program na r. ·1967: Nové na
študovanie Mozartových opier Cosi fan 
tutte, Ascanio in Alba, reprízy opier F i
garova svadba a únos zo serailu, ďalej 
opery: Carmen a Boris Godunov. Na 
symfonických koncertoch bude popri 
viedens.kej filharmónii účinkova( i praž· 
ský filharmonický orchester a symfonic
ký orchester z Clevelandu. 

• • • 
Viedenská Volksoper pripravuje na 

jar 1968 vlastnú produkciu amerického 
musicalu West Side Story od Leonarda 
Ber ns teína. . . . 
Tradičný nicolaiovský koncert, k torý 

sa každoročne uskutoční na pamiatku 
prvého koncertu Viedenských filharmo
nikov za dirigovania Otta Nicolaiho, 
usporiadajú v aprfli 1967. Odznie na abo~ 
nentnom koncerte Viedenských filhar
monikov. Viedenská filharmónia uvedie 
v sezóne 1967 koncerty pod taktovkou 
mnohých slávnych dirigentov. Na zo
zname sú: Claudiu Abbado, Georg Sol
ti, Eugen Ormandy, Zubin Mehta, ďalej 
Lorin Maazel a Karl Bôhm. 

• • • 
Vo viedenských ateliéroch Rosenhiigel 

nakrútili Cajkovského Labutie jazero s 
protagonistami anglického baletu Mar
got Fonteynovou a Rudolfom Nureje
vom. Film vznikol za spolupráce vieden
ského Thalia-filmu s rakúskou a zápa
donemeckou televíziou. Dekorácie navr
hol Nicholas Georgiadis. Orchestrálny 
part brali Viedenskí filharmonici pod 
ta ktovkou dirigenta londýnskej Covent 
Garden Opery Johna Lansburyho. 

• • • 
Sovietsky skladateľ Jurij Saporin -

autor opery Dekabristi - zomrel IO. de
cembra v Moskve vo veku 80 rokov. . . . 

Bruselská filbarmonická spoločnost po· 
žiadala aj u n ás známeho amerického 
klaviristu Júliusa Katchena o prednes 
diel Johannesa . Brahmsa a gramofónová 
spoločnos( Decca uzavrela s ním zmluvu 
na nahrávku všetkých Brahmsových 
klavírnych skladieb. Len naši koncertní 
usporiada telia zatiaľ neprišli na to, čo 
je Katchenovou doménou ..• 



SLOVENSKÝ · HUDOBNÝ FOND 

VYDAL TIETO SKLADBY ZO SLOVENSKEJ HUDOBNEJ TVORBY 

.Juraj Hatn'k: CANTO RESPONSORIALE 

pre 2 sbory a tympany je nielen dôkazom progresívneho vývoja tohto mladého 
- i teoreticky a kriticky činného - skladateľa, ale aj trvalým prínosom slovenskej 
hudobnej literatúry pre chórioké obsadenie. Za podklad slúžia výňatky z básnickej 
zbierky Vojtecha Mihálika Tŕpky a z listu apoštola Pavla Korinťanom. Prvý text 
(sbor IL) je zhudobňovaný netradične, s prevahou Sprechgesangu a malej aleatoriky, 
druhý polymodálne, tradičnejšie (sbor I.) - pravda, skôr v zmysle notácie než 
v hudobnej faktúre; tá i napriek schválnym archaizmom (alebo práve preto) má 
mnoho harmonickej smelosti. Striedanie týchto dvoch spôsobov !(Il. sbor je spre
vádzaný tympanmi) vytvára rondový pôdorys, pričom v II. sbore možno vybadať 
organizujúci princíp chiaccony, v I. sbore zas fugátový. K zjednoteniu oboch dochá
dza v záverečnej superpozícii sborov, kde všetci speváci prednášajú nádhernú Pav
lovu apoteózu lásky. 

Tibor And.rašovan: IKAROS 

Klavírny yýťah baletu v 5 obrazoch dokumentuje súčasný profil autora známeho 
najmä z úprav a montáží slovenských Iudových piesní, jeho úsilie o zmodernizovanie 
svojej hudobnej reči. Ikaros počíta aj s použitím elektronických partií, resp. pomocou 
obyyktých nástrojov sa snaží yyludzovat zvuky im podobné. Balet už bol predvedený 
súborom SND a dodnes je na repertoári. 

Dja Zeljenka: STRUKTúRY 

Vydanie tejto skladby renomovaného autora mladej slovenskej skladateiskej ge
nerácie je záslužným činom, lebo ide nesporne o jedno z najlepších diel posledných 
rokov. V jeho orchestrálnom toku sa striedajú úseky aleatorické s fixne notovanými, 
proti sebe stoja skupiny dychových nástrojov (drevených a plechových) a sláčiko
vých. Prvá vyrastá zo striedania dvoch pättónových štruktúr, druhá väčšinou 
z dvanásttónového clustra. Dychová skupina rozvíja bohatú rytmickú kombinatoriku, 
pôsobí expanzívne a aforicky, sláčiky yyužívajú netradičné spôsoby yyludzovania 
zvukov - glissandá, vibrata, šumové pásma atd. - zaujmú kontinuitnou povahou 
yyužitia zvuku. Výsledkom je zvláštna, typicky zeljenkovská expresívnosť až bala
dičnosf, ktorá napriek všetkým novotám priraďuje Struktúry k základným dielam 
modernej slovenskej hudobnej lrultúry. 

SLOVENSKÁ HUDBA, časopis Sväzu slovenských skladatefov 
Číslo 2, ročník Xl. Cena Kčs 3,-
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BURLAS: 

• 
J· e 

'V' ..,_ 

mozne 
IBA. 

radikálne 
kritické 
·myslenie 

V tých to dňoch sa do · centra našej pozornosti dostávajú 
opä t staronové problémy okolo n evyjasn ených problémov 
smerovania hudobnej avantgardy, o zm ysle niektorých kom
pozičných postupov Novej hudby, o vývinovej kon tinuite, 
o sta rom obecens tve a novej hudbe, a n ie v pôslednom rade 
i morá lnych konfliktoch skladateľa v súčasnom svete. 

Na všetky tieto otázky hľadala odpoved' i diskusia s pr of. 
T. W. Adornom. J ej redakčný zázna m predkladáme ver ej
nos ti nielen ako d'okument, ale a ko a ktuálny podnet a j edno 
z možných - a rgumentami podložených - stan ovísk. 

Niekitoré skúsenos·ti, kitoré pooh ád2lajú zo skúm:ani:a tradičných for iem alebo ktoré 
m omo oz.naóiť za všeobeoné formové PI1ia:lcipy, rnoržmo využit a j v Novej hudbe,- takže 
ich ani v súčas:nom úsilí o nové formy nemôžeme negovať. Spomín am to v s:útv•islosíti: 
.s tQtálJne or~ou hudbou , kde predsa 1lrebta urobiť niektoré koreMúry a cause 
vnúttornej ,lóg!iky :Jlormy a šta:uiktúry foriny . Ale · naZdávam. s:a, že iáklJadn á myšlienka, 
zák!ladná idea formy sa>očíiva v súhrne centr!i,pétá,Jnych a cent rifugálnych sí~ hudby, 
k to·ré treba· reš'Pelktovlélrt aj v novšej hudbe. Je , samozre jm e, otázne, akými prostried-; 
kalmi a na akej ÚlľOIVi!l:! . ·sa mk deje .. P~á de::fiinícia· profesora Blumeho., že podstaJtou 

9t 



foxmy je p11ilncíp ritornellu a epizódy, ted:a niektoré štnikltúry, Jm.oré s:a V\Židy opaku,j.ú; 
a tendencie, odlišné <X! týohto š~! je ~e azd~ _aj. dnes; aktu~ ;a m~}ím, ~e 
aj Nová hudba a nOIVa focma mus1a beto zakladlll,e prmcfpy formweho stv~.neaua 
rešpekitova.t. · 

ADORNO: 

Je samozrejmé, že neariikulova.né umelecké dielo nie je umeleckým dielom, že je 
iba cha.o,tické, hoci jestvujú krajné prípady celkom chao.tických tvarov - ako napr. 
klavírny koncert Johna Cagea - ktoré práve touto cha.otickosi:ou získa.jú istú silu. 
lebo samotná organizova.ná nezmyselnosf akoby vytvárala. istý zmysel Teda aj tu 
treba postupovai: veľmi o,pa,trne. Nebezpečenstvo takýchto úvah je vždy v tom, že 
sa uvádzajú myšlienky vo všeobecnosti značne presvedčivé a správne, ktoré pri 
aplikácii na špecifické problémy predsa len príliš ľahko prechádzajú v niečo ako tzv. 
večné normy, ktoré sa potom spredmetňujú, fetišizujú a s vecami samotnými v pod
state už nemajú nič spoločné. Myslím, že aj tu treba rozmýšľaf veľmi diferencovane. 
Vôbec n echcem popieraf, že jestvujú isté momenty, bez ktorých dômyseLná hudba. 
vôbec nie je možná. Ale v tom okamihu, ked' sa tieto momenty usilujeme vyabstra.
Jíovat: a vytvorit z nich invarianty, ktoré ·potom majú predstavovai: akési zákonitostí. 
začína to byf problematické. Iste mU.sí teda v Novej hudbe a v každej hudbe 
jestvo'Vať niečo podobné a niečo nepodobné, lebo si myslím, že iný orgamzačný 
princíp ako princíp podobnosti, odlišnosti alebo modifikácie je sotva myslitefillÝ. 
Ale práve ked' hovoríme o organickej diferenciáeii, treba si ujasmf, že íá.to diferen
ciácia sa vlastne môže uskutočňovaf vo veľmi širokom meradle, a tým sa môže 
vzcJaľovat priamo o sv'etelné roky od tradičných predsíá.v ritornelu. Azda v tejto 
súvislosti môžem uviesf príklad. Ide o Bagately Antona Weberna, ktoré sú celkom 
atematické, voľné skladby bez opakovaní. V prvej časti týchto Baga.tel sa. vytvára. 
harmónla z dvoch dvojbmatov v hlbokých polohách, z dvojhmatu vi4)Jy a dvojhmatu 
violončela v najhlbších polohách ná.stTojov. V záverečnej časti sa vytvára celkom 
odlišná hannónia, ktorá však opäf pozostáva z dvojbmaiov týchto dvoch nástrojov. 
Samo.t.ná podobnosf farby - teda harmónia dvoch najhlbších nástrojov štvo\l"hlasne 
a s celke>m odlišným harmonickým a tematickým obsahom - v tomto prípade 
stačí, aby na:značila momC!Il,t návratu toho istého. Podla mojej predstavy takto 
diferencovane treba chá.paf pojem rovnosti alebo identity. Chcel by som však ešte 
niečo dodaf. Schiinberg, hovoriac o konkrétnych hudobných javoch, označil princíp 
rozvíjajúcej sa variácie za základný princíp svojej školy. Myslim teda, že tento 
princíp rozvíjajúcej sa variácie je tu celkom namieste ako dialektický princíp. 
pretože netrvá na skostnatenej 8llltitéze rovnosti a protikladu ako spOílllenutá Blu
meho definícia, ale ukazuje, že to podobné musí byt súčasne aj odlišné. A to je 
vlastne zmysel variácie. Skoro by · som povedal, že forma v hudbe, v užšom zmysle 
jej časovej OTganizácie, znamená vlastne tonm, že na základe časového sl_edu. mení. 
diferencuje a modifikuje východiskové tvary. Povedal by som teda, ze ulohou 
vysoko artikulovanej hudby nemôže byf stavanie rovnakého a odlišného staticky 
proti sebe ako io bolo v blU"oku - ale že z minima daností sa rozvinie maximum 
rôznosti Schiinberg hovoril, že aj rovnaké aj odlišné sa v tomto dialektickom prooese 
vzáje>mne sprostredkuje, že rovnaké pri návrate - a v istom zmysle sa musí vrátit -
sa vracia ako niečo predsa len odlišné, a to tak, ako sa táto rôznosf moaifiku,je 
štrukturálnym priebehom samO<tnej vecL Nev-iem, či som tým vystihol odpo,vecJ na. 
V ašu oíá.zku. 

BURLAS: 

Alno. Ce'l!koan súhlGSím s týmt/o w.riaČI!lým prúaldpom prt myšliearke náMraltu. 
Chcel by som dodať, že pri pa·raanetJrklk:om narábaní s hudobnýmli pt1V'kamd v seriál
n ej hudbe sa táto idea variácie a n áJvra.tu uslkutočňuje na ešte širšed l"ovillle, nalko!ko 
momo opak{)IVať Šltii"llMÚJrY (bez náivmtu) v itnýob pacr-ametrooh. 
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ADORNO: 

Po}iiaľ. ide o ~~ázku parametrov, , s.om '?bo názoru, že · predstavy, ktoré spočiatku 
prevla_dali . u mo.)l~ ~chsf:einsky«:h pnateľo':, ž~ totiž všetko možno prakticky· 
~dvod1f z, J~otlivého tonu, su veľiDI problematicke. T·o, čo vnímame, nikdy ni e sú 
!ednotlive tóny, ale vžd.y hudo}>~é tv~ alebo hudobné súvislosti. A nazdávam sá.. 
z~ hudbu m~o od~odif zo suwslost1, • z konfigurácií, teda zo základných štrukíu
r::-tnych rum_ost~ a me a?~a z izolova.nych jednotlivých tónOIV; izolova.ný jednotlivý 
ton znamena uz a.bstrakc.1u oproíi tomu, čo je skutočne živým m a.teriálom hudby. 

VAROSS: 

Pred n_i~ik:ými dňami sonn mal ZlaujímiaJv:ú skúsenos-t s hudbou. Bol oom totiž 
v . Arl.e~bav~e a tam soan si vypočul ná,rod:nú QPeru. T áto ná'!'oP!ná qpera bolia 
m'l~aJm~o~ dvoc!h hudolbný~ drulb.OJV, k:Jtoré Vlll!l:Sitrrle predsilalvOIV'ailli dví'a smery feudáil
nel trarlrCI!e. Jedna vn;:tva. tejlto opery bola toúiž tJrad:iónou ambskou hudbou vo for
mach maguamu a dľ!Ulh~ vmtva bola vtlootllle ewrópsik:ou novoroman.t1ak,ou hudibou. 
~ tált~ zmes, t~~ h;y-~~ bol Volias1lne veľmi zaují.Iru:hvý - troohu exo11iok:ý, ale zo 
:>tamo~skia dn~eJ . siltuaae v hudbe 'Veľmi zaujímavý. Pri POČÚIVani tej;to opery 
som ~l _uv~omii, ze y:l~tt;e VÝJV•illl v ~áir.n_oi týchto sstarýcll foriem je prakt!idky 
nat?lo~y. "Di~ drve ~g.rdne f011my, spoJene dosť umele v jedino umelecké dielo 
ukaZ1aJ.1, . že beto stare fom1y, Jm.oré vy OJZnačujete - a myslÍl!n veľmi výsrtižJne _: 
~ feudaline, už vlastne n~o piiS!pôso!bit dnešným hudobným pred'SitaJvárn dneš
nemu sme;<>~~iu Pu<Jby a ze !101Vá hudba vilas'tlne stojí - neviem aikým S/PÔSobom _ 
pred vy,tvammm novýoh fociem. 

ADORNO: 

Správne. ~e to vlastne ooo, čo som chcel povedaf. Pokusy o regeneráciu novej 
h udby_ a:zda. t~ s~ôsobom, že sa jej chý bajúce formotvorné prvky príra.cJujú zvO<Dka, 
z t;adtcie, povazuJem za pomýlené. Pre také poznanie netreba cestovaf až do Azer
b~-jdž~u, možno io pooorovaf už u Hindemitha alebo a j v mnohých dielach stra
Vlnske~·w, kde sa tento. pokus predsa IC!Il nepodaril. Stravinskij, ktorý je napriek 
tomu clovek.om s veľkym umeleckým rozhľadom -zvládol sv~JU· ná~-~ •--c . · 
tý v -·tk -: ·- . , U' -~ ..... AUIII epC1U' m , ze zuz1 ova.ue tradwnych elementov uskuíočnil ~.alom-:- a. to ' vi -

t hniko li · . ·- """"' - zase su st. s e~. u ma arstva (tu ho !stotne. pnamo ovplyvnil Picasso) - a skreslenim. 
trad1c1e~ a to preto, aby sa moznosf obnovC!Ilia k-adičných foriem stala už častou· 
Iwmpo.z~cie. ~o je ta~ečeno jeho trik a duchaplnosf. 1 kecJ sa usiluje 0 tieto pôžičky. 
z trad1ete, _PI;!-tom si Je vedomý, ~e to vlasíne ta.~ n ejde, a organizuje hudbu ta.k, že
toto_ nemozne sa stá va prvkom Jeho hudby. Prave to je na Stravinskom stále ešte 
take zaujím~vé a pútavé. ~emith, nakoľko m a l jednoduchšiu povahu, to všetkO: 
n~tolko nedifere~cova.I, a Jeho pokus napokon skutočne vyústil do celkom sucho
~a.rneho a.k~dam.zmu. Stal sa z neho ideológ, hlásajúci, že svet je harmoníck • · 
a všetko _ma SVOJ zmy;;el. Svojou hudbou robil svetu viac-menej reklamu. Pov~ 
by som, ze prvoradá úloha hudby zodpovedajúcej vlastnej idei SPOČÍva v tom a.by 
nerobila svetu reklam.u, a.le aby mu odoprela S\'Oj súhlas, • 

SUCHON': 

. . SJ>omenuiLi ste doteo:arz veľa mien - &Cihänberga, w ebema, Hlilllldem!iltlha a Stra-
1,; -~ru;;kéh?. J~<> memo ste .~ n~€'11;ULi -Bélu Bartóka. Boli srte s nían sprd:ate
le~~- VI-em, ze po.zmárt:e aJ Jeho estetioke n~ory. Ako posudzujete jeho podiel na 
V)"Vme európskeJ budby a aké je Vaše stanovisko k tomu, čo vy:tVOri:l? 
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ADORNO: 
To je t~da. veľmi chúloGtivá otázka. Bartók bol človekom nesmiernej integrity. 

O tQm .niet najmehšej po<:hybnosti. J{onečne Ba.rtók odišiel celkom dobrovaľhe a bez 
najmenšieho nátlaku do ~Jri.igrácie, do cltudqby a správal sa heroicky. Určite bol 
j edným z najnada.nejších skladateľov a osobn,<OStí svojej generácie. Pokiaľ ide o jeho 
gielo, je veľmi lt1J>mpliko-vané. Jestvuje veľa jeho diel, predovšetký:ro zo st.redného 
obdobia, ktoré pOvažujem zá mimoriadne progresívne. Napr. ll. sláčikové kvarteto, 
dve sonáty p,re husle a. klavír - predovšetkým druhá, ktorá je nesmieme originálna 
- á V. sláčikové kva!l"teto. Ale je to tak - a myslím, že sa tým dostávame k feno
ménu, ltto.rý platí v istom zmysle aj pre Scllonberga a pre dalších skladateľov - že 
rozvoj objektívnych produktívnych síl a rozvoj subjektívnej reakčnej schopn1>Sti 
nepokračuje súb0011e. Môj nebohý priater Eduard Steu&mann mi rozprával, ako mu 
SchO.nberg raz poovedal, že za mladosti sa chcel vlastne stať takým skladateľom, 
akým bol azda Goldtnark. Ten vra.j bol jeho ideálom a že sa akosi proti svojej vôli 
nest.;l-1 Gohlma<rkom. Môžeme byf šťastní, ~e sa. mu to nepodarilo. U Ba.rtóka sa 
prejavila objektívna sila., lttorá ho hnala ešte ďalej, ako vlast ne subje1l:tí vne ch~el 
a d{}Jm.nca aj vládal. Povedal. by som, problém ·Bartóka je v tom, že sám so sebou 
nevedel celJwm dil'Žaf krok, že v jeho subjektívnej farme reakcie nestačil na objek
tívne sily v jeho hudbe. Spomínam si na ~O'VOr s ním v rozhlase v New Yorku. 
Vtedy mi Ba.rtók povedal - a to nie a:zda z politickej prispôsobivosti. a.lebo pri
spôsobenia sa vkusu, pretQie b()l, ako som už spomenul, človekom nesmiernej 
integdty - v.tedy povedal, že človek koreniaci natoľko y ľudovej hudbe a.ko 001 

predsa len nemôže prel-.onaf tonalit.u, hoci v najpokrokovejších dielach - ako napr. 
v bail"Dlonick·om stvárnení prvej časti Prvej sonáty pre husle a klavír alebo v posled
nej časti Il. sláčikového kvarteta - nepomerne daleko prekročil hr:mice tonality. 
Ale pobom to bolo tak, ako keby ho akási vnútorná inštancia. bola priv{}lala na:zad, 
akoby nebo·l vedel celkom drža( krok, a. skut~čue jestvuje niekoľko diel, ako napr. 

· Divertimento pre sláčikový orchester alebo svojím spôsobom nanajvýš majstrovská 
Hudba pre st.runoové nástroje, v ktorých sa predsa len akosi v.racia. Povedal b y som 
- a pros ím, a.by ste prepáčili, ak hovo.rún celkom otvorene - že toto vraca.nie sa 
n eostalo bez vplyvu na k:vaJitu jeho diel. Ak si napr. všimnete prvú časf Husfového 
koncertu, kto;rá je nam.aj;výš lákavou a skvelou skladbou - nemoino nek1mštatovat, 
že sa v nej pre javuje moment. ktorým sa približuje až k trivia.lite. Mohol by som 
Vám ukáza( miesto na. konci tejto časti, ktoré znie sk·oro ako Gershwi.n. Teda návrat 
~ ktorý boJ určite celkom úprimným prejavom, lebo sledov;al vlastné formy rea.kcie 
- ale predsa len za cen.u kvality. Ostatn.e myslím aj v tejto súvislosti, že mu neo
ktasiclzmtts, ktorým bol o1bčas veľmi ovplyvnený - spomeňme si len na I. klavírny 
konce;rt alebo na Klavírnu sonátu, die la toltto zamerania stoja predsa pod m·iernym 
vplyvom Stra.IVinslkého - n,epriniesol práve osoh. Myslím , že ak by bol ďalej sledoval 
p rvky prejavujúce sa v spomenut.ých dielach stredného obdobia, azda by sa Barló
kovo dielo n est·ref.lo s takým veľkým úspechom ako teraz - žiar, až po .jeho smrti -
no že by l epšie od2J.'kadfovalo jeho úžasné nada.nie. Môžem sa tu len stoto~ť 
.s· p05tojom René Leibowitza, tlmočeným v Temps modern es - , že totiž v hudbe 
nijako n ej estvuje možnost kompromisu. A pcwedal by som, ak sa ma už pýtate, že 
Ba.rtók na najvyššej úrovni a s najväčšou W.tegrito.u predsa len predstavuje pokus 
o kompromis, kt~rý mu síce získal publikum, no predsa je problematický čo do 

hudobnej kvality. 

I~t'I~:U~N: 
Chcel by som tJipO'Zormť riJa ilný problém Nove j hudby. Veľa sa hov9rí o istom je j 

odcudwní a odlln.lm'alnirzovaní. NemysHm to alll.i tak v zmysle pána K, u Klaflku , a:le 
na'2Xiáva:m sa, že na tom nliečo je. Aké bolo Vaše s;tmwvisko, lebo pred;pok!ladám ,po 
všetko m, čo som tu poču:l, že máJte pozi!tí'Vlfle stalllovisko k Novej hudbe, že tu nev.i

·dírte JJJid~é adhuml<li!liÍW<VJalilie. Vidíite v novom umení aj mo~nosť jeho 2lhuman-izovania? 

.ABORNô: 
r·1 K .. I)roiblému odcudrlenia. by som chcel povedat, že som tento výraz voľakedy sám 

·pomeme často .použtval . . Poehádza. zo sféry Hegela, MlllrlUI. a Gyôrgy LukácsDm bol 

l 'í : ' 
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opä€ zavedený do mrurxistickej filozofie Chcel b . 
Nakofko ~poločnosf, v ktorej žijeme, preJa.vuje _ Y tsom_ ~ tomu poveda( ~ve veci: · 
odcudzenia" je nevyhnutné ab , sa . • . a 0 

_ vsa e - v značnej mtere črty 
vyjadruje VlllÚtC)rn.ú štruk~ !pol~osvti um:m,; ktore,. ako. som sa po:kúsil ukázaf, 
tieto črty odcudzenia. A myslim, že b ~b sučasne JU. ~·J preko.náva, prejavovali 
znaky odcudzenia, ale iba p.I~edstien.jú~ spät!s:eo~sa;h~JUca a nevyjadTujúca tieto 
s ľudom alebo s určitou triedo-u alebo s hocičím . a_ va?aca ~ akoby bola spojená 
bola svojou podstlatou nepravdivá Na druh . t mym, ze by t!l'to hudba nevyhnutne 
dzenia sa aj veľmi znelclíva, a ~ v tom ~ :1 rane sa na.zdavam, že pojem odcu
~ spoločn.osfuu pre sporočn.osf a. ako by každ! ~~ľo. by ~lo tre.ba za,p{}dievaf sa 
Ja bolo akýmsi pokleskom aj ked ·e ed _e z_ ~e sa Jednotlivca do vlastnéoo 
si Za<Písal slovo odcudz~·~e" do ;.,!d pr zna,cb en.e spolocenskou situáciou. Osobne som 

" """" .... exu ver orum p hib"t 
výra:z už vôbec nepoužívam lebo viem - . :;: · 

1 0~· to zoočí, že ja tento 
A nazdávam sa, že ak poj~ odcudze~e ~J~--~ cudzema sa veľmi vulgarizoval. 
nútení vypočut si z rádia Gró.f.ku Marie m~ s uziC na to, aby ~~e ešte V'ldy boli 
pok-ojný odpočinok, potom by som ""rve~ar;a~ueds~ tohC), aby sme JeJ konečne dožičili .. ~ , ze avam prednost odcudzeniu. 

SUCHOŇ: 

kkce;p.tttjem všetko čo Site pCXVeldailli B rt ' k -· · 
aj ~äinberg r<>ib:i,t k~oanlsy? Je a j ~ .. 1~ oB OVI. N,~. Je tu .taká otá~a : Nemusé.l 
S tl1a1Vomsklij? erg ceJ!r..om bez kom'PllQmÍSOIV? A čo 

ADOR:NO: 

Chcel by som predovšetkým porvedoaf že ak •· · 
tj'ID nechcel azda znížiť integritu týchu; ľud' ::ľ .:užil ~JeDl kompromis, tak som 
v tom zmysle, že miešal víno s vodou t, b J en z -~~-h _neurobil kompromisy 
z nich nerobil. pre ' a Y mal vacs1 uspech. To ani jeden 

SUCHOŇ: 

Mi Bartók? 

ADORINO: 

Bariók už vôbec nie. P .r:eboha nie' Vý~ ko · . ~zna;či€, že .BarUik sa polkúsil zd~laf eažkosti· m edzimp~m~~ ~om chcel skutočne len 
~~kti~ym Impulzom - pôžičkou z :níinulosti ~ h o JektiVIZOva.nim f~y a sub~ 
ZlaN~c sa ~ozšíre.nej tonality s neutrálno~ ter~i~el ~Y ks;:,m. podotkn.uf, .že pri~
ma.ter~alom, oo zase vskutku súvisí ad' , u _ ra je jeho zakladnym 
priate1i'l ·z II. viedenskej školy. No ~ m __ a;rsk~ folkl~roín, iši~l dalej aJw moji 
nap_ísal, že je vraj vždy mova. prekva.p:ýoz!:, <;la 7ť v~ok Valeryho: Valery tiež 
radikálnejšie umenie epoch 

0 
istom • ' s ne m lo radikálne sa javí n'aj

momenty nachádzame sam~:jme to cas~t- po niekoľkých desafrooia oh. Takéto 
rého, aiko je máme, vŽdy znova sa :;b. m.a.: e ce~~m pravdu -: a.j u Berga, u kto
berga práve pri používaní sta.rších ror!:ll!uh tonálne vsuvky; najdu sa aj u SchOD
ináč, skôr ideologicky zamerane' u W bvyc mSokmen~v a nachádzajú sa· a.j - hoc. i 

d:ik
-
1 

. · - - e ema. utocne totiž nevi h •1 ak 
ra a ne zamerane umenie možno zlúčif . , _ _ em pac op~o, o 
P~ni Hildegam Jone, ktorú Webem. . ~ ~ ~vy~lovnym brakom, aký na.písa.la 
aJ u Weberna jestvuje regresí . povazo . za v.efku poetku. Povedal by som. že 
naJi,vne oslavnou a večne nadš~ ;n=ent v ?epo.mer~ medzi touto zveličenou. 
a úža.sne diferenco•vanou hudbou U Jeb:! r~;:keJ sp~vateľky tretej kategórie 
tak ~ochu hauerowkým sme,ro~ te . a , regres1VJWsf tkvie skôr v postoji 
k~sko.ch, že na,pr. každý rad je st;.,va:~ =~ sa ': ~o~ná.rskych umeleckých 
s u zase samy v sebe · kanon.ic.k . Y . . ' ze obsahuJe ISty počet podč.a.'ltí, ktoré 
prilpomína človeka, ktmý sa pipľe ~ podo~ne. V neskoršej fáze teda :niekde trochu 
logicky - je v tom is - ' perpe uu~ mobile. Ak to môžem vyjadri( socio
c elkom zjavný. ty moment malomeštiactva, aký je u človeka typu Hauera. 
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No chcel by som tu hovorU skutočne veľmi liberálne. Nik z nás nemôže vedie€, 
l-o z našich prác o 50 rok<W bude regresívne, čo sa ukáže alm celkom nevyvinuté. 
Rozdiel je, myslím, v tom, či a.ko u Bartóka nastane programatický návrat k star
šiemu alebo či sa tieto prvky uplatňujú akosi v podvedomí, ako u Schiilnberga, 
Weberna alebo Berga. Vtem, že som o tomto probléme raz diskutoval s Bergom -
mohol som s nim hovorif celkom otvorene - a nadhodil som, a.ko je to vlastne 
s jeho tonálnymi vsuvkami, či by sa ich nemohol zbaviC, a on povedal svojún velmi 
ne2mým a milým spôsobom: Bože, už som r.az taký, tieto veci mi vždy prídu na um, 
akosi to patri ku mne, nemôžem o tom a:ni veľa hovorif, no bez toho momentu 
by moja hudba nebola tým, čún je. Možno u Berga, ktorý mal najsilnejší sklon 
k chaotičnu, ktorý zo všetkých týchto skladateľov najviac rozdroboval hudbu do 
úplného znejúceho chaosu, možno práve preto protisily - organizujúce protisily -
vzrástli do takéj nadmwnej dra.stlickosti, že nimi túto tendenciu zno.va obmedzuje. 

SUCHON": 

Je Ix> veľmi prtli\lkiepodobné. 

ELSCHEK: 

. Nialkol'ko ste práive toľko ho.voti:l!i o kampmlffis•odJ. a elementoch, mal by som 
v tej;to s!ÚJViSJ.ooti jednu otázku. SpomÍlllalia sa arrerbajd2Jan&ká hudba, resp. istá kul
túrna sklu:piJn:a., v krtorej sa robta kompro.misy merl.z.i európskou trad'iooou hud!bou 
a feudá~u oťi€!llltállnou hudbou. 

Máme IJ["írklad j'aiPOJDSkej hudobinej ku'ltúry, klto.rá sa nie bezú~e usi.Lude o iSité 
zlúčelliÍe tradičnej ja;po!ll5kej hudiby s eurrópskou m Qdernou hudbou. Ohcel by som sa 
SPÝltlat, aklo hodn<rtíJte tento proces. 

ADORNO: 

Tu treba najprv poznamenaC, že sa v mimoeurópskej hudbe príliš málo vyznám. 
1\Iyslím, že táto hudba v zásade pre nás nie je nezrozumiteľná, a povedal by som 
zásadne, že je v istých dimenziách dokonca diferencovanejšia ako naša umelá bud
iba, teda napr. v istých rytmických postupoch, v medziintervaloch a v podobných 
veciach. Ale predsa sa mi zdá, že sa len s veľkou námahou môžeme opät zriecf 
vymožeností získaných racionalizáciou hudby, teda temperovaným ladením a po
-dobnými skutočnosťami. Nazdávam sa, že by sme sa od indickej hudby mohli pri
;učit ešte ďalekosiahlejšej diferenciácii istých rytmických momento·v, ako sa o to 
t>Okúsil Messiaen - hoci Messiaena- považujem za problematického skladateľa. Mys
Jim, že my, nakoľko koreníme v súhrnnej tradícii európskej umelej hudby a nakoľko 
11 nás v dôsledku procesu industrializácie takzvané dedičstvo ľudovej hudby čoraz 
viac ustupuje do pozadia, že my teda v našej umelej hJidbe nemôžeme tak pokra
čovaf, ako je to v krajinách :Oalekého východu, kde ide skutočne skôr o sociolo
.gickú otázku. Musím sa priznaf - nehovoriac ani o Kodályovi, u ktorého sa ne
skoroimpresionistická harmónia prilepuje na maďarskú ľudovú hudbu - že dokonca 
u Bartóka niekedy veľmi zreteľne pocifujem protiklad medzi folkloristickými de
tailami a vysoko diferencovanou hudobnou rečou. Má~ niekedy dojem, že aj Bartók, 
ktorý mal do istej miery niečo podobné na mysli ak.o to, na čo ste sa práve spý
iali - sa v tomto smere neprejavuje uvoľnene, a mám pochybnosti o tom, či je 
vôbec možná hudobná reč spájajúca európsku umelú hudbu s folkloristickými 
~le~ en tmi: 

BAZLIK: 

HQVOI11ill!i Site o pojme, k!tJolrÝ je ;ve!mli. :ziaujfm:avý, o p()jme formovej flantá:1li.e. 
M}'ISJ.ím, že ad majSitri s.1ial"ej hudby maJli velkú formovú footá.zliru. U!Vedli.em napr. 
.J. S. Badha, kitorý ju prej<Will . vo rugJadh . Temperowmého lciavÍT&. T.aikú r 07JV1ÍII1UW 
fol'mqv•ú :liainJtáafuu nenaoháOJzame v celej abila&tli NtOIVeó hudby. 
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ADORNO: 

_ ~áte pravdu, ak P.red~okladáte, že formová fantázia u Bacha bola väčšia a svie
zejsm _ako ': tzv. klas1ckeJ hudbe. To znamená, že sa formová fantázia mohla lepšie 
uplatn~! prave pref:o. lebo_ f?rmy vtedy ešte neboli natoľko fixované ako neskôr 
od . ,urClteho obdobm (PO':nuc asi Phitlipom Emanuelom· a Haydnom) . Prirovná
va.JUC t.ed_a nap_r. poslednu čast Talianskeho koncertu od Bacha k hociktorému 
rondu-fmale neJakého Mozl;\rtovho klavírneho koncertu, javí sa sloboda formového 
s!várnenia u Bach~ J?ráve. preto ~äčšia, le~ forma ešte nie je natoľko skostnatená. 
Nechcem v tejto suv~slosh hovonť o absolutnej hodnote spomenutých diel. Povedal 
by som teda, že rane obdobie význačnej Inštrumentálnej hudby je v tomto ohľade 
eelk~m mi~oriadne a je ist~ jednou z velkých katastrof, súvisiacich s procesom 
z~u:z?áznema, hudby, že klas1cizmus vlastne recipoval Bacha v bezprostrednej tra
~tch 1~a rel~tlvne o~medzeno'! mierou. To sa netýka iba polyfonického stvárnenia, 
ale ~r~ve aJ formo'?'ch problemov, a som toho istého názoru ako Vy, že formovú 
!ant~ztu, _ako s~ preJ~VUJe u Ba~ha povedzme v els mol fúge z prvého dielu, ktorá 
Je mele~~ trOJitou !ugou, ale sučasne aj jedinečnou priebežnou gradáciou, že teda 
tzv. k!as1ctzmus takt_~ voľnosf fon!lového stvárnenia už sotva kedy dosahoval. To, čo 
hov?rtte ~ moder~eJ hud_be, ktora vraj nemá vera formovej fantázie, to by som _ 
IJokiaľ vobec mozno prrrovnávaC - nepovedal. Jestvuje predsa aj v modernej 
hudbe m~oho d~eJ, ktoré. prezrádzajú mimoriadnu formovú fantáziu. Menujem teda. 
napr. cel~ ~y~l~enku !or~ovej kombinatoriky. Hovoril som o probléme statickosti 
a dynam~ckost1, ? statick;vc_h a dynamických prvkoch. Je veľmi zaujímavé, že velkí 
sklada_teha II. VIedenskeJ skoly sa práve vo formovej fantázii usilovali 0 Jwmbi
novan~e stat!ckýc~?- a dyn.amických l,!rvkov, pravda, ešte bez toho, že by sa vedome 
~ týmtto POJm3;m1 vyport~dali. Prvym ve!-'kým príkladom toho je Mesačná škvrna 
z Pierrot Lunatre od Schonberga. Toto d1elo je stavané tak, že je ttojhlasnou fú
g?u, ~!'r.ev~dz~nou ~voma_ račími kánonmi s imultánne, teda dvoma spätne pre
blehaJUCl;ffii kanonnu, ktore sa uprostred obrátia v presnom tónovom slede a vrátia 
s~ k. zač1~tku. Skladba, kto~á in~č celým svojim zameraním stojí v znamení poe
t~ckeJ myslienky tohto bezvychodiskového vzájomného prelínania a ktorú i najlep
Šlm sluc~om vo všetkých detailoch sotva možno ((elkom presne sledovať, táto 
sk!ad_ba Je po stránke formovej fantázie preto taká veľmi zaujímavá lebo sa 
usiluJe - ak chcete aj trochu primitívnym spôsobom, a to jednoducho na~rstvením 
~~-~ao:nc~ej for.my (totiž rozvijajúcej sa fúgy a statickej formy spätne prebieha
J~Clmi kanomm) - o navr~tvenie sta;tlckého a d_!namického princípu. A táto myš
h_enka potom _ Berga nt!monadne fascmovala, takže aplikoval celkom podobné prin
~1PY na veľkych formach, ilapr. na poslednej časti Komorného koncertu, v ktorej, 
I,_ keď nie d«?slovne, .tak p~e~sa v súlade s danou ideou sa prekrýva prvá s druhou 
c.asfo?-. • Prva čas€ _Je var~acná, na spôsob sonáty sa rozvíjajúca dynamická va
rmčn~~; casf a dr?ha, Adagzo, je vytvorená račím spôsobom, takže aj tu sa v ronde 
prekrrva ~n!lnucká forma so statickou. No jestvujú aj celkom odlišné drul1y for
mo"':eJ fantaz1e. Chcel . by som uviesf ešte niekoľko príkladov lebo sa nazdá vam 
:že Je nespravodlivé, ak sa tvrdí, že Nová hudba neprejavuJe formovú fantáziu' 
Napr. P?sledná časf I. sláčikového kvarteta od Albana Berga: Ak chceme túto časČ 
z~az~rmf schematicky, je akýmsi druhom ronda, pretože sa niektoré rondu vlast
ne_ d1e!ce v~dy znova _op~ujú. y skutočnosti sú však tieto rondu podobné súčasti 
sk?r ':dá~nu alebo aky~ISI refr~nu podobnými vsuvkami, čím sa časf síce artiku
~~~e, má': sa ale roz~1ja cel1l.om n~schematicky a celkom voľne. Veľmi by som 
"~m radil, . aby ste st z tohtQ zorneho uhla všimli práve druhú časf sláčikového 
~v-arteta, . ~~elo 3. Budete prekvapení tým, že s tradičným . p()jmom ronda tu 
~era n~zmozete a ~e. t? všet~o skôr veľmi pripomina akúsi hudobnú prózu. Po
dob~e, Je to - h?c• myf!l s~osobom - v piatom Orchestrálnom kuse dielo 16. od 
Sc~onber~a, ktory~ je akym.sx prekomponovaným recitatívom, teda skladbou, v kto
reJ .hlavny. hlas vzdy preskakuje z_ jedného nástroja do druhého a v ktorej jediným 
SPOJivo.m Je vlastne. ~b~ tento stale prítomný hlavný hlas, objavujúci sa raz tu, 
raz taTI?, no pohy.bUJUCl sa - ako výslovne povedal - na spôsob prózy _ v úplnej 
vo!nostl. Alebo P!err~ ~oulez ter~z pracuje na diele, o ktorom mi povedal, že si 
pntom _ pr~dstaVUJe meco podobne, ·ako je· to v Kocúrovi Murrovi od nemeckéha 
roman~1ckeho básnika E. T. A. Hoffmanna, kde sa - ako je známe - spomienky 
ka!'elmka Kre_islera ,ti~ž prelínajú s poviedkami kocúra Murra. Je zaujímavé, že 
A>rave formova fantazza v podstate zrejme pozostáva z formovej kombinatoriky. 
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azda preto, lebo skladatelia sa domnievali, že týmto spôsobom možno spoji(. slobodi• 
s tým, čo je uzákonené. Podľa môjho názoru tieto idey kombinácií treba pre
konaf a treba sa systematicky vycl,továvaf k _tomu, aby človeku -zi$1J !l& UJn uce
lené. formy. Akokoľvek, v · nijakom prípade by so~ nesúhlasil .s Vaším . tvrdenímr 
Že by sa v modernej h1,1dbe ne;vyskytlo mimoriadl\e úsilie ~ formovú .. fantáziu . . 

Dokonca aj taký skladateľ, ktorého obviňovali z formalizmu, ~~o bol Schuma~n_,. 
prejavoval za .svojej mladosti úžasnú formovú tantá.~u. Rané diela Schumanna -
teda veľké klavírne skladby, fantá,zie,- Kreislerian~ alebo veľké súhrny pozostá
vajúce z kratších skladieb, tance Davjdsbiindlerov .., .sa vyznačujú úžasným for
m.ový.m bohatstvom.. Povedal by som teda, že na skutočne významnej hudbe· . sa 
musí podieľať vždy aj formová fantázia. U Beethovena je iste jedným z mom!)ntoy
jeho veľkosti, ani nie tak veľmi zjavnej, že sa jeho fortpová fantázia osvedčuje 
práve v tom, že relatívne už v skostnatenej son~tovej schéme, ktorej sa vo vše
obecnosti pridržiava, dáva opäf vnútorné opo(\statneníe. Akoby z konkrétnej hudby 
ešte raz vytváral formu už predznačenú y zmysle daných typov. · ~ez .formovej fan
tá-zie si vôbec neviem predstavif významnú hudbu. No . tátp formová fantázia sa. 
môže prejavova( najrozličnejším spôsobom. 

BURLAS: 

Nemyslílte, re tieto problémy s~~a troohu iOctzbrojlllfjú? Je to SliltJuácia v sú
časnosti nacmati ta!ká ko~~; že čl.OJVeka za,ohrvátd pesiro!i:mlus z 01bácv o ďallší 
vývoj hiUdlby? 

ADORNO: 

Nazdávam sa, že je je~ým z nebezpečenstiev našej súčasnej situácie, ak sa. 
pesimistické názory vôbec považujú za pohoršujúce, ako ke.by sa vyslovot"al roz
sudok nad vecou, ktorá je pesimistiéká. Nemožno usmerňova( radikálne kritické 
stanovisko - a mY~lim, že je dnes možné iba radikálne kritické myslenie - tým, 
ic sa hovorí: Hej, ale kde je to pozití:vne? Iba vtedy, ak sa postavíme zoči-voči 
možnosti aj nakrajnejšej neg·ativity, mo.žno očakáva!, že z toho niečo vzíde . . Chcel by 
som predsa na to upozorniť vzhľadom na Vašu tunajšiu špecifickú duchovnú situá
ciu .,... že sám Marx bol všetkým možným, len nie človekom, ktorého tak bežne 
označujú za optimistu. Nechcem hovorif ani o jeho početných úsudkoch o robot
níctve a o odboroch, no častejšie ...,. nájdete to v jeho listoch Kugelmannov.i - vážnf! 
ventiloval možnost návratu do barbarstva. A povedal by som, že vlastne len vtedy 
sa hovorí pravda, ak .sa táto možnost berie do úvahy. V tomto zmysle by som teda. 
povedal, že úžasná sila, ktorá vychádza z diel napríklad. takého Becketta, predsa len 
prezradzuje, že negatívna sila má . v sebe niečo oslobodzuj(tcebo. Práve tým, že sa. 
negatívne nezmierňuje, že sa vyslovuje bez mierneni.a a že sa ňou zachádza do 
krajnosti, práve v tom spočíva oslobodzujúci potenciál, v porovnaní s ktorým sa. 
všetok oficiálny optimizmus javí - ako sa vraví v Amerike - ako akýsi ta.u-talk, 
teda akési po.smeľovanie, za ktorým sa vlastne v. -pozadí vždy skrýva myšlienka. 
ako.by všetok um a všetko umenie slúžilo iba na :~;vyš.ovanie produktivity práce, 
teda na to, aby robotnici nepovažovali svet za príliš odporný, a aby preto pracovali 
ešte \•iac, ako pracujú. A to, prav.da, p_ovažujeme za povážlivé. Odpustite, ak sa 
o tomto vyjadrujem veľmi jednoznačne.; musím teda povedaC - keby. som mal volif 
medzi možno.sfou, že sa umenie celkom odmlčí alebo odstráni, a možnosfou, že 
umeníe sa oa celom svete bude riadiC a podrobova( cieľom, čo ,sú mu cudzie, dal 
by som prednosf odmlčaniu sa umenia . . PrišernosC sveta je takého druhu, že človek 
má niekedy .pocit, akoby jediným možným statočným postojom bolo .odmlčanie .sa,.. 
No na druhej strane sa toho hesla sám nepridržiavam, ináč by som predsa teraz; 
tu nehovoril. 

Preložila VAL:ll:RIA' NEUMANNOV A 
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Co predchádzalo 
111. siazdu 

Aktív Sekcie koncertných umelcov 
LADISLAV SLOVAK 

Nám koncertným umelcom musí byt jasné, že nám nič nepomôže v našej praca 
:a že nemôžeme čakaf od niekoho nejaké zázraky. Tak isto ani sväz níe. Každý iba 
svojou osobnosfou a svojím umením si najlepšie kliesni cestu, ako sa dá. 

Akokoľvek sa to bude niekomu zdaf formálne, ale myslím, že . vo sväze sa pre 
nás predsa len čosi urobilo, a myslím, že v níektorých prípadoch sa situácia aj 
"Zlepšila. Povedzme, že v niektorých sa zase zhoršila - nie azda našou vinou, ale 
:POvedzme aj určitým odchodom našich členov do zahraničia. Má to svoje príčiny 
a má to aj svoje klady. 

Z môjho vlastného postoja ako predsedu sekcie mÔžem poveda!, že keď sa pozc
·ráme na prácu sväzu, je naša práca - ·v porovnaní so sekciou skladateľov alebo 
budobných vedcov - jedna z najlepších. Nechcem byt bombastický, ale myslím, 
.že také fakty ako koncertná člnnosf sú toho jasným svedectvom. 

Chcel by som sa aspoň v krátkosti pozrieC na tie hlavné body, ktoré nám minulý 
s jazd určil: 

l. tvorivá činnosf a umelecká činnost sa má zamerat na tvorivý a umelecký 
1·ast členstva, 

2. starostlivost o mladých, 

3. vývoj súčasného slovenského hudobného života a 

4. zlepšenie práce sväzu. 

Budeme hovoriC predovšetkým o tvorivej činnosti a umeleckom raste členstva. 
Pravda je tá, že pokiaľ inštitúcie nebudú môcf zabezpečit pre naše členstvo mini
málny počet níekoľkých koncertov ročne, recitálov alebo koncertov s orchestrom, 
zatiaľ Cažko hovorif o našej prá ci. O koncertné uplatnenie svojich členov by sa mal 
viacej staraf sväz v rámci svojej činnosti. Rozpočet Sväzu slovenských skladateľov 
na koncertnú činoosf bol však taký malý oproti rozpočtu Sväzu československých 
skladateľov, že v Prahe šesfnásobne prevyšoval našu čase. Táto záležitost je taká 
kuriózna, že keď sme sa proti tomu ozvali, tak sa nám povedalo, že sme si viacej 
nežiadali. My ako sekcia sme nemohli žiada( v Prahe, ale mohli sme si žiadat od 
.nášho predsedníctva alebo od nášho rozpočtového sväzu a oni zasa mohli žiadaf 
z rozpočtu pražského sväzu. 

Na t.D sa prišlo až ku koncu roka 1966 a som presvedčený, že sjazd aj v tejto 
Qtázke poukáže na toto nesprávne plnenie realizácie v r á mci celoštátnej kultúrnej 
politiky. 

Koncertní umelci, ktorí .vystúpili na celoštá.tnej prehliadke československého koo
et:rtného umenia v Prahe, na prehliadke slovenského. koncertného umenia a na pre-
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hl" dk ch mladých slovenských interpretov na domácich a zahraničných .súťažiach. 
1ka a t h c-1• už ide 0 Slovenskú filharmóniu, Symfonický orchester 'Cesko~loven-

a oncer oc • , h ·t Sl k, k arteto sbor ského rozhlasu v Bratislave, Slovenský liomo1·ny orr ~~ er, ove!ls ~ v , 
L-· ·ce alebo dirigentov a sólistov, rozhodne svedcm o kvaht~tlvnom ~:zostupe 
sl~~~~ského koncertného umenia a svojimi umeleckými úspe~h~m. p~esv~d~tvo de
monštrujú rozmach našej hudobnej kultúry v podmienkach soctahshckeho statu: 

Dnešné postavenie sväzu je také, ~e ak bude bez ~iompetencie ~ bude :obtt' l«:.n 
~ , ·ateľa bude to postavenie male! Je celkom spravne povedať, ze ak ma byt' s vaz; 

ou.poruc , t b d 'l - · b · rozhodoval našou najvyššou ideologickou usta~ov.izňou, po o~ u ~ naJ ~P~':,~ a Y aJ ' _ 
ako najvyššia ideologická ustanovtzen. ~amozreJme, aJ s, n~Jvacsou umelec~ou zod 
povednosfou a najväčším umeleckým pravom. To znam.ena, ze by to _malo bJ'f vlastne 
také malé povereníctvo pre muziku, aby vedelo skutocne povedať, ze to .a t~. v mu
zike má byt' a taMo by sa mala táto oblast' rozvíja€. Na to by mal byť s~az skla-

dateľov. 
Chcel by som povedať niečo o tzv. mladých a starých. Nedáv~o som ~?l. v Tren

čianskych Tepliciach. A musím povedať, že mi bolo dobre ;ta d~s1 a s ';ll'clty~n seb~-. 
vedomím a hrdosťou som prežíval všetky koncerty, kde boh nove a ~ove ?re~vapema. 
mladých ta:tentov, ldoré si zaslúžia našu sta~ostlivosť .• ~e to nasa nadeJ . v. to~1 
zmysle, že sme tu nejakým spôsobom nezaspali, a z naseJ strany by sme, si z~lah. 
aby nám vyrástlo čo najviac takýchto talentov. Týmto rozhod~e tre~a -~~~ moznosJ; 
z prostriedkov sväzových, ktoré rozhodne v budúcnosti musta byť. vac~~e. Samo
zrejme, treba úzlio spolupracovať s inštitúciami, ktoré koncerty ponad~J'!·. , . . 

Ďalší dôležitý moment je nejakým spôsobom nadviazať -~ontakt s mstltuctam~, 
aby slovenskí umelci nielen mohli chod~ť via~ej ~o za~ram,Cl~, ~le hlavne, aby s.1. 
dostali aj do čiech. Preto sa bude musieť vyclemť de_vtzova. ca~ť y Pra~ok~m~~rt~, 
ktorá zahrňuje aj rozpočet pre Slovensko, aby sme st mohh nadtť celu zalez1to~.' 
sami. To znamená, aby sme si mohli vyčerpať svoju kvó~u, _ab~ sme_ vlastne v~deh, 
aká tá kvóta je. Dnes už je ustálená umelecltá rada pn nad1teľov1 KDK a Je tu 
úzka spolupráca . 

čo sa týka zlepšenia prácé vo sväze a života v sekciách, výb.or SKU v posjaz
dovom období sa intenzívne zaoberal otázkou, ako -~á~-~.~a~eJ. pra~ov::,t v sek
ciách. Hl'adali sme nové formy práce, aby sme vzbudili vacs1 z.~~~em_ c!en~t~a. Ako;, 
viete, voľajako sa nám to vždy nedarí, Navrhovali sme pre _vacs1 zaujem clel_'stva. 

0 zvýšenie nášho hudobné~o života: pre ich vla_stný um~l~cky rast a uplatneme sa. 
pri výchove nášho hudobneho um ema nasledovne opatrema · 

1. urobit: rozbor nášho hudobného života, zhodnotiť celkovú situáciu a priniesť 
návrhy na zlepšenie, 

2. ujasniť si postavenie SKU vo sväze a v Slovenskom hudobnom fonde, 
3. zintenzívniť spoluprácu s inštitúciami, ktoré majú v náplni uplatnenie kon

certného umenia, 
4. pôsobiť na skladateľov, aby premiéry zverovali našim umelcom, 
5. podať návrhy Státnemu hudobnému vydavateľstvu, našej i svázovej tvorbe 

na nahrávanie s našimi umelcami, 
6. uplatňovať umelecky závažnejšie problémy v koncertoch a poverovať umelcov 

úlohami, 
7. uplatnenie umelcov celoštátne i v zahraničí, 

8. vypracovať, uplatniť kr~tériá pre konc~rtné _zl!'r~_denie a honorovanie a pre
viesť kategorizáciu na zaklade umeleckych knteru, 

9. usporiadať sväzom ročne 20 koncertov recitálov, 

10. sväzové zahraničné cesty rozdeliť medzi členmi sväzu po~ľa zauJ?IU, a nie 
ako odmenu, aby skutóčne do zahraničia mohli ísť na rozne festivaly, kde 
dominanta je reprodukčné umenie, 

11. priznať odmeny nielen na propagáciu v našej tvorbe, ale aj za uvedenie závaž
ného· diela. 

Neviem či sa n ám dostatočne podarilo pôsobiť na skladateľov, aby prelniéry 
zverovali ~ašim umelcom. V totnto .Prípade je to dosť pálčivá otázka práve zato~ 
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lebo tu vždy do určitej miery existuje rozpor, že sa v Prahe kvalitnejšie nahráva' 
ako u nás. V mnohých prípadoch to bolo odôvodnené, a v mnohých prípadoch to 
boli snáď len také výsostné želania skladateľa. Ale predsa len by sme sa mali viac 
zapodievať touto otázkou a znovu presvedčovať len našimi výkonmi. 

Je pravda, že v tomto smere je veľltým problémom Státne hudobné vydavateľ
stvo. A u tohto by som sa zastavil. 

Státne hudobné vydavateľstvo je výrobným podnikom, a pokiaľ má súdruh riadi
teľ Hajný pocit, že je chránený súdruhom Soltýsoin, pracuje sa tam tak, že sa 
}Jlní plán akumulácie po stránke finančnej, že sa plní rozpočtový plán atď. Horšie 
je to však s otázkou nahrávania slovenských umelcov, čo je absolútne nedostačujúce. 
A v tom prípade nemáme nejakého zástupcu, ktorý by mal dbať o to, aby sa na
hrávalo i zo svetovej literatúry. A čo sa podarilo, podarilo sa zväčša osobnou 
iniciatívou. Svetovú literatúru obsadzujú výlučne z pražského vydavateľstva. Treba 
povedať, že tu máme edičnú radu, ktorej, žiaľbohu, aj ja sám som členom. Ak ne
možno hovoriť o tejto edičnej rade nejako nihilisticky, predsa treba povedať, že sa 
jej - bohužiaľ - nepodarilo vypracovať niečo také, aby sme si m ohli uplatjíovať 
svoje názory. Mohol by som tu povedať viac prípadov o tom, čo táto edičná rada 
navrhla a čo zaradila do edičného plánu a čo sa pot.om z toho n ahralo v Pra he. 
Jeden taký veľmi jasný a dobrý úkaz bol n apríklad so Stravinského Svadbou. P a 
mätám sa. že sme robili Stravinského Svadbu. V Ceslwslovensku sa nerobila az:la. 
30 rokov. Robili sme ju na Pražskej jari a navrhli sme ju do edičného plánu, aby ju 
mohol nahrať sbor Slovenskej filharmónie a potom sa nahrala v Prahe. A to ,.;a 
takých okolností, že ju vôbec nemali pripravenú, dali ju na koncert, a koncert musel 
byť odložený, pravda, z technických príčin, pretože to ešte neovládali. 

V tejto oblasti m áme veľký problém. Nemámé záruku v riaditeľovi Hajnom, že 
by vedel nejakým spôsobom u nás presadzovať tietó veci, pretože on nemá k tomu 
vzťah. Je viacej obchodníkom ako umelcom a nemá nejaký interes o presadzovanie 
slovenských skladieb alebo slovenských interpretačných umelcov. 

Tiež sme sa snažili teraz rozdeľovať zahraničné cesty tak, aby sa ta dostali vý
konní umelci. Snažili sme sa presadiť omnoho väčšiu časť a hovorili sme, že na fes
tivaly, kde sa naozaj ukazuje len koncertné umenie, by mali ísť predovšetkým 
koncertní umelci, a nie skladatelia alebo hudobní vedci. 

Mys lím, že tu by sme mali urobiť ešte jedno. Bolo by treba vyčleniť finančnú 
kvótu pre SKU na prehliadky a koncertnú činnosť vo sväze. Keď budeme vedief, 
koľko máme peňazí, budeme vedieť aj to, koľko môžeme urobiť koncertov. Som 
presvedčený, že v spolupráci s KPU a s možnosťou peňazí budeme môcť urobiť aj 
viac koncertov, čím sa vlastne zlepší naša práca. 

Pokíaľ si inštancie neosvoja otázku celoštá tneho uplatnenia koncertného umelca, 
bude to musieť robiť sväz z vlastnej finančnej kvóty, ktorú má na tento účel .To 
znamená, že ak budeme mať určitú finančnú kvótu, podelíme sa povedzme so Svä.
zom československých skladateľov i s naším sväzom, aby sme z jedného prameňa 
financií mohli urobif akcie. A myslím, že v takomto zmysle to potom pôjde, ked' 
budeme mať za čo. 

To bude taká hlavná úloha v ďalšej budúcnosti, aby s~e boli čo najviac v styku 
a aby sme vedeli, čo sa vo svete deje aj po stránke hudobných festivalov, aby sme 
sa na nich mohli čo najviac zúčastňovať. To je práve to zlepšenie v tom, že sme 
mali často určité konkurzy. Preto nešli ľudia na konkurzy a na sútaže, lebo sa o nich 
dozvedeli veľmi neskoro. Potom sme sa nemohli zúčastni€ ani na nejakých vylučo
vadch kolách, ani priamo sa zúčastniť na týchto konkurzoch. Rozhodne tieto cesty 
majú veľký význam pre umelecký rast, pre nadväzovanie umeleckých stykov a pre 
propagáciu nášho umenia. 

To je asi taká esencia našich problémov. Preto hovorím o esencii, lebo sme sa 
tu tak zišli - n echcem povedať, že stad známi - poznáme naše pomery a hovoril: 
z nejakého akademického stolca predsedu sa mi nezdalo vhodné. Myslím, že bude 
lepšie vystihnúť také body, ktoré sa nám v našej ·vlastnej -práci· nepodaTili,· a ·z dru
bej strany som načrtol určité záležitosti, ktoré nám v budúcnosti majú priniesť 
zlepšenie nášho koncertného života. Tieto problémy nakoniec všetci poznáme. Bol 
by som rád, keby ste sa rozhovorili o určitých nadhodených záležitostiach, aby sme 
mohli niektoré problémy riešiť lepšie ako dotemz. 
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Aktív Sekcie hudobných vedcov a kritikov 
A' t '.v sekcie rokQ/\Tal 0 základných .problémoch slovanského h~~obného ž;ivotu, 

ktaréK ;a tpr<iamo alebo nepriamo dotýkajú na&icih muzikológov a kntlko.v, podtľa na-
sledovného prog!ľ.amu : 

1. referát predsedu SHVK doc. dr. Ladislava Burlasa, CSc.; 

2. diskusia o referáte a budúcich úlohách 5ekcie; 

3. prijatie záverov pre prácu sekcie v ďalšom období. 

K bodu 1. sa referát predsedu sekcie sústredil na tri ok ruhy otázok: 

na hodnotenie internej vnútrosväzovej činnosti sekcie; 
na hodnotenie výsledkov a problémov v práci slovenskej muzikológie a kritiky 

od posledného .sjazdu; 
na vymedzenie úloh sekcie od s jazdu i v ďalšom funkčnom období. 
Základné fakty referátu sú zahrnuté v zpráve o činnosti sekcie, ktorá sa pred

kladá predsedníctvu sss a ses. 
K b odu 2. sa diskusia sústredila najmä n a tieto otázky: 
_ situácia v oblasti hudobnej výchovy a vo výchove p;ao~vníkov v_ oblasti hu 

dobnej výchovy na PF, na otázku pracoviska pre hudobnu vychoyu, vychovu mla-
dých muzikológov na FFUK, 

- na činnos·ť hudobného oddelenia SNM, 
_ _ na otázky edičné a s nimi súvisiace problémy popularizácie i vedeckého spra
covania slovenskej súčasnej hudby. 

domácich 
orientácii 
treba za-

v tejto súvislosti sa analyzovali otázky kritérií p re hodnoten_ie tvorbY: 
autorov na tieto t émy. Konštatovalo sa, že týmto otázkam, ak? aJ ce_!kov~J 
na aktuálne problémy súvisiace s postavením _hudb:J:' v našeJ spolocnostl, 
Jllerať jedno z ďalších predsjazdových zasadnutl sekcte. 

K bodu 3. _ 1. sekcia poveruje svojich zástupcov v prípravných org~noch, S~o
ločnosti re h udobnú výchovu a obracia sa na pr~dse?mctv? S~S, aby zmte~zlVmlo 
činnosť !} prospech urýchleného založenia a začaha čmnostl t eJtO spoločnosti. . 

Sekcia navrhuje ustanoviť komisiu v zložení ~u~l~s, _K:esáne~, Fedor, ~et11~ý, 
ktorá sa bude zaoberat všetkými problémami suv tstactml s kadrovou vys v ou 
katedier HV na PF. . 

Sekcia podporuje návrh sväzovej komisie pr~ H V, aby na_ ~F_DK .~zniklo praco= 
visko pre vedecké skúmanie otázok hudobnej vychovy, ako aJ JeJ poztadavku skva 
Jitniť prípr avu učiteľov pre 1.-5. stupeň. 

s~'kcia od oDúča wý-chlené prerokovanie otázok ~amer~a .a úloh, ĽSU na plá'n~: 
zasaJ'nutí výboru sss na ktoré treba prizvat zamteresovapych odborníko'· 

~~n~~mto zasadnutí odporúča' prerokovať kritériá nQ. previerku sustavy h udobného 
·školstva n a Slovensku . , 

Sekcia odporúča aby hudobné oddelenie SNM urýchlene začalo s k omplexnou 
dokumentáciou súč~sného hudobného života a súpisom prameňov ?udb~ _n~ ~l~e~
s ku Na tento účel treba čo najskôr uskutočniť plánované stretnut1e ve ubc1c . n ·ť 

· · - v sss riaditeľa SNM a n ámestníka s. l,\'lichaličku, na ktorom t r e a VYJasm 
cwnaro , • · 1 · ·a boch úloh 
kompetenčné otázky i otázky finančného. zabezpecema P nem o _- . _ 

Sekcia odporúča . výboru sekcie, aby podnikol potrebnft kr~ky.na ~revterku t er_aJ
šej siete hudobných časopisov na Slovensku z hľadiska z1skama casoptsu za meraneho 
na popularizáciu hudby (ide najmä o časopis Hudba, spev, tan~c), . . , . 

Na posjazdové obdobie vypracovať koncepciu ci_eiaved.~meJ ?opulanzacte huíd~y 
všetkými kanál mi, ktoré máme - na Slovensku k dtspozícu (tlac, rozhlas, telev zta, 
výchovné koncerty atď.). 

108 

Ako sa plnili uznesenia? 
·v bode Il. Uznesení II. sjazdu SSS je stanovených nasledujúcich 9 konkrétnych 

úloh pre nastávajúce obdobie: · 
l. Poveriť výbor, aby hľadal možnosti zriadiť informačné centrum súčasnej hudob

nej kultúry pri Sväze slovenských skladateľov, ktoré bude vybavené všetkými 
potrebnými pomôckami (knihy, partitúry, noty). 

2. Postaraf sa, aby Slovenský hudobný fond mohol ešte dôkladnejšie rozvinúť svoje 
pracovné poslanie, nielen čo sa týka materiálovej vybavenosti a priestorov, ale 
i možnosti <lalšej propagácie našej hudby doma i v zahraničí. 

3. Podporova€ budovanie štúdia syntetickej hudby pri Ceskoslovenskom rozhlase 
a televízii. 

4. Podporova( ďalšie zakladanie Kruhov priateľov umenia, byf v kontakte s :ľ.udo· 
vými školami umenia a sledovať podnety, ktoré z tejto základnej oblasti vy
chádzajú. 

5. Vytvorit podmienky na všestrannejšie a cieľavedomejšie využívanie zahraničných 
skúseností pomocou festivalov a konferencií, umožňovať a zasadzova€ sa o účasť 
našich členov na týchto podujatiach, ako aj umožňovať bohatšiu účas€ význačných 
koncertných umelcov na zahraničných pódiách. 

6. Sväzovému časopisu sa pripisuje významná úloha pri procese obrody nášho hu
dobnéhô života a v dôsledku toho mu treba umožnif ziska( pôvodný stránkový 
rozsah a rozšíriť jeho periodicitu. 

7. Nájsť vhodný spôsob na zriadenie múzea hudobných nástrojov a archívu význam
ných hudobných dokumentov a zabezpečiť ich celkovú vedeckú úroveň. 

8. Vývoj súčasného slovenského hudobného života ukazuje potrebu vytvoriť orgán, 
ktorého kompetenciou by bolo zaujímať podnetné a smerodajné hľadisko vo všet
kých závažných otázkach hudobnej kultúry tak, ako to bolo navrhnuté v zpráve 
výboru Sväzu slovenských 5kladaterov. 

9. Novej slovenskej redakcii sväzového nakladaterstva P ANTON sa ukladá, aby 
svojou edičnou činnosCou vyvinula maximálne úsilie pri širení súčasnej umeleckej 
a vedeckej tvorby. 
Nadišiel čas, keď treba uvážif, do akej miery boli tieto úlohy splnené. Sjazdová 

zpráva sa týmto hodnotením iste bude zaoberaf. Nás by však zaujímal Váš názor 
na to, ako si jednotlivé inštitúcie tu spomenuté úlohy splnili. Nemusíte, prirodzene, 
zaujímaf stanovisko ku všetkým bodom, ale stačí rozviesf problémy tých inštitúci[. 
ktorých práca Vás na jviac zaujíma. • 

• 
MICHAL VlLEC 

V nasledujúcich riadkoch si dovolujem zaujať stanovisko k niektorým bodom 
u~nesenia II. sjazdu Sväzu s lovenských skladateľov, ktoré uvádzate v nedávnom 
obežníku. Dotknem sa najmä tých b odov, resp. tých úloh, čo súvisia s mojou funk
ciou predsedu výboru Slov. hudobnéh o fondu, l ebo za ich plnenie sa cítim spolu
zodpovedný. (Sú to body 1., 2., 5., 8. a 9.) 

Celková situácia našej sväzovej práce - myslím - nie je najhoršia a všetci sa 
snažíme vytýčené úlohy splnit čo na jlepšie. Aj to si trúfam tvrdit, že ·jednotlivé 
zložky sväzového aparátu pracujú slušne; niektoré, pravda, lepšie, druhé menej dob
re, podila subjektívnych i objektívnych predpokladov. Hl;wnú príčinu tažkopádnosti 
a nedostatkov našej práce vidím v chýbajúcej koordiná cii činnosti jednotlivých 
zložiek. Mechanizmus našej (práce by sme mohli zmázo.r.ni-t graf,ioky šesfhranom, kto
rého strany tvoria sekcie (tajomníci), odbočky, fund, HIS, PANTON a SH. 

V prostriedku šesthranu je sekretariát, predsedníctvo a výbor sväzu; ktoré riadia 
jeho celkovú prácu. No okrem toho je bezpodmienečne potrebné, aby bezprostredný 
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kontakt medzi zložkami bol čo najužší, n a jživší, a tým aj najproduktívn ejší. že to 
tak nie je, to j e nesporné. Jednotlivé zložky' ,pracujú každá pre seba a často i proti 
sebe. Uvádzam iba niekoľko markantnejších symptómov tej to našej choroby: 

a) Rozmnožovaním a publikovaním hudobnín sa zaoberáme v dvoch inštitúciách : 
v Pantone a v SHF. Hoci obidve inštitúcie sú zložkami SSS (dovoľte prirovnanie: 
končatiny toho istého tela čiže orga nizmu) , spolupráca a koordinovanosť medzi nimi 
je minimáln a. Som presvedčený, že iniciatívna spolupráca pri tejto činnosti by 
pomohla zvýšiť finančnú efektívnost práce Pantonu. 

b) Tajomníci sekcií i HIS ma jú za úlohu jednak informovať členov sväzu o celil
svetovom hudobnom dianí, ako i propagovať n ašu tvorbu doma i v zahraničí. Cin
nost fondu má pri plnení týchto úloh iba pomocný, teda sekundárny ch arakter. 
Okrem už spomínanej nedostatočnej koordin ácie hatia túto prácu známe "objektívne 
príčiny", ako nédostatok miestností, vybavenia a p. Dúfame, že sa nám podar í väč
šinu týchto ťažkostí v dohľadnom čase odstrániť získaním nových prevádzkových 
miestností v novost avbe. 

No máme ešte jeden handicap, ktorý brzdí úspešnú prácu uvedených inštitúcií. 
Nemáme totiž človeka, ktorý by mal dosť obchodného talentu a dip lomatickej šikov
nosti, aby m ohol s plným úspechom robiť pr iamu, teda a dr esn ú propagáciu na-

• šich skladateľských a interpretačných hodnôt. Mám na mysli podobnú činnosť, akú 
robia v kapitalistických štátoch rôzne koncertné a divadelné agentúry a nakla da
teľstvá. Byť dobrým odborníkom na takúto prácu nestačí; o tom - myslím - netreba 
<lisku tovat. Z tohto všetkého vyplýva - aspoň pre mňa - záver, že v bode 8. uve
dený orgán netreba vytvoriť, a to z tej jednoduchej príčiny, že už existuje. Menuj"e 
:sa: Sväz slovenských skladateľov. Je síce pravda, že určité úseky nášho hudobného 
:života spadajú do kompetencie SNR, no som presvedčený, že účinnou spolupr ácou 
medzi SSS a príslušným oddelením SNR sa t ieto ťažkosti dajú pomerne ľahko vy
riešiť. J e - a lebo aspoň doteraz bola - u n ás rozšírená zhubná choroba, že keď 
nám niešo nefunguje, hľadáme riešenie vo vytvorení nejakej novej komisie, výboru 
či iného "orgánu" al ebo p r iber aním nových pracovníkov n amiesto toho, aby sme sa 
snažili vylepšiť prácu v doterajšom rámci. Takáto " terapia" vedie iba k prebujneniu 
aparátu a skomplikovaniu pracovných metód; namiest o zlepšenia spôsobí skôr zhor
šenie celkových výsledk ov. 

'Môžeme dúfať, že duch a zásady nového spôsobu r iadenia si nájdu cestu aj k nám 
/ budú cenným vodidlom pri riešení spomenutých ťažkostí a nezróvnalostí. 

V .:Jú LI US LETN'AN 

1. HIS napríklad nemá žiadny k ontakt s propagačným oddelením Státneho hud. 
, ,-ydavateJstva, nesleduje, aké novinky v odbore hudobnín alebo gramoplatní vych á
d zajú. Materiály sa vyberajú najmä podľa aut orov alebo tých aut orov, ktorí sú funk
cionármi HIS. Títo ľudia sa starajú a j o to, aby sa pomocou HIS dostali na zahra
ničné cesty. HIS by mal mať bezpodmienečne v zásobe fotografie všetkých význam
nejších skladateľov. 

2. Cinnosť SHF n esledujem, lebo na to nemám možnosť a materiály, ale zdá sa, 
že táto činnosť sa rozptyľuje na rôznorodú podporu aj t akých podujatí a akcií, ktoré 
s našou tvorbou nemajú priamy súvis. Hlavné p oslanie fondu je vytváranie pod
~ienok pre tvorbu, a to sa deje v malej miere . Tu. treba viac systematiky, treba 
viac podporovať tvorbu, v ktorej máme "úzky profil", to sa treba pýtať nie sväzu, 
al e inštitúcií, k toré s hudbou p racujú "v t eréne", ktoré sú jej vyrábateľmi a šíriteľmi 
.(rozhlas, TV, SHV, konc. umelci). 

3. š tú dio syntetickej hudby je už d nes pomerne dobre vybudované a a utori ho 
využívajú. To je, pravda, zásluha rozhlasu (ten dáva financie) ...:. ·a Kal mana, ktorý 
cSa o to stará. Napr íkla d tera z Malovec u robil hudbu k pásmu modernej poézie pre 
_gramoplatňu. Bolo to odvážne a výsledok veľmi pozoruhodný. ' 

~- V Hudebních rozhledoch čítam mená tý~o boli v zahraničí: najviac je tam 
·dr. Eckstein (on si to, pravda, vyb avuje sám), al ej českí kolegovia a l en sporadicky 
sú tam skladatelia zo Slovenska, a a j to na ápad sa dostanú tí najlepší a n a Vý
ch od. t í menší, ktorí t a idú na "študijnú cestu" v rámci medzisväzových dohôd. 

Naši koncertní umelci do zahrantčia - to je stará bolesť, zapríčinená KDK a naj
_mä Pragokoncer tom. V tomt o môže sväz m álo urobiť. Zahraničné turné si umelci 
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Hudba v umeleckej gymnastike 
EUGEN KESZOCZE 

, V pri~behu . po~ledného desaťro~ia vyrástol nový druh šport u, ktorý sa dotýka 
-~ hudobne~o diam~ •. a to u il'l:elecka gymn ast ika , ·Zameraním je to výlučne ženský 
."port, ktoreho špecifickosť tkvie práve v tom, že je v nE;Xieliteľnom spojení s hudbou 
_podobne ako kraso_kor~uľova?ie. No kým pri krasokorčuľovaní niektoré partie plynJ 
b ez ~udby (~ povmnych cv-Ikov), v umeleckej gymnastike sú všetky Llostavy (tak 
v_orne, ako aj )?O~né)_ priam;> závislé od hudby. Z tohto aspektu sa treba zahľadieť 
na h~dbu p ouz.Ivanu pn s.p.ommanom športovom odvetví a na všetky úslrolia a chyby 
.ktore sa tu možu vyskytnuf. ' 

Zat~aľ čo pr i kra.;oko;čuľovaní sa p oužívajú h otové hudobné skladby a ich rôzne 
:sklbema s ner;ovnakym uspechom a hodnotou, používajú sa v umeleckej gymnastike 
.skladby ~otove, pevne dané, ako aj priamo komponované k jednotlivým špecifickým 
pohyb ovym_ celkom - skladbám. A práve ot ázky vyplýva júce z daného spolužitia 
<~voch rozd1~lnych druhov vyja<;Irenia_ si treba n~ budúcej ceste umeleckej gymnas
tll~! uvedomiť, aby sa nebagatehzovah a neznevazovali hudobné diela známych i me
neJ známych autorov. 

V súčasnom období vládnu vo svet e 4 aspekty na použitie hudby pri umeleckej 
gymnastike: 

l. _Zvlášť P:'ogramove I;omponovan~ _hudba na tento účeL Pri tvorbe týchto h LI
<:lobnych skla~Ieb. sa vych~dza zo špeciflCikosti tohto športového odvetvia. Hudba má 
b~ P? melodickej_ a rytm1ck:j stránke zrozumiteľná, aby sa dal na ňu bez veľkých 
_pr o~lemov vyt~_onť poh yb ov_Y celok rešpektujú~i hudobné dianie, a tak bola daná 
~oznost vytvo1_1t kom~aktne h udobno-pohybove dielo, kt.oré by esteticky pôsobilo 
t ak na sluchove, ako aJ zrakové vnímanie. 

2. Úpravy a spracovania hudobných motívov alebo krátkych tém. U tejto skupinv 
platia tie isté zásady ako u predch ádzajúcej. • 

Pri uvedených dvoch druhoch sa vylučuje možnost porušenia h otovej ktb"'lcepcie 

a súbory vyjednávajú najvHtc sami (viď Slovenské kvarteto, SKO a iní) KDK 
a Pragokoncert len vystavuJú zmluvy a inkasujú p oplatok. KDK treba {,ybavit 
_pr~vomoco!-1 samostatne .• dojednáyat zahraničné k oncerty, dát mu na to dev ízovú 
k~otu, a :?"sl~?o~ sa ukaze za kratky čas. Naši umelci sa v posledných dvoch rokoch 
v 1ac vyuziyaju aj na gramoplatne, čo je t iež pomoc do zahraničia. Artia bola však 
v~ poslednych I"?koch voči slov. tvorbe. - vážnej a zábavnej - pomerne macošská, 
u x sa to zlepšuJe alebo p odstatne zlepši, ak Artia bude v odbore vývozu hudobných 
materiálov priradená k SHV. 

6. SH je teraz. oveľa ~traktívnejší časopis ak o predtým; prináša smelé hodnotenia 
bez strachu_ a ~hplomacw. Len sa neviem zmieriť s niektorými informáciami ak~ 
n apr., že Gwrg_w Stehler odmiet,ol inscenáciu nejakej opery tam a ta m. Korr:u na 
Slovensku to mečo hovorí? R~!-d~ej vJac informácií zo Slove.nska, o novej tVOiľbe! 

7. Múzeum ;;a zriaďuje (Mačák, Ballová). · . 

. 8. _~a~~ ~r~án je potrebný, ale len na koordinác~u, a nie na rozhodova-nie, lebo 
k~žda I~st~tucia (K.J?~, rozhlas, SHV, .S ND, TV) musi rozhodovať zo svojho p odniko-
veho hľadiska - kazdeho tlačí ekonomika. . 

9. Panton sa najmä v odbore malých žánrov veľmi usiluje, ale je tlačený ne
d ostatkom pap}era a_ ekonomikou " - vyrobené materiály sa musia predať, ináč vYda
vateľstvo nemože ex1stovat. P an ton má však dobrú p omoc· v SHV. 
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hudobnej skladby, keďže v tomto prípade ide. o hudobné dielo práve úzko progra-
mov o ladené. • . , · .· · 1 · . • • • : • ••. ., 

S problémami výberu a zachovania koncepcie pôvodnej štruktúry hudobnej 
skladby sa stretávame u skupiny 3. a 4. 

3. Do tejto skupiny zaraďujeme hotové hudobné skladby, ktoré formou a obsa
hovou náplňou vyhovujú nárokom umeleckej gymnastiky. Pri výbere treba brae: 
do úvahy dlžku (maximálne trvanie 2 min.) , formu, tempo, dytnamiku a agog~u
Použité dielo má byť samostatnj"'m celkom, nemožno súhlasiť s vyberaním jednot
livých častí z rôznych miest hudobnej skladby. 

4. Hudby, ktoré zaradíme do tejto skupiny, sú čo do zoskupenia už problema
tické. Ide totiž o utvorenie nového hudobného celku pre pohybovú skladbu buď 
z rôznych častí už hotovej skladby dlhšieho časového priebehu jedného autora. 
alebo o taký extrém , že sa použijú diela viacerých hudobných skladateľov, ktoré 
sa "zlepia" do nového hudobného celiku. O hodnote takého .vý.tv.oru a o baga.teli-
zácii pôvodných diel netreba hovoriť. · 

Keďže m omentálna situácia je taká, že umelecká gymnastika si získava čoraz 
viac pr ívržencov tak v závodných, ako aj rekreačných oddieloch a je aj predmetom 
výučby na vysokých školách, treba pristúpiť k určitým záväzným uzáverom. ktoré 
sa nám vynárajú z predchádzajúcich poznatkov. Rretože -ide o spojenie . dvócn 
odlišných odvetví, z ktorých každé svojím spôsobom pôsobí na .naše vnemy, musíme 
sa usilovať o takú jedr10tu, kde by hudb a ako formotvorný komponent (a túto jej 
úlohu nesmieme zan,edbat) pri pohybovom prejave vystupovala ako zjednocujúci 
činiteľ a dala základ estetickému zážitku na auditívno-vizuálnom podklade. Treba 
maf však na zreteli aj otázku výchovnú. Je samozrejmé (ak pristupujeme z aspektu 
cvičeniek), že ak sa umelecká gymnastika cvičí od detského veku, pri dodržaní 
týchto zásad sa u detí vytvára i správne hudobné cítenie, ktoré postupne prerastá 
do uvedomeného hudobného pozmávania a do potreby stále viac sa hudobne vzde
lávať. Co však v tom prípade, ak deti už od základu získavajú nespráv ne poznatky 
o hudobných dielach? Výchovný moment je tu veľmi dôležitý, a preto ho treba 
i správne podchytiť. Táto otázka vystupuje i zo strany divákov-poslucháčov. Ich 
vizuálne vnemy sa spájajú so sluchovými, a tak pôsobia na nich ako kompaktný 
celok. A práve o ten kompaktný celok nám ide, aby mal skutočnú hodnotu nielen 
po stránke pohybovej, ale i hudobnej. Je samozrejmé, že praktické riešenie týchto 
otázok je vecou hudobníka. Jeho vplyv na trénerku musí natoľko zavážiť, aby 
mohol požiadarvky vyplýva júce z jeho profesie uplatniť. 

Prvé tri sk<upLny hudobných diel používaných pri umeleckej gymnastike z nášho 
hľadiska obstoja. Prísnym časovým limitom a programovým úzkym ladením je totiž 
okruh n ášho výberu veľmi zdecimovaný a navyše tu ešte vystupuje ot ázka použi
tého náčj;nia pri cvič.ení (napr. ·lenta, lopta, kuželky, švihadlo, obruč), z ktorých 
každé si vyžaduje špecifický hudobný prejav. A až keď sme schopní všetky tieto 
požiadavky objavitť v tej-ktorej hudobnej skladbe bez prerušenia jej vlastnej kon
cepcie, m ôžem e hovoriť, že sme vykonali dobrú prácu. Lenže doteraz býva zvykom 
práve opak. Ak totiž nejaká skladba, vybraná viac-menej náhodne, vyhovuje a jej 
časový priebeh alebo niektoré drobné úseky nevyhovujú, tak sa jednoducho zo
škrtá. Mohli by sme povedať, že vzniká jej "vreckový" formát. 

Náš doterajší vývoj smeroval správnym smerom - ak vychádzame z oficiáLnych 
podujatí, ako boli napr. II. MS v umeleckej gymnastike v Prahe. Vynikajúce úspe
chy našich pretekárok (jednotlivé pretekárky i družstvá - zlaté medaily) dali 
za pravdu našim snahám i p o hudobnej stránke, a tak sa čast zúčastnených štátov 
priklonila k našej ceste. No i napriek týmto úspechom sa stále ozývajú hlasy, ktoré 
sú za používanie hotových, neprogramovo ladených skladieb. Keďže ide o hlasy 
Iudí, ktorí nepracujú na hudobnom poli, je ich postoj o to škodlivejší, že sa nevedia 
samostatne vysporiadať s problémami, ktoré z tohto spojenia vznika jú. 

Ak odhliadneme od uvedených ťažkostí, je, samozrejme, ľahšie vybrat si hotovú 
hudobnú skladbu k pohybovej zostarve a prípadne v nej urobiť aj násilné zásahy 
ako hľadať skladate!ra schopného vytvoriť dielo rešpektujúce všetky pohybové požia
davky. 

Na záver treba dodať, že ·potvrdením správnosti našej cesty bol minuloročný 
medzinárodný seminár tréneriek umeleckej gymnastiky (2 týždne) v Turčianskych 
Tepliciach, ktorý v~edlii výlučne naše trénerky a naši hudobníci. Popri pohybových 
otázkach sa tu riešili. aj problémy hudobné. Na seminári bolo zastúpených 8 štátov, 
a to tak z Východu, ako aj zo Západu. 
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BRUNO WALTER 
V.BRAliSLAVE 

1897-98 
GABRIEL DUŠINSKÝ 

Napísané 
z príležitosti 90. narodenín umelca 

Večer 4. októbra 1897 sa otvorila zimná sezóna divadla kráľovského slobodného 
~e~ta (dnešná budova opery SND) operným predstavením Verdiho Trubadúra. Za 
<i1ngentským pultom stál mladý 21-ročný dirigent, angažovaný na opernú sezómt 
18~?-98. Volal sa Bruno w_~lter: yte~y. ešte nikto nevedel, že toto meno vojde do 
<ieJm hudby a že t ento zac1atocmk-d1ngent bude spolu s Toscaninim a Furtwän
glerom členom veľkej trojice dirigentských osobností v prvej polovici 20. storočia. 

Bruno Walter venuje vo svojej autobiografii!) pôsobeniu v Bratislave niekoľko 
<Jds~vcov. Pre Bruna Walt~ra to_ zna_menalo pom erne m á lo, pre l).udobné dejiny 
Bratislavy však veľa. Napodiv dos1aľ rukto nespracoval a nezhodnotil všetky dobové 
literárne pramene o bratislavskom pôsobení tohto veľkého diri"enta. J edine roku 
1936 vyšli v dennej tlači články Ivana Ballu2, a, ~) z príležitosti koncertovania Vie
denských filharmonikov v Bratislave p od vedením vtedy už svetochýrlneho Waltera. 

Do, __Br~tisla":y prišiel ~adý ~~ig~n_t, ako uvádza Mahlerova manželka,ä) na 
odpo!·ucam~ p:ave ~astupuJuceho sefdmge,nta Viedenskej opery Gust ava Mahlera 
Bratislavske posobeme Bruna Waltera predch ádzala jeho činnost korep etítora v Ham
burskej opere, kde nadviazal aj svoj priateľský a žiacky vzťah ku Gustavovi Ma h-
1erovi. Pot<;>m nasledova~o _jeho _pôs<;>benie vo Vratislavskej opere (Wroclaw), kto:oé 
b ol-o pre mzku umelecku uroven teJtO opery pr e umelca veľmi deprimujúce 0 čom 
s; J?Odrobnejšie ~mie!'Juje, vo sv.ojej autobiog~afii. Divadelný rok sa vtedy v Bl:atislave 
cell~ na neme<;!:u (ztmnu) sezonu - od oktobra do konca januára, v ktorej sa uvá
~zali opeg a cmohry, a ~a, maďarskú sezón': - od f eb ruára do konca mája s ope
Ietou a cmohrou. Na kazdu sezónu sa angazoval n ový dirigent a väčšina sólistov. 
Obecenstvo chcelo počuť stále nové hlasy, vidieť nové t váre a hlavne iný repertoár. 
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· · · · v repertoár ktorý Walter v Bratislave naštudov~_l. Dirigo~al 
Vštmmme Sl naJpr . •. k žd · týž,deň novú operu, pne om sa vač-

16 opie~ na 36. plredsdtavken.ltacVh, cth. ;~~~rg~ck~ yporadí to boli (uvádzame len dátumy 
šína op1er hrala en va ra . . . , 
prvého predstavenia): · 

Verdi: Trubadúr 

Flotow: Marta 
Mascagni: Sedliacka čest 

Leoncavallo: Komedianti 

Nicolai: Veselé ženy 

Meyerbeer: Hugenoti 

Gounod: I<'aust 
Goldmwk: Svrček pri domácom kozube 

Bizet : Džamila 
Kienzel: EvangeUmanm 

Rossini: Barbier sevillský 

Smetana: Predaná nevesta 

Halévy: Zidov~a 

Lortzing: Und ina 

Leoncavallo: Bohéma 
(premiéra v Rakúsroo-Uhorsku) 

Wagner: Lohengrin 

4. x. 1897 

9. x. 1897 

13. x. 1897 

16. x. 1897 

22. x. 1897 

30. x. 1897 

6. XI. 1897 

13. XI. 1897 

20. X I. 1897 

27. XI. 1897 

4. XII. 1897 

12. xn. 1397 

18. XII. 1897 

25. XII. 1897 

8. I. 189tl 

26. I. 1898 

Je to ~ozoruh<?dný repertoár, lebo obs~uj~~:i~z~{e~~ľi~~;J~~m!:n:;;k~~~ 
rokov po tch ~l'lnikU (Leoncav~ll:,r=ca~1Viedni sv~tové javiská. Bizet~vu ~edno
~~~v~~v~ľa~~1~0~~!~u~v~reWalter súčasne s Mahlerom, kt<?rý ju pr-lpr~l.Vl~-~~; 
Viedeň. Najčer~t':ejšou novinkou všapke~booulaA~~ľc~~~~lylo~ao~r~~~a~i;d~~~~r~~~tis~av-
•ytlačená Puccmtho rovnomennou o •· · . . . · é 
~kého divadla ~~a.nuel ~ul získal. túto operu tedlen r~~ pok~:~h~~~~:eJPie~~~o~ 

re Bratislavu, JeJ uvederue .(pred Vtedňou) bolo a us . . \r r epertoári chýba jeden v_eľký operný skladat~::. prVátved· ~~· ~i~r~e s~iľc~~ .. u:~~~ 
B w lt ra mal stať pnam symbolom: Mozdll.·c. e a JSl " . 
v~a záufer:: 0 Mozarta. Divadelné riaditeľstvá a obec.enstvo lw. Jednoducho ne
chceli Všetko vtedy žilo a horlil<> za verdzmus, ktorý prave_ v.r~ohl, ~_bol to práve 
Mahl~r, ktorý v nasledujúcich rokoch znova obnovil vo Vledm trad1c1u mozartov-
ských inscenácií. • b · B ť sla ve.,. 

Ak, b 1 však dirigentský profil 21-vočného Waltera počas poso ~m~ v rha l . ·_ 
Y 0 

• • · č ·ch lt.ritík doplnených mekoľkym1 zac ovanymt 
Po preštudovaru všetkych su. asll1Yratislave , ôsobili pod Walterom koncom minuléh o 
spomi~nkamki h~dobník?kvl,adketo~~ll!rovej au~b~ografie, pokúsim sa o rekonštrukciu 
stol'očla, a o aJ na za . 
umeleckého pr?fillfčWa~te~akv·~~a~~:~e.3 hlavné denníky, ktoré vtedy v Bratislave 

Ako pramen su asnyc n. . , k ' to Pressburger Zeitung 
vychádz_ali s kultúrnymi :ubn:-~~n~~t!o ~:~a1!f~~n \:a) a maďarrské NY';gatE 
(naďaleJ p.~)~ ;;.~s~ľgc:~~~:j len H). N~vinárska publicistika bola vtedy ~z na 
Magyar:or~z gt. na • redstavenia v divadle, premiéry sa, pochopiteľne. 
značn';J .;:::vnl. Skoroalľs~khudobnom živote Bratislavy bola opera hlavným tažis
b ez vym Y rec~~tJO;. skutočnosť že počas Walterovho štvormesačného. pobytu sa 
~~~~li o~~~·~ ~:n~erti, z ktorých' jeden bol klavírny :e:ital báratislaCvsskk~hok rod~a 

· · h rv · vôbec) a na ďalšom vystuptlo sl Wle e e var .. 
~po~e~~fn~~~o~~~ť~ kritlkov z oboobia Walterovho pôsobenia ~y~ikárl vr;k~is~~~ 
'ostatných hudobný historik a archivár mesta Ján . Batka, oso. ny h ~ ~ . ~; 
Brahmsa Hansa Richtera a iných. Písal do PZ a Jeho recenz~e a. .u o ne eseJ.· 
nestratili po časovom odstupe na hodnote a sviež,os.tJ.i. Ako ďaleJ uv1d1me, vedel uz; 
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spráJvne ohodlnotiť mimot.iadne dirigentské nadanie začiartočníckeho dirigenta, ba 
p r.edvíP,at jeh<> slávnu umeleckú dráhu. Ak<> ďalej vyplý<va z jeho článkov, došlo a j 
k osobnému stretnutiu a rozhovoru medzi Batkom a Walterom . .:Dalšie kTitiky v PZ 
sú podpísané značkou -rr- a identitu autora som nemohol 2'Jistit. Písal ich veľmi 
fundovaný huoobný kritik so škokým vozhľadom a recenzie sú skoro výlučne ve.ľmi 
kladné. 

Do WG písal kritiky Ferencz Kováts, ktoré sú veľmi objek.tíWle a hodnotné. 
Kováts sa v mlad<>sti intenzívne z.;wberal hudbou a už ako lO-ročný zahral v Brati
slave pred Lisztom na klavíri.6) Neskoršie sa stal unLverzitným profesorom histórie 
ekonómie na Právnickej fakulte Bratisla•vskej akadémie a po .prvej svetovej vojne 
členom Maďarskej akadémie vied v Budapešti. Kritiky signované "Mauthner" '(ide 
o redaktora týchto novín G. Mauthnera) sú často veľmi negatívne a ostro kritizujú 
výkony Bruna Waltera . Snáď to súvisí s politickou tendenciou týchto novín, ktoré 
na rozdiel od liberálnych PZ mali extrémne pravičiarsku tendenciu. Aj maďarsk<;! 
novliny H písali o Walterovom výkone dosť odmietavo a mali vo všeub-.:!cnosti · ohlad
ný postoj k nemeckému divadlu v Bratislave. Väčšinu kritík napísal J. Ejury (Eju
ryovci bol!i známa prarvotánska rodäna v Bratislave). Cast k:ritlik v,o WG a H je bez 
podpisu a bez značky. 

Cítanie všetkých týchto ~r.itík je dnes mimoriadne zaujímavé a umožňuje čias
točnú rekonštlľukciu vtedajšieho Walterovho umenia. Alro ďalej uvidíme, sú rozdiely 
hodnotenia v k ritikách jednotlivých novín zapríč-inené rozdielnym prístupom kritikov 
k novému, na konci XIX. storočia sa prárve rodiacemu interl)retačnému prejavu. 
a hudobnému cíteniu, líšiacemu sa od interpretačných tmdícif predchádzajúcej ge-
nerácie. 

Už druhý deň po otvorení novej sezóny, po predstavení Trubadúra, zaznamenali 
uvedené 3 novilny, že predst&venie malo vysokú úroveň "pod vymlikajúoim vedením 
dirigenta B. Waltera veimri vyroWlaným"7 ) ••• "zo včerajšieho starostlivého naštu
dovania môžeme usúdiť, že Walter je ambic.ió:zmy a siubný ddrdgent"8 ) , . • "Zdá sa, 
že Walter je celkom zdatným hudobníkom".9) Objavuje sa však už prvá kritická 
poznámka, ktorá sa bude v niektorých kritikách stále opakovať, a to k voľbe temp: 
"S~da, že na mnohých miestach vz·al príliš rozvláčne tempá. "9) 

Po dTuhej opernej premiére sa po prvý raz chytJ.il pera J án Batka, predbež-ne 
l en konštatujúc, že "BrWlo Walter má v sebe život a pružnost, ktoré vdýchol starej 
Marte".w) Inscenácie "noviniek" Mascagniho Sedliaak.ej cti a Leoncavallových Ko
media~ntov mali výb0!1Ilú kritiku: "Pred:súavenie Mascagniho opery, najmä sbory 
a ensembly, išli pod vedením dirigenta Waltera ako ,po drôte"'. "Bolo to jedno z naj
lepš ích predstavení."11) "Na tohoročných operných predstaveniach Vidíme, že máme 
vynikajúceho dirigenta s hudobným jemnocitom. Sú to doteraz samé krásne, v en
sembloch vyrovnané predstavenia ... nad predstavením sa vždy v.znáša nádych bla
hodámej istoty, keď má pán Walter v rukách taktovku. "12) 

Po Nicolaiho Veselých ženách Batka medziiným píše: "V pôvabnom toku rytmic
ko-melodických periód sme spoznali pravé dirigentské nadanie. Zdá sa len, že pohy~ 
andantina bol predsa len príliš spomalený. Stavba fráz sa síce nepretrhla, a le značne 
sa pretahovala. "13) 

Po Meyerbeerových Hugenotoch sú kritiky v PZ veľmi kladné, kritika vo WG
a J . Ejury v H vyčítajú pomalé tempá. Kým PZ na predstavení Gounodovho Fausta 
vychvaľujú "temperamentné dirigovanie" a WG dokonca "strhujúce a povzbudivé 
vedenie orchestra, ktorý znel plným zvukom a vzorným odtieňovaním,"14) Z'.'Olá 
Ejury: "Ach, t o tempo, to nešťastné tempo! Trochu mvšie, pán dirigent, ak smiem 
prosi f. " 15) 

Počas naštudovania Bizetovej jednoaktovky "Džamila", ktorú Walter naštudo
val v tom istom čase ako Mahler v o Viedni, dochádza k osobnému rozhovoru medzi 
Walterom a Batk.om. Batka o tom referuje 20. XI. 1897 v predvečer premiéry : 
,,S jasným umeleckým a prekvapivo špekulatívnym porozumením chválil nedáVnQI 
pán B. Walter v rozhovore tragickú silu vo výraze Bizetovej hudby vôbec, ak<> aj 
veľkosť a pátos opery Carmen. Tento mladý dirigent diriguje dnešnú premiéru~ 
a to zaiste po starostlivom naštudovaní."16) 

Džamila vyznela podľa Batku "čisto vypracovaná s temperamentom"17) a Kováts 
vyslovuje dokonca "vrelé a bezvýhradné uznanie za geniálnu a cituplnú interpre
táciu. "18) 

Na premiére Džamily bol 20. XI. 1897 prítomný aj viedenský slepý klavírny 
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virtuóz Jozef Labor, organista českého pôvodu, žiak slávneho teoretika Simona 
Sechtera a tiež jeden z učiteiov Arnolda Schonberga. . 

Walterov výkon v Rossiniho Barbierwi sa stretol s pochvalou Jana Batku: "Je 
to pôžitok počúvať. Walterovho Rossinih? s jeho ?lod~t~ými s~etl~rt;i v ?~chestri."1) 
· o predstavení Predanej nevesty mame k dtspozicn l en Jedmu kntiku, ktora, 

pravda, vyzdvihuje "živé a exaktné tempá".20
) • • • • • 

Po Halévyho Zidovke utrúsil Mauthner ·poznamku, ktora dnes zme uz humons
Úcky: "Mladému dirigentovi, okolo ktorého sa nar:obí toJko rozr1;:1c~':l·. akoby .s,!ge 
mali do 6inenia s nejakým Hansom Richterom , umkalo mnoho doleutych veci. ) 

· v poslednom mesiaci Walterovho pôsobenia v Bratislave ·(v januári 1898) dochá
dza aroa. k umelecky najvý:m1amnejšim udalostiam. Je to najprV premiéra Leon~a
vallovej Bohémy, prvá v Rakúslm-Uhorskl,l. Na jej bratislavské predstavenie spomma 
sám Walter po 40. rokoch vo svojej autobiografii, hoci na jej hudbu sa už nepa
mätá p ritom uvádza známu príhodu v hoteli Palugyai s cigánskym primáš1Jm pri 
oslav'e po premiére. Batka referuje o jasote vypredaného d~vadla a o nespočetnom 
vyvolávaní, čo platilo riaditeľovi Raulovi a "hudobnej duši celého predsta':enia C:iri-: 
gentovi Walterovi. Teraz vieme, (,!o možno usilovnosťou a oddanosťou dokazaf aJ na 
p~ovinčnom javisku".22) Tentokrát hodnotia aj k.ritiky ostatných dvoch novín Waltera 
b ezvýhradne kladne. . . _ . 

20. januára 1898 spieva pod Wa_lte~om vo FaustoVl v ul~he ~efiSta chyrny ba
s ista v iedenskej opery Wilhelm Hes :<ceského p?vodu), dobry pnate} Gustava Ma~
l era. Nepodpísaný kritik vo WG naneka nad _tym! ako vy~lter "priserne. P.retaho~a.l 
tempá",23) Batka však vyzdv~huje práv~ Z?rža.nlivoot d.W1genta. "v určttych ~~~
kých, rozplývajúcich sa pasázach, co pnsp~evalo k nuansovaneJ hre orch estra . ) 

Walterovu éru v Bratislavskej opere korunujú predstavenia Wagnerovho Lohen
grilna 26. a 27. januára 1898. Pre mladého Wa ltera to bola iste ťažká skúška uviesf 
t oto náročné dielo s obmedzenými možnosťami v orchestri už aj preto, že po~nal. 
vynikajúce Mahlerove inscenácie Wagnerových opier v Hamburgu a zaiste aj z VIed
ne kde z Bratislavy často cestoval. Aký orchester mal vtedy v Bratislave k dispo
zí~ii? Dozvieme sa to z maďarskej kTitiky o ~r~mi.ére Lohengr ina, v ktorej sa 
Walterovi okrem pomalých temp ("predohru zad1ngoval v tak1Jm p omalom tempe, 
že je nám zle na to mysliet") 25) vyčíta zosilnenie ?Ychových ~ástrojov na úkor 
sláčŕkových; v orchestri hrali dve flauty, dva hoboJe, ~v:a klarmety, dva fagoty, 
štyri lesné rohy, tri trombóny a tr i pozau~y. ~eleso sla~1kov_ pozostávalo z troch 
prvých a z troch druhých husieľ, z dvoch vwl, . Jedného :'lolor:c.~la a dvoch k~mtra
basov. Bež.ný orchester, kto.rý mal Walter v Bratislave k ~hspoz~cu, mal, pochopiteľn~, 
menší počet dychových hráčov. Walter vo svojej. auto~wgraf~1. uvádza, že v Brah
slave m al iba dvoch homústov, a preto musel mektore part1tury často _upravova~; 
tieto zásahy do oogirnálov mu pripravil.ii. výčitky svedomia. Ako zase referuJe I. Ballo,·•) 
mohol Walter v prípade potreby posilniť dychárov hráčmi z tunajšej vojenskej 
·posádky. Toto asi urobil aj v prípade Lohengrina. 

z tejto istej maďarskej kritiky sa dozvedáme, že orchester mal na prípravu 
Lohengrina len tri skúšky! Po námietkach pr.oti príliš pom~lým tempám poz?a
m enáva kritik, že Walter sa na dr uhej strane dostal do takeho te~per~mentn~~o 
a ohnivého elánu, že mu taktovka vyletela do ptateho radu v pn zem1, a kntik 
dodáva: · "viac pokoja Vám odporúčame, vážený dirigent, Vám ešte nepristane byť 
t akýto geniáliny. "25) 

Tu je namieste, aby sme zhodnotili spomínané n ámietky proti voibe t emp Wal
terom v Bratislave. Ako mladý, ozaj geniálny začiatočník reprezentoval vtedy Walter 
novú hudobnú generáciu. Treba si uvedomif, že v mesiacoch Walter<;>v?-o pobytu 
v Bratislave písal R. Strauss už svojho Dona Quijota, Mahler III. symfomu a o rXlk 
n eskor šie vyšla Schonbergova Zjasrnená noc. Nová generačná vlna prináša so sebou 
aj nové interpretačné formy, ktoré vždy narážajú n~ odp~r v tej č.asti p~·edchádz~
júcej generácie ktorá nem á dostatok prehľadu a obJektivity. Dobrym pnkladom .1e 
<'ast tu uvedenÝch už 70 rok1JV starých bratislavských kritík. Bruno Walter vychádzal 
:z dirigentských koncepcií Gustava Mahler a, ktoré sa o. i. vyznačovali výrazným 
-diferencovaním dynamických ·a tempových k ontrastov, dramatickými efektmi a gra-
-dáciou, teda Mahler pokračoval v korncepcii, ktorú ob~ajoval _Wagner. vo svoj~m 
.spise "0 dirigovaní", kde bojuje proti bezfarebnosti pnemerneJ dyn~mik_Y a. pne
nterných temp. Pri kritikách o p omalom tempe predohry k L:<>hengrmov-: pncho;:Ií 
na um príhoda po predstavení W eberovho Carostrelca v Lipsku za d1ngovama 
R. Wagnera, keď k nemu pristúpil starý ·klarärietista, ktorý hra l ešte pred samým 
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Weberom a povedal mu, že konečne zase hral k larinetové sólo pred1Jhry v tom 
krásnom pomalom tempe, ,ako kedysi dirigoval sám Weber. 

Vo WG sa zhodnotila činnosť Waltera za celú sezónu, pričom nepodpísaný kritik 
vyjadroval spomínané nepochopenie jeho dirigentskej interpretácie: 

"Pán Walter, tento mladý, nepochybne nadaný mládenec, je skoro hypermoderný. 
Casopis Kikirikí prináša v poslednom čísle satirický článok o riaditeľovi Mahlerovi, 
pričom uvádza recept na najnovšie oduševnené interpretovanie opier, ktorý znie: 
p iano = pianissim1J, f<Jti:e = fortissimo, lento = ešte viac lento, accelerando = ešte 
viac accelerando. To je t iež recept, pod;ra ktorého diriguje pán Walter. Medzi oboma 
pánmi je.> však maličký rozdiel. Riaditeľ Mahler je každopádne majstrom vo svojom 
odbore, pán Walter však len mladučký začiatočník, ktorý ani nevie riadne narábať 
taktovkou. Preh orlivý vojak, ktorý v bitke stratí svoj meč. Nuž, horúca krv p ána 
Waltera sa bude upolwjovat, nadobudne rutinu a po mnohých rokoch ako zdatný 
a solídny hudobník si s úsmevom spomenie na svoje nezbednosti v mladosti, keď 
opera Faust trvala do pol jedenástej a Lohengrin až do jedenástej večer. "26) 

Po Lohengrinovi napísal však Batka stručne a výstižne, používajúc pritom veš
t eckú t erminológiu: "Veľké dirigentské umenie Waltera stojí, ako sa u planét hovorí, 
v ascenzi.i (poznámka auto'Ľa: bod východu hviezdy v astrológii), pričom sú aj 
priaznivé aspekty (po·známka autora: postavenie planét). Podľa mnohých priateľov 
hudby v opere pretahoval pomalé t empá, myslím však, že to prichádza z Beyreuthu 
a prislúcha mystickej pova he tej.to vznešen ej hudby. "27) 

Na oboch predstaveniach Lohengrina účinkovala ako hosť Irma Spányi v úlohe 
Ortrudy, členka rímskej opery Teatro Costanzi a rodená Bratislavčanka (bola vnuč
kou sestry známeho klavírn eho skladateľa Stefana Hellera, Chopinovho pr·iateľa, 
zomrela v roku 1932 v Bra tislave ako pedagogička spevu.28) 

Na záver opernej sezóny bola repríza Leoncavallovej Bohémy (31. I. 1898) , keď 
Walter poslednýkrát dirigoval bratislavské operné predstavenie. PZ pod značkou 
-rr- napísali prvého februára 1898: "Walter znova prejavoval pri dirigorvani ohnivosť 
a vzletnosf, ktoré si uňho tak vysoko vážime a ktoré budú rozhodujúce aj na bu
dúcej dráhe tohto geniálneho mladého hudobníka. O tomto dirigentovi sa ešte 
dopočujeme. "29) 

Toľko z výňatkov jednej časti vtedajších kritik o Walterovi v Bratislave. Pri 
všetkej subjektwnosti niektorých z nich sa nám však predsa objavuje živý obraz 
dirigenta Waltera. Dirigoval s dynamickými a hlavne tempovými kontrastmi, a preto 
sa tu dočítame o tzv. veľmi pomalých tempách i o ohnivom dirigovaní. Táto viac
menej impulzívna novoromam.tická črta mladého Waltera sa však dopiňa aj jeho -
ako o ňom pekne hO'Vorí Karel Nedbal30) - apoli:ni-ckou umeleck1Ju povahou, o čom 
svedčia kritické popisy vytrovnaných (v nemeckom or.igináli "gerundet", t. j. dosl. 
zaoblené) predstavení a výrazy "blahodarná istota" atď. Mladý dirigent musel, 
pravda, v Bratislave bojovat s veľkými nedostatkami (minimálny čas na skúšky 
a nedostatočne malý orchester). Tieto prekážky prekonáva! mimoriadnou energiou, 
podporovaný mladým a húževnatým ensemblom sólistov a hráčov. O osobných 
spomienkach vtedajších hráčov orchestra, menovite flautistu Jária Feuera, referoval 
Ivan Ballo4) i Kar el Nedbal.30) Hovoria o jeho neobyčajnom a temperamentne 
prežJtom dirigovaní, ktoré stThlo mladý, ale ambiciózny or chester k maximálnym 
v:)rkonom. O Walterovej obetavej práci so sólistami si vieme spraviť obraz ·zo spo
mienok barytonistu Karola Starku, r odáka z Prahy, podJa ktorého študoval Walter 
so spevákmi niekedy až do drruhej hodiJny v n oci vo svojom nevykúrenom byte. 
K de býval Bruno Walter? Podľa ústnych údajov skladateľa Franza Schmidta,H) 
bratislavského rodáka, býval Walter na dneš-nom Hviezdoslavovom námestí č. 28 
(zadná časf domu je na ul. Kapitána Nálepku č. 33) u rodiny Gustava Mahler a. Tot0 
je aj v súlade s údajom -Ivana Ballu,32) ktorý v .voku 1936 po koncerte s Vieden
skými filharmonikmi v Bratislave hľadal sp1Jlu s Brunom Walterom jeho vtedajší 
byt v okolí dnešné~-o Kina mladých. Walter sa však už presne na miesto nepamätal 
a byt nenašiel. V uvedenom dome som podľa zozmamu obyvateľov Bratislavy v ro
koch 1907- 1916 vskutku zistil n á jomníkov dr. Maximiliana Mahler a, profesora mate
matiky a fyziky, a dr. Alexandra Mahlera, právnika. (Podrobnejšie zis.tovanie· ich 
príbuzenského pomeru ku Gustavovi Mahlerovi si vyžiada dalšie šetrenie.) 

O návštevách Gustava Mahlera na bratislavských predstaveniach svojho chrá
nenca nemáme dosial žiadne dobové doklady a ani Walter sa o nich písomne nikde 
nezmieňoval. Ivan Ballo však doslov.ne píše, že Gustav Mahler sa chodil pozeral: 
na Walterove predstavenia do Bratislavy,4) a domnievame sa, že pravdepodobne bol 
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niekoľkokrát na predstaveniach, a to inkognito. Predovšetkým ho asi zaujímali 
'inscenácie Bizetovej Džamily a Leoncav:allovej Bohémy, ktoré uviedol vo Viedni 
·nesko·ršie ako Walter v Brat isla ve. 

Možno predpokladať, že aspoň na niektoré predstavenia chod il aj Béla Bartók, 
·vtedy 16-ročný študent Klariského gymnázia v Bratislave, ktorý práve komponoval 
:svoju prvú skllad bu (Scherzo pre k lavír) a dokončil ju práve t r i d ni pred Walte
:rovým Lohengr.inom v Bratislave! Zaujímavá predstava, že Gustav Mahler a Béla 
Bartók mohll byt súčasne na predstavení bratislavskej opery, .ktor é dirigoval Bruno 
Walter. 

Záverom len toľko : 

Stúdium kritík umeleckého výkonu 21 -ročného Bruna Wa lter a počas jeho pôso
b enia v br a tisíävskej opere 1897- 98 umožňuje vykresliť jeh o vteda jší d irigentský 
profil. Uviedli sm e výňa-tky jednej časti dobových prameňov, k toré dosiaľ ešte neboli 
súhrnne spracované a podla kt orých sa Wa lter už prejavuje ak o dirigent , u ktor ého 
vním avý kritik, aký bol na pr . J án Batka, mohol predpovedať v:ynikajúcu, ba ge
niálnu umeleckú dráhu. Ako d ominantný faktor v začiatku jeho kariéry sa vyvinula 
jeho novoroma ntická koncepcia tempových a dynam ick ých kontrastov. Spracovaná 
t éma čiastočne osvetľuje a j st av vtedajšej bratislavskej hudobnej kritik y . 

Gabriel Dušinský 
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V poslednom čase upútala pozornosť 
našej i zahraničnej hu dobnej verejnosti 
nová tvorba Marka Kopelenta. Menujme 
:z nej predovšetkým III. sláčikové kvar-

československo 

III. SLACIKOVÉ KVARTETO 

Premiéra: Brno 24. júna 
Nahrá vka: čs. rozhlas, Prah a 
<iramoplatňa: Spra phon DV 6171 
Partitúra: SHV a Universal Edition 

MATKA 

Premiéra: Pra ha 20. m arca 
N ahrá vka : čs. rozhlas Pra ha 
·Gramoplatňa : Suprapbon SP 20361 
Partitúra : Panton 

V bežnej spoločenskej praxi platí SIPra
v idla vzťah priamej úmernosti medzi 
mierou publicity a hodnotou skladby -
samozrejme, s korek tívo m času. Pretože 
časový rozmer publicity je v danom prí
·pade ešte pomerne malý, musíme sa pre
dovšetkým pýtať na hodnotu skladieb, le
bo inakšie by sme dospeli iba k vonkaj
ším okolnostiam. V takom k ontexte nám 
môže dať III. sláčikové kvarteto i vokál
na fr eska Matka n avyše odpoveď na 
<>tázk u, aký je vLastne autorov kompo
zičný štýl. 

III. sláčikové kvaa:teto je prvým sláči
Kovým kvartetom, ktoré napísal Marek 
Xopelen t v nových t echnikách. VZ'Iliklo 
r. 1963 z podnetu sekundistu Novákovho 
kvarteta Dušana Pandulu; Novákovo 

NOVE SKLADBY 

Marka Kopelenta 

teto a fresku Matka pre m iešaný sbor a 
flaut u, lebo na týchto skladbách m ôžeme 
veľmi presvedčivo dokumentovať n aše 
tvrdenie : 

Zahraničie 

1964 
1964 
1965 ID. SLÁČIKOVÉ KVARTETO 
1966 
196'1 Nemecko, premiéra r ozhlas Koln a. R • 

(február) 
1964 Nem ecko : koncer tne v rozhlase 
1964 Spanielsko: koncer tne a v t elevízii 
1964 Poľsko: Varšavská jeseň 
1965 Nemecko : Letn ý kurz Novej hudby 

v Darmstadte 
1966 Rakúsko: koncertne 
1966 Maďarsko: koncertne 
1966 Juhoslávia: koncer tne 
1966 Svédsko: Festival ISCM v Stokholme 
1966 Dánsko : rozhlas 
1966 
1966 
1966 MATKA 
1966 
1965 Poľsko : Va ršavská jeseň - pr emiéra 
1966 Nemecko: koncer tn e 

kvarteto zabezpečilo dielu i publicitu -
okrem Darm stadtu - zatiaľ vo všetkých 
prípadoch. Kopelent pojal celé dielo ako 
retaz štrukturálne p remenných plôch 
plynúcich v jedno m prúde. Základný hu
dobný materiál - tu je ním dodekafonic
ký rad - však neuplatnil ortodoxne. 
Obohatil z,vukové S!Pektrum o štvr.ttóny, 

ktoré p oužíva nn zahusťovanie i ntervalo
vej štruktúry alebo na kontrastovanie ne
št V'rttónových útvar.ov. Nejde teda na 
druhej st.ra.ne ani o spojenie dvoch uza
vretých systémov. To platí aj o ďalších 
pr vkoch zvukového spektra, o antltónoch 
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(údery končekami prstov na dosku _ná
stroja, šumy vyludzované na chrbte ko
bylky a L). Základná paleta týchto sta
vebných prvkov spolu s k ontrastovanou 
dynamikou a agogiko u vytvára sled plôch, 
v ktorom má každá plocha svoj vlastný 
rytmus a pulzovanie. Autor predpisuje 
do partitúry aj aleatorické úseky, a tak 
už celá skladba nemôže byt spojená met
rickou komplementaritou v tradičnom 
zmysle slova. Vnútorný rytmus jednotli
vého úseku je vytvor ený postavením tó
nov a zvukových kombinácií do vyme
dzeného priestoru. To je graficky vyjad
rené na pozadí sekundovej osnovy, ktorá 
určuje vzájomnú časovo-priestorovú zá
vislosť a nadväzmost št ruktúr i mikro
štruktúr. 

Z hľadiska formovéh o riešenia môžeme 
v kvartete nájsť dve základné časti. P rvá 
z nich je char akterizovaná dramatickým 
vzruchom, vyváženou frekvenciou kOi!l
trastných plôch. V jej úvode expOilluje 
autor vo viole štruktúrou 

o• 
:Con sord. Vta.m::y;: m9 

fl' 
trem. : 

=E5&72if 
p 

Spočíva v augmentád i glissánd, pričom 
ide opäť o v ariant úvodnej štruktúry, 
ktorej schematický časovo-priestorový 
tvar je takýto: 

_t-- - - - .. 

= • . ti!ITl:lliiií; 

Reťaz plôch prvej časti tvorí zhruba 
dve tretiny celého kvart eta a po gene
rálnej pauze naň nadväzuje záverečná 
druhá časť. Tá je t ektonicky zomknutej
šia, výrazne členená. Zatial čo jej prvé 
dve plochy sú pojaté v hutnej akordickej 
sadzbe a v súmerných tvaroch štruktúr, 
jej tretiu a poslednú plochu viedol autor 
v melodickom legátovom unisóne l. huslí 
a violončela, aby skMčila v priezračnom 
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ktorá zjednocuje tekt01niku celého sláči
kového kvarteta. Po gradácii tohto mate
riálu ju nájdeme v dalších plochách v 
diminúcii 

a v utíšenej tesnej štvrttónovej relácii 

o• 
paco s fz >Í,;,íle 

Spoločným znakom t emer všetkých plôch 
je pritom tendencia za ustálením, prečis
tením. Kryštalizáciu takej jednej plochy 
možno zbadať z ukážky 
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a stíšenom závere čistej kvinty vykon
trastovanej vrchnou kvintou zvýšenou o 
% tónu. Mužmý tón i tiché vyrovnanie 
tak pointujú vzrušený pulz prudkých 
zmien. 

Je samozrejmé, že interpreti musi.a pri 
reprodukcii vytvorit z takto organizova
ného matel'liálu kompaktný celok, pritom 
je však nepochybné - a náš pohľad na 
formové riešenie kvar teta to ukazuje -
že autor zjednotil skladbu základnou a 
ustavične obmeňovanou štruktúrou. K to
mu pristupuje fakt, že sa nedal obme
dziť žiadnym uzavretým systémom, že da
né st avebn é elementy využil nanajvýš 
ekonomicky, s mierou, t akže výsledkom 
je asentimentálna intimita a výrazová 
cudnosť kvarteta nepotláčajúca nič z Ko-

pelentovho zdravého muzikálneho cíte
nia. 

Ak je III. sláčikové k~arteto prvou in
štrumentálnou kompozíciou pre klasické 
komorné obsadenie, v ktorej si skladate:r 
overoval pôsobnosť nových techník, po
tom Matka má - aspoň vonkajškove -
predchodcu v kantáte Chlieb a vtáci a 
v Nénii s flautou. K oncepcia Matky je 
však .napriek tomu celkom svojbytná, 
azda práve preto, že ide o všeobecne zro
zumiteľnú humanistickú tému. 

Kopelent napísal Matku r. 1964 bez 
tradičnej literárnej predlohy, lebo vý
chodiskovým hudobným i textovým ma
teriálom je mu pojem matky, sémantický 
znak "matka", máma", "maminka" s voka
tívnou mutáciou. Charakteristické pre 
tento materiál je to, že sám je súčasne 
prostriedkom i cieľom autorovho formo
t vorného i myšlienkového zámeru aj 
ús ilia. Zo základného tvaru a jeho va
riantov získava skladateľ veľa vokálov 
tvrdých (t, tka, ka, ko, mat), mäkkých 
(min, ma, mam, mo) , z brumenda vokál 
m, alebo· zasa paletu jasných až · tmavých 
vokálov (mi, me, ma, mo) alebo jedno
duchých až zložených (a, mo, tka). Tieto 
vokály sa p otom kombinujú do rôznych 
akusticko-výrazových kvalít, ktoré však 
n estrácajú svoju anatomickú väzbu so 
základným obry·som (v priebehu skladby 
sa nestretneme s vokálmi amt, kti, omk 
a pod.) , hoci sa rôzne zoskupujú, rotujú, 
permutujú. Dynamika, agogika, rytmus a 
a bsolútna výška im potom dávajú dife
r encovanú emocionálnu pôsobnosť. Preto
že faktúra sboru je polyfónna, dosahuje 
sa bohatá zvuková rôznorodost a v dô
sledku toho p otom adekvátna emocionál
na variabilnosť. V:}•sledkom je rozsiahly 
register reflexií, spätných myšlienkových 
väzieb vymedzených uzavret ým okruh om 
základného · pojmu. Tak je pojem matka 
stále osvetľovaný a ozrejmovaný z rôz
nych citových polôh a súčasne zo seba 
samého. Matka, to je mozaika jagavých, 
nežných, radostných, bolestných afektov. 
No obraz matky je definovaný aj "zvon
ke:'. Vokatívna mutácia "matko", "má
mo", "ma minko" je vlastne konfrontá
ciou vztahov k m atke, citove premen
ných, tvoriacich mnohopohľadovú jedno
tu celku. To všetko je v celkom p evnej 
súvislosti s hudobnou štruktúrou, ktorú 
tvorí základný dvanásťtónový symetrický 
rad 

-~- .. ,tt J f J , l , 
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a rad - -~ .... =F. •· ·l. ,. ij •• ~- q. 
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Predovšetkým prvý z nich použil Ko
pelent aj pri kompozícii III. sláčikovéh() 
.kvarteta. Napoko...'l tieto rady používa 
vo svojich dielach často; i v Matke rozši
Tuje daný základ o štvrťtóny. 

Formove je skladba rozčlenená na dva 
veľké diely. Už úvod prvého dielu evo
kuje p r·oces genézy. Zo zvukovej masy 
ohraničenej melodickým obrysom soprá
nu a basu postupne kryštalizujú jasne 
určené kvality. Základný r ad sa zahus
ťuje a vokály víria v reláciách maminka 
~áma-maminko-mámo. úvod, navo
dzujúci. akúsi pralátku, tak po "zrode .. 
materiálu prechádza k ďalším plochám. 
Aleatorickými prvkami vo vedení hlasov 
i v kombinácii vokálov a fenoménom 
smiechu rozširuje Kopelent výrazový re
gister plôch, z ktorých sa mu vytvára 
jasný až scherzózny úsek s lyrickým 
timbrom flauty a s prevahou mäkko hra
vých vokálov. V jasných emóciách ra
dosti a šťastia sa konfrontujú vzťahy 
matky a dietata. Druhý úsek prvého die
lu je dramatický. J eho ploch y pulzujú 
zložito členenou polyfóniou a zahrocova
ním vokálov do kvalít tvrdých. Sú vy
ostrené výkirik:mi sboru a vykOID.trastova
né parl andovými aleatorickými pasážami. 
Zvukové komplexy sú ladené do emó
cií vzrušenia, hrôzy, strachu. Záverečný 
úsek prvého dielu traktuje v brumende 
slová mariánskych modlitieb Ave MaTia 
a Sancta Maria. Nejde o zvukomalebný 
prvok ani o liturgickú v ložku. Za von
kajšou predstavou modliacej sa ženy 
možno postihnúť dramatický vzťah mat
ka-matka. Navyše ide o sakralizovanú 
monumentalizáciu matky, ktorú vytvorila 
mi,nulost v jednej z najkrajších biblic
kých podôb. Touto plochou, k torou vr
oholí prvý d iel skladby, je realizovaný 
komplex väzieb minulosti s prítomnos
ťou. Po generá1nej p auze nastupuje dru
hý diel ako celistvý hudobne vyklenutý 
oblúk bel canta, ktorý je apoteózou mat
ky. Kontrastuje s predchádzajúcou vzru
šenou éasfuu mäkkou lyrickou faktúrou 
hlasov a flautového par tu i mäkko spev
nými vokálmi. Prejasňuje kontúry mat
ky do civilnej, hrejivej, ale nesentimen
tálnej a nepatetiokej polohy pokojnosti 
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a vyrovnania. Rovnako ako ':.III. sl~či
kovom kvartete i v Matke na)de~e J.e,d-; 
notiaci štrukturálny prvok prellnaJUCl 

kompozíciou. Tento prv!/k exponuje ';:Ž 
v úvode skladby flauta / a ide tu opať 
0 podobnú časovo-priestorovú útvarnost 

~- -... - - - - ~- ...." 

FI.-& p. j xl .a "' l 'll i!j _ ~et it ..........,.._ u a. 

F·ormová stavba Matky je všalc op~:ti 
sláčikovému kvartetu e šte suv.erénneJs~a 
a sústredenejšia, takže výsl edny zvuk po
sobí jednoliatejším dojmom. 

Myšlienková hlbka Matky dost~va.tým
to celým spracovaním pregnantny f1lozo~ 
f ický r ozmer. V .relativite. a pr~mennosti 
dnešného, minuleho, ale aJ buduc~ho sve; 
ta zachováva si matka niel~n sVOJU dan~ 
prirodzenú funkciu, ale a) to, čo t'>_'on 
emocionálne a ideové "centrum sec~n~
tis" hodnôt tohto sveta. Toto bytle Je 
ozrejmované dobovou väzbou , vzťahov, 
je teda vesmírom mi~roštru~tur; Kope
lentova freska sa usiluJe poshhnuť práve 
tento obraz bytia, zmysel !Ctorého ~ta
vične hľadáme a súčasne a J naplňuJeme. 

N:a základe všetkého, čo sme doteraz 
povedali, môžeme sa pokúsit o char~kte
ristiku Kopelent<>vej tvorby~ oblast! ~o
vej hudby. Akousi hori~ontalou, .preble
hajúcou v čase, je v neJ proce~ mtegrá
de nových kompozičných techmk a zdra
vého muzikantského ~ítenia. ~en~o pro
ces smeruje stále k sustredene)ŠeJ for~e 
hudobnej dikcie, v ktore j sa odzrkadľuJe 
úsilie po jednote myšlienky fo:my. ~ VJ:'
jadrovacích prostriedkov. Take usilie Je 
však nadradené apriórnym schémam, ako 
to napokon p otvrdzu.j.e aj . najnovšie K o-; 
pelentove dielo Roz)lmám pro komorm 
orchestr, predvedené 22. 10. 1986 na fes
tivale v Donaueschingen. ~rehia? o Ko
pelentovej ·novej tvorbe nam dava zas~ 
vertikálne rozvrstvenie skladieb, medz1 
ktorými nachádzame diela inštlrume.Tltál
ne, komorné a vokálne; 

Canto int~mo pre flau tu a vrbrafón -
1964 
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Pro ATnošta Wildeho, kus pre klavír 
- 1966 

R eflexia pre flau tu, husle, violu a vio
lončelo - 1961-62 

nr. sláčikové kvarteto - 1963 
Hudba pre 5 (hoboj, klarinet, fagot, 

violu, klavír) - 1964 
P octa Vladimírovi Holanovi, noneto -

1965 . 
Rozjímání, skladba pre komonny or-

chester - 1966 
Kantáta Chliieb a vtáci - 1957/ 62 
Nénia s flautou - 1960( 61 
Mini.atmne piesne pre bary.tón a kra-

vír- 1962 
Matka, fll'eska pre mieša~ný sbor s flau-

tou - 1964. 

Charakteristiclcým znakom týchto všet
kých skladieb je ich komorn<~t. KoJ:?or
nost ako výsledný súčet ~od~o~, kto~e by 
sme rozpísali asi takto: 1~t1m1ta vyrazu 
spolu s umiernenosťou vyrazových pro
striedkov koncentrácia formá1ne stav~b
ných prvkov s premýši avým sústrede~1rn 
na výsl edný zvuk a účino~, a pn;dovset
kým aj intenzita, čo je zakladnym tvo~ 
rivým impulzom. V priamej úmerno~tl 
k p ovedanému možno potom dodať, . ze 
hodnota Kopelentových nových ~klad1eb 
pr evažuje ich pomerne ~kromny počet, 
čím sa však vraciame k 1ch ~ačne roz
siahlej publicite. Ak sa , pokušame ';Y_-; 
svetliť publicitu autorovych kompoz1cn 
podľa hodnoty týcht? s~ladieb, , robíme 
tak za predpokladu, ze aJ časovy korek
t ív dá nášmu tvrdeniu n eskôr za pravdu. 

Oldi'ich Pukl 

" Cajkovského 
T . , 1 at1ana spom1na ... . 

l 
P. I. Cajkovskij: Eugen Onegin 
Dirigent: Boris Vel at 
Režisér: Václav Vežník a. h. 
Výtvarník: Ján Hanák 
SD Košice 

V niekoľkých poznámkach k sezóne 
1965/ 66 (Krok 1966 č. 4) som túto sezó
nu nazvala krízovým rokom košickej 
opery. Myslela som hlavne na postupnú 
premenu tohto operného súboru n a sú
bor operetný a ako argument som uvied
la, že v sezóne 1965/ 66 mala košická 
spevohra 76 operných predstavení s ná
vštevnosťou 38 051, ale tiež 76 operet
ných predstavení s návštevnosťou 39 208 
divákov. V týchto kvantitatívnych uka
zovateľoch jE;, už minimálna prevaha 
operety. Neza'budla som pritom ani na 
nepriaznivý Vplyv prevah y operetných 
predstavení na umeleckú úroveň a ma
niery popredných sólistov košickej spe
vohry. Nedotkla som sa umeleckej a 
pracovnej morálky, lebo som to p ovažo
vala za vnútornú vec súboru, ktorá, 
pravdaže, ovplyvňovala všetky jeho pre
javy aj navonok. 
Začiatkom novej sezóny 1966/67 došlo 

k zmene vo vedení spevoherného súbo
ru. Séfom opery sa stal Ladislav Holou
bek, jeho zástupcom a dramaturgom Ro
man Skfepek a Kornel Hájek ostal je
diným interným operným režisérom po 
odchode režiséra a dramaturga súboru 
Branislava Krišku. Z programových vy
hlásení nového šéfa opery Ladislava Ho
loubka (vo Východoslovensk ých novi
nách a v Pravde) vysvitá, že si je plne 
vedomý základných problémov zamera
nia operného súboru v Košiciach, jeho 
dramaturgie, ale i umeleckej náročnosti. 
Prvé náznaky plnenia programových vy
hlásení už môžeme zaregistrovať: začína 
sa črtať kmeňový repertoár, ktorý popri 
Predanej neveste, Trubadúrovi, Nabuc
covi a Mada me Butterfly bol doplnený 

obnovenými predstaveniami Rigoletta a 
Carmen. Iste sa bude v te jt o cieľavedo
mej práci pokračovať. Cítiť aj zlepšenie 
pracovnej a umeleckej morálky. Na zlep
šenie ďalších ukazovateľov súbor - po
chopiteine - potrebuje dlhší čas syste
matickej práce. Tak napríklad z organi
začného hľadiska v septembri až novem
bri 1966 nedošlo ešte k prvoradému 
uplatneniu opery v počte programova
ných predstavení: na programe bolo 7 
opier s 19 predstaveniami, ale 5 operiet 
s 21 predstaveniami. Iste pritom hrajú 
úlohu ekonomické hľadiská. Tieto však 
sú v dialektickej súvislosti s umeleckou 
úrovňou operných predstavení i ú rov
ňou vkusu obecenstva. 

Prvou ozajstnou premiérou operného 
súboru tejto sezóny bola Cajkovského 
opera Eugen Onegin, ktorá bola pre no
vé vedenie opery previerkou umeleckej 
potencie súboru. (Predchádzajúca insce
nácia Eugena Onegina mala v SD pre
miéru 21. decembra 1951.) Voľba te jto 
opery bola skutočne šťastná po každej 
stránke: môže rozšíriť kmeňový reper
toár SD, kladie náročné požiadavky na 
réžiu, sólistov i orchester a teší sa vel
kej popularite obecenstva, najmä mlá
deže. 

Režisér V. Vežník (Jänáčkova opera 
v Brne) si bol veimi dobre vedomý sla
bého dramatizmu najmä prvých obrazov 
a t oto chcel preklenúť umiestnením celej 
opery do rámca spomienok hlavnej hr
dinky opery - Tatiany. Umiestnil ju do 
proscenia takmer počas celého predstave
nia a mimickými prostriedkami umožňo
val jej akosi znovuprežívať celý príbeh
ex post. Sa motný nápad nie je zlý a je po
trebným príspevkom do diskusie, či je 
možné presadiť lyrickú operu do epic
kej sféry. Môj názor po košickej reali
zácii je, že v opere je rozhodujúci hu
dobný zápis, a ten sa podľa Cajkovské
ho zámeru vyčerpal v "lyrických scé
nach" a na epické rámcovanie nedáva 
možnosti. Preto si myslím, že Vežnikov 
prístup k inscenácii vychádzal z mimo
hudobných možností. Ukázalo sa to aj 
pri vyčiarknutiach, keď na jednej strane 
vynechal v l. obraze čast sboru dedin
čanov (tanec), ale ponechal citovanie 
ludovej melódie z tohto sboru v árii 
Oľgy ("mám rada tieto piesne"). Pre
kvapilo aj umiestenie sborov v I. dejstve 
len za scénou, čím inscená cia do určitej 
miery stratila Iudový kolorit, naopak, do
stala akési komorné ladenie. · Vyakcento
vaniu vzťahov hlavných hrdinov slúžilo 
aj rozdelenie scény na dve časti tylovou 
záclonou. Toto vytvorilo;) dostatočný 
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priestor pre ensemblové a sólové scény 
v dom e Larinových, ako aj u kniežaťa 
Gremina. Celkove možno kladne prijať 
prácu režiséra Včžníka a ko úsilie o 
zmocnenie sa inscenácie po novom i na
priek u vedeným diskutabilným výhra
d ám k zásahu do notového zápisu P. I. 
Cajkovského. Použitie svetla n a zvýše
nie dramatizmu v listovej árii · Tatiany 
bolo alebo nedomyslené, alebo nedosta
točne realizované . 

Všetky hlavné úlohy sólistov boli ob
sadené d vojmo, a t ak n ám obe p remiéry 
umóžnili prehliadku umeleckých výko
nov základných pilierov operného sú
boru. U všetkých treba kladne hodnotiť 
úsilie podať svoj vr cholný výkon po 
speváckej i hereckej stránke. Azda naj
výraznejšiu dvojicu vytvorili Miroslav 
H ájek a K arol Mareček v role Eugena 
Onegina, h oci n etajím, že najm ä pri vý
kone K . Marečka som ľutovala, že t ento 
spevák nepokračoval v svojom umelec
kom vývoji od Dona Juan a (1956) 'J 

opernej línii, ale rozdroboval svoj talent 
na drobné v početných operetách. V ro
le Lenského sa celkove viac páčil Július 
R egec ako debutujúci sólista Stanislav 
·M jartan. Jeh o zafar benie hlasu, k ultivo
vanosť i dobrý nástup n a začiatku pred
stavenia sľubovali veľa. Možno iba ne
dostatočné skúsenosti a nesprávne hos
podárenie s hlasom postupne znižovali 
úroveň jeho výkonu. Na S. Mjar t ana 
čakajú v košickej opere veľké, ale i 
ťažké úlohy. Preto veríme, že v najbliž
šej budúcnosti presvedčí k ošické publi
kum o svojich kvalit ách viac ako v tom 
to úvodn om predstavení. Mikuláš Cabi
ňák, další nový člen opery, debutoval 
v r ole Grem ina. I jeho výkon bol po
značený znám kami prvého vystúpenia 
na košickej scéne, najmä keď na prvej 
premiére v tejto r ole L. Neshyba podal 
dobrý výkon. I od M. Cabiňáka možno 
očakávat v budúcnosti viac. Vo vďačnej 
role Triqueta podali dobré výkony La
dislav Pačaj a Stanislav Martiš. 

Zo ženských rol sa mi viac páčili obe 
Oľgy: Daniela Suryová a Mária Adam
cová ako Tatiany : Eva Smáliková a He
lena Gmucová- Záhradníková. Kameňom 
úrazu oboch b ola listová ária, a to tak 
po stránke hereckej, ako i speváckej. E. 
Smáliková podala Tat ianu presvedčivej
šie ako pani G reminovú. G . Abrahámová 
;(L arina) a O. Golovková · (Filipievn~) 
tvorili dobrý rámec domáceho prostredia 
L arinovcov. Ziaľ, komorné čísla (kva;z-
tet á!) sólistov ešte vždy trpia na into
načné kazy. 

Celkove možno prijať výkon sólistov 
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kladne, pravda, len s predpokladom, že 
sa tento výkon v d alších predstaveniach. 
i nových inscenáciách bude pod vede
n ím L. Holoubka stále zlepšovat. Podľa 
programových vyhlásení L . Holoubek ve
rí sólistom i súboru a raz nás už v Ko
šiciach presvedčil (v rokoch 1956- 58). 
že vie stavať náročné umelecké m er adlá 
aj pr e košickú operu. Boli by sme ra
di, keby tak urobil a j po druhý raz, hoci 
viem, že r oku 1956 mal k disp ozicii am 
bicióznych protagonistov I. Jakubka, G. 
Z elenaya, A. Polákovú atď. 

Orchester SD pod taktovkou Borisa. 
Velata sa usiloval podať na oboch pre
miérach (na prvej viac ako na druhej} 
viac ako je jeho priem erný výk on. Zda
lo s~ mi, že napríklad na záver listovej 
árie orchester mohol zniet mohutnejšie. 
Treba kladne spomenúť a j prácu sbor
m ajstra R. Ski'epka, choreografa S. Re
mara, scénu J . H anáka a kostýmy N. 
Hanákovej a. h. Már ia P otemrová. 

Secesný Barbier 

l 
G. R-:>ssini : Barbier zo Sevilly 
Dir igent.: Vojtech Javor a 
Režisér : Dra homíra Bargárová 
Výprava: Pavol Herchl 
DJ GT Banská Bystrica 

Návštevníka banskobyst : ickej inscená
cie Barbiera zo S evilly zau jme u ž v tip
n ý bulletin s k vázi secesnými ornament: 
m i. Prezrádza, akým smerom sa uberall 
inscenátori : preniesli dej o storočie ďa
lej, dali mu šarmantné secesné rúch?• 
nahradili recitatívy aktualizovanou pro
zou a r ozohrali na javisku ohňostroj gro
teskných situ ácií, humoru , v tipu. Sväto
krádež voči pôvodine a lebo jej umocne-· 
nie? Rozhodne skôr to druhé. Veď všet
ky hudob né uzavreté - č ísla ostali zacho
vané; predstavenie vtipným i nápadmi 
priam hýri. Režisérka správne vedela 
rozložiť "náboje" smiechu a vygra_do_va! 
ich v strhujúcich finále oboch deJstiev. 
Pravdaže, svoj zámer mohla uskutočňo
vať iba pr ostredníctvom hercov - nie 
všetci boli schopní primerane ich splniť. 
Nesporne najlepší z nich bol ·mladistvý 
František Caban v titulnej úlohe, milý 
šibal, vyslovená hybná páka predstave
-nia; podarené žánrové figúrky vytvorili 
aj Ľ.udmila Vyskočilová (Marcelína), An
drej Bystran (Bartolo) - konečne sa zas 
vrátil na javisko po niekoľkoročnej pre,. 
stávke! - a Frantšiek Maceška (Basilio) ; 
predstavitelia lyrických úloh - Dagmar 

Quo vadis dramaturgia? • SF 
· "Téma" dram aturgie (časté zaraďova

nie Beethovena), ktorá sa "exponovala" 
v okt óbri, pokračovala ďalšími variá
ciami - dvoma mozartovskými a dvoma 
beethovenovskými - i v poslednom abo
n entnom cykle Slovenskej filharmónie. 
Tento cyklus obsiahol rozpätie dvoch me
siacov (december-január) , čiže obdobie, 
v k torom sa uvedenie 4 progr amov (prav
da, popr-i m enej namáhavých, al e pred
sa len čas zaberajúcich poduja tiach pa
ralelného cyk lu pre závody) nezdalo by,f 
predimenzované. Dobrá, až vynikajúca 

úroveň koncert ov bola určitým prínosom. 
Na druhej strane si dovolím pripomenúť, 
že pri takej to zhode okolností b y bolo 
bývalo veľmi vhodné na jmä na prvom 
a š-tvrtom koncerte (s výnimk ou Cikke
ra a Casellu) pozmeniť dramaturgiu ak 
nie sm erom k m oderne, tak aspoň zara
dením menej populárnych skladieb. Túto 
výčitku možno v plnej miere vysloviť 
najmä proti zostave programu koncertu, 

· ktorý dirigoval francúzsky dirigent 
Houtmann. 

8. a 9. decembra 1966. Dirigent: LadisLav Slovák , sólista: Julius Katchen (kla
vír ) , USA. Program: Ján Cikker : Orchestrálne štúdie k činohre, W olfgang Amadeus 
Mozart: Koncert pr e klavír a orchester d mol (KV 466), Franz Schubert: I V. symfó
nia c mol. 

Cikker.ove Stúdó.e k Dúrrehmatovým Fy
zikom vznikli spracovaním m otivického 
materiálu budovaného na princípe radu 
k pripravovanej, no, žiaľ, pre n esúhlas 
nakladateľa nerealizovanej opere. V die
le nachádzame pozor uhodné, originálne 
spracované· myšlienky v skvelom inštru 
mentačnom rúchu. Interp.retácia skladby 
Slovenskou filharmóniou pod taktovkou 
Ladislava Slováka v porovnaní s p remié
rou v podaní SOCR dostala precíznejšiu, 
kultivovanejšiu i muzikantsky vrúcnejši'll 
podobu n ajmä v lyrických a vášnivejších 
úsekoch. 

Podanie Schubertovej symfónie doku
m ent ovalo solídny štandard, k toréh o sa 
SF dopracovala. Väčšia k ultivovanosf, 
jemnejšia zvukovosť b y bola účinok z in
terpretácie ešte zvýšila. 

Rohová (Ros;ina) a J án Zem ko ,(Almavi
va) - s ú v tejto koncepcii nevyhnutne 
v úzadí. Prvá premiéra vyznela strhujú
cejšie než druhá. 

Hudobná zložka nedosiahla úroveň scé
nickej. Osobne m i natoiko neprekážali 
vcelku pomalšie tempá - v slove..tčine 
dosiahnuť pravé talianske brio je ťažkým 
orieškom - skôr ma rušili kazy v or
chestri, jeho občasné prekrývanie spe
vákov, najviac však značne neslohový 
prejav niektorých spevákov. Márna sláva 
- Rossini je v Barbierovi skôr klasikom 
než romantikom; m nohým· spevákom je 
však jeho klzká plocha "terra incognita", 
a t ak n ie . div, že sa na nej nevedia po
hybovaf. To je vša.!{ spoločný znak všet
kých slovenských operných scén. 

Igor Vajda 

Orchestrálny sprievod Mozartovho kla
vírneho koncertu okrem m enšieho, cel
kom nepodstatného zakolísania (hneď po 
nástupe klavíre v I. č-asti synkopický 
sprievod nebol celkom istý) dokresľoval 
napätie, ktoré navodilo veľké umenie 
amerického pianistu. Katchen je typom 
neobyčajne tvorivého, senzibilného, mu
zikálneho, vysoko ku ltivovanéh o hráča, 
ktorý sa uplatňuje v h ran iciach vyme
dzených štýlom. P o Beeth ovenovom III. 
koncerte, k tor ý predniesol n a BHS v ro
ku 1966, dominovala bohatá škála fantá
zie i v Mozartovi, o su verénnom tech
nickom zvládnu tí ani nehovoriac. Kat
chenovmu chápaniu klasikov je cudzí su
chý akademizmus. Hudobný obsah diela 
naplňa vždy pulzujúcou hudbou, a to 
disciplinovane, i ked jeho hra pôsobí ne
obyčajne bezprost r edne. Ak niečo z jeho 
výkonu prekračovalo rámec štýlovost i, 
tak to bola jedine kadencia. Ináč však 
nemôžeme považovať napr. kontrastný 
diel 2. časti pre podčiarknutie dynamic
kej i pohybovej zložky za romantizujúci 
prvok v in terpretácii. P ráve naopak, tre
ba vyzdvihnúť, že okrajové diely tejto 
časti hral Katchen rýchlejšie, i keď veľ
mi vr úcne, no v únosnej agogike, zrejme 
preto, aby sa vyhol romantizujúcemu 
dojmu. To, že si dovolil vo finálnej časti 
podstatne rýchlejšie t empo ako iní pia-
nisti, umožnilo mu podtrhnúť práve jej 
priebojnosť a vášnivosť, spád a švih. K la
dy Katchenovh o vystúpenia vidím práve 
v jeho netradičnom, možno povedať priam 
objavnom a t vorivom prístupe k inter
pretačným a stavebným problémom toh
to diela. 
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15. a 16. decembra. Koncert pri príležitosti 175. výročia úmrtia W. A. Mozarta .a 
zároveň 20. výročia založenia Speváckeho sboru SF. Dirigent: Ľudovít Rajter, sbor
majster: Ján Mária Dobrodinský, sólisti: Margit L ász ló, soprán (Budapešt) , Vera 
Soukupová, aU (Praha), Kazimierz P'listelak, tenor (Varšava), Georg Littasy, bas 
(Viedeň). Program: Benjamin Britten: Sinfonia da requiem, op. 20, Wolfgang Ama
deus Mozart: Requiem (Kochel 626). 

Brittenova skladba zaujala skôr svie
žosťou svojej invencie ako originalitou 
hudobnej reči. Po stránke vývoja štýlu 
samotného skladateľa v porovnaní s jeho 
ďalšími dielami veľa neznamená. Cítime 
v nej zreteľné vplyvy iných majstrov 
20. stor. Napriek tomu to však hodnotu 
diela neznižuje, pretože ich Britten ve
del využiť v účinnej stavbe, čo dr. Raj
ter účinne podčiarkol. Pokiaľ ide o tech
nickú stránku výkonu orchestra, zvlášC 
treba vyzdvihnúť istotu súhry v rýchlej 
2. časti. 
Ťažiskom večera bolo nesporne Mozar

tovo Rekvi em. úroveň jeho predvedenia 
b ola viac než uspokojujúca. S radosťou 
môžeme konštatovať, že ten toraz i or
chestrálna zložka stála dosť vysoko nad 
zdolá vaní m t echnických problémov a 
vďaka dobre známemu štýlovému cíte
niu a vkusnej muzikalite d irigenta inten
zívne muzicírovala. Z jednotlivých ná
s trojových skupín spomeňme aspoň pek
ný výkon trombónov. 

Na svoje jubilejné vystúpenie sa Spe
vácky sbor SF pripravoval pod vedením 
J. M. Dobrod inského veľmi svedomite. 
Ak s i uvedomíme, ako často toto teleso 
vystupuje, a že ani na znovunaštudova 
nie Mozar ta nebolo času nazvyš, tým 
viac treba vyzdvihnúť jeho pohotovosť, 
is totu a nadšenie, ktoré sú neoddeliteľ
nou súčas-ťou temer každého výkonu. 

Kvarteto sólistov bolo prizvané zo šty
roch k Bratislave najbližších metropoL 
Ak si uvedomíme, že až na generálke 
spieva li spolu p o prvý r az, mohli by sme 
predpokladať nevyrovnanosť v harmónii. 
Napriek rozdielnym timbrom hlasov 
(sopr án kultivovaný, alt sýtejší, tenor 
prieraznejší a bas tmavší ) musíme však 
uznať (posudzujeme piatkový koncert 

i z hľadiska pokroku voči generálke), že 
ich úsilie po pomernej vyrovnanosti v 
kvartete korunoval solidny úspech. Hor
šie bolo, keď spievali spolu napr. dva 
hlasy. 

Ma rgit László má veľmi lahodný, tvár
ny a jemný hlas s množstvom odtienkov. 
Je to umelkyňa skôr komorného cha
rakteru. Jej prejav popl'li vernosti štýlu 
vď-aka výbornej technike vždy upred.nost
fmje tvorivý element a bohatstvo fantá
zie, ktorým jej umenie priam hýri. Iste 
by stálo za to prizvať ju na samosú:1tný 
piesňový recital. László je priam stvore
ná pre piesne. Tento dojem mi potvrdilo 
i jej vystúpenie s Liszt ovými piesňami 
v budapeštianskej t elevízii. Ak by sme 
jej chceli niečo vyčítať, tak menšiu zre
teľnosť vo výslovnosti. 

Soukupove j alt je v porovnaní s ma
ďarskou sopr anistkou sýtejší, zamatovej
ší, má väčší dynamický rozsah a spoloč
ne s ňou cit p re štýl. 

Pustelak je typom hrdinského tenora 
prierazného timbru. V niektorých r egis
troch stráca však jeho hlas na zvuč
nos ti. Ináč intOIIlu je čisto, jeho technika 
je spoľahlivá. Domnievam sa však, že 
nie je priam ideálny typ na koncertné 
účinkovanie. 

Basista Littasy zdal sa byť z kvarteta 
n ajmenej istý a pochopiteľne sa to od
zrkadlilo i v tvomvej stránke jeho vý
konu. 

Na záver otázka : neboli by sme vysta
čili pri Mozartovi aj s domácimi rezer
varni ? Naši umelci majú predsa t ak má 
lo príležitost í na koncertné účinkovanie, 
a ak sa konečne, ako v t omto prípade, 
vyskytne príležitost, neposkytneme im 
ju. Skoda! 

12. a 13. januára 1967. Dirigent Zdenék Bílek . Sólistky: Jaeko Jamane, k lavír 
(Japonsko) , Ľuba Baricová, sólistka opery N D, alt. Spoluúčinkoval Spevácky s bor 
SF (mužský sbor). Sbormajster: Ján M ár ia Dobrodinský. Program: Johannes 
Brahms: Rapsódia pre alt, mužský sbor a orchester, op. 53, Ludwig van Beethov en: 
IV. koncert pre k lavír a orchester G dur, op. 58, Igor Stravinskij: Vták-ohnivák, 
suita. 

Program tohto koncertu mal pôvodne 
dirigovať Ladislav Slovák. Pražské ND 
h o však pozvalo pohostinsky naštudovať 
operu Bohuslava Martinú Grécke pašie, 
takže tento koncert odovzdal Bílkovi, 
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ktorý a j tak nemá nazvyš vystúpení so 
SF v rám ci abonentných cyklov. 

V prípade Brahmsa dramaturgia SF 
mala naozaj veľmi šťastnú ruku a súčas
ne využila rezervy, ktoré sa nachádzajú 

ešte i v r epertoári z minulého storo
čia. Rapsódia poskytla Bílkovi jedineč
nú príležitosť demonštrovať svoj un;te
lecký naturel v plnom svetle. Hlbka pre
žitia, navodenie a tmosféry, s trhujúca 
koncepcia, skvelá príprava or ches tra, 
krásny výkon sólistky, dobre naštudova
ný mužský sbor sa tak spojili v jeden 
z výko nov, ktorý budeme môct zapísať 
do kroniky SF zlatými písmenami. Bari
cová sa na svoj výkon veľmi svedomi
te pripravila. Svoj sólový part naštudo
vala dokonca naspamä t. Mohla sa potom 
p1ne sústrediť na hlboké prežitie, na vy
užitie bohatého fondu svojej umeleckej 
fantázie a podala výkOIIl, ktorý potvrdil 
jej velké tvorivé schopnosti a j edinečnú 
techniku. 

Ak výkon dirigenta a všetkých účin
kujúcich v Brahmsovi vysoko presaho
val štandard, Stravinsk ého suita i na
priek tomu, že ju Bílek dirigoval spa
mäti, dosahovala iba priemer. Dirigent, 
zdá sa, akosi negoval fakt, že reprodu
kuje baletnú hudbu, a temer všetky časti 
sa snažil posunúť d o lyrických polôh. 
Orchester bol síce spoľahlivo priprav ený, 

dirigentovu predstavu pohotovo stvárňo
val, no diváka veľmi unavoval najmä 
pOI]:lalšími čas:ťat:ni, v ktorých by vyzdvih
nutie tanečnosti b ol o býva lo veľmi na 
prospech. Tým výrazn ejšie oživ enie pri
pravil potom Pekelný tanec, ktorého 
programovosť už Bilek plne rešpektoval, 
zatiaľ čo napr. Scherzo bolo príliš po
malé. 
Keď pristupujeme k hodnoteniu japon

skej pianistky a jej umenia, opäť nemô
žeme byt: skúpi na chválu. Na jej krehkú 
postavu, obdiv a úctu vzbudzu júce gra
dácie (finále l. časti) sa pe-rlivá tech
nika, hlboká muzikalita, vzácny zmysel 
pre koncepciu širších úsekov, kultivova -

. nosť a vytríbený vkus, zmysel pre de
tail, príznačný pre japonské umenie, 
snúbili v jej výkone v ideálnej jednote. 
Blízky jej bol vyrovnaný lyrizmus 2. čas- . 
ti, elegancia, gracióznosť a svojrázny 
t emperament tretej časti. Orchester hral 
spoľahlivo, citlivo a tvorivo doplňoval 
výkon u melkyne. Zaslúžil sa t ak spolu 
s Jamane o zaslúžený úspech u ob ecen
stva. 

26. a 27. januára. Dirigent: Jacques Houtman-n (Paríž ), sólista: dr. Ferdinand 
Klinda. Program: Ludwig van Beethoven: Coriolan, predohra, op. 62, Alfredo Ca
sella: Koncert pre organ a orchester, Maurice Ravel: La Valse - choreografická bá
seň, Bolero. 

32-ročný francúzsky diirigent, vítaz sú
taží o cenu Dimitr i Mit ropoulosa ( 1961) 
a v New Yorku (1964 ), Bernstei-nov asis
tent, je typom výborného muzika nt a oso
bitého temperamentu. Hudba v ňom 
priam vrie; je vlastná jeho prirodzenosti. 
P.reto z jeho koncepcie pr ia m vyžaruje 
živosť a dravosť, napätie a sugestívna 
bezprostrednosť, čím si plne podmaňuje 
poslucháča i napriek priveľkým, neeste
ticky pôsobiacim, dobromyseľný úsmev 
vyvolávajúcim gestám. Houtmann má :z;á
ľubu v sýtych, hutných farb ách . Má 
skvelý rytmus, zmysel pre ar chitektOIIliku 
·a účinný kontrast, čo sa p otvrdilo i v 
dramatickej výstavbe Coriola na . Skoda, 
že svoje mimoriadne dirigentské schop
nosti nedal do služieb inej drama turgie, 
neprogramoval rozsiahlejšie a menej po
pulárne skladby. Výnimku v t om t o sme
re tvoril jedine Casellov organový kon
cert. I keď je to dielo plne poplatné neo
klasicistickým tendenciám svo jej doby, 
šťastne používa neobvyklé obsadenie pre 

orchestrálny sprievod (sláčikový orches
ter, 3 trombóny a tri trúbky s tympan
mi), takže medzeru zapríčinenú nedo
statkom driev kráľovský nástroj účinne 
vyplňa a umožňuje mu to plne vyniknúť 
nad sprievod. Autorova fantázia, zmysel 
pre zvuk a účinok i pr e virtuozitu sa 
spojili v pozoruhodnom diel e. Podanie 
koncertu malo strhujúci spád, brilant
nosť, v súhre bolo obdivuhodné a pri
nieslo sólistovi dr. Klindov i a j dirigen
tovi zaslúžený úspech u obecenstva . 

Ravel v podaní Houtmanna bol skve
lý. Orches ter mu znel v akomsi inom 
svetle a v plnom lesku. Poslucháč mal 
dojem, akoby bol hráčov niek t o pošibal 
čarovným prútikom. Dirigent ich svojou 
osobnosťou strhol k vypätiu všetkých síl. 
Obdivovali sme ich tak v gracióznosti, 
v elegancii (V.alse) , ako a j v burcujú
com postupnom narastaní rozsiahleho 
crescenda v Bolere. 

Vlado Cižik 
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Orchestrálne paradoxy SOBR 

Jesenný cyklus koncertov Symfonické
ho orchestra Cs. rozhlasu v Bratislave 
v tejto sezóne ostane v histórii bratislav
ského koncertného života zapísaný ako 
azda naj neúspešnej ší. Nie pr eto, že by vý
kony orchestra niečo stratili zo svojej 
štandardnej úrovne (i keď na druhej 
strane ju iba zriedkavo prekročili), nie 
preto, že by azda pred ním nestáli dobrí 
dirigenti či nespoluúčinkovali dobrí só
listi. Ani o dramatuTgii sa nedá povedať, 
že by bola urobila nejaký ki-ok, ktorým 
by :sd odpudila obecenstvo (uvádzanie 
nov:iniek, i keď nie vždy ide o premiéry, 
je súčasfuu jej bežnej linie). Všetka 
umelecká práca však bola žalostme baga 
t elizovaná priam indolentnou organizá
ciou a propagáciou koncertov zo strany 
uspor.Ladateľov! Tá spôs·obila dokonca to, 
že ani profesionálni záujemci (kritik·a) 
sa v ô b e c n e d o z v e d e l i o termíne 
prvého (októbrového) koncertu cyklu! 
Sub speciae ďalších udalostí je to vec 
t ým smutnejšia, že pri ňom naposledy 
v Bratislave vystúpil dirigent Václav Ji
ráček, ktorý krátko nato tragicky zahy
nul pri leteckej katastrofe. 

Neostáva nám teda 111ič iné, ako kon
štatovať, že po organizačnej stránke do
siahli r ozhlasové k onceTty v tomto cykle 
vrchol svojej dlhoročnej krízy, vrchol, 
ktorý urobil problematickým ich uspo
r iadanie vôbec. Na šťastie dnes už mô
žeme dúfať, že si z nej usporiadatelia 
vzali poučenie a budú propagácii rozhla

.sových k oncertov systematicky venovať 
plnú pozornosť (nielen vtedy, keď spolu
účinkuje Krautgartner). Zdá sa, že prvý 
koncert jarného cyklu prerazil bariéru 
nezáujm u, a dúfajme, že jeho návštev
nosť nebola výnimočným javom. 

Pokiaľ teda referujeme o torze jesen
ného cyklu, treba konštatovať, že výkony 
orchestra boli poznačené krízovou atmo
"Sférou napriek statočnému úsiliu preko
nať jej vplyv. 

20. novembra 1966: 
Pavel Blatný: 10'30" 
W. A. Mozart: Koncert pre husle a or
chester G dur (K. 216). 
Dmitrij Sostakovič: l . symfónia 
Dirigent: Jifí Waldhans, sólistka: Oľga 
Parchomenko - husle (SSSR). 
Blatného skladba, patriaca do oblasti 

tzv. Novej hudby, bola zvukove i kom
pozične zaujímavým a nevšedným cel
kom. Svojou emocionalitou sa prinaj-
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menšom vyrovná ktorejkoľvek dobrej 
tradičnej skladbe (napriek svojmu "su
chému" názvu) ; jej zvuk a linia procesu 
kódujú emocionáLny základ do hudby bez 
potreby sprievodných predstáv - preto 
je volený i názov, ktorý vyjadruje iba 
trv·anie skladby. Trocha rozporným zna
kom je vzájomné protipostavenie seriál
nych plôch s plochami založenými na ne
kionformnej štylizácii džezových prvkov: 
tu sa proporcie v svojom prispôsobení 
ostatným plochám ukazujú ako nie dost 
veľké: džezové štylizačné prvky majú 
predsa len iný čas rozvinutia ako lapi
dárne prvky seriálne. 
Oľgu Parchomenko, sólistku večeTa, u:l 

bratislavské obecenstvo pozná. J ej inter
pretácia Mozarta, založená na pomerne 
ver.kom a energickom táne, dosť prekva
pila, no ukázala sa ako logická a p re
svedčivá. Vysokú vnútornú životnost jej 
prejavu dáva lo badateľné, no vždy dobre 
zvládnuté napätie medzi muzikálnym 
temperamentom sólistky a požiadavkami 
disciplíny š týlu. 
Sostakovlčova I. symfónia bola jedným 

z prípadov, keď sa výkon orchestra i na
pr iek deprimujúco malej návštevnosti 
koncertu pozdv.ihol nad štandard. Or
chester tu veľmi citlivo a precízne reali
zoval nezvyklé požiadavky dirigenta. 
Wa Ldh!ltl1S ladil symfóniu do komornej
ších polôh, čím vynikla jej neoklasiC'ká 
štýlová orientácia, u Sostakoviča nie vždy 
:zJrejÍná. Neustále držal orchester takmer 
na spodnom prahu dynamiky, čo dalo 
dobre vyniknúť sólisticky koncipovaným 
partom jednotlivých nástrojov a vtisklo 
dirigentovej kreácii osobnostnú pečať. 

18. decembra 1966: 
Ivan Parík: Predohra pre veľký orches
ter 
Josef Haydn : Koncert pre husle a or
chester G dur 
Richard Strauss: Zivot hrdinu - symf. 
báseň. 
Dirigent: Kurt Voss (Rakúsko), sólis
ta : Milan Bauer - husle. 
V rámci rozvíjajúcich sa kultúrnych 

stykov so susedným Rakúskom došlo i 
k pozvaniu tohto dirigenta. Môžeme pri
tom s radosťou konštatovať, že v porov
naní s predošlým koncertom sa návštev
nost via c ako zdvojnásobila. Skoda vsak., 
že dramaturgia tentoraz nebola na zvy
čajnej výške. 
T~ napr. ÚV'odná Paríkova skladba 

Absolventi 1966 
V jesennom období sa verejnosti predstav.ili na VSMU ešte štyria dipk>manti: 

2 klaviristky a dvaja speváci. 

Adrien a Schubert o v á (doc. E. Fischerová) v priebehu štúdia vystupo
vala na koncertoch pomerne málo a svojimi výkonmi na seba dôraznejšie neupo
zorriila. Preto je; diplomový recítál 15. októbra .bol uréitym prekivapením roosiah
losťou dramaturgie i výkonom. Schubertová upútala inteligentnou muzikálnosťou 

a úctou k štýlu. V jej hre je viac cítiť intelekt než citové prežitie. Preto v prvej 
časti zaujala štýlove čis·tým Scarlattim a Haydnom, 'ale Symfonické et udy R. Sebu
manna napriek premyslenej koncepcii a niektorým zaujímavým miestam jej nevyšli 
a vzhľadom na jej nervové dispozície bude správne ani sa :nepokilšať o väčšie 
hudobné diela. Vtip. a ilnteligencia Schubertovej sa najviac uplatnili v Honeggero
vých Siedmich skladbách pre k1avír, zabraných s veľkou kultúrou najmä vo zvuku, 
podobne ako záverečný Debussy. 

D a g m a r M a ll á •( doc. R. Macudzinski) sa - ako väčšina našich adeptov 
umenia - najlepšie cíti v súčasnej hudbe, ktorej venovala druhú časť koncertu. 
Ťažko poÝedat (a to nielen u Mallej !), či ide o "cnosť z núdze·", alebo skutočné 
stotožnenie s vlastným myšlienkovým svetom. Händel (VaTiácie E :dur) , Mozart 
(Sonáta a mol, KV 310) , ba i Brahms .(Rapsódia E dur, op. 119) vyzneli nezú
častnene, akoby len pretc, že sa "aj toto musí hrať", a pôsobili dojmom mechanic
k ého memorovania hudobnej predlohy. Dynamická škála bola velmi ma lá a agogik a 
chudobná i v Brahmsovi. .Zato v druhej časti koncertu sa klaviristka akoby' zobudila 
a v Sonáte O. Jt'lossmana, s niektorými výhradami i v Ravelovi (Valses nobles et 

pochádza ešte z jeho študentských ro
kov. Pochopiteľne, odvtedy prešiel jeho 
vývoj dlhú cestu a dospel k iným, osob
nejším výrazovým sféram (spomeňme si 
napr. na Citácie). Tak vznikla paradoxná 
situácia (v našom hudobnom živote nie 
ojedinelá a zdá sa, ešte dlho aktuálna), 
že sa verejnosť zozmámila so štýlom, kto
rý skladateľ dávno prekonal, so skl ad
bou, kde výrazne cítiť vplyv a možno aj 
priame zásahy vedúceho pedagóga. Za 
týchto okolností by sme tam sotva našli 
osobitosť, i keď v skladbe je niekoľko 
pozoruhodných miest (napr . úvodné po
užitie plechov). Rozsahom neveľká sklad
ba má vzrušený dramatický výraz a vďa
ka častému používaniu driev cítiť z nej 
slovenský kolorit. Skoda, že rozvrh dy
namickej for my nezodpovedá rozvíjaniu 
hudobných myšlienok. Umelecká bezpro
strednosť tu bola porazená r aclonálnym 
uvažovaním - a je to dos.t cítiť. Tech
nická stránk;a inter pretácie predohry bola 
na výške; celkový dojem skladby by mož
no zvýšilo zmiernenie prvého dynamic
kého v.rcholu diela. 

Bauerova ušľachtilosť, kiultivovanosť f 
vyroWlanosť našla v Haydnovi vhodné 
pole na rozvinutie. Huslista tentoraz hral 
spamäti, v podstate spoľahlivo; škoda 
len, že jeho hra bola veľmi často rušená 
cvakaním .fotog•rafického aparátu. Orches
ter sprevádzal spoľahlivo, no viac tvori
vosti v medzihrách by b olo sólistov vý
kan výraznejšie pod6i.arklo. 

Zo strany dirigenta pomerne najsym
patickejšie vyznel Strauss, i keď niek:to
·rým miestam, najmä technicky expono
Vatl1ým, často chýbala potrebná iskra a 
švih . Inštrumentačná virtuozita sklada
teľa nebola dostatočne vyvážená tech
nickou virtuozitou hráčov. Tak potom 
utrpela i cel.k.ová koncepcia diela, lebo 
menej vydarené miesta nasledovali po 
presvedčivejších a tvorivejších. Mladý 
koncertný majster Pavel Farkaš v ná
ročných husľových sólach zaujal tech
nicky zvládnutým, miestaiiÚ príLiš kulti
vovaným prejavom (smerujúcim niekedy 
až k zmenšenej umeleckej priebojnosti). 

Juraj Pospíšil - Vladimír Cížik 
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sentim entales), no najmä v krásnej Vilecovej sonáte sa rozoh rala k zvukov e bohat · 
šiemu, p recítenejšiemu prejavu. 

Obaja speváci, ktorí sa predstavili v novembri, študovali p opri zamestnaní, čo je 
v umeleckom odbore nesmierne namáhavé a úctyhodné. 

Margita Skyvová - Da l mádyov á (ped. A. Hrušovská) bola známou só
l istkou SĽ.UK už pred príchodom na VšMU. Psychicky jej t áto predchádzajúca 
prax iste pom áha v prekonávaní určitej stiesnenosti na pódiu, no v t vorení tónu , 
v štýle, v koncip ovaní hudobného tvaru, či už piesňového alebo áriového, musela 
táto húževn atá speváčka vynaložiť veľra úsilia a tvrdej práce, ab y sa úsnešne pre
orientovala. Sama to cítila, a preto, keď sa rozhodla pre ďalšie štúdium, odiš la 
zo SĽ.UK-u do opery SND. Ak posudzujeme jej diplomový koncert z toh to hľadiska, 

musíme ho vysoko hodnotiť ako dôkaz obdivuhodnej cesty, k tor ú za pomerne 
krátky čas prekonala. Z jej silného, ostrého, trocha priškrteného - teda pre ľudový 

prejav ideálneho - hlasu sa vyvinul dram atický soprán, eš te nie celkom hotový, 
ale správne pripravený n a ďalší r ozvoj. Napri ek tomu, že s n ím ešte nevie dosť 

kultivovane narábať najm ä v dynamike, predpoklady tu sú. Dokáza la to vo For
strovom cykle Písne soumraku, ako aj v Hrušovského Elégii. 

Ondrej Fr u ha u f (doc. Dr. J . Blaho) mal ľahšiu prácu. Je členom Spevác
k eh o sboru Slovenskej filharmónie a štúdium množstva kvalitnej literatúry vytríbilo 
jeho vkus a zmysel pre štýl. Keď k tomu prir átame jeho muzikálnosf, tak z hra
diska hudobného bol dobre pripravený. Fruha uf má príjemný baryt?n s tenor o
vým oafarbením , preto mu l epšie znejú st redné a vyššie polohy ako hlbky, ktor& 
sti v iac-menej ploché (Brahms: Sapphická óda). Lyrické piesne lepšie vyhovujú 
j eho h udobnému, hádam i ľudskému založeniu , ·preto mu najlep šie vyšlo Straussovo 
Ráno a Kafen dove L isty . .Zmysel pre stavbu cyklu ako celku dokázal v Dvoráko
vých Biblických písních . 

* • • 

Na záver ho dnotenia absolventov 66 si nemôžem odpustiť niekoľko poznámo:~. 

Predovšetkým by sa m al,a d ákym spôs·obom (,neviem síce akým!) vyriešiť otázka 
počtu klaviristov. I tohto raku, ako aj v rokoch p redchádza júcich - je ich najviac 
a n aj1Jažšie sa m ôžu uplatniť doma i za h ranicami. Z 29 absolventov je ll klaviris
tov a len 7 huslistov (medzi nimi l violistka) a jediný čelista. Pritom je doma 
i v zahraničí o sláčikárov taký dopyt, že ani jeden absolvent konzervatória nešiel 
na VšMU, nakoľ-ko naše orchestre (a t o ich máme n a Slovensku zúf·a lo málo!) už 
na nich čakali. 

Druhá poznámka sa týka výberu poslucháčov na Vysokú školu múzick ých umení. 
Nechcem tým nij~o podceňovať p rácu vysokej školy, naopak, chcem zdôrazniť 

poslanie, ktor é jej patr í. Upozorňuje na to aj redakčný p redsjazdový materiál v SH 
č. 10(66. VšMU by skutočne mala vychovávať len špičkové zjavy, ktoré by už poéas 
štúdia a hneď po jeho ukončení mali význa mne na seba upozorniť na koncertnom 
p ódiu alebo v pedagogických názoroch objavného významu. Nechcem tým podceniť 

· prácu a ni j edného absolventa vysokej školy, ale je skutočne zbytočné vynakladať 

· n~elen ekonomické, ale a j psychické hodnoty na to, aby p otom absolvent vysokej 
školy do smrti zast ával miesto, na ktoré mu stačila nižšia kvalifikácia . 

Chcem však pripomenúť, že u tých, ktorí sa tak hrnú a často aj určitými násil
nými spôsobmi dostávajú na vysokú školu, ide o podceňovanie práce konzervatóri:t, 
ktoré dáva ucelené vzdelanie a úplnú kvalifikáciu pre život. Byť absolventom kon 
zervat ória znamená v plnom zmysle slova byť odborne vzdelaným hudobníkom! 

Anna Kovái'ová 

130 

PIERRE BOULEZ DIRIGOVAL V PRAHE 

V? vypredanej Sm etanovej sieni sa 
prvy raz p redstavil ako d ir igent Pierre 
Boulez na čele orchestra britskej rozhla
S~VeJ ~poločn~sti B., B. C. z Londýna, a 
taJ: zac~l SV OJ veľky zájazd po východ
neJ Europe, ktorý pokračoval do Varšavv 
M?skvy a Leningradu. Hoci obecenstv~ 
pnťahoval predovšetkým záujem o vedú
cu v os?bnost , Novej hudby, Boulezovo 
pra~ske vys!upenie potvrdUo, že ho prá
v.om , pred;?adz~la povesť dir-igenta, k torý 
patn v sucasneJ dobe medzi svetovú eli
tu. N~:f~ktné gestá, zba vené akejkoľvek 
vonk~JSeJ teatrálnosti, akoby priamo sme
rova li_ <?<lk:Yt sam ú podstatu hudby. Bou
lez. dm_gu_Je . bez taJ:t~:'ky. Zdalo sa, že 
tým ~m1zh aJ ~kt~>Ve c1ary a m iesto nich 
ostali }en : y tm1cké väzby zodpovedajúce 
š~ruk.ture Jednotlivých diel a pevne via; 
žl!ce ~·omplexy zvuk,ových ·foriem. v Stra
vmsk~ho, , suite Spev slávika vyrastali 
meJod1cke témy v plnej inštrumentačneJ 
pestrosti a lesku nad ostinátmi. Pri We-

b emových Siestich skladbách pre veľký 
orchester, op. 6, dosia hol Boulez celk om 
nec;>J;:vYklú . monumentalitu, takže pos lu
chaci m a li dojem, že ide o Mahlerovu 
s?'mfón iu, a nie len o krátke, na na jvyš
Šiu ~Ieru koncentr.ované zoskupenia sta
vebnych prvkov, kt orých vzájo~rr"Ié vzťa
hy vy tvárajú klasicky jednoduc-hú formu 
V Scho_nbergových Piatich orchestrálnych 
Sk.l<:tdba,;m, op. 16, dosiahol vnútorné na
patle az k na~vy~šéj pôsobivosti. Vyplý
~alo z_ dy~am1ckeho a tempového odtle
n.~vama na strojo vých komplexov. v Bar 
tol\:ovol? - ~· klavírnom kon certe sme ob
divova li _z1vel_ne pru~ký tok neutíchajúcej 
pr~~.t~VlVOSti r,ozvl nuteJ maximárLnym 
VYUZihm zvukových možnoStí k lavíru 
k torého s.ólový part robustne prednie;oÍ 
John Ogaon. Progl'am zakončilo Debus
syho !'1ore s vy ľahčenými zvukovým i plo
chatnJ r-ozp restrenými v orchestrálnych 
blokoch. 

Spontánna interpretácia tak náročného 

131 



prog·r a:Il)U, v k torom každé dielo preds ta
vovalo vla štný štýl ový svet, tkvela v spo-
1utvorivotn vžití sa do hudobného sveta 
každého· skladatei-a bez toho, že by ho 
utláčaLa vlastnými predstavami. Boule
zove dirigentské kva lity dokazuje a j tá 
oko.lnosť, že, s v;0nilmkou Bartóka., dd.ri
go val náročný a ťažký program naspa 
mäť. .Celá kontraverzia, či sú sklada telia 
lep ší interpreti než d irigenti, vyznela 
t ento raz 'celkom jednoznačne v p rosp ech 
skladatela ako skutočného vykladača die
la, k torý vidí v jeho znejúcej podobe 
jediný zmysel svojho výlronu, a nielen 
pr ostriedok na upla tnenie vlas tnej vir
tuozity. V tom tkvie aj presvedčivos! 
Boulezovho pŕejavu - v jel'Ío úžasnej 
Ia hk<isti a prostej samoz;rejmosti, ktorými' 
nadchol a str hol k ováciám p:replnemi 
sálu. Opäť sa ukázalo, že aj bežné kon
certné obecenstvo je schopné plľlijať tie 
najzložitejšie diela, ak sú skutočne inter
pret<lvané, · t. j. predvedené vzhľadom na 
svo ju podstatu - teda tak, ako ich pred
viedol Pierre -Boulez. Možno Hm ľutovať, 
že stál "v cudzích službách", a nie vo 
svojich vlastných . Jednoznačný úspech a 
ú zky kon takt, ktorý n adviazal ·s . pr až
ským obecenstvom, ·iste nedajú dlho ča
kať na Bouleza, dirigenta vlastných sk la
dieb. 

Druhý večer dirigoval orchest er B. B . C. 
Sir John BMbirolli. P o úvodnom Berlio
zovom Korzárovi zahrala mla dá f eno
m enálma čelistka Ja cqueline Du P ré kon
cert u nás m álokedy h raného aut ora Ed
warda Elga.m: Uplatnila v ňom s tažko 
predstihnute!n ou techn ickou br avúrou 
svoj neobyčajne mohutný tón a kantilé
nu, zodpovedajúcu charakteru diela. Vr
cholom pr ogramu však bola Ma hlerova 
IV. symfónia, v k torej S ir J ohn Bar bi
rolli dokázal, že právom patrí medzi po
predných mahlerovských dir igentov. Vďa
ka premyslen ej výst avbe jednotlivých 
častí bez zbytočných r ubát a ich vzá-
jom ném u spojeniu prísne podriadenému 
kom plexnosti formy vyniklo melodické 
bohatstvo diela. Sólistka Hearther Ha·r 
p er zaujala príjemným a muziká1n~·m 
prejavom. 

Orchester B. B. C. patrí nesp or ne 
k špičkovým telesám s vyrovnaným a 
kultivova ným zvukom , najmä s výbor
nou skupinou sláčikov a ich koncertným 
m ajstrom. · Imponujúca šírka r epertoáru, 
v ktorom zaberá popredné miesto tvorba 
20. storočia, je sama najlepším · dôkazom 
ú rovne a najnáročnejších výkonov. 

Jaroslav Bužga 
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ll. prehliadka novej 
P·od týmt o názvom sa v dňoch 25. a 

26. januára konali v P lzni dva koncerty 
novinkových skladieb západočeských au
torov. Porovnaním .celkovej úrovne jede
n ást ich predvede.ných 1novi1I1iek ·S výs~ed
ka m i I. prehliadky uskutočnenej v roku 
1964 zistím e, že zastúpení p lzenskí a kar
lovarskí sklada telia ur obili nepochybne 
veľký krok dopredu . Ak vtedy' m ohli po
dľa pr ísnejš ích kritérií obstáť p riblií.ne 
dve-tri diela, priniesla tentoraz viac než 
p olovica skladieb zaujímavú a dobre u ro
benú súčasnú hudbu hlavne v oblasti 
orchestrálnej tvorby. 

Z komorných skladieb p redv.edených 
na prvom večere zaujalo predovšetkým 
Slimačkovo Trio drama tico pre husl e, 
violu a k lavír. Hlavne jeho pr vé dve ve
ty upútali k u ltivovanou zvukovou kreh
kosťou, výrazovou kompaktnosťou a pre
dovšetký m veľmi decentným, úsporný m 
nará baním s použitým materiálom, čo 
p rezradzuje vplyv kompozičnej -met ódy 
Slimáčkovho učiteľa z pražského konzer
vatória profesora Miloslava Kabeláča. 
Pokiaľ ide o novosť výra zových pro
striedkov, najďalej zašiel tridsatpäťročný 
karlovarský skladateľ Oldrich Semerák, 
ktorý .vo s vo jich Dialógoch tarieb pre 
flautu a fagot i v Kom ornej h ud be p·re 
pät hráčo·v postupne využív a čiastkové 
princíp y dodekafonickej a seriálnej tech
niky, m alej aleatoriky a ojedinele aj 
štvrttónov~ intervaly. P redvede nie oboch 
skladieb upozornilo však skôr na jeho 
sľubný talent, no nepl'inieslo jednoznač
ne presvedčivé výsledky. P opr.i zau jíma
vých miest ach a neošúchaných pôvod
ných m yšlienkach bolo t u však mnoho 
bezradn osti, ako a j nedôslednosti, čo, 
pravda, povaha zvolených kompozičných 
tech ník nepripúšťa. P odobným nedostat
kom trp í podľa m ôjho n~u a j parti
tú ra II. sláčikového kvarteta Jii'ího S te
pá nka. Ak Sem er ákova h udba zostáva 
aspoň štylisticky vzácne vyrovna ná, 
u S tepánka sa m iestami stretáva me so 
zmesou najrozličnejších vplyvov p r iam 
p rotichodného charakter u. Sympa tickej
šou st ránkou Stepánkovej sklad by sú 
kontrast né prvky a diferencovanejšie od
tienky jednotlivých častí, čo, naopak, chý
balo Sláčikovému triu a m ol, op. 42 Bo
fivoja Mikodu. Navyše prílišná mnohosť 

tvorby západočeských · skladaterov 
mruku i trochu nadsadená dlžka Miko 
dovho diela oslab ili jeho presvedčivosť. 
Zaslúžilý um elec Jaroslav Kfička od vie· 
dol v svojom piesňovom cykle Tieňohra 
('na starojap onsk é verše) serióznu prácu, 
k tor á nezaprie jeho veľkú skúsenost a 
v y.h.tranený, ooobitný hudobný rukopis. Na
p riek jeho relatívnej konvenčnosti obstála 
intímne cít ená, jednoduchá m elodiiika jed
notlivých pieSdlí cykl u v susedstve os tat
n ých progresivnejšie orientovaných skla 
dieb neobyčajne dobre. Okrem Plzenské
h o ro zhlasového kvarteta participova li na 
inter pret ácii skladieb aj členovia rozhla
sového symfonického orchestr a a altistka 
Lib uše Már ová, členka opery Divadla 
J . K. Tyla v P lzni. 
Oveľa vyrovnanejšiu úroveň m ali or

-chestrálne di ela zastúpené v programe 
druhého koncertu. Hneď úvodná Skica 

·pre kom orný orchester Antonína Devá
tého upútala poslucháča akousi prir odze
nou samozrejm ostou a h lavne sviežou 
inštrumentáciou, pripomínajúcou chvíľa
mi ďaleký osobitný hlas impresioru~u. 
Veľmi podnetným pr íspevkom bola Klu
p ákova suita Asteroidy pre dychorvé a 
bicie nástroje, harfu, klavír a čelestu. 
A k dve úvodné časti trochu p ripomí-nali 
- h lavne vo zvukovej zložke - m ladého 
S travi nského z obddbiia Petrušky a Svä
tenia jar i, v zostávajúcich šty roch čas
t iach suity p oskytol skladateľ dostatočný 
dôkaz o pôvodnosti svojej i-nvencie i od
v ážnom úsilí v hľadaní nekonvenčných 
n ástr ojových kombinácií. Podobnou r e
m eselnou dokonalosťou sa vyznačovalo 
svoj ím sp ôsobom ku r iózne Capr iccio pre 
a kordeón a orchester Jaromíra Bažan ta. 
Už vla stná ar chitek tonická výstavba Ca 
p riccia r ozvrhnu tého do piatich kontrast 
ných viet prezradzuje skúseného autora 
s vyhr aneným zmyslom pre formálnu lo
giku hud obného diela. P opri s uverénne 
zvládnu tých orchestrálnych pa sá žach s i 
vynucuje sústredený záu jem predovšet
k ým technicky náročný part sólového 
a kordeónu. Techn ick é disp ozície nástr o
ja, so zvukom ktorého sa v oblasti "se
rióznej " hudby prak ticky stretávame 1ba 
veľmi zriedka, sa tu využívajú do všet 
kých dôsledkov, a to natoľko dokonalým 
spôsobom, že musí imponovať i posluchá
čom, pre k torých je a kordeón in ak cel-

kom neprítažlivým i nštrumentom, a me
dzi n ich patrí aj autor tejto recenzie. 
Okrem spev nej, kantilénovej melodiky 
prelúdia v prv.om intermezze zapôsobili 
hlavne m oderne cítené akordické kumu
lácie v Toccate a záverečnom Allegre as
sai. Capriccio, ktoré našlo bezvýhra dne 
suverénneho interpreta v Jarosl avovi Vla
chovi, sa zrejme st ane vyhľadá;vaným 
dielkom v skrom nej lit eratúre p re tento 
n ástroj. Vrcholo m p rehlia<lky boli ozaj 
r eprezentatívne VMiácie pre symfonický 
orchester Jaroslava Krčka. Základom je 
ho t rojvetového diela je číselná schéma 
53241, kltorá slúži skladateľovi za výcho
diskový m odel všetkých postupov, či už 
ide o série r ytmických hodnôt (v téme 
L vety po pôvodn ej a leatorne konci po- . 
vanej orchestrálnej introdukcii), hustotu 
(v expozícii témy II. vety, k torá je roz
v rhnutá do p iatich sérií odpovedajúcich 
zákla dnému kódu ) a lebo výšku tó
n ov (použitie pättónového motívu zís
kaného dosadením reálnych výškových 
hodnôt na miesta čísel v chromati-ckej 
st upnici ). Napriek tejto vonkoncom ra
cionálnej kompozičnej met ód e (nie ná
hodou je aj Krček, práve tak ako Slimá
ček, Kabeláčovým žiakom) je výsledný 
dojem veľmi bezprostredný a nezaprie 
niektoré osobité črty skladateľovej hu
dobnosti. Strh ujúcim spôsobom vygrado
va.ná záverečná čast na vyše ukazuje, aké 
m a rkantné skvalitnenie dosiahla v súčas
nosti Krčkova tvorba, a to najmä pri 
porovn aní s Klavírnym kvartetom uve-· 
deným na prehliadke v roku 1934. P re 
úp linost t reba zaznamenat a j Stepánkovu 
orchestrálnu skladbu P remena, nevyda
rený pokus o hudobné stvárnenie známej 
K:afk:ovej novely, .ktorý a j naprie>k po
užitiu niektorých výdobytlrov moderných 
kompozičných techník zostáva v podsta
te v in tenciách rozvláčneho romantické
h o m yslenia, tak ostro kontrastujúceho 
s vecnosťou Kafkovho literárneho jazyka. 

Plzenský r ozhlasový orchester podal na 
k oncerte pod vedením Josef a B lackého 
spoľahlivý výkon, ktorý svedčí o zodpo
vednej p r ípra ve všetk ých premiérových 
skla dieb okrem Krčkových Variácií. 

Antonín Matzner 
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:I Berlínske 1-\-< 
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Ako už po viacero rokov, aj vlaňaj
šie Berlímslke jazzové dn i (koin:ali sa od 
tretieho do šiesteho novembra) patrili 
k najlepším európskym podujatiam svoj
ho druhu . . Zrejme v záujme zachovania 
tradície bola účast európskych hudobní
kov aj tohto roku minimálna; vedúcu 
úlohu mali Američania. Usporiadateľom 
sa podarilo zaistiť vystúpenie niektorých 
vedúcich osobností súčasného jazzu, tak
že a j pre p omerne rozmaznané berlín
ske obecenstvo boli jazzové dni atrak
tívnym podujatím, čo sa odrazilo najmä 
na návštevnosti jednotlivých koncertov . 

Pred začiatkom festivalu sme dostali 
nádherne vybavený programový bulletin 
vytlačený na kriedovom papieri. S uzna
ním sme kvitova li spoľahlivosť organi
zácie festivalu, ktorá zabezpečila, že sa 
program koncertov dodržal. Túto vec, 
naoko samozrejmú, by iste vedeli oceniť 
návštevníci Pražského jazzového festiva
lu s jeho programovými zmenami. 

Berlínske jazzové dni sa skladali z 
dvoch častí. Prvou časťou, ktorá zahrňo
vala prvé dva koncerty festivalu, chceli 
usporiadatelia poskytnút poslucháčovi 
aspoň bežný prehlad na jnovších úsilí v 
modernom jazze, ako aj poukázať, ako 
a do akých oblastí jazzová hudba a jej 
prvky zasahujú, prípadne aké prvky a 
hudobné oblasti na jazz vplývajú. Samo
zrejme, mali tu na mysli hlav ne oblasti 
smerov "new thing", ako aj "third 
stream". Druhá čast festivalu, ktorá za
hrňovala tretí a štvrtý koncert {môže
me do toho zaradiť i dramaturgiu tzv. 
"Jazz party"), bola venovaná . prevažne 
vedúcej línii jazzu od swingovej hudby 
po súčasné smery. 

Prvý k oncer t začal umelecký riaditel 
festivalu Joachim E. Berendt. Ako prvá 
zaznela skladba Borisa Blachera Impro
visation uber Plus Mínus Eins pre jaz
zové kvarteto a sláčikové kvarteto. Po 
Blacherovej skladbe nasledovala práca 
Alexandra v. Schlippenbacha Globe uni-
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ty pre 13 nástrojov, ktorú možno cha
rakterizovať ako pokus o prenášanie po
stupov "new thing" do veľkého obsade
nia jazzového orchest ra. Hoci orchester,. 
ktorý skladbu interpretoval, vznikol roz
šírením kvinteta Manfreda Schoofa s ne-· 
jednou hráčskou individualitou, skladba 
vyznela vcelku nevýrazne, o čo sa priči
nila i určitá zvuková clona d voch sú
časne hrajúcich bubeníkov na komplet
ných súpravách bicích nástrojov. Po nej 
nastúpilo na scénu kvinteto Alberta Ay
lera, k toré bolo najzaujímavejším zážit
kom večera. Kvinteto hralo v obsadení : 
Albert Ayler ts ss, Donald Ayler tp, Mi
chel Sampson vl, William Folwell b a. 
Beaver Harris ds; jeho program sa skla
dal väčšinou z Aylerových skladieb. Svoj 
hudobný výraz súbor čerpá z oblastí !u
dovej hudby strednej Európy. Myslíme, 
že podobné tendencie v súčasnom jazze· 
prinesú ešte mnoho pozoruhodného. Do· 
určitej miery rušivým dojmom v jed
notlivých skladbách pôsobilo, že kli
maxové časti vyplňali úseky venované· 
voľnej improvizácii celého kvinteta. 

Po prestávke nastúpil big band Kurta 
Edelhagena, ktorý na úvod zaradil dve· 
objednané skladby brnenských autorov 
Pavla Blatného (Dedication for Berlin)· 
a Jaromíra Hniličku (Charbondelubidas). 
Stavajú na výdobytkoch oblasti "third 
stream"; berlínske obecenstvo ich pTijalo 
k ladne. P o nich uviedol Edelhagen nie
koľko známych alebo menej známych 
tém v úpravách aranžérov, ako sú Rob· 
Pronk, Bora Rokovič a Jimmy· Deuchar, 
čo nám umožnilo utvorit s i určitý obraz 
o súčasnom profile tohto orchestra. Ak 
porovnáme minuloročné vystúpenie Edel-· 
hagenovho orchestra v Prahe s týmto, 
vystúpením, musíme konštatovať, že
Edelhagen vo väčšej miere sleduje ús i
lia spoločné súčasným moderným or
chestrom a vychádza z charakteristic
kých koncepcií európskeho jazzového or
chestra proti kon cepcii, akú n ám pre
zentoval minulý rok v Prahe !(tá sa za
kladala na mainstreamovom swingovom. 
repert oári). Opäť sme mohli obdivovať: 
povestné interpretačné kvality tohto sú
boru - zaraďujú ho medzi najlepšie eu
rópske big bandy. Na záver prvého kon
certu vystúpil povestný klavirista rané
ho swingu - Willie "T'ne Lion" Smitha. 
Po rozpačitom úvode predviedol niekoľ
ko svojských sp racovaní známych skla
dieb v ·štýle charakteristickom pre obdo
bie, v ktorom vstúpil na jazzovú scénu. 

Druhý koncert festivalu otvoril švaj
čiarsky klavirista a skladateľ George 
Gruntz so svojou jazzovou hudbou v _ba-

rokovom podaní. Súbor hral v obsadení :'!Ili 
Sahib Shihab, Leo Wright, Stefan VODi 
Dobrzynski a Raymond Quiot - flauty; 
George Gruntz - čembalo, Peter Trunk 
b, Al Heath ds. Toto zoskupenie pred-• 
viedlo niekoľko zaujímavo aranžovaných 
skladieb s výbornými sólami Sahib S hi
haba a Lea Weighta. Potom nastúpilo 
na scénu kvarteto Stana Getza s vynika
JUCim vibrafonistom Gary Burtonom 
(ktorý sa stal známy už z nahrávok 
Berklee School of music) a speváčkou 
Astrud Gilberto. Stan Getz sa v posled
dom čase venuje prevažne interpretácii 
brazílsl{ej bossa novy. V jeho p odaní sa 
stalo populárnymi mnoho skladieb An
tonia Carlosa Jobima, medzi nimi i De
safina-do a One Note Samba. Vyst úpenie 
Stana Getza bolo do určitej miery skla
maním, pretože nevedel vytvoriť t akú 
atmosféru, akú poznáme z jeho platní. 
O to viac p rekvapil už spomínaný Gary 
Burton: ukázal vrcholné majstrovstvo v 
hre na vibrafóne. Speváčka Astrud Gil
bert e - podobne ako Stan Getz - osta
la ďaleko za výkonom, aký poznáme z 
jej nahrávok. Po prestávke sme mali 
možnosť sledovať skupinu brazílskych 
hudobníkov, ktorá vystúpila pod názvom 
"Folklore e Bossa Nova do Brasil". Bola 
to vlastne menšia preh liadka autentického 
brazílskeho folklóru s tanečnými ukáž
kami. Nimi interpretovaná hudba vy
u~ívala h lavne nesmiernu bohatosť r yt
mických pásiem. Hráči na bicie nástroje 
boli vskutku obdivullodnf. Po vystúpení 
gitaristky Rosinhy de Valenca a spe
váčky Sylvie Telles uzavrela skupina 
svoje vystúpenie ukážkami zo školy 
samb y. 

Tretí koncert Berlínskych jazzových 
dní začala skupina "Berlin All Stars·' 
(Carmel Jones tp, Leo Wright as, H el
mut Brand bs, André Condouat g, Fritz 
Pauer p , Rajo Lange b, Joe Nay ds). 
Ťažisko ich vystúpenia spočívalo v dob
re aranžovaných t émach moderného 
mainstreamu. Po nich nastúpilo na scé
nu očakávané kvinteto bubeníka Max 
Roacha (Freddie Hubbard tp, J ames 
Spaulding as, f, Ron Mathew p, Jimmie 
Merritt b, Max Roach ds). J ednotlivé 
skladby boli stavané hlavne na výko
noch trúbkára F . Hubbarda a vedúceho 
skupiny Max Roacha. Bola to skutočne 
vrcholná ukážka moderne ponímaného 
jazzu. Max Roach znova potvrdil, že 
patrí k najlep ším svetovým bubeníkom. 
Na záver prvej časti tohto koncertu vy
stúpil s Max Roachovou rytmikou známy 
tenorsaxofonista Sonny Rollins, k torý sa 
predstavil so zaujímavo rozvrhnutým só-

lom, stavaným na vyuz1vaní a rozvíjaní 
krátkych motivických útvarov. Jeho vy
stúpenie patrilo k vrcholným VÝ'kano·m.· 

Po prestávk e nastúpilo k varteto Rolfa 
a Joachima Kiihnovcov (Rolf Kiihn cl,: 
Joachim Ktihn p, Hans Rettenbacher b, 
Ralf Htibner ds ), patrilo medzi priemer
né výkony festivalu. Ná záver vystúpilo 
kvarteto Dave Brubecka (Dave Brubeck 
p, Paul Desmond as, Gene Wright b, 
Joe Morello ds) . Brubeck postavil dra
maturgiu svojho vystúpenia na využí
vaní lacných efektov. Hoci P aul Des
mond nezmenil koncepciu svojich sól 
ani v jednej skladbe, nemal p odmienky 
plne ukázať svoje kvality. Dave Bru
beck sa však sústredil väčšinou na 
efektné blockchordové pasáže {prejavil 
v nich skvelé swingové cítenie) a predsa 
svojou hrou vyvolal aj určité prejavy skla
mania u náročných poslucháčov. Bubeník 
Joe Morello v sólovom vystúpení pred
viedol všetko svoje m a jstrovstvo. Po kon
certe sme sa zúčastnili ešt e na jednom 
podujatí tzv. "Jazz party"; boli sme 
svedkami niekoľkých zaujímavých sólis
tických výkonov. Dominoval tu predo
všetkým americký tenorsaxofonista žijú
ci v Európe - Dexter Gordon. 

A tak sme sa dostali až k štvrtému a 
záverečnému koncertu. Začal ho Albert 
Mangelsdorf so svojím kvintetom (Man
gelsdorf tb, Gtinter Kronberg as, H einz 
Sauer ts, Gtinter L enz b, Ralf H tibner 
ds). Mangelsdorf tu predviedol niekoľko 
zaujímavých tém, ktoré vychádzali z 
hlavnej línie súčasného moderného jaz
zu. Po ňom nastúpil na scénu Rufus 
Harley; za sprievodu berlínskej r ytmic
kej skupiny podal zaujímavý výkon v 
hre na gajdách, a tak potvrdil veľké 
možnosti súčasného jazzu vo využívaní 
rôznych nástrojov. Po ňom patrilo slo
vo swingovým hráčom, tvoriacim skupi
nu pod názvom "The Uptown Swing All 
Stars" •(Illinois Jacquet ts, R oy Eldrid
ge tp, Milt Buckner p, Jimmy Woode b, 
Jo Jones ds). Skupina predviedla sériu 
skutočne vynikajúcich výkonov za sprie
vodu skvelej rytmickej skupiny. Domi
noval najmä Illinois J acquet, ktorého 
hra bola pre swingovo orientovaného 
poslucháča pôžitkom. Koncert, ako aj 
celý festival , uzavrela skupina stepárov 
pod názvom "The Harlem Tap Dance 
Festival". Diváci mali možnosť sledovaf 
výkony najlepších amerických stepár ov 
rôznych štýlových období. 

Na záver treba konštatovať, že Ber
línske jazzové dni boli skutočnou pre-. 
hliadkou toho, čo je v súčasnom sveto
vom jazzovom dianí najzaujímavejšie. 
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HUDBA 
ako piate koleso 
v televízii 

Ako vyzeralo žánrové a tematické za
stúpenie hudby v teleVízii ku koncu ro
ka 1966? Máme si znova (po koľký raz !) 
opakovať staré, trvalé a dobre známe bo
lesti? Niektorí múdri ľudia hovoria, že 
nedostatky treba častejšie a hlasnejšde 
opakovať, a pre istotu odporúča sa všetko 
dať na písme. Ze by sme zaviedli dajaké 
konverzačné zošity? Zarty nabok, a začni
me znova, opäť vážne, ako už niekoľko
krát. Vezmime si na pomoc osobu váž
nejšiu a uznávanejšiu, ako je pisateľ tých-

to riadkov, a bude to znieť oveľa serióz
nejšie. Myslím tým na V•ianočný vinš bás
nika Vojtecha Mihálika vo forme otvo
reného listu oblastnému riaditeľovi Cs. 
televízie v Bratislave Jozefovi Vrabcovi. 
Ci.tujeme niekoľko slov: "Vládnúca kasta 
režisérov si vymyslela blud, k torý sa 
tvári ako teória: že totiž na obrazovke 
sa všetko musí pohybovať, aby divák ne
zaspal; obrazovka sa teda pleflie s filmo
vým plátnom. Takto orientované :režjsér
ske ambície sa, p11avdaže, nemôžu dosta
točne uplatniť p ri literárnych a hudob
ných reláciách, pracovníci televízie k nim 
dtia nechuť a chápu ich ako nepotrebnú 
záťaž, ako časovú výplň, obklopujúcu 
,veľké' programy." A ďalej sa Mih álik 
osobne, bojovne angažuje za umenie: 
"Dbaj o to, aby naša literatúra, hudba 
(podčiarkol M. J.) a vý.tvarné umeruie 
mali v bratislavskej televízii o1Norené 
dvere a aby sa neodsúvali na vedľajšiu 

AKTÍV RIADITE[OV 
V týždni polročných prázdnin snemo

v:ali v Modre riaditelia ľudoyých škôl 
umenia na Slovensku. Aktív usporiadalo 
v dvoch trojdenných turnusoch Povere
níctvo SNR pre školstvo a kultúru. Sne
movanie bolo zvlášť yýznamné z hiadis 
l{a hudobnej výchovy mládeže už z toho 
dôvodu, že riaditeľmi r..su sú (okrem 
dvoch škôl) hudobní pedagógovia a 80 % 
ich žiactv•a sa vzdeláva v hudobnom od
bore, hoci po premene základných hu
dobných škôl na r..Su v roku 1961 sa 
úsilie školskej správy sústredilo na bu
dovanie nových umeleckých odborov. Sú 
to: odbor výtvat'ný, tanečný a literárno
dramat ický. 

Na Slovensku navštevuje r..Su iba 4,5 
percenta žiakov povinných základných 
deväťročných škôl oproti 7,5% v českých 
krajoch. Prv-ý záver aktívu znel preto: 
treba vytýčiť ako jeden z hlavných cie
lov dostihnutie českých krajov v p er
centuálnom počte žiakov základných de 
väťročných škôl na ľ..SU. To zname:1á 
predovšetkým ráznejšie vykročit v za
bezpečovaní učiteľských síl a učebných 
priestorov. Sú to kľúčové otázky našich 
IJSU. 

Terajší stav učiteľských síl je aj po 
kvalitatívnej stránke málo uspokojivý. 
Vo Východoslovenskom kraji je dodn~s 
viac než 42% nekvalifikovaných učite
ľov, v Stredoslovenskom kraji 30 % a 
.,muzikantmi prekrvenom" Západoslo
venskom kra ji ešte stále 10 %. Najpálči-
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vejší je nedostatok učiteľských síl v slá
čikových nástrojoch. Vzhľadom na ne
patrnú ochotu absolventov konzervaotórií 
obsadiť voľné učiteľské miesta m imo 
hlavných centier aktív súhlasil so stano
vením trojročnej pedagogickej praxe 
pred prijatím absolventov na ľ..SU v síd
lach konzervatórií, kt orú musia absolvo
vať na vidieckych r..Su. Bolo vyslovené 
aj žel:anie vyššieho odmeňovania kvalifi
kovaných učiteľov nastupujúcich v m en
ších obciach. Aj štúdiu nekvalifikova
ných učiteľov popr.i zamestnaní treba ve
novať väčšiu pozornosť ako doteraz. Zia
da sa sústavné sledovanie ich práce na 
r..Su, na ktorej vyučujú. Nie je dosta
točne postarané ani o sústav:né školenie 
a doškoľovanie kvalifikovaných uči teľov. 
Tu čaká velká práca na krajské pedago
gické ústavy, ktoré okrem Západosloven
ského kraja vôbec némajú kabinety hu
dobnej výchovy a nezabezpečujú v niia
kej forme odborný rast učiteľov r..Su. 
Donedávna národné yýbory neposkyto
vali prevažnej väčšine ľ..ŠU žiadnu po
moc ani vo forme odborného dozoru. 
Najmä vo Východoslovenskom a Stredo- · 
slovenskom kiraj i sa ponechávali r..Su 
svojmu osudu. Dlhé. roky ich nenavšte
voval. žiaden odborný pedagóg vyššieho 
stupňa. Tento nedostatok treba odstrániť 
čo najskôr sústavnou pomocou · konzer
vatórií. ktorých pedagógovia by mali 
pravidelne navštevovať hudobné odborý 
r..su. 

kaJaj .... Mihálikove slová prišli včas, ak 
nie už· ,v hodine dvanástej. My, hudob
níci, môžeme ľutovať len jedno, že takéto 
bojovné a angažované, otvorené slová, 
nevyšli z vedenia Sväzu slovenských skla 
dateľov. 

Z Mihálika citované slová totiž posti
hujú dva základné momenty, podmieňu
júce výsledok televíZJnych programov a 
ich dramaturgiu: l. neschopnosť vidiet 
v hudbe niečo iné, ako je pohyb, a hlav
ne neschopnosť ju počúvať a za 2. posta
venie hudobného u m e n i a - teda nie 
zábavy - v televízii je zhodné so vše
obecným postavením hudobného umenia 
v našom živote. Aj relácie, ktoré sme 
videli na sklonku roka 1966, t ieto yývody 
len potvrdzujú. 

Oblasti zábavnej a tanečnej hudby po
skytuje televízia v svojej štruktúre do
statok času a priestoru na premiéry a 
reprízy, resp. zostrihové programy. V po-

slednom čase tu dokonca vidieť ~j znač
nú dramaturgickú cieľavedomosť, určitý 
systém, úsilie po usmernení svojej práce. 
Týka sa to predovšetkým a vari aj VÝ
lučne seriálu Vyberte si pesničku a se
r.iálu So slovensk ou tanečnou pesničkou. 
Ostatné r elácie majú skôr fwnkciu vý
lučne zábavn ú a úžitkovú s priemernými 
nárokmi na vnímaciu pozornosť. 

Tretie kolo seriálu Vyberte si pesničku, 
vysielané z atraktívneho prostredia z Vy
sokých Tatier, zaznamenalo rapídny vzo
stup úrovne týchto p rogramov. Rozhodu
júcou mierou sa na tom podieľajú dva 
faktory : P.rvý bratislavský festival taneč
nej hudby, ktorý značne ovplyvnil skla
dateľskú potenciu autorov, a po druhé je 
to angažovanie vy:nikajúceho orchestra 
Gustáva Broma pre bratislavskú televí
ziu. Víťazná pieseň Túžba od Igora Báz
liika v interpretácii Heleny Blehárovej 
už sympatickejšie predstavuje úroveň slo-

I:UDOVÝCH ŠKÔL UMENIA 
Materiálno-technické zabezpečenie r..Su 

{priestory, nástroje) sa za posledných 5 
rokov zlepšilo, hoci je ešte veľa škôl, 
ktoré vykonávajú svoju umelecko-peda
gogickú činnosť za mimorJ.adne ťažk)·ch 
podmienok. 

Aktív sa velmi dôkladne zaoberal aj 
metodickými otázkami. Riaditelia predis
kutovali p o prednáške a praktických 
ukážkach Oľgy Pavlovskej, profesorky 
bratislavského konzervatória, metodické 
problémy vyučovania intonácie a hudob
nej náuky. Súčasne sa oboznámd.li s Orf
fovým systémom elementármej hudobnej 
výchovy, ktorý demonštrovala p.rof. P av
lovská, a aktívne sa doň zapojioli. ústred
ný inšpektor Mikuláš Strausz poukázal 
na k r itický stav teoretickej a intonačnej 
výchovy, k torá na väčšine ľ..SU svojim 
suchopárnym ško1om etstvom žiakov skôr 
odrádza než pritahuje k hudbe. Zmienil 
sa aj o výsledkoch a význame súťaží, 
o družbách a výmenných koncertoch, 
ako aj o potrebe Ú2lkej a priateľskej spo
lupráce so základnými deväťročnými ško
lami. 

Otvárací deň aktívu vyplniLi s disku
siou spojené referá ty dr . Ladislava Mok
rého, CSc., a Anny K.ovái\ovej, vedúcej 
h udobného referátu Povereníctva SNR 
pre školstvo a kultúru. Obidve pred.náš
ky vzbudili živý ohlas u účastníkov. Za
tiaľ čo L. Mokrý sa v celosvetovom i do
mácom meradle zaoberal sociologickým 
skúmaním vývoja záujmu o hudobné 

umenie so snahou presného vymedzenia 
jeho funkcie v rôznych, najmä súča~mých 
spoločenských formáciách, v referáte A. 
Kovái'ovej a A. Lévaia, ktorý ju zastu
poval, účastníci sa oboZJnámili s histo
rickým výv.inom a súčasnou organizác-iou 
i problematikou koncei'tného života na 
Slovensku. Prednášajúci vyzdvihli emi
nentný yýznam f unkcie r..Su v živote 
našej soCialistickej spoloonosti. 

Na aktíve sa uskutočn~Io aj stretnutie 
sLovenských skladateľov s riaditeľmi ľ..SU, 
aby si vymenili názory o otázkach tvor
by, interpretácie a využívania súčas·nej 
inštruktív·nej .hudobnej literatúry. Stret
nutie p redchádzala vzorová prehrávka 
ukážok súčasnej slovenskej inštruktívnej 
tvorby žiakmi hudobných škôl z Brati
slavy. V zastúpení Sväzu slov enských 
skladateľov sa na stretnutí zúčastnili 
skladatelia Michal Vilec, J úlius K owal
ski, MiloslJaJv Korínek, Juraj Hatrílk a 
Dušan Martinček. Aktív odporúčal zlep
šenie propagácie slovenskej inštruktívnej 
hudobnej tvorby častejším vydávaním 
katalógov, vzorných nahrávok na grame
platniach a zvukoyých pásoch a žiadal 
skLadateľov o vyplnenie rôznych medzier 
podľa žánrov nástrojového obsadenia i 
ročníkov r..Su. Najmä tvorbe sóloyých, 
komorných i súborových skladieb pre 
sláčikové nástroje na technickej ú.rovni 
ľ..SU by mali slovenskí skladateLia veno
vať oveľa väčšiu pozornosť. 

Mikuláš Strausz 

137 



venskej tanečnej tvorby ako predchádza
júce dve kolá toht o seriál:u. 

Zo seriálu So slovenskou tanečnou pes
ničkou do konca roka boli odvysielané 
prvé t ri časti. Autori seriálu L. šoltý·s a 
P. Zelenay i napriek svojmu dobrému 
a chvályhodnému úmyslu zatiaľ nezvládli 
televíznu formu. Dot erajšie jednotlivé 
časti nemali jasn ú formu (má to byf 
vzdelávacia, zábav.ná alebo zábavno-po
učná relácia?), nezvládli - a to ani r eži
sér - rytmus, únosnosť televíznych vy
j adrov acích prostriedkov, precenili slovo, 
podcenili hudbu (prečo sa aj tu musí 
stále hovoriť a poslucháč si nemôže vy
počuť pesničku do konca?), text je príliš 
mnohovravný, literárne neucelený. Naj
cennejšie partie sú tie, kde vystupujú 
živí pamätníci počiatkov slovenskej ta
nečnej hu dby. Reláciám by rozhodne po
mohlo, k eby ich sprevádzal niekto z "fa
chu", dramaturgická skoncentrovanosť a 
profesionálna réŽlia. 

Z domácich programov tzv. vaznej 
hudby sme po celý čas - okrem Vianoc, 
D nich bude reč osobitne - · nezazname
nali nič pozoruhodné. Boli ' t o -p re.važne ·. 
televízne zázn amy, v ktorých ok rem Sl o
venského dychového kvdnteta nemožno 
hovoriť o nadpriemerných interpretač
ných výkonoch. V malých komorných 
koncertoch a v reláciách Z tvorby maj
strov by sa nemali hádam už opakovať 
niektoré záznamy často, ak nemajú mi
moriadnu interpretačnú úroveň. A zá
znam s baletnou hudbou z Figušovej ope
ry · Detvan rozhodne nepatrí do relácie 
"majstrov", ale do ar chívu múzea. 

Osobitne sa treba zmieniť o Dni poľ
skej televízie (15. XII.), kde sme videli 
krátky film z prostredia m edzinárodného 
festivalu tanečných piesní v Sopotách 
(o nedôslednosti v príprave programov 
hovorí fakt, že krátko pred touto reláciou 
išli snímky s I. Santer, ktorú teda diváci 
v priebehu hodiny vid el i v .dvoch fil·
moch!). Z nášho hľadiska za programový 
prínos susednej t elevízie považujeme uv~
denie baletnej filmovej adaptácie Bairdo
vých Sonetov pod:ľa Shakespeara. Vôbec 
baletné adaptácie Bairdových skladieb by 
sa mali častejšie - hlavne aktuálnejšie -
objavovať na našich obrazovkách. 

Z pražských programov, ktoré sme vi
deli aj v Bratislave, sa. chcem pristaviť 
pri dvoch reláciách. P ·roti takým pr:ogra
movým činom, ako bol priamy prenos. zo 
Smetanovho div.adla v prípade Prokofie
vových Zásn ub v klMtore, nemožno nič 
namietať (iba ak voči poňatiu diela reži
sérom, pretože všetko bolo pekné, len to 
nebola veselohra). Hor šie je to už so 
s emiál:om. Celý &vet spieva. Tento pl'limi-
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tívny hudobno-vzdelávací seriál nemoze 
obstáť ani v lokálnom ani v celoštátnom 
meradle. 

O vianočných sviatkoch som u ž p odrob
nejšie písal v časopise Televízia (č. 3). 
Preto teraz len zhŕňam: vianočné sviat ,.. 
ky boli bez sviatočnej hudby, vá r ilo sa 
prevažne z archív ov (festival tanečnej 
hudby) a z cudziny (prenos Gewan d
hausorchestru z Lipska). A k o pôvodné 
progl'amy treba vyzdvihnúť film V. A n d
reánskeho podľa námetu dr . R. Rybariča 
Hudba na slovenských zámkoch a h ra
doch v 17. a 18. st. Dobre urobený film 
s výbornou hudobnou interpretačnou 
úTOvňou, vkusnou a štýlovo cit liivou h u 
dobnou úpravou P. Šimaia. Pre radového 
poslucháča mal nesporne veľký výchovný 
·a umelecký výzmam. 

Režisér Dušan Hanák pr,išiel zase s fil
mom Impresie, v ktorom odvážnymi a 
umelecky náročnými prostriedkami "zob
razil" impresívne prvky Debussyh o So
nát y pre flautu, violu a harfu. Tento 
exper imentát orský počin považujem uňho 
-zatiéJ!]' 21a, n.ajvy,da renej ší. .' . 

P ochybenou líniou dramatut glie '- mož
no je t o boj proti konvencii - bolo za
radenie Slovenského komornéh o orches
tra po vianočných sviatkoch. Jeho miesto 
s barokovou hudbou bolo vo sviatočnej 
Vii.anočnej atmosf ére! 

A napokon ešte pár slov ku konš-tato
vaniu o postavení hudobného u menia 
v našom ŽJivote. O negácii nášho hu dob
ného života v komunikačných prostried
koch svedčí aj to, že napr. do televízn ej 
relácie Kultúrny život hudba n epatr í. 
Asi nepatrí do kultúry. Niet jednej mi
mohudobnej (ani menej významnejšej) 
udalosti, nehovoriac o premiér e f ilm ov, 
divad~el, výstavách atď., ktoré by t u ne
boli zachytené. Ako keby v op ere (vý
nimku tvorí Brittenov A. Herrin g) neboli 
premiéry, ako keby od nás n ik necest o
val do cudziiny. Ako konkrét ny prík lad 
uvediem, že keď sa nedávno E. B. Lukáč 
vrátil z Francúzska, bolo z toho haló. 
Isteže, pozornosť televízie a tlače bola 
zaslúžená. Ale či hudobné umenie n eza 
slúži si aspoň čiastočnú pozornosť ? Nie 
je cenrným faktom pre našu kultúru účin
kova nie našich spevákov Kucha rského a 
Malachovského v NSR? Ci nie je u m enie 
ako umenie. alebo Z ápad ako Záp ad? 
Alebo rozhodujú v ppblicistdke a j ip.é k ri
tériá? To nie je prvý a jedin ý príklad. 
Isteže, netreba zaznamenávať každú ma
ličkosť, ale základné a pr e slovenskú 
kultúru a spoločnosť dôležité a reprezen
tujúce hodnoty i udalosti treba patričnou 
mierou ve;r~jnosti oznamovať a j publicis
tickými formami. 

Franz Liszt. Briefe aus ungarischen 
Sammlungen. 1835-1886. Gesammelt und 
erläutert von 1\brgit Prahács. Akadémiai 
kiadó, Budapest 1966. Strán 484 plus 8 
listov obrázkov ej prílohy. 

Lanské Lisztovo výročie pr ešlo u nás 
dosť p ot ich u. Tuším len t ak, a by s a ne
p ovedal o, že sa nič neurobilo. Od vyda 
ma Or~ovej kruhy : Fr antišek Liszt a Bm 
t islava (1925 ) je u ž d ávno. Odvtedy sa 
l en sp oradick y u verejní nejaká sp omien 
ka na veľkého hu dobného génia, kto·r ý 
bol najmä s Br atislavou veľmi úzko spo
jený od ·de tstva. K rátku r ekap ituláciu 
Lisztových návšt ev a k oncer tných vystu 
povaní v Bratislav e čítame najnovšie 
v Nováčkových Hud obných pamiatkach 
l3mtislavy ·(1966). Väčšiu staros t livost 
venu jú vyhľadávaniu a skúman iu pa 
miat ok po F r . Liszt ovJi maďarskí liGzto
lógovti.a . J e tlo k h emin ent ný záujem, aby 
čoraz presvedčivejšie ukázali, ak é hod
noty predst avuje Liszt pre maďarskú hu
dobnú kultúru. Dôkazom toho je a j spo
m ínan á kniha. Je v nej u verej nených 
605 L isztových k:ra t ších i dlhších listov , 
nachádzajúcich s a vo verejných inštitú
ciách a u súka:"omníkov na území Maďar
ska . Ak b oli niek toré z nich už predtým 
u verejnené, tie sú tu skrát ené. No väč
š ina listov j e tu prvý ra z zver ejnená. 
Liszt ich pís al v rokoch 1835-1886 pre
v ažne s voj im m adarsk ým priateľom, na
kladateľom a virtuózom , čím sa osvetľuje 
h lavne L isztov osobný a u m elecký vz.ťah 
k vtedajše j uhor skej vla sti. Rôznosť ob · 
sahu listov a ok r uh adres át ov p resahujú 
číro maďarské liszt ovské relácie a m ajú 
v ýznam pr e celé dejiny hudby. 

Listy samot né sú v edícii uspori:adane 
podľa 4 období v L isztov om živ ote: l. 
obdobie k oncertných ciest 1835-1847, 2. 
roky vo Weimare 1848-1861, 3. roky v R i
m e 1862-1868, 4. roky posledných desať
ročí (Weim a r, Budapešť, Rím) 1869- 1886. 
L isty s ú p íiS·amé rpo ŕrarrmúzsky, alebo ne-
m ecky . ·. , 
Veľkú hodnotl.i knihe dodáva p odrob:ný 

a dokon a lý komen tá r k jednotlivým lis
tom. L isty povyhľadávala a komen tár 
vyh otovila dr. Mar git P r.ahácsov á, h lavná 
bibliot eká,rka Vys okej hudobnej školy 
v Budap ešti. Nie je t o jej prvá pr áca 

o L isztovi . Koment á rom a p oznámkami 
k Lisztovým List om v šak v y.ni,kajúco uká 
zala svoju er ud íciu v liszto;vskej tema
tike. Neraz t o bola p riam d etekt ívna 
úloha vypátrať správneho adresáta a lebo 
doplniť chýbajú ce časové úda je, ako a j 
osvetliť všetky súvislosti osôb a dejov , 
ktor é boli známe len Lisztovi a adresá
t ovi. Komentátorke sa to veľmi dobre 
p odar ilo, takže v jej p oznámk-ach m áme 
pred sebou t akmer nový životop is Fr . 
L iszta . O to vzácnejší, že je ob jasnený 
m nohými udalosťami, o ktorý·ch sa do
zvedáme z doteraz nezn ámej L isztovej 
korešpondencie. V knihe je a j príslušná 
litera t úra ďalej chronologi.cký náč.rt Lisz
tový-ch pdbyt ov v Uhorsk u a indexy osôb, 
vecí a m iest. V obrázkovej prílohe sú 
p ortrét y p oprednejších Lisztových p riate
ľov a ctiteľov. 

K niha m á v ztah aj k Shwensku. Stre
t áme sa v ne j najmä s Bratis~avou a 
s menom t a mojšieho Lisztovh o priateľa 
Ba tku. Liszt si naňho spomína v súvis
l osti s v lastnými bratislavskými koncert
mi a s predvádzaním jeho diel v Brati
slave. P ozoruhodný je list č. 466, písaný 
4. apríla 1861 grófovi Festet icsovi. Do
zv edáme sa z neho, že Lis zt m al na po
súdenie skladby uchádzačov o štipendium 
kardiná la Haynalda na pov z;nesenie - Gir~ 
kevnej hudby v Uhorsku . O toto štiper~
dium s a uch á dzal a j k remnický kapelmk 
Ján Levoslav Bella. N a Lisztovo odpo
rúčanie Bella dostal toto štipendium, čím 
si zlepšil životné p odmienky. P ravda, tie
t o a iné p odr obn ost i sa dozvedám e v ko
m entári Prahácsovej . V súvislost i s L is z
tovými vzťahmi k br atislavsk ým fran
tiškánom stojí za zm ienku list č. 92, pi.:. 
s aný 21. nov. 1856 Erkelovi. Okrem iného 
Liszt v ňom spomŕna a j svoje franiis
kánske k onfráterstvo, o kt or om m u 23. 
j úna 1857 v bratislavskom frant iškánskom 
k láštore vystavili diplom . Lisztovo k on
frát erstvo urobilo r ozr uch u súčasníkov, 
a n ep or ozumenie na strane život opiscov, 
kt orí nep rá vom Liszta p okladali za fran 
tišk ánskeho terciára. Na vydaní knihy sa 
podieľ.al aj Bärenreit er -Verlag Kassel. 

Vševlad J. Gajdoš 

Frant. Pala: EMIL AXMAN - Zivot 
a dílo. V ydala Akadémia, naklad. Cesko
slovenskej akadémie, Praha, 1966. 

Väčšiu Časť svo jho života prežil sklada~ 
teľ Emil Axm an v českej metropole, kde 
p o štúdiách na Karlov ej univerz>ite za
kotvil ak o ar chivár Ná rodného múzea . 
Len s,eriózny muzikológ mohol .zJVáiiť jeho 
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skladateľský, kritický a muzikologick)r 
prínos, napokon i "horu nepoctivosti a 
príkoi'í", ako o tom píše F. Palovi. Vo 
svojej širolm spevnej a emocionálne vzru
šenej tvorbe sa Axman neustále vraca.l 
na rodnú Moravu, aby nápevnými a ryt-
mickými prvkami slováckeho hudobného 
folklóru vlieval do svojich skladieb vidi
ny všetkého, čo vzrušovalo jeho bytosť: 
spev matky a slovácky pôvod ženy, mú
zický profil skalického lekára dr. P. Bla
hu, pr;iateľstvo s nár. umelcom M. Ben
kom, spoločné vyspevovan:ie so sochárom 
Jolrantom Úprkom, spevácke majstrovstvo 
PSMU a osveto.vá agilnosť kromei'ížskeho 
Mora'Vana, poézia J. Wolkera a O. Brezi
nu, strážnické danaje a velické verbunky 
atď. 

F. Pala tvrdí, že Ax:man kompozične 
veľa získal od V. Nováka, muzikologicky 
od Z. Nejedlého a že šírku obzorov roz
vinulo i poznanie kvitnúcej av-antgardy. 
A predsa vo svojich dielach s nepotlače
ným vzletom spieval, že "jediná cesta 
verná jest domu", že sa treba opierať 
o domáce korene, najmä keď ti vôkol 
znejú známe piesne a kategorický impe
ratív upozorňuje na funkciu umenia v ži
vote národ.ného kolektívu. Veľa zaujíma
vého sa dočítame v znamenitej knihe 
dr. F. Palu o tomto milovníkov,i Sloven 
ska, spätého priateľstvom a závažnými 
kontaktmi s Alex. Albrechtom, F. Bal
lom a inými slovenskými vzdelancami. 
Kniha vyšla po smrti autora, takže o de
:lli.nitívnu úpravu sa musel postarať Vla
dimír Lébl. Videl som pôvodnú verziu 
rukopisu, predimenzovaného rort.:sahom, 
polemicky vyhwteného, ale faktograficky 
cenného, štylisticky sviežeho. Léblove 
škrty sú pietne voči originálu a nadmieru 
uvážené, takže celej_ monografii pomohli. 
K valitné Palove analýzy Axmanových 
skladieb, logika a primeranosť autobio
grafickej zložky v rovnováhe s rozborom 
môžu byť vzorom mladým muzikológom. 
A tiež ukážkou, ako rehabil-itovať zazná
vanú os·obnosť Emila Axmana. 

Jozef Tvrdoň 

Emil HRADECKÝ - Milada RUTOV A: 
Katalóg orchestrálnych . notových mate
riálu uložených v archivech Cs. rozhlasu. 
Cast: I. (A..;,.L), II, (M-Z). Praha, Cs. roz
hlas 1964-65. Strán 538 a 502. Nepredajné. 

Generálne katalógy hudobných inšt;tú
oií a knižníc sú pre hudobného historika 
alebo vedca vftanou pomôckou, o kltcmí sa 
môže oprieť a súčasne j'u výdatne použli.ť 
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pri s<Vojej práci. Je preto pre hudobnú 
verejnosť milým prekvapením, že sa Cs. 
rozhlas v Rrahe rozhodol vypat nové, re
vidované vydanie Hud'obného katalógu,. 
ktorý pôvodne spracoval d!ľ. Karol Vet
terl a bo-l vydaný tlačou v r oku 19'38. 

No'Vé vydanie obsahuje popis 23 504-
skladieb zocadenýlch abecedne podľa jed
notlivých autorov. Mater.iál sa získal z ar-~ 
chívov Cs. rozhlasu v Prahe, Btme, P l:imi,. 
Ostrave, Brat1sJ.ave a v Koši-ciach. Jed
notlivé záznamy skladieb obsahujú ná:wv 
skladby, podnázov, opusové čfs1o, časti 
diela, obSiaden~ie a signatúru =chí.vu. Ak 
ide o tlačený materiál, je pri zázname 
tiež meno nakladateľa a rok vydania. 
Inak prevažnú časť katalógu tvoria ruko
pis:né hudobné diela. Katalóg vhodne
splňa svoju informačnú funkciu a podáva 
dobrý obraz o tom, ktocé orchestrálne 
skladby jednotlivých skladateľov sú u lo
žené v roZJhlasO'Vých arohíivoch. Keďže 
rozhlas je najväčším konzmmentom a pro
pagátorom hudby, je to v mndhých pri
padoch obr~ - i keď 11ie absolútne úplný· 
- predsa len veľimi podrobný. Dielo bo~o· 
spracované v rokoch 1961-1964 za s.polu
práce jedno.tlivých rozhlas-ových staníc a . 
vyšlo v náklade 600 vý,tlaôkov. želáme si, 
aby Cs. rozhlas vydal aj pokračovanie ka
talógu, kto!l"ý by obsiJahol súpis komor
nýlch aj vokálnych skladieb, a vyplnil tak 
citeľnú medzeru. Dva dosiaľ vydané zväz
ky sú dobrou prognózou. (J. P.). 

Generálni katalog hudebnin a knih o bud-· 
be. Cást n. (1953-1960). Zostavil Emilián 
Borbinger. Praha, Státní bud. vydavatel
ství 1963. 880 stráu. Nepredajné. 
Generálni katalog hudebniu a knih o h ua
be. Cást III. (1961-1963). Zostavil Vá'l\{\.V 
Luhan. Praha, SHV 1965. 400 strán. Ne-, 
predajné. 

Stá,tne hudobné vydavateľstvo v Prahe
si ·vytýčilo obťažnú úlohu - vydať katalóg 
celej hudóbnoedičm.ej činnosti v Cechá:ch 
oo roku 1948. ' Svoj pr.acovný plán si rm:
i'Vr~hlo do llroch častí. V l. časti má byt 
spracOIVlam.é obdobie rokov 1948-1952 (za
tiaľ nevyšla) , v 2. ·časti, ktorú SHV vy
dalo, je spracoi'Vané obdobie 1953-1960;. 
keď hudobniny ,a hudobnú Uteratúr.u vy
d ávalo Státní nak,l.arl.atelství kTáSI11é lite
ratury a umení · ·V Prahe, a v 3. zväzku, 
klto<I"ý rtiež vyšiel, je spracované obdobie· 
r·okov 1961-1963 v období, keď hudobniny 
a hrudobnú literatúru vydávalo štátne-

hudobné vydavateľstvo ··v Prahe a v Bra,. 
tisiave. · · , · ' 
, Vydaná 2. časť obsahuje popis cca 4000' 

jednotiek hudobnín a kinižných prác, zo
radenýoh p odJla odborov do skupín I. hud
ba inštrumentálna, Il. hudba · vokálina a 
III. knižné publ-ikácie. V rámci h l<avných 
skupin sa h udobniny členia do· ď·alší:ch,' 
podsk upín. Popis je podrobný a obsa
huje všetky n áležitosti, ktmé záu
jemcu mazu zaují.mať, ba v nieMo
rých prí:padoch je ana:J,ytický r oz-Pis 
zbierok Ulrobený až do ' kraj>nosti (rnapr . 
p odrobný rozpis všetkých 500 pie;ní P lic
kO'Vho Ceského zpev;níka!). Katalóg je 
dobrou pomôckou pre ši<rokú verejnosť, 
kn:iŽIIlice i hudobných vedco:v, aj keď jeho 
zameraill>ie je v;iac komerčné ak-o vedecké. 
Jeho nevýhodou je, že na vyhľadanie jed
n otlivých sk.ladieb jednotlivý{;h skJ.a?ate
Io'V je p otrebné p!l"ezerať obší.rn~ regts-tr~, 
oo sťažuje rýchlu orientáciu iV d1ele. Z teJ
to príčiny by bolo bývalo účelnejšie hu 
dobniny priebežrae čŕslovať a odka:rov~ť 
núe na strany, ale na bemé čísla. In~ak J ~ 
klart;alóg pek!ným da;rom širdkej vereJrnostl 
a záujemcom sa · poskytuje zada~o .. Sú
časne je publikácia pťeh1i.adkou aJ bilan
ciou výk.onanej práce na poli českej hu
dobnoedičnej činnosti. (J. P.) 

Dejiny Prešova I., ll., vydalo M.úzeum 
Slovenskej republiky rád v Prešove vo 
Východoslovenskom vydavateľstve v · Ko,· 
šiciach roku 1965. 

"Prešov so svojou bohatou. mh1ulostou, 
veľkými pokrokovými t radíciami, na kt o
ré znásobene nadvä zuje súčasnosť, bol 
vďačným objektom skúmania h istorikov," 
h ovorí sa v záložke k nihy, ohlasovanej 
dávno pred vyjdením. 

Práca _na tomto objekte skúmania ,iste 
nebola ľahká, najmä nie v oblasti hudby, 
kde okrem p ár výnimiek n.enachádzame 
významnejšie umelecké osobnosti na poli 
kompozičnom,, interpretačnom ani hudob
noteoretickom. Napríek tomu Dejiny Pre
šova obsahujú okrem veľkého množstva 
fuktov z politického, hospodárskeho a 
kultúrneho života aj súhrn pozn atkov 
o hudobnom živote Prešova. od stredove
k u podnes. · 

Celé hudobné d ianie minulosti je ob
siahnuté v štyroch krátkycP, statiach. Prvé 
tri spracovala Mária Potemrová, posled
nú D. Kärtvélyessy. Hudobné . pamiat
ky z obdobia f eudalizmu tvor.ia prvú stať, 
v ktorej j e podaný prehľ<;~d .p rešovských 

kantorov od · začiatku 16. do 19. storočia 
, a stručný rozbor niektorých skladieb cir
, kevnej hudby z tohto obdobia (Paschov 

Prešovský p~ssionáJ. a iné) , 
Druhá stať Hudobný život za kapitaliz

mu (1848-1918) vyzdvihuje snahy po
. predných národovcov o vytvor enie Spe
vokolu slovenskej omladiny, uvádza v e
dúce osobnost i hudobného ž·~vota (L. Ko

. hout, D. Lauko a i.) a . rozoberá ;;klada
teľskú a pedag~gickú činnosť- Mikuláša 
Moyzesa . v .. začiatkoch jeho pôsobenia~ 

· v Prešove. , 
H udobný život za Csn a SloVenského 

štátu (1918- 1945) je náp \ňou tretej častl.; 
Vznikom CSR sa utvorili p odmienky pre 
rozvoj k ultúry aj na výc-J+.od±wm Slove n-. 
sku. ústrednou postavou hudobného ži
vota sa st áva Mikul áš M oyzes, vznikajú 
nové vokálne i orchestrálne hudobné te
lesá, prichádzajú m ladí skladatelii.a (M. 

· Vilec, D. Kardoš ) a hudobní pedagógovia. 
, V stati Hudobný život v , období sooia
. listickej v}•st avby sa dozvedáme o vývoji 
hudobnéh o života p o roku 1945. Stručne 
sú tu zhrnuté najdôležit ejšie udalosti po
sledných dvadsiat ich rokov; činnosť Ro- , 

' botníckeho kult úrneho spolku, práca sú
bo!l"u Moyzes, PULS, koncertný život, 
ĽšU, ĽUT a ďalšie. 

Dobré zvlád nutie výskumu h lavne star
ších pramenných materiálov k uvedeným 
statiam t reba v plnom rozsahu akcepto
vať. Ťažk'O však odôvodniť struČ111osť (n e
celé tri strany) v hodnotení n iektorých 
faktov hudobného života obdobia socialis
tickej výstavby (autor D. Kortvélyessy) . 
K samotnému k onštatovaniu existencie 
spev.oherného súboru DJZ nie je pripo
jené ani jedno slovo. údaj, že po roku 
1945 b ol v P r ešove skladateľsky činný 
ib a Ján Päschl, n ezod povedá pravde. 
Skladateľov regioná lneho významu b olo 
v Prešove v iac (B. Slezák, R. Sulák, J. ~ 
Kosfuk, V. Ljubimov a iní) . V koncert
nom živote popri tradičnej H udobnej jari 
uskutočňuje sa a j H udobná jeseň. K otáz
ke hudobno-vzdeláva cích in štitíoií t r eba 
dodať, že okr em spomenutej ĽŠU exis
tuje v P rešove od r . 1953 ústav hudob- . 
nej výchovy pri . VSP, od r . 1959 K atedra 

. hudobnej výchovy pri PI, od r. 1964 pri 
PF UPJ.S, k toré vychovávaLi a vychová
vajú učiteľo'V hudobn ej výchovy pre školy 

· I. cykll.I. Spresniť a doplniť ' t r eba ai n ie
kto!l"é iné údaje. 

Ôdhliadnuc od uvedel)ých nedostatkov, 
treba považovať publikova n é poznatky_ 
o histórii h udby v P rešov e za PJ;f.nos .do. 
s1oyenskej hudob n otlistorJ.ckej l~teratúry ·: 

: ·~ ' . František 1\latúš 
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Vladimír Lébl : Elektronická hudba. 
SHV Praha 1966. Str. 104. Kčs 20,-. 

'1\r!valo viac ~o :pätnást rďk.ov, ikým bol 
v .našom hudobnom živote úp1ne legalioo
vaný •pojem "elektronická huťiba". Léb-
101\Ta kniha svojou (v našich pomeroch až 
zarážajúcou) senióznostou a informova
n-osťou zohráva v t omto procese vý:zmam
nú ú1olbu. Len šllroda, že táto koncentro~ 
vaná štúdia nemohla byt napísaná o niečo 
skôr. TtíJto situá-ciu však autor využil tak, 
že sa po odstupe času môže smelšie dotý
kať aj .tých najodvážnejšíoh perspektív 
ro:zwoja elek.bronickej hudby. 

Už samotné rvymedzenie pojmu rv ú vod
nej kapiJtole ťiáva tušit preni.karvé aJDaly
ti.oké myslenie, l«oré sa neuspokojí s po
VTohnou alebo jednos1lrannou charak.teri
záciou. V kapitole hi S tO ll" i Ck é p r ed -
p o k l ad y &i autor Vhodne :vybeTá také 
hu.q,obné javy, ktoré udávali pre JVZ.n<ik 
elefukonickej hudby .rozhodujúci smer a 
nakoniec priarrn0 naznačovali jej ces,tu. 
Je to skvelý obraz ~ootinuity nového hu 
dobného myslenia od začiatku n ášho sto
ročia až po súčasnosť. Na rto nadväzuje 
ďalšia ka'Pitola o pr·vých exper ime n 
t á J n y ch s tre d i s k ác h, kde čitateľ 
nájde nielen !VŠetky najdôležlitejšie údaje 
o začiattkoch veľkého expeTimentu so 
svetom elelotr<Jnického :zwuku, ale aj 
akési záa-odky presvedč1vej estetickej ka
tegoriz~cie tohto obdobia. ]) a l š í v ý -
v oj EH a Ohlas vo svete i u n ás je pred
m etom kapitoly, rv lm;orej autor .ukazuje 
veľké m ožnosti diferenciácie .základných 
metód elektroni·okej hudby rv st yku s .rôz
nymi kulrtúrnymi centrami. 

Po .tomto histmioko-estebickom zákllade 
autor exponuje hlaVil'lÚ stať práce - Vy
ba venie a 'P r acovné m e t ódy 
š tú di a el ek tr on ic kej hudby, 
ak nepočí·tame k ne j ešte pridanú .paTtiu 
O h u d b e a pT i e s t o r e, ktorá alroby 
perspekttVlile na2mačovoala ďalšie m ožnosti 
ro:zwoja. 

Kni.ha je rvyba!vená množstvom :aktuál
neho fotografického ma teriálu a .potn:eb
n ýoh názorných prfk,ladov n a <l:exlt. Aj 
grafická úprava knihy je na prekrvapujú
cej úrovni a je ce1kom prispôsobená me
tóde autorn, ktorý post upuje od najrvše
obec:nejší<Jh javov a predpokladov cez su
verénne zvtlád•nutú historickú lreltegorizá
ciu až po konk:réttny popis a rozbor súčas
n ý·ch pracovných me tód. Všetci záujemci 
o EH - odborníci a lebo zasvä<tení laici 
určite prijmú kni1m s :vellkou Tadostou. 

Jozef Malo,vec 
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JK šesťdesiatke 

Pavla 

Tonkovíča 

Sestdesiatka Pav la Tonkoviča - to je 
skôr príležitosť zadumať sa a zvážit, kde 
jubilant ber ie toľko život ného elánu, mla
distvého zanietenia a chuti do práce, ako 
oslavovať do očí bijúce výročia. 

Nie je náhoda, ale skôr zákonitosť, že 
si Tonkovič za svoje životné krédo zvo
lil žáner ľudovej hudby. Rodná pohron
ská obec Podkonice - živý obraz vrchá:·
skych chlapcov (v alachov, bačov i dre
vorubačov) i upracovaných žien (v spe
v e, httdbe i tanci) - dodnes v ňom znie. 
Ako syn jednoduchého vrchárskeho ro
botnílca a muzikanta a ľudovej speváčky 
matky (spolu i so sestrou naspievali B. 
Bartókovi r. 1915 veľa piesní) získal už 
v domácom prostredí k ľudovému hudob
n ému umeniu lásku i úctu. 
Počas štúdií na Učiteľskom ústave 

v Ban. Bystrici (pod vpl yvom V . Figuša
Bystrého), na Hudobnej akadémii a filo
zofickej fakulte v Bratislave a neskôr 
počas pedagogickej práce na r ôznych 
školách okr em umeleckej výchovy štu 
denstva vyhľadáva príležitosti na stret
nutie s pozoruhodný mi interpretmi ľudo
vej hudby. Na Učiteľskom ústave v Bra
tislave ich prejavy už plne využíva pre 
sbor i orchester. 

Roku 1945 vystriedal pedagogickú .,rá
cu za umeleckú v Cs. r ozhlase v Koši
ciach, kde zakladá oddelenie Pre ľudovú 
hudbu. Zdrojom hudobného i spetmého 
materiálu pre potreby vysielania stalo sa 
mu cel é východné Slovensko. Pre p r iame 
vysielanie získava najpozoruhodnejších 
inter pr etov - spevákov i hudobníkov a 

v teréne zapisuje n aj hodnotnejšie :piesne 
a i nštrumentálne prejavy, ktoré sa stali 
podkladom r epertoáru súboru Brani sko 
(v kompozičných spr acovaniach D. Kar
doša, A. Moyzesa, M. V ileca i jeho vlast
ných). 

K ed sa roku 1949 našej ver ejnosti pred
stavil SĽUK, k torý mal novými f or mami 
rozvíjať tradičné ľ:udopé hudobné i ta
nečné umenie, st4l na j eho čele (ako 
umelecký vedúci i zakladateľ) Pavol Ton
kovič. Velká operatívna i umelecká ener
gia, k torá sa pojí s organizovaním tohto 
telesa, výberom talentov, hudobného i ta
nečného materiálu a j eho stvárnením pr~ 
prvý pr ogram sú najzaujímavejšími ka
pitolami hi stór ie tohto umeleckého te
l esa. Treba priznať, že práve prvý pro
gram SĽUK-u, na ktorom mal ako skla
dateľ veľkú zásluhu A . Moyzes, udal smer 
i mnohým ďalším súborom. 

Po uvedení SĽUK-u do života v racia 
sa Tonkovič r. 1951 do Cs. rozhlasu v 
Bratislave aka vedúci oddelenia ľudovej 
hudby. O kr em úsilia vybudovať z tohto 
oddelenia samostatnú r edakciu ľudovej 
hudobnej tvorby, ktor á by okr em pro
gramov o-prípravnej práce mala na zr e
teli i prácu výskumno-zberateľskú i hu
dobn o-výrobnú (pre špecifické potreby 
r ozhlasového v ysielania), vyvinul úsilie 
i o založenie rozhlasového súboru pre 
nahrávky ľudových piesní a tancov. Po 
založení súboru ĽUT Cs. rozhlasu v Bra~ 
tisla ve (externé tel eso s orchestrom a 
miešaným s borom) sa stal jeho dirigen
t om. S týmto telesom nahral veľa ľudo
vých piesní a tancov vo v lastných úpra
vách a spracovaniach, ako aj v štylizá
ciách a prekompanovaný ch f ormách mno
hých súčasných skladateľov. 

Tonkovič spája zberatel sko-výskumnú 
prácu s publicistickou a edičnou. Okrem 
článkov z odboru ľudovej hudby r epre
zentujú ho spevníčky: Spevy nášho ľudu 
(Bratislava 1951 ), Slovenehé ľudové pies
ne ( Smena), Spevy z Oravy (Martin 
1954), metodicko-inštruktážne sborníky 
s transkripciami ľudových hudieb, T er
chovské nôty (OU 1957 ), Na pohronskej 
strune a mnoho ďalších pre potreby hu 
dobných ľudových súborov . J eho cesty 
do terénu boli podnetom pre vznik doku
mentárneho filmu Za ľudovými hudobný
mi nástrojmi. 

V kompozičnej práci zasluhuje ocene
nie predov šetkým jeho podriaďovanie sa 
autentickým estetickým hodnotám hu
dobného f olklóru, zvýrazňovanie inter
pretačno-štýlove regionáln ych zvláštností. 

Ondrej Demo 

La dislav Slovák, dirigent Slovenskej 
Filharmónie, predviedol v decembri na 
verejnom koncerte rozhlasového orches 
tra v Helsinkách Meditá ciu na tému H. 
Schiitza Selig sind die Toten od J ána 
Cikkera. S tým istým orchestrom urobil 
aj štúdiovú nahrávku IV. symfónie Ale
xandra Moyzesa. ... 
Dňa 18. januára dirigoval J án Valach 

4. symfonický koncert Orchestra Krajin
ského divadla v Dessau v NDR. V pro
grame koncert u mal ako úvodné číslo 
Sinfoniettu rusticu od Eugena Suchoňa, 
o ktorej hovorí kritika, že je to " ein Ka
binettstiick, hervorragend instrumenti ert. 
Sie wirkt natiirlich und iiberzeugend". 
Veľmi pochvalne svedčí o umení dirigen
ta, ked' kritik zdôrazňuje, že ešte nepo
čul 8. Dvorákovu symfóniu v takom do
konalom podani. 

* ** 

Spevoherná scéna v Banskej Bystr ici 
uvedie ešte v tejto sezóne spevohru Ti
bora Andra.šovana Pánska volenka. 

*** 
V marci t. r. odzneli v Gente Výkriky 

L . Kupkoviča v podaní interpreta Duo 
boemi. Uskutočnila sa aj ich nahrávka 
v Bruseli. 

KONKURZ 

Riaditeľ Konzervat~ria v Ostrave vy-
hlasuje konkurz na míesto 

l učiteľa hry na hoboj 
l učiteľa hry na trúbku 

Ziadosti doložené životopisom, overe
ným opisom absolutórneho diplomu 
AMU, JAMU, VSMU alebo konzervató
ria a doklady o doterajšej umeleckej a 
pedagogickej praxi zašlite riaditeľstvu 

školy v Ostrave l , Hrabákova l najne
skôr do 20. aprila 1967. 
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štátna filharmónia vo Wroclavi uviedla 
v dňoch IO. -a ll. februára skladbu Mo
n~mento per 6 000 OOÓ od Petra Kolmana. 

' . . .. 
. *** 

~. ' 

Alexander Moyzes dokončil Koncert 
pre .flau1!-J a t;~rches.ter. - Dielo nve.die na 
Pražskej jari. 1967 Slovenská Fi,harmónia. 
s dirigentom I~adislavom Slo_vákom. Só
lový p·art predvedie Miloš jurko~ič. 

••• 

Ceskoslovenské ' kultúrn~ stre.dlsko v 
Berlíne v spolupráci s bratislavsliým"Hu
dobným informačným strediskom pripra
vilo na apríl večer hudby Dušana Ma r
tinčeka a Miroslava Bázlika.- Na večere 
budú · úČinkovať autori a niekoľko po-
preo/lých slovenských umelcov. ' 

. * * •. 

. Opera Slovenského národného divadla 
v Bratislave pripravuje na 29. t. m. pre
miéru opery Peter a Lucia od ],\l~roslava 
Bázlika. Operu diriguje Ladislav líolou
bek, réžiu má Branisla v Kriška, v hlav
ných úlohách spievajú Ľuba Baricová a 
Jozef Raninec. Na premiére sa zúčastní 
aj pani Mária Rollandová, vdova po R. 
Rollandovi, autor-9vi literárnej predlohy 
k -oper e. 

*** 

Prezident republiky vymen3val JUDr. 
Juraja llaluzického za riadneho profeso
ra sborového dirigovania na Vysokej 
škole múzických umení. · 

*** 

V Mestskom divadle v Gere sa pripra
vuje premiera· baletu Princezná so zla
tou hviezdou na čele od Radovana Spi
šiaka. Dielo bude predvedené začiatkom 
najbližšej sezóny. 

SLOVENSKÁ HUDBA . Vydáva Sväz slove nských 
skladateľov v Br at islave. Vedúci redaktor 
pr om. h lst. Oska"r Elsche k . redaktori prom. 
his~. Igor Vajda prom. hist. Peter F!!ltin, csc. 
Redakčná r-ada : Roman Ber ger, do c·. dr: Lad!· 
s lav Burla s , CSc., prof. dr . Oto Fer enczy, Juraj · 
Hat~ík , , dr. Ivan -Hrušovský, CSc., prom . . p ed. 
Marián' Jurík, pr of. dr. j ozef Kresánek 'prom. 
ped, Ladislav Leng, CSc., prom. hist~ i nž. Mária 
Potemrová, Ivan Pa rík dr. Pavol Polák, .CSc. , . 
dr. Ján Sivá ček, dr. Vladim!r Sefl, Rudolf ' 
Vaťľék.' · Pa vol ' Zel ena y. - Redakcia a a dmini
s trácia : Bratislava, S ládkovičova ll, teL 359-ill. 

, Stvrfstoročie .svojej existencie oslávila 
hudobná šk3la v .Banskej .Bystrici (dnes 
~ŠU) slávnostným koncertom koncom ja
nuára a vydaním veľmi peknej publiká
cie~ 

••• 
Mladý slovenský umelec · Ivan Sokol 

absolvoval v január i úspešn·ý · koncertný· 
zájazd v SSSR. ·v Moskve, Leningrade •. 
Rige .a· v Minsku prejaviiÓ obe(.:enstvo 
nevšedný záujem ó jeho orgapóvé kon
certy. Na programe boli dieta svétovýeh 
klasikov i súčasných skladateľov. ZÔ slo
venskej tvorby uviedoľ Qrgano:vé pastely 
Andreja Očénáša. · 

• * *' 

V súfaži Cs-. . ·rozhlasu .v Bratislave 
S novou pesničkou do roku 1967 získala 
I. cenu pieseň J. Siváčka na shvá R. 
Skukálka Zlatá podkova. 11. cenu udelila 
porota piesni T. Sebu-Martinského na 
slová A. Karšayho Láska je amore a ·III. 
cenu Dáme skladateľa a textára v jednej 
osobe A. Bondu. Cenu poslucháča získal 
I. Bázlik za pieseň Mám jedno nárožie 
na slová V. Murál!-skej. ... 

Jii'í Waldhans, dirigent štátnej filhar
mónie Br no, študuje v Leningrade Bee
thovenovho Fidelia. Zároveň ho vymenil
valí za asistenta Jevgenija Mravinského. 
v Leningradskej filharmónii. 

• •• 
Premiéry najnovších dieľ Dezidera 

Karodša: II. sláčikové kv arteto, op. 38, 
odznie 4. apríla v štokholme. Prvé pred
vedenie skladby Elevationi pripravil dr. 
Ferdinand Klinda na svojom wroclav
skom koncerte v marci. Staršie Piesne 
o láske spievala Ružena Stúrová v Hal
berstadte za sprievodu miestneho orches
t ra pod taktovkou Jána Valacha 8. de
cembra m. r. 

- Tlačia Polygrafick é z ávody 02, Bratis lava, ul. 
F ebruárové ho v!íazstva 6/d. - Vychádz a · 10 
r a zy do r oka. - Vydá va nie povolené PŠ K čís·
lo HSV-19521 57-C. - Rozširu je poštová novi
nová s lužba . Objedná vky a predplatné prij!ma. 
PNS - ústred-ná expedícia tla če, ·Bra tislava, 
Gottw aldova n ám. '48. Mo2no t ié ž ·objednať na 
každej p oš te a lebo u dóruč.ovatela. Objednáv
k y d o zahraničÚi vybavuje PNS - ústredná 
expedícia ' tlače; Bra tislava Góttwal dovo nám. 
48/VII. Cena Kčs· 3.- . C!sl;o zadané .do tlače. 

14. februá ra 1967. K-11*51193 

Deväfdesiate výročie narodenia Bruna 
Waltera oslávi viedenská Státna opera 
slávnostným koncertom. Leonard Bern
stein bude dirigovaf Mahlerovu Il. sym
fóniu c mol. Sólové party budú spieva( 
Hilde Giiden a Christa Ludwig. 

• •• 

Baletný majster mníchovskej Státnej 
opery Heinz Rosen dostal cenu za najlep
šie predstavenie parížskych Baletných 
týždňov 1966. Baletný súbor mníchovskej 
opery tancoval v Rosenovej choreogra
fii Stravinského balet Lišiak. 

••• 

Dirigent Charles Dutoit bol zvolený za 
nástupcu Paula Kleckého vo funkcii šéf
dirigenta bernského symfonického or
chestra. Miesto nastúpi v septembri 1968. 

••• 

New York City opera pripravila na 
marec 1967 premiéru opery na námet 
Goldoniho komédie Sluha dvoch pánov. 
Hudbu napísal Vittorio Giannini, brat 
speváčky Dusoliny Giannini. 

••• 

Maxim Sostakovič, syn známeho skla
dateľa šostakoviča, sa ukázal ako jeden 
z najlepších nastávajúcich dirigentov na 
celosväzovej súfaži v Moskve. Dirigoval 
moskovskú filharmóniu a okrem iného 
predviedol aj V. symfóniu svojho otca. 

••• 

V januári uviedli v Stokholme dielo 
Petra Weissa Gesang iiber den Popanz. 
Autorom hudby je Bengt-Arne Wallin, 
Námet diela: portugalská koloniálna po
litika v Angole a Mozambiku. 

••• 

švédsky rozhlas stavia v štokholme 
štúdio pre elektronickú hudbu. Bude dis
ponovaf najmodernejšou aparatúrou sve
ta. 

••• 

Balet moskovského Veľkého divadla 
bude hosfovaC na májovom festivale 1967 
vo Wiesbadene. 

• • • 

Virgil Thomsen dostal ponuku od ne
wyorskej Metropolitan opery napisaC 
operu s názvom Byron. Libreto bude zo
stavené podľa životných epizód tohto 
básnika. - Ako druhú novú operu uvedie 
Mourning becomes Elečtrá od skladateľa 
Marvina Davida Levyho. Je to dielo ob· 
jednané Metropolitan operou a Fordo
vou nadáciou. Predstaviteľkami hlav
ných ženských úloh budú Evelyn Lear 

· a Marie Collier. Hudobné naštudovanie: 
Zubin Mehta. Réžia: Michael Cocoyan-
nis. 

*** 
Benjamin Britten napísal pre Wiener 

Sängerknaben novú operu ·pod názvom 
The golden Vanity (Zlatá márnomyseľ
nosf). Dielo uvedú v júni v angličtine. 

• •• 
Milánska Scala má nového umeleckého 

riaditeľa. Je ním Ginandrea Gavazzeni • 
Jeho predchodca Franceso Siciliani pô
sobí teraz vo funkcii riaditeľa RAI. -
Dirigent Miklós Lukács bol vymenovaný 
za riaditeľa budapeštianskej Státnej ope
ry. Hudobným šéfom je János Ferencsik. 

*** 
Leonard Bernstein sa koncom sezóny 

1968/69 zriekne vedenia newyorského 
filharmonického orchestra, aby sa mo
bol plne venovaC komponovaniu. 

*** 
Peter Diamand, vedúci festivalu v 

Edinburgu, chce tohoto roku spraviC stre
dobodom festivalu Bacha a Stravinského. 
Skótska Opera Company uvedie prvý raz 
Stravinského The Rake's Progress. 

*** 
Haa1s Werner Benze píše so svojimi 

libretistami Wystanom B. Audenom a 
Chester Kallmanom školskú o.peru, ktorá 
sa zakladá na troch Ezopových bájkach. 
Dielo, napísané v angličtine, vzniklo z po
pudu britských a amerických kolegov. 

• • • 
V rámci festivalu Pražská jar 1967 

uvedú na scéne ND premiéru opery G~
selhera Klebeho Jakobowski und der 
Oberst • 

• •• 

Leopold Stokowski rozmnožil rad in
štrumentátorov Musorgského Obrázkov 
z výstavy; svoju verziu nahral na platne 
London a New Philharmonia Orchestra. 



CENY 
Slovenského hudobného fondu 

Zmena itatútov 

Výbor Slovenského hudobného fondu - počnúc r. 1967 - bude udeiovat každo
ročne ceny Slovenského hudobného fondu po Kčs 5000,- takto: 

J. Cenu Jána Levoslava Bellu ~a diela operné a baletné, symfonické, symfonicko
vokálne a záv~é diela komomé, sboro:vé a sólistické; 

II. Cenu Mikuláša Sclmeidra-T·rnav.ského za popullÍ!'nu symfonickú a voltálnu tvor
bu, umeleeky spracovaný folklór, inštruktírvnu tvorbu a tvorbu pre deti; 

III. Cenu za operetu, musica!, džezovú, tanečnú a šansónovú tvorbu, dychovú hudbu 
a populáme spracovaný folklór; 

IV. Cenu za hudobnovedné {kritické) dielo; 

V. Cenu Frica Kafendu za najlepšiu interpretáciu slovenského hudobného diela 
v uplynulom roku. 

Diela v kaMej kategórii posúdi osobitná pätčlenná komisia, ktorá sa skladá 
v kategórii I.-111. z 3 skladate!ov, "l muzikológa t(1kritika) a l koncertného umelca; 
v kategórii IV. z 3 muzikológov, l skladateia a l koncertného umelca; v kategórii 
v-: z 3 koncertných umelcov, l skladate!a a l muzikológa. Do týchto komisií dele
guje Sväz slovenských skladate!ov po 3 členoch, Slovenský hudobný fond po 2 čle
noch. Pre platnost uznesenia komisie je potrebná väčšina hlasov prítomných člen0\7• 
Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas· predsedajúceho. Tajomníkom komisie je riadite! 
SHF. 

Cenu možno udeliť len občanovi CSSR, členovi i nečlenovi Sväzu slovenských 
skladateiov so stálym bydliskom na Slovensku. Výbor SHF môže udeliť cenu aj dielu, 
ktoré už bolo odmenené inými ustanovizňarrti t(s výnimkou štátnej ceny K. Gott
walda) alebo vznik -ktorého podporoval Slovenský hudobný fond. 

Ceny SHF ude!uje yýbor Slovenského hudobného fondu na písomný návrh jed-
notlivých komisii. Ceny sa nedelia. · 

Ceny SHF a náklady spojené s ich ude!ovaním sa každoročne zabezpečia v roz
počte Sl<~venskébo hudobného fondu. 

Rozhodnutie vý:boru Slovenského hudobného fondu o udelení ceny sa vyhlási do 
14 dní v dennej tlači a v najbldžAom čísle časopisu Slovenská hudba. -

SLOVENSKÁ HUDBA, ~asopis Sväzu slovenskfch skladotefov 
c!fslo 3, r~nfk Xl. Cena K& 3,-



SLOVENSKÁ 
H U D B A 
Číslo 4/67 Ročnfk Xl. 

vedie 
OSKAR ELSCBEK 

s redakčnou radou 

R. BERGER. L. BURLAS, O. FEREN
czy, J. H"-TRIK, L BRUSOVSK'f, M. 
JURfK.-'<J, KRESANEK, L. ~ENG, ;M. 
POTEMROVA, I. PAIUK, P. POLAK, 
J. SIVACEK, V. SEFL, R. VANEK, P. 
ZELENAY 

redaktori 
IGOR VAJDA, Ľ. CHALUPKA, PETER 
FALTIN 

návrh obálky 
ARNO PUSKAS 

·-·' v čfsle 

J. - KRESANEK uvažuje o rokoch 1900 
až 1918 v slovenskej hudbe 

<l ' • 

O. ELSCHEK spomína na Zoltána Ko
dálya~ 

P. FAL',l'IN publikuje esej o PIERRE 
BOULEZOVI a ' 

• f 
J. BUZGA zaznamenáva jeho umelecké 

vyznanie 

M. BOZDECH pripomína problémy kon
certnél!o speváka 
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Smutný 

~---

" cas 

mlčania 

PETER FAL TIN-

Redakcia SH usporiadala v uplynulom období niekoľko· 
ankiet na témy, o ktorých predpokladala, že vzbudia pred 
III. sjazdom ohlas (kriti.ka, česko-slovenské vztahy, tvorba, 
uznesenia II. sjazdu, upJatnenie koncertného umenia). Z 520 
vybraných účastníkov - členov sväzu - došlo zo Slovenska 
17 odpovedí. 

Obkolesuje nás b~e...Tlé ticho. Začali sme verejne mlčať o všeJáčom, čo 
nás trápi. Oficiálne sa tvárime k všooboonej spokojnosti týah, ktor í nás 
v minulosti učili vidieť v mlčaní p rejav poriadku a pokoja. Ale ticiho 
·v organizme, ktor ý sa vyvíja, buduje svoj nedefÍiruÍ:tívrny tvar, ktorý p rob
l émy má a tým Vtiac iah potrebuje po2llla·f, je tichom nezdrravým , kLam
ným a najmä škodliv)'Til. Lebo všelijiaiké reči sa vravia, no n ie verejne 
-a po chlapsky, ale len tak - no o to silnejšie v slovníku i v hlasitosti -
l en medzä. svojimi, kde niet tých druhých, o k torýd 1 sa hovori, k torí sú 
.azda príčinou oprávnených či neoprá.vnených vý·či.tiek a kitarí by predo-
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všetkým mal'i vedieť, čo koho trápi, .aJby mohlii odpovedať argumentmi na 
"- argumenty. · · 
-vytvo~ilo -;;~ u nás nielrol'ko druhov nrl.~ia. 

Mlčanie zo str.achu? Kdeže! Tomu sme už dávno odtrúb'ilL Dnes môže 
každý povedať, čo ahce. Len Oi ohce? A čo tým dosiahne? A ak nehovocí, 
tak prečo n echce? Predstavte si hoci speváka, ktorý by sa začal verejne 
rozlhocčovať nad tým, že mu k()lilcertmá agentúra dáva máio príleži>tostí, 
že by poukáz;al n a k~é1me príp<ldy n esprávnej kádrov€j politiky vyš
šej :inšbtú:de, od kitorej je záviJSrlý. Riskoval by tým, že sa mu táto inšti
túcia s íce v krajn()JI11 prípade milo ospravedlní, ale v budúanooti si -
prirodzene, z "objektívnyah" dôvodov - n e:ZJahrá all1ii toľko ako doteraz. 
Aleibo si ktosd. ahce zadirigovať s vý'Z!llalmným occhesilrom? Dosialhine to 
tým, že bude verejne kritizovať n espráVll1y výber dirigentov, aJebo tým. 
že bu:de pekine !ficho, že si bude hľadať s.tyky, že bude šéfovi p~ __. 
gratulaČné telegŕamy, a tak bude poslušne čakať na svoju hodinu?\ Dnes 

im..lrnho pre kr:iJtfuklu nepotres-cú ani nea;avrú. Ale v monopolnom sy;téme 
J r.iadenia kuil.túry je k:aždý oo niiekdho e;ávislý - a keďže každý dhce žiť. 

a to ka~dým rokom lepšie- bude radšej t1cho, aby hlasným s'lovom nespá
lil pre seba jedinú šalncu. Pubertálne vášne a ilúzie sa r~bijajú o pro
zaickú slrutočlt'losť. Z plamenistýoh tribúnov pravdy sa stávajú k ompro
~isníci, ' a!l.eho ináč povedané, dastá!vajú rozum. Mlčia tichom, ktoré j e 
plné Odovzcla1ej nádeje. 

Iným· spôsobom mlčani1a je ticho z !rezignácie. Zachvacuje nás postupne
hrozivý pocit mámootd.. Pocit o to ťaživejší, že zakia.ľ sa kriliti7..1()iVať n e
smelo, ostávailia vždy nádej, že po uvoľnení hl;asiviek sa .ohyby napravia. 
Potom prišlo obdolbie horlivého až heroického polem:i;zovarnia; ľudda sa 
začali rooholľiČOvať, ale všetko sa múdro uzavrelo, z uzá:v€1I'ov sa sta1i 
umesenia, uznesenia sa odč:iJM'<k:lii ako &J?lnené ... a k.afNwána :iJde ďalej. 

Pocit nezmyseilinosti ·boja je riamou príčinou dnešn.ej ľaihootajlllosti a pa-
~ i členo.v svaz je priamo úmem ý desivému .pocitu bezrnocnostd.. 

lniciati'VIa m ys.l!iaceho Olov -a je podvilarlaná neuchopitelnosťou vecí usta
vičným hovorením o tom is.tom, no b ez minimálneho efektu. Clovek, 
akoby bol redukoV1all1ý na nepatrnú sú óiastku sfetišizovaného m echaniz
m·u , kitorý je poháňaný akýmsi magickým a nenaruši.teľným per;petuum 

--.Jllil'b~ 
MaliSOm IZI:láme!ho, krt:orý pred tlakými trarni..-štyrmi r dk:mi s n esmiernou. 

vášňou z:anecilálval svoje sto!py v knihách sťažností. Mofuo sa s jeho m e
nom stretnúť v obchodoch a .reštaur áciách celej i'epubidky . Dnes tento 
človek OOká v rade so s:toiakým pokojom, Icým si .predavačka .poklebetí 
s priateľlkou, s . nemou tvárou zj€ schuti v ,prvej cenovej skupine tvrdý 
rožok, kúpi s•i n€frmgujúci lus,ter a dá si vyn,adarť od aprievodlkyne v elek
tričke. Stratil vieru, že jehó zápisy, jeho sťažnosti, jeho hlas - slovo 
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nep~atrnélho_ čl:>v~ ;~~ s~~~ti - má IIlejaiký .unysel.J Slovo vy~ 
p ráidnene o svoJ vyrzm;am a váhu s tráca akúkoľvek hodnotu. Akú cenu 

l má vydávať zvuky bez toho, aby b oli znakmi čohosi 1 · 
'.----- --- ·~ --- - -- . \ 

Sväz, Plragdkon.cert, drramaturgie orch es4Jrov, odbory kuJ.'túry náirodných 
výhorov, hudobná výchova, to sú všetko objekty, na olotár ktorých ~O:Žil:Í!
ľudi.a II1e:sčíse1né množsttvá neuroenergtie.J~ mecOOiiíiZiU~m;.M"it~cií' 
a orgánov runglUje proti človeku s gigJantidrou silou. Silou ~itvou a ne- . 
uoh?.P'!!teľn~i.e._oom_~~ ~tý, či je naozaj nepremož1te~No u~čite 
nie v prípade, aik reagujeme mes iace či rrok; potom s,tí·ohneme, prispôso·-

bím€ s~ a~~~~ ~erly sa _začne ~ová "kampaň" hovor€1Ilia.\ Zhubnt pr9-. 
ces ubLJam.JJa lli11Cl\élt})vy ľudi z pocttu .bezmocnos,ti je p erma!l:lentný. A tq-
_!:ým by m ailia Qy_ť L j.elho-ter:apj_a. \ · 

Napokon dá sa mlčať i naihlas. To je Slpôsob mlčam.'ia všetkýcll, čo sa. 
ro:zihorčujú nad P!I"agoikoocertom i nad kritillmn!i, nad ed·ičnou politikou. 
a nad problémami ĽSU . .. ale :ilba tak m edzi svojimi, lebo j€ j ednoduchšie· 
z.ahorief vsľlkým hnevom Sipľ\a'vo~:IJi.vých v lruloároah Oi pri dobrom obede, 
ako argumenrt()IV.ať za p rítomnosti tý<ah, proti k torým je oot rie rtej:to .ne
efek.tíVIIlej kdttiky namierené. Na druhej strane treba ocenilf autakritič..:. 
nosť niek.to!rých, kltorí c:í!tifa, že ich n adávk y nemOŽlno publikovať, a tým 
menej obhájiť, aJe n:a d'ľlllhej strane je nepoohqptteľné, aiký zrnyseQ ·mä 
toto hys·te rizovani€ za :ZJaitvor€'Ilýtrni dverami. Okrem toho, že slúž.ia potre
bám psychickej h ygieny alko ventil nazha:-omažldanej ZJlos.ti, nemá pre sPó
ločnosť a pre sikil.lltočný p roces odstraňovacrma n edosrtattkov v organizme 
našej ~ultúry n ijiaký výz!n.am. N aJh,las sa síce vedú suverénne m0111ológy, 
ale mlčí sa v di~alógu, kde virac alko si1nýroh sloy na obr:anu s'VojE1 osoh y 
by ná:..rn bolo treba arg:UJrnentO!v 'Pa usl!rutoč:nenie premyslenej k·oncepci!=·· 
Vysielače s ú na.lJa.d€!l:lé, na :iJnej vlne .ako prijímače,' a tak i dobrý úmysét 
zostane zaikry;tý :ilba v tien;i siilinýcll. slov. 

- - - · .. -- --~- - . ' --... ·--r 
----IVfyslían, že reč je prejaJVom -akltwilty akenokoľivek ž~júc.eho ocgr3Jl1JÍJ2llllrU- ' 
Prostredníctvom nej dáva najavo svoju existenciu. Zmyslom tejto úv8hy 
n ebolo voJJanie po nechu1mom sloVIIlom boji, a l€ sna:ha l.liPOZO'ľ!l:liť, že ~~ 
mena náZOiľ'OIV j€ súčasťou, ba ne•vylhinutným pťedp~ik:Jadom proc€\S!Ú Ozdra.:.. 
vovaJnila a r1apredO'VIél!nia s.poloónosti. Pravda o situáoii, v k torej sa ·.slo
vensk á hudba dnes n achádza a ktorej slél be21pod~náenečne treba dorpáltrať~ ; 
nemô.že vyjsť na pov.roh ·iná'č ako za podmienok slobodnej výmeny 'ná:ru- ' 
rov. Ak .prwdu slk!rývame, m ôžeme iba prehrať. D.Ii·es už nep1a;tí [prevaha· 
moci nad prarv:dOIU, l ebo najsHnejŠím fa,k,torom: ná!š ho myslenia - a tiež·~ 
myslenia o .hudbe - je vy.povedaná a .v názorových lronfrontád.ách zro- ' 
dená, ho;Qi nepríjemná_ a krutá pravda. _ _ _ . 

, Al·ebo je rprawdou, že vietko je u náS v täkmn Porl;dd\J~ ako o .tom .vy_- , 
da varn€ ,wedeotvo svojím mlčaním? . : . . . . ~ 
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POHrAD NA ODVRATENO STRANU 
.I. O č. Q m s m e r o k o v a li ?. 

V ed enie skladateľskej- sekcie malo v čase od II. sjazdu 30 zasadnutí, prerokovalo 
.:ca 120 bodov, za chytených v zápisniciach. Môžeme ich zhrnúf do jedenástich celk<!lv: 

1. Per. s on á lne ob s ad enie orgánov (Hudobné informačné stredisko, Sl<!lven~ 
ský hudobný fond, lektorslté komisie, komisie pre ceny, edičná rada, poradný 
orgán Pragokoncert), ot á z k y organizačné : príprava aktívu SSS, zasad~ 
nutie umeleckých sväzov, krajské organizácie, stretnutia s výborom pražskej 
sekcie, príprava sjazdu. 

2. CIen s ké o tá z k y - kritériá na prijímanie nových členov, styk s pražskou 
sekciou v tejto otázke. 

.a. Návrhy na ceny s väz o vé, štátne, štátne vyznamenania, diplomy, mc
daily pre zaslúžilých zahraničných propagátorov slovenskej tvorby a i. 

4. v z f a h y m e d z i S S S a S v ä z o m č e s k o s l <!l v e n s k ý c h s k l a d a t e l o v 
- delegáti na pražský týždeň súčasnej tvorby, účast na seminári v Plzni, stret
nutie s pražskou skladateľskou sekciou, výmena materiálov. 

S . S v ä z o v á t l a č - diskusia o časopise Slovenská hudba, pripomienky k jeho 
náplni, otázky hudobnej kritiky v SH a v časopise Budební rózbledy. 

· ,fi, V z (ah y k in ý m in št it ú ci á m (~lovenská filharmónia, Cs. rozhlas, FITES} 
- kritika dramaturgie SF, návrh na hudobného lektora vo filme, otázka štúdia 
syntetickej hudby v čs·. televízii a v Cs. rozhlase, stanovisko ku kategorizácii 
skladateľov vo filme, situácia v hudobnej redakéii Cs. rozhlasu. 

'7. z ah ran i č né cesty - vysielanie na festivaly, medzištátne sväzové stretnu
tia mladých skladateľov socialistických krajín, študijné cesty, návrh na usmer

. nenie agendy zahraničných s tykov. 
;8. K o n c e r t n ý ž i v. o t - súhlas s programom súboru Hudba dneška, výmenné 

prehr ávky krajsltých organizácií (Bratislava, B. Bystrica, Košice)·, Festival ta
nečnej piesne, Týždeň súčasnej hudby, uplatnenie slovenskej- hudby v drama
turgii jednotlivých telies, jubilejná prehrávka v Košiciach, schválenie programu 
Dpí komornej hudby v B. Bystrici, návrh na utvorenie symfonického orchestra 
v Košiciach, prehrávky Komisie velkých foriem, koncerty z diel jubilantov, 
predsjazdové prehrá vky. 

'9. U p l a t n e n i e s l o v e n s k ej t v o r b y v z ah r a n i č í - spolupráca s Hu~ 
dobným informačným strediskom (d'alej HIS) : výber diel pre zahraničné inšti
túcie a podujatia, medzištátne sväzové prehrávky, účast na festivale ISCM, kon
certy súboru Hudba dneška v Ljubljane a na Varšavskej ·jeseni, spoluprá<'-a 

. s .UNESCO, propagačné materiály. . 
10. Tvorb a - výzvy k tvorbe (výročie SNP, 50 rokov· VOSR), hodnotenie pre

hliadky r. 1963, problém účasti v jubilejnej súfaži k výročiu oslobodenia čSSR. 
prehrávky a diskusie v Komisii velkých foriem. 

l . l. Syntetická hu db. a - vznik štúdia syntetickej hudby v Cs. rozhlase, vyjed~ 
· návanie s Cs. televíziou, účast na. seminári v Plzni, otázka podobného seminára 

:v Bra$islave. 

1Ce1ú činnost je možné roztrierlit d'alej do nasledujúcich skupín: 

A. '"{))r_ganizačné st~reotypy 
B. Aktuálna problematika (úlohy) -námety "zvonku" 

a) z predsedníctva · 
b) z ostatných . sväzových orgánov 
C) z mimosväzových inštitúcií 

.C. Riešenie požiadaviek členstva 
:D. "Oživ.ov.anie'' - konkretizácia záverov a uznesení predchádzajúceho . sjazdu 
.E • .PJHlnety vzniklé na pôde vedenia sekcie. 

1.48. 

' 

._o _čin_no_st_i s_kl_ad_ate_ľs_ke_i s_ek_cie_. _l ROMAN 
BERGER 

~ody A, B tvoria voči d'alším protipóly z hľadiska a k ·t i v it y orgánu. Vy jad~ 
ru~u postuJ?nost .ud viacmenej mechan}ckej práce (A, B) k tvorivému, org~nizátor
ske?-Du pre~~vu. (C, D, ~). Bolo by tazko (a nemalo by zmysel) snažiC sa zatriedit 
cely . ~atenal Jednoznacn~: jednotlivé oblasti A .•. E vytvár ajú vzájomné prieniky. 
P~kus1~e sa ~ša~ ':Yčl~mf tie prejednávané záležitosti, ktoré podla nášho uváženia 
su preJavom In 1 c 1 at 1 vy, uplatnenej na fóre vedenía skladateľsl{ej sekcie: 

l . Vznik štúdia syntetickej hudby 
2. účast na seminári o syntetickej hudbe v Plzni 
3. Organizácia podobného seminára v Bratislave 
4. Prehrávky - na popud výboru , 
5. Neúčast n~ jubilejnej súf~ži . k ~oči u . oslobodenia ,..., podnety pre SBF 
6. Ustanoveme lektora pre filmovo hudbu do Sväzu filmových a televíznych umel-

cov 
7. Vypracovanie kritérií pre prijímanie nových členov . do skladateľskeJ' . ~ekcie . 
8. Diskusia o situácii v rozhlase 
9. Diskusia o časopise Slovenská hudba 

10. Diskusia o Slovenskej filharmónii 
11. Diskusia o činnosti Hudobného informačného str.ediska 
12. Diskusia o problémoch festivalu Bratislavské hudobné ~lávnosti 
l 3. Diskusia o Komisii veľkých foriem 
14. Zist~nie stavu uplatnenia slovenskej hudby v hudobnom školstve 
15. Feshval tanečnej piesne v Bratislave 
16. P~kus o usporiadanie Týždňa súčasnej hudby 
17. Navrh na "laureáta mesta Bratislavy" 
18. Otázka propagácie 
19. Vytvorenie subkomisie v Komisii malých foriem 
20. Snaha o založenie symfonického orchestra v Košiciach 
21. Problematika netvorivých členov sekcie 
22. N~vrh na zriaden~e slovenského hudobného vydavateľstva 
23. Navrh na zriaden1e slovenskej gramoedície 
24. N~vrh na zriadenie slovenskej odbočky ARTIA 
25. Na;vrh na uplatnenie slov. tvorby v dramaturgiách českých telies a opačne 
26. Pripomienky k zahraničným cestám 

.. R e z u m é : zo 120 prerokúvaných záležitosít týchto 26 dokumentnje i ni ci a -
t 1 v u. Z toho vyplýva vz tab: 

iniciatíva 1 

program 5 

Z tý·chto 26 bodov bolo r e a l i z o v a n ý c h cca štyri až pät bodov, to znamená: 

l 

5 

Vzťah r e a l i z o v a n ý c b iniciatívnych podnetov k p r e ru k ú v a n ý m je 

l l l -- x -- = -
5 5 25 

Môžeme .zaokrúhli( t~nto. výsledok na cca 5 %. Aj keby sme v odhade pripustili 
stoperccntnu chybu, nás vysledok neprekročí 10 Ofo. Týcht 0 ló % j e a k Ý ms i 
u k a z o v a t e l o m k o m p e t e n c i e s väz o v é h o o r g á n u. · 
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n. A k o bo l i p l n e né ú l oh y dané predchádzajúcim sjazdom? 

·(Z úloh formulovaných predchádzajúcim sjazdom, týkajúcich sa skladateľskej 

· sekcie, spadajúce do jej kompetencie) 

1. Vplyv na členov zacielený "na všetky otázky súčasného umenia" - mohol byt 
sotva v takomto impozantnom rozsahu realizova ný. 

2. Podpora myšlienkového ruchu a výmena názorov sa obmedzila na diskusie 
v rámci slabo navštevovaných prehrávok Komisie velkých foriem, na niekoľko 
prednášok a dva členské aktívy. 

:1. Pozornost p roblémom prá ce členstva - realizovaná azda na báze morálnej, čaká 
vo viacerých prípadoch ·na "materializáciu". 

4. Sledovať umelecký a m yšlienkový rast členstva - úloha nesmierne náročná, 
mohla ná jsC odraz predovšetkým pokiaJ ide· o prvý, umelecký aspekt, jednak 
v jednotlivých · akciách zameraných na sp·oločenské uplatnenie diel, jednak vo 
.vyhodnocovaní tvorby (ceny, vyznamenania, tituly); je otá zne, č i s a tým 
m a jú z a podi ev ať samotní skladatelia? 

5. Skôr ako o aktivite jednotlivcov (v sekciách alebo v spolupráci sekcií) by bolo 
adekvá tnejšie hovorU o l e t a r g i i. 

16. Mladší skladat elia našli uplatnenie jednak na sväzovom· fóre, jednak vo ver ej
ných inštitúciách (rozhlas, televízia, film). 

'7. Nové formy oboznamovania verejnosti s najnovšou tvorbou neboli vymyslené 
a, samozr-ejme, ani uskutočňované. 

:8. Sväzové pracovisko bolo vybavené reprodukčnou apa ra túrou. Fonotéka je do
plňovaná n esystematicky a dokumentác ia vôbec neexistuje · v žela

.. teľnej podobe. 
9. HIS bolo síce zriadené, ale nie je zatial ani zd'aleka vybavené "všetkými po

môckami". 
10. SHF rozvinul d'alšie úsilie v propagácii t vorby v cudzine.· ZiaJ, neexistujú kon

krétne podklady pre posúdeníe efektívnosti tohto úsilia. 
11. Vydavateľstvo PANTON vydalo v medzisjazdovom období: l symfonické dielo, 

2 sláčikové kvartetá, d'alšie 3 komorné skladby a 3 zošity piesní. 
12. Stúdio syntetickej hudby bolo zriadené v Cs. rozhlase. Cs. televízJa dobuduje 

v najbližších mesiacoch s v o j e Zvukové pracovisko. 
13. Skúsenosti z ciest do cudziny boli na pôdu sväzu prenášané v podobe viac-menej 

súkromných informácií, bez ďalších dôsledkov na prácu. 
14. Sväzový časopis bol niekoľkokrát predmetom diskusie vedenia sekcie. 
.15. úsilie o priebojný súčasný prejav ("nie však o bezzásadový liberalizmus") je 

príznačné pre veľkú väčšinu skladateľov, bez ohľadu na dátum narodenia. 
·:16: ·ú silie o vytváranie hodnôt primeraných našej epoche j e spoločné tak pre slo

venských, ako aj pre českých skladateľov. Veľké medzery vo vzájomnom poznani 
tvorby sú však zreteľnou prekážkou v tomto spoločnom úsilí. 

17. Nebola zatiaľ, žiar, vypracovaná m etodika "prehlbovania spoločenského významu 
tvorby". Nebol vytvorený orgán, ktorý by bol k om pete n t n ý rie š i ( o t á z
k y hudobnej kultúry. 

:lS. S predchádzajúcim úzko súvisí aj otázka hudobnej výchovy, ktorú sa zatiaľ ne
podarilo riešiť ani na vedeckom ani nevedeckom základe. 

:JH. A k o b o l a z a b e z p e č ·O v a n á v n ú t r o s v ä z o v á d e m o k r a c i a ? 

-.19. Kontakt s členstvom sa uskutočňoval na sporadických aktívoch v r ámci Komisie 
veľkých foriem a najmä p o m o c o u k o r e š p o n d en c i e. 

·:20. Administrovanie - v zmysle zasahovania do tvorby bolo odstránené. 
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'21. Priateľské kritické ovzdušie, vzájomná dôvera a úcta, sú iste charakteristické 
pre vztahy mnohých jed·notlivcov; sotva však by bolo možné t vrdif, že spájajíi 
každého s každým. Takéto p o k r o č i lé š t á d i u m i d y li č n o s ti n e b o 1 0 
zatiaľ dosiahnuté. 

.IV. K o m e n t á r k j e d n o ti i v ý m b o d o m 

ad 3. Pracovnými problémami členov sú vo viacerých prípadoch aj .- alebo pre
dovšetkým pracovné Podmienky a pr o s tr ie dk y (byty, zamestnanie). 

ad 7. Naviac z an i k l i aj st ar š ie formy uplatňovania súčasnej sloven
skej hudby, v dôsledku čoho je nutné konštatovaf, že koncertná činnosť sväzu 
azda nikdy n ebola tak ochudobnená ako v póslednej dobe. Je však nutné 
tento problém vidief aj z aspektu finančných prostriedkov sväzu. 

ad 8. Otázka d o k u m e n tá c i e, naliehavá pre normálnu prevádzku sväzu, 
nebola vyriešená. Nebola ani využitá iniciatíva s. ž elmíry Gaburovej· mate
riály, ktoré cez dlhé roky vd'aka obetavej a nezištnej práci zhromaždila, sú 
uložené v "špajzi" sväzu. Ide teda o problém miestnosti a ·zamestna nca-profe
sionála. Zatiaľ sa ukázalo ako neúnosné spoliehaf sa na suplovanie tejto čin-
nosti inou inštitúciou. ' 

.ad 9. HIS bolo zriadené: problematika profesionálne riešenej propagácie, reklamy 
a obchodu, patriace k najnáročnejším centrálnym, životný m úlohá m sväzu, 
bola "vyriéšená" zamestnaním j e d n é h o h u d o b n é h o h i s t o r i k a n a 
po l o v i č n ý ú vä z o k , neskôr na celý. · 

ad 10. Nebola, zdá sa, v dostatočnej miere, vy s k ú š an á "inve rzi a" praxe 
"vysielania balíkov" so skladbami do zahraničia. Neboli zatiaľ pozývaní za
hraniční kritici, manageri a len ojedinele agenti vydavateľstiev. 

ad 11. Edičnú činnost PANTON-u je iste potrebné vidief komplexne (inštruktív
na literatúra, m alé formy, vedecké publikácie). Faktom však ostáva, že vyda
vateľstvo Sväzu skladateľov vydáva priemerne tr i ti tu ly z "vážnej hud
by" ročne. 

' 
.ad 2, 4, 7, 10, 13, 17. J edným z mála prejavov aktivity členstva bola snaha o vy

tvorenie f estivalu Tý ž d e ň s ú č a s n e j h u d b y. Takéto podujatie sa 
mohlo sta t zdrojom myšlienkového kvasu, bolo by v našich podmienkach 
novou formou v š e s t r a nn é h o oboznamovania verejnosti so súčasnou 
tvorbou a pomohlo by ro~írif propagáciu domácej tvorby v -zahraničí. Tri 
r oky starý, niekofkokrát obnovený návrh bol podnietený zahraničnými skú
senosťami : festivaly tohto typu plnia významnú úlohu pre rozvoj národnej 
hud~b~e! kultú~y , a s~li sa sam~~rejmým článkom v systéme hudobnej ko
mum~acle. Vy suy1slosh s doterajs1m neúspechom m yšlienky "Týždňa" je po
trebne s potesemm konštatovať, že sa za to pod.arilo úspešne realizovať návrh 
(zrodený neskôr v Komisii m alých foriem) na usporia danie Medzinárodného 
festiva~u tane~_nej piesne v Bratislave. S ta l o :s a h i s t or ic k ý m fa k
t o m, z e S v a z s l o v. s k l a d a t el o v, z d r u ž u j ú c i p r o mi n e n t o v 
s~ mf o. ni c kej a opernej tvo r by, ~a l predno s ť t ane čnej 
P 1 es n 1. V tomto fakte je latentne obsiahnutá diagnóza situácie v našej 
hudobnej kultúre: p rvorados€ kritéria spoločenského dosahu - c h á p a n é ho 
a le štatisticky. 

a d 1~. Problematika h u d o b n e j v ý c h o vy neprekročila zatiaľ etapu "zbož
nych prianí". Je v najvyššej miere poľutovaniahodné, že Sväz skladateľov 
alw najkompetentnejšia inšti túcia v otázkach hudobnej kultúry n edokáza l 
p resadit svoj názor na formovanie estetického potenciálu mladej senerácie. 
Nedostatky v hudobnej výchove rezultu jú v hypertrofii záujmu o tanečnú 
hudbu, vedú k ceste najmenšieho odporu a k pasivite tranzistorových fanúš
kov., Tlak !'~~ovej y kult.úry" ~a . ukázal v zápase s predstaviteľmi hudobnej 
kult ury pnsilny. Ťazko Je nev1d1eC v tomto bode súvislosti s problematikou 
načrtnutou v predchádzajúcom odstavci. Treba tu len ešte zdôrazni€, ž~ 
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festival tanečnej piesne treba považovaf· za jednoznačne osožny: vďaka · jemtv 
sa umocnila pozícia. profesionálneho majstrovstva v oblasti -malých foriem 
u nás. 

V. Co treb a urob it, aby sa zabezpečil d'alší rozvoj č inn o st i? 

Konštatovanie p a s i v i t y členstva na jednej strane, problém kompett'ncie a . 
realizačných ·možností .-na ·strane druhej sugerujú potrebu definovania no vé h ~ 
m o d e lu s v ä .z u. 

Organizácia má nutne dva aspekty: ľudia sa združujú, alebo sú združovaní. St-i
mulom k spontánnemu vytvoreniu kolektívu 'môžu by( jedine spoločné záujmy
a predpoklad, ž e k o l e k t.í v p o m ô ž e j' e h o č l e n o m v r e a l i z á c ii t ý c h -
to zá·ujmov. · _ _ 

Načrtnúť elementárne potreby a záujmy skladateľa je vec jednoduchá: skladateľ" 
potrebuje pŕimerané pracovné . podmienky, potrebuje dôveru, potrebuje, aby jeho· 
skladby našli uplatnenie. A -napokon potrebuje ochranu svojich profesionálnych · 
Zá-ujmov. · Jedine zabezpečenie týchto potrieb môže zredukovať pasivitu a otvol'iC 
dvere tvorivej iniciatíve, pre uplatňovanie nárokov spoločnosti voči skladateľovi. 
Ti~to nároky neslobodno však vidiet v· prianiach a želaniach sformulovaných náho
dilými laikmi - treba nimi rozumie€ jednak postulát profesionálneho majstrovstva 
_a jednak etickf postulá t maximálnej zodpovednosti. V súvislosti s tým nebude odi 
veci zdôrazni€ ešte jeden záujem: prirodzenú ľudskú potrebu poznávania. -S v á z u 
b y i s t e l e n p r o s p e l o, k e b y s a s t a l m y š l i e n k o v ý m o h n i s k o m . 
v k o n t e x t e n a š e j k u l túry. 

A. P·okiaľ ide o štruktúr u sväzu, bolo by preto potrebne: 

1. zreteľne oddiferencovaf pole pôsobnosti jednotlivých · orgánov, vytvorených SO> 
zreteľom na potreby členstva, 

2. položlf dôraz na výkonné orgány sväzu 
a) orgán pre sväzovú koncertnú činnost, 
b) HIS, 
c) vydavateľstvo (noty a gramoplatne), 

3. daf do súladu požiadavky kladené na tieto orgány s prostriedkami, ktorými: 
disponujú, / 

4. definovať kompetenciu a konečnú právomoc jednotlivých orgánov sväzu a uľah
či€ prinášame pripomienok a návrhov z radov členstva. 

B. Pokiaľ ide o a k ú t n e ú l o hy, treba 

a) l . skoncovaf s chronickým problémom hudobnej výchovy, 
2. pomôcf členom v riešení pracovných podmienok (bytové pomery a pod.)., 
3. vypracovaf a zabezpečit kontrolu ekonomických a právnych zmlúv, ktoré: 

uzatvárajú skladatelia s inými inštitúciami, 
4. zabezpečit propagáciu a uplatnenie tvorby v meradle 

a) štátnom, 
b) medzinárodnom 
a vybudovať patrične vybavený aparát pre plnenie tejto úlohy, 

5. podporova( študijné cesty do zahran.ičia (aj na vlastné náklady záujemcu),. 
6. umožnif získavanie zahraničnej teoretickej literatúry a partitúr legálnou 

cestou, 
7. uzavrieť dohodu s Cs. televíziou a rozhlasom o využívaní štúdií pre synte

tickú hudbu, 
8. realizovať návrh na Týždeň súčasnej hudby, 
9. zabezpečif spoľahlivú dokumentáciu tvorby, 

b) 10. získaf členstvo všetkých sekcii k nezi št nej pr á ci zameranej na re
dukciu hudobného analfabetizmu (školy, závody, kluby a pod.). 
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.JOZEF GRESAK: 

Co, spolupráca :r;~šej sekcie s ?st-atnými sekciami? A to je jeden veľmi tažký 
:Pr?blem. Keď to poJde t akto akosa. ďalej, tak povedzme skladateľská sekcia sa izo
luJe a kon:_ertní umelci tiež. A my v Košiciach to najviac cítime. Preto myslím, že 
treba zleps1ť spolup;rácu našej s-kladateľskej sekcie s ostatnými sekciami. 

.JURAJ HAT RI K : 

, Bolo b~ po~rebné, . a_by s~e uvažovali práve o zvýšení kompetencie orgánov. Tie 
oč1sla, k!ore uvadza ~?rav!'~ tle percentá, to je vlastne určitý ukazovateľ, ktocý svedčí 
'? t ?m, co vlastne svaz moze, v akom percente sa sväz m ôže na akejkoľvek sume pri
.Jatych preclpokladoy a možností zúčas-tniť aktívne a s kladným výsledkom. 

.. To Je aJ p~ognoza do budúcnosti. Ak sa nezamyslíme nad dnešnou štruktúrou 
:svazu a nad tym, z Č<?ho pra'?ení jeho nehybnosť, znova sa nám to stabiLné per
-cento bude opakovať aJ v buducno~~i. A tovpavažujem za jadro problému. Treba vy
:pr~oovat z:ávrh_ nového, modelu svazu. 'I'az1skom sväzu by 1 mal byť HIS. Sú vôbec 
.neJaké moznostl personalneho rozširenia HIS-u? 

IVAN PARfK: 

Má~ , taký doj~m, že hovo'I'Iiť dba o probléme, o modeli a štruktúre s·väzu nie je 
~stačuJu:e, ak Sl _neuv:edomíme základný zmysel a funkci-u sväzu. Domruievam sa, 
:z~ ~~es uz __ dost malo v1eme o tom, čo bolo ~edysi jasné, prečo je sväz ideová orga
~1zac1a; Svaz_ skostr:atel v dôsledku istej myšlienkovej schémy a vo veľmi schema
~~ckej struktua-e, ak~ pov_roky a :oky neustále praktizoval, v ktarej vykonával svoju 
(!ll~no_st. Nech~em túto cm.nosť ~1di7t ako či.e~u, hoci ako funkcionár som pochopil 
v~.m1 dobr~ J~u skutoč:r:ost, ze t1e zasadanaa v orgánoch ma1i a j · často negatívny 
yYSledok, z_e svaz, ?oh~ar, dnes nemá dosť veikú autoritu na to aby niekde 

ll.lspešne zasiahol a mečo uspešne riešil. ' 
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To negatívne a to, že s.vä,z .dnes nemá autoritu, domnievam sa, je dôsledkom toho~· 
že sväz samotný ak·o organizmus sa prestal vyvíjať a žil z toho, čo kedysi bolo> 
naoktrojované čo bolo kedysi nalinajkované a čo sa - samozrejme - veľmi dobre 
darilo v ôasodh keď sa dávali direktívy. Domnievam sa, že si dnes musíme veľmi · 
jasne zodpoved~ť otázku,' či je sväz pre členov, alebo či sú členovia pr e sväz. L<~n 
preto, že sväz azda nejakým nariaélením musí existov<:ť. A členovia oň n_estoja,. 
neprejavujú dostatok záujmu. Ak si vedia poradiť sarrn, netreba potom svaz leJY 
preto,. aby bola nejaká hlavička, že tu niečo máme. -

Ak však taká situácia nie je, tak potom musíme nájsť úplne nový p omer vzťahov· 
a ·vykonávania týchto vzťahov medzi členstvom a sväzom. Domnievam sa, že sväz: 
nmsí predovšetkým . plniť . bezvýhradne úlohu propagátora tvorby a podnecovateľa· 
tvorby. Toto podnecovacrJ.ie a propagovanie sa vonkoncom neodohrá tým, že občas:· 
zvoláme plenárku alebo že budeme chodiť každé dva týždne na predsedníctvo alebo. 
do sekcie. . 
· ·Zabudli sme - vybudovať HIS, ktoré - podľa môjho názoru - by malo byť najzá

važnejši,m orgánom sväzu, pretože slovenská hudba nebude žiť v časop~e, v disku--· 
sii wnd z referátu, ale p~redovšetkým z toho, ako často a lroe sa bude hrať. 

ZDENKO MIKULA: 
' 

Myslím, že je príznačné, že ideme od id~o.vosti, ktorou sme sa boli _zaobera?, ku 
korunkám a to je· asi dobre. Lebo sme sa vzdy len tak trochu zaoberall vecam1 vyš
šÍmi a ni~ materiálnymi. A je to hádam taký znak pre budúcnost vo sväze, že by
aj s~kcie - a teda aj skladateľská sekcia - mali sa z času na čas zaober~ť aj o~~z
kami ako sa s korUi!Ulmi nakladá, či dobre alebo zle. Tento znak nakomec IJTlSiel 
s n-o~ým modelom a my, ľudia, ktorí sme vonku nie v ideových, ale normálnych. 
organizáciách, vddíme, že sa s týmito .korunkami tvrdo a každý deň potýkame. 

DEZIDER KARDOS: 

Je veľmi dôležité aby sme soi skutočne uvedomili, v čom je poslanie sy~u, čo je
to sväz. Naomj, sväz nde je úrad a ani nikdy nebude! Je úpl_!le jasne, z_e je t~
ideová orgalll!izácia, ktorá má celkom iné úlohy ako úrad. A v ZJi,adnom pnpade SL 
nebudeme môcť nir-oikovať aby sme riešili veci správneho alebo iného charakteru. 
Na. to sú štátne orgány, aby riadili. Ale na druhej strane máme možn-osť i.ndciatív
nych návrhov,. ktoré vychádzajú z ideovej p~sta~y a 'f našich skúseností, pri~kum~:V,. 
máme in·iciatívu rozvíjať a prebojúvať. To Je nasou ulohou. V tom bude mus1eť svaz. 
v budúcnosti znatei·ne pridať, pretože sväz má hlavnú povinnosť, aby sa staral, 
o všes:~ranný rozvoj hudobného umenia vo svojej pôsobnosti. 

~ A.~DREJ OCEN AS: 

Mys.lím že medzi skladateľmi treba hovoriť o skladateľských veciach. Tvori v;ý: 
skladateľ {ná predovšetkým kompOIIlovať, a až potom robiť všetko ost atné, čo s tým. 
súvisí. Predovšetkým má i'·ruživo komponovať, a . až potom . mys:~ieť na ost atné. AJ 
na to, aby mu to hrali. T . ·e prirodzené. Ale najprv sú veci vnút-orné, t vorúvé, a a~. 
poto riJorgam.izačné, vonkaj"e. Vo[Ji!rejš-ie veci nesmú byť prvoradé. . 

Myllim, ,že sme sa zatiaľ v OTganizačnom modeli, o ktorom hovoríme, zaoberal! 
naozaj všetci všetkým. Najplľv určitú vec sekda premlroVlala, a potom posla1a hore
do predsedníctva. Ďalej sme to posunuli na výbor Tam sme sa nie vždy na úrovni 
vecnej istoty dalej veoou zaobera.li. Výbor to prípadne ešte nemal jasné, znova pri-· 
I)adne problém daikde poslal. A takto sme sa klrúti1i okolo jedného vývojového pro_~ 
cesu. Mnoho )'udí, mnoho hodtn - a niekedy, kým sme sa dopátrali podstaty vec1,:. 
bolo už hádam naozaj neskorro. 
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Myslím, že SSS len vtedy dačo zmoze, keď bude ideovou, a nie stavov~ou org~~ 
nizáciou. Podstatnosť a obsažnosť vecí t vorivo-ideových nesi e v sebe všetko, čim 
a ako potom idea skladateľskej tvor't_>y . ďa~ej žije. Čiže, ak. naša organ!izácda chce 
zásadné aj orgaíri'izačné veci riešiť , musí byt najmä ideová. Zatiaľ nemožno hov<iriť, 
že s·väz nič nevykonal. 

V DEZIDER K AR D O S : 

Myslím, že p!ľe buc].úan-os,f bude do určitej miery potrebné nájsť :- povedal by 
som - ide.álnu syntézu m edzi ideo<.I a tým stavovským, pretože c-el~om nE;!súh1asím 
so stanov iosikiom, že by sme boli výlučne ideovo~ o.rgandzáciou, i keď je to. prvoradé. 
Ale predsa n ás musí zaujímať, čo sa stane s tým, _ čq vytvoríme, ako t o pôjde ďalej. 
A 'to už súvisí s týmstavovským, Zaujíma· nás, kto · je_ v Pantone, kto je v HIS~e, 
kto je riaditeľom hudobného vydarvateľs,tva, riadi<teľom ~onzervatória al ebo iných 
hudobných inštdtúeií. · · 

IVAN PARfK: 

Nesupluje sväz ešte prácu dakoho iného, kto ju nevie r-obiť? Keby .totiž ' na ~KNV 
Stredoslovenského kraja na oddelení kultúry sedel niekto, kto sa t omu rozumie, 
tak sväzu vôbec nič nie je do toho, či sa tam divadlo zruší alebo nie. Keby tam 
existoval. A takýcht-o· prípadov vám vymenujem koľko· chcete. Teda nakoniec sú to 
žabo-myšie vojny, kde sväz vykazuje obrovskú činnosť a námahu, ale do tých sväzu 
vlasúne rrič nde je, pretože to by mali robiť iní ľudia. Preto sväz nerobí dostatočne 
to, čo by_ mal. · 

PAVOL ŠIMAI: 

Sväz má určité povinnosti voc1 svojmu predchádzajúcemu sjazdu, kde boli vlast
ne vyslovené závery, ktoré sa mali plniť. Sväz mal presne plniť závery svojho dTu
hého sjazdu, a teraz treba skúmať, do akej miery sa to podarilo. S om dosť sklamaný. 
že sa vlastne k tomu nikto nevyjadril a že sme sia hali do sfér mimo.sväzoiVých, na 
ktO!I'é sa ľahko môžeme vyhová,rať, že tam nemáme žiadny vplyv. A čo situácia 
vo sväze, ktorú dnes aj v poslednom 'okamihu - i keď nemám~ možnosť zmenU ~ 
máme možnosť hodnotiť? 

Zpráva komentuje celý výsledok určitými ciframi a hovorí, že asi na 10 % sa dá. 
povedať, že sa splnili závery sjazdu vzhľadqm na skl~dateľskú sekciu, alebo ak 
chcete inakšie, vlastné zámery skladateľskej sekcie došli na 10% uplatnenia. Teraz:. 
treba skúmať, prečo tých ďalších 90 % nevyšlo. Co . mňa najV:ia-c zaujíma, to j e 
nedostatok pLnenia úloh, ktoré nastolili závery II. sjazdu pr i uplatňovaní vnútro~ 
sväzovej demolm-acie. To je vec, ktorá je v n~šich silách; To nie j e podmienené' 
vonkajšími vplyvmi. Atmosféra a pra.covné metódy vo sväze sú presne také; aké!· 
formy členovda praktizujú. Vidí sa mi, že za celý čas exis tencie a žicvota sklada 
teľskej sekcie je jej vedenie odtrhnuté od členstva a že n iet žiadneho mosta medzí. 
týmito dvoma zložkami mimo písomného styku tajomníka sklada~eľskej sekcie, ktorý 
je 2'lameraný jednostranne. Tu neexistuje žiadny spôsob, ako prijímať podnety a iní
datívu členov, prípadne ju podchytiť alebo zaviesť do správnych kanálov, pretože 
niet takých fór, kde by sa iniciatíva členov mohla správne uplatnH. 

Mysleli sme, že nás spasia komisie, ktoré sa zriadili. Ale ja myslím, že je chyba, 
že tieto komisie sa zriadili, že nevznikli nejak:í'm organickým spôsobom. Podľa 
môjho názoru chýba za celý ten čas 3-ročného obdobia osobný k ontakt členov vede
nia s členmi, ktod nie sú vo vedení, pretože ak to beriem podľa seba a. vdem, bez 
členstva, v Ulľčitom or gáne sväzu, K.de mám áiko člen revíznej kom iSiie možnosť aspoň. 
dodatočne l1JaZľ!ieť do zápis1ní.c, tak by som ako radový člen sekcie musel · byť p;re-.. 
kvapený, čím všetkým sa vedenie skladateľskej sekcie zaoberalo, o čom som akQ 
jej člen nemal and potuchy, nemohol by som sa k tomu vyj&dríiť ani predtým anf 
potom. Myslím, že v tomto bý sá mohli hľ~adať korene letargie členstva a do istej
miery to z:namená nesp1nenie záveroiV sjazdu, pokiaľ ide o demoknatizáciu sväzového· 
života. 
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1/ DEZIDER KARDOS: 

V skladateľskej sek<li iboli vytvorené všetky podmienky, aby s:a sväzový život 
vytváral tak, ako s ito predstavujeme . .z;iar, členstvo nás sklamalo. To je najhoršie 
na veci. Od začia1Jk.u sme s:a o aktivizáciu snažili. Využili sme všetky možné formy, 
;ale zo strany členstva nebol absolútne žiadny záu jem. Na naše a:koie chodili dvaje.
·traja ľudia. Ako s:a má žiť potom sväzove? Ako s:a m á vytv<Xľíit kontakt? Ako sa 
má m edzi nami yytvoo:dť to prepotrebné fluidum kolegiality, kooré tak vážne bolo 
:naštrbené napr. pred II. sjazdom? Ako? 

Po IL sjazde som pí-saJ., ako si predstavujem prácu sekcie. Zia.ľ, veľmi málo sa 
't{)ho splnilo. Nebol absolútny záujem o spoluprácu. Neviem prečo? Tá obrovská 
a sym;pa<ti.cká vehemenda najmä mladých skladateľov, ktorá sa prejavila počas 
II. sjazdu spllasl.a ako bubl!i.nq. a my - tých pár ľudí, čo nás sem delegovali - sme 
sa sam itrápili. Amebolo nám to príjemné. Ale niekto to musel robiť, zatiaľ, oo VY 
ste komponoV~al!i. 'I\alk treba pozereť na vec. 

TEODOR HIRNER 

Vážení, myslím, že sme sa dostaLi práve ta, kde sa chceme dostať: t vorba a jej 
život. Ale nedostali sme sa k bodu socialistickej morálky, ktorá by nás mala sú
družsky, kamarátsky alebo priateľsky zväzovať. Chýba nám úcta človeka k i:loveku, 
chýba nám úcta k práci iného, a tak, ako si spomínam na tie aktívy, ktoré tu už 
boli, dosiaľ Sé:. tieto záleždtosti vynorili ako špinavé blato vo sväze skladateľov. A to 
je, m yslím, jeden z momentov, ktorý skladateľov nejako od seba odtŕhal. Osobne 
to tak vidím. Možno sa mýlim, no v tejto otázke morálky, v otázke povinnosti, 
v otázke úcty človeka k človeku vidím ako akýsi kameň na potknutie, kto.rý treba 
.odstrániť. Myslím, že ak sa nám podaiľí kamarátsky, priateľsky, s úctou pozerať sa 
na tvorbu i:ného, potom sa už nájdu aj formy našej aktivity. 

.JAN ZIMMER 

Pamätám sa, ešte ked bol profesor Suchoň !pl'edsedom, zriadil sa klub p r i sväze. 
Ta-m sme sa Ziišli po prehrávke, po koncerte a diskutovali. Dnes klub nemáme. Ale 
myslím, že by nebolo od veci zriadit znova takýto nejaký klub pri sväze, tak aJ.to 
majú novinárJ, spisovatelia, filmári, divadelníci atď., ikde by skladatelia prišli medzi 
seba, k<le by si povedali o svojich problémoch b ez pozvánky a ľudsky. Ci by nebolo 
možné takýmto nejakým gpôsobom pozdvibnút život sväzu, keby sme sa schádzali 
na takom mimoúradnom fóre? Vo sväze je malá možnost sa stretnút vo v-ornom 
čase. V takom klube by sa mohlo dis-kutovať. 

l DEZIDER KARDOS: 

To s:l skutočne veľmi vážne veci a nemali by sme ich podceňovať. Počas uply
nulého obdobia sme necítili kiolegiialitu, necítili úpr.lm nos.t: prísť a povedať, čo ma 
-:taží, čo ma hnevá atď. To sme práve chceli, bez zbytočného admilll!istro:vania . PokiaJ 
·sa život m edzi nami neupraví, nebude fungovať ani sekeia, ailli komis:i.a, ani sväz. 
:Prvý predpoklad, aby sme si začali verif, aby sme sa rozdeľovali na prog.resívnyoh 
a tradisíUiiJ.alistov, na mladýoh a starých, adornovcov, žd.QllOVOVC'OIV a podobné ne
_zm~ly. To by už malo presta·f. Jedine kvalita našej tvorby bude ·rozhodujúca! 
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JOZEF KRESÁNEK 

S LOV EN S KÁ 
HUDBA 
NA RÁZCESTí 

ROKY 1900 - 1918 

_ Po.jednávaf A o slov~nskej hudbe v rokoch 1900-1918 neprichádza ani t-alt muzfko
l~govt, a-ko skor kulturnemu historikovi. Hudobný historik tu temer nená.jde, čo by
s~ v pr~vom z~ysle slo.va žiadalo muzikologicko-historiografický prístup, no z kul
turno-htstorickeho hladtska tu ide o javy temer nepochopiteľné v c t • E .c 

· · . · t k' . . · en rc, urupy, 
am _me v :s .o IlometroveJ vzdtalenosti od Viedne, predstavujúcej ,iedno z 11ajdôleži-
tejšach ce~~ter hud~bného života a nositeľa jedných z najavantga rdnejších snažení~ 
v _hudbe, zd na zaciatku _:o. s~tor. národ, ktorý nemal ani najelementárnejšie pod-· 
mten~y a ~r~poklady zumstnovaf sa na týcltto snaženia.ch. v našom storoči sa.: 
uenas1el am Jeden človek celého tohto národa, ktorý by náležite ved"• č v· a . . ..... , o sa. v., 

Ie m a mde vo svete deje na špičke súčasného diania. Myslené, samozrejme, v hud-
be ako umení, a nie v klebetách, ako napr. že sa Ján Kubelík ožeru' l s mad' k 
~ľ bt'~ ars ou 
s ac tcn~u. Okrem tejto zprávy sa ešte dočítame o smrti Giuseppe Ver diho, 

0 
smrti 

maďarskeho bud. historika Abrinyiho, Gustáva Mah.lera s m alým nekroló 
o wagnerovských oslavách v roku 1913. 1.'oto bolo okrem niekoľkých drobn · hgom á & 

z ~esk~j hudby všetko, čo sa mohol slovenský čitateľ dozvedie! 0 hudbe :Oc sl::n: 
skych casopisov! 

Ako to možno pochopit a vysvetlif'l Nebolo by lepšie, keby sme 0 tom 
.mlčalí. 
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b sme "Sa nemuseli cíti( menejcenní a hanbif za .nepochop.teinú _zaostalosf? Vý-
ay · Sl k skum starších dejín hudby 18. stor. a ešte staršej hudby . ukazuje, že na ovens ': 
bol rozvinutý hudobný život a že sa na našom úzenú rodili dokonca prvky domáceJ 
t vorivosti viazané k slovenským Indom ako tvorcom. V starších dobách nemožno 
vra\:ief 0 nepocho-piteľnej zaostalosti, i ked si treba priznaf, že aj v starších časoch 
sa hlavné kultúrne centrá vývoj~ svetovej hudby vyhýbali nášm~ územiu. No bol~ 
j§me aspoň zapojení do svetového diania a mali sme svoje kulturne centrá, ktore 
v značnej miere držali krok s hlavnými centrami v Európe. 

Priam nepochopiteľná zaostalosC sa začala až po rakúsko-uhorskom vyrovnaní 
roku 1867 - teda pred sto cokmi - a. čoraz viac sa stupňovala až do začiat~u n~ho 
storočia, ked dosiahla obludné rozmer y. V českých krajinách sa od Oktobrove~o 
(líplomu roku 1860 začal nebýva lý kultúrny rozlet, ktorý smeroval k dobudov~lU 
osobitej českej n árodnej kultúry. V hudbe sa vtedy začínala éra Smetanu, Dvoraka 
a dalších. Na Slovensku sa však práve vtedy začala cesta spät v takých rozmeroch , 
že to cítime ešte dnes, skoro po päCdesiatich rokoch od oslobodenia. Tie~ rol~y 
a hlavne podmienky diametrálne iného vývoja v Cechách a na Slovenslm pnpoiDl
name najmä preto, lebo veci sa neraz chápu tak, ako ke~y Slovensko zaostávalo od 
vekov. Do šesfdesia tych rokov neboli rozdiely vo vývoji také veľké, no rakúsko
ahorské vyrovnanie znamenalo rozsudok smrti nad slovenským národom. Pred prvou 
s vetovou vojnou sme sa zmietali temer v agónii, ktorá by sa bola skončila smdou, 

neby( rolm 1918. 
v literatúre n ebola situácia taká zlá ako v hudbe, lebo literatúra mala jednak 

,staršie tradície už z obdobia štúrovcov a z dôb 'účinkovania Matice, a jedna-k to. 
:že literárne tvGrif a čítaf literatúru možno i na zapa.dlom vidieku. Podmienky pre 
pestovanie literatúry sa i pri všetkom útlaku našli aspoň na far;í.ch a kde-tu aj 

11 ostatnej roztr úsenej slovenskej inteligencie. Martin, Mikuláš a aj Praha predsta
VGvali v tomto ohľade i určité centrá, v. ktorých sa grupovali nadšenci a osnovatelia 
.nového vývoja. NG napriek tomu aj na pôde literatúry (ako aj v pGlitike) rýchlejšie 
.rástol počet či u ž neuvedomelých, či priam renegátov, n ež počet nadšencov. Bolo to, 
akG ked sa pláva proti dravému prúdu, ktorý je mocn ejší než sily plávajúcich . 
Apponyiovské školské zákony a n eslýchane dravé potláčanie akéhokGľve~ sloven
~kého prejavu strhávali so sebou otroka, zámerne vychovávaného vo feudalno-pod
danskom myslení. Maďarčina sa Gproti tomu vypínala ako panská reč, a kto sa chcel 
pokladaf na feudálnGm rebríčku za viac, musel hGvorif po, maďarsky. 

Hudba na úrovni vývoja v 20. stor. sa neobíde b ez opernej scény a symfonic
ltého orchestra, ČG je pGmerne nákladné. Na toto nebolo u nás ani pomyslenia. 
Medzi kultúrnymi centrami Uhorska dominovala Budapešt, tam sa všetko koncen
trovalo a - pravdu povediac - i madarské mestá a tobôž mad'arský vidiek bGli. 
na tom (pokiaľ ide 0 hudobnú kultúr u) skoro rovnakG ~ko sloven_ské _:r_nestečká 
a slovenský vidiek. Boli zaplavovan é maloburžoáznou kulturGu, nachadzaJUCOU vy
:Zitíe ponajviac l en v zábave a v sla-dkom sentimentalizovaní. Cigánska hudba, hra
j úca v kasínach, vinárňach a kaviarňach, túto kultúru pestovala predovšetkým hr_ou 
sladkobôľnych "h algató" a tempera mentných čardášov. Cigánska hudba čerpala sace 
z ľudových prvkGv, ale dodnes sa mnGhí m ýlne domnievajú, že je to ľudová hudba. 
Poprední maďarskí folklo.risti Ba rtók a . Kodály pouka zovali už od začiatku n ášh o 
:Storočia na rozdiel medzi maďarskou ľudovou hudbou a cigánskou ma loburžoáznou 
·hudbou. u nás toto , platilo tým viac, lebo u nás bola cigánska hudba · pred rokom 
.1918 zároveň jedným z dôležitých· madarizačn$,ch činiteľov, bola nositefo;m madar~
.začnej kultúry mestečiek na slovenskom vidieku. PatrilG k bontónu feudálnej pap..
.1ik.ej nadra-denosti vedief si zaspievaf · s cigánskou hudbou alebo si daf aspoň zahra€ 
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,_.do uška" maďarskú pesničku z Budapešti. BolG by načase podrobif historicko
sociologickému výskumu zástoj cigánskej hudby v maďarizačnom procese u nás. 
.Bol to rozhodne zaujímavý jav i sociá lno-psychologický súvisiaci s rozvojom _ bur .. 
:žoázie v Uhorsku. PGzor však! Nebola to záležitost maďarská alebo cigánska ako 
národná, ale zá ležitos t maďarizačná a maloburžoázna. Pod k epienkom módy Sl!
nastoľovala ako nenápadný prostriedok v službách pGlitiky ešte aj dlho po rGku 
1918. 

Práve to, že cigánska hudba bola súčasfou spGločenského procesu rozvoja malo: 
'buržoázie (hlavne drobných remeselníkov a živnostníkov), dooalo jej legitimá ciu 
i pre vstup do slovensky uvedomelej spoločnosti. Keby to bola býVala maďarská. 
kultúra a nič viac', neboli by ju pripúšfali do svojich radov. Ako však vieme, n ejest
VGvali augustové martinské národné slávnosti bez Cigána Plfu z Liptovského Mi
kuláša. On predsa tak jedinečne hral piesne "Nebanovala bych", "Nestíska j mi, 
8uhaj, rúčku" a iné sentimentálne piesne "do uška". Plfa oslavGval Vajanský, celý 
<!lánok o ňom písal taký puritán slovenskosti, ako bol Milan Lichard (v Nár. n o
vinách roku 1906, čiže IO rokov po jeho smrti). O Pitovi sa písalo v Slovenských 
'POhľadoch. Tlačou vyšli dva zošity Pitových trávníc. Najuvedomelejší ooporca ci
gánskej interpretácie slov. Jud. piesní Fajnor pri zhudobňovaní Heydukových p iesní 
C:.'ymbál a housle imitoval cigánske cifrovanie. Podobných cigánskych primášov ako 
Pito bolo veľa a družia sa k ním i primáši necigánskeho pôvodu (napríkla-d Samko 
Dudík). · . 

Všimnime si však úsilia s vyššími umeleckými ašpiráciami! Zatial čo si litera
túr a nežiada také náročné podmienky, na pestovanie hudby na výške európskeho 
' 'Ývoja by .si v 20. stor. bolo žiadalo mat Gperné divadlo a koncertnú sieň so symfo
nickým orchestrom. Nielenže sme ich nemali, ale nebolo ani najmenšej nádeje vy
tvGrif ich. Opern é divadlá v Bratislave a v Košiciach boli .tak ďaleko od slovenskej 
kultúry, že za ich s tenami sa možno ani nevedelo, že jestvuje nejaký slovenský 
nároo, tak ako ani slovenský národ o nich nič nevedel. Je to až neuveriteľné, ale 
bolo to tak. PretG pojem ná rodnej hudGbnej kultúry okrem a zda Jána Levoslava 
Bellu - preto aj utiekol zo Slovenska - nikto nevidel vo sfére takých žánrov a vý
razových prostriedkov, ktoré by si boli žiadali operu a symfonický orchester. Vrchol 
sa videl iba v spevokoloch a v spevno-klavírnych úpravách ľudových piesní. Ani 
tí, čo žili v Budapešti - a tam bolG okolo štyridsaCtisíc Slovákov - vo Viedni 
Bratislave alebo v Pra he, to nevideli inak. Slovenský hudGbný život sa v Budapešti 
sústreďoval v buržoázn ych a robotníckych spevokoloch, k torých podujatia mali čo 
do náplne rovnaký charakter ako pGdujatia vo vidieckom Martine a v Mikuláši. Boli 
azda len na vyššej technickej tírovni, nakoľko v Budapešti mali pre slovenské veci 
veľmi zanieten ého znamenitého huslistu Jána Zátureckého, klaviristku Lumincerovú 
a ďalších. Podobne mali technicky lepšie možnosti vo Viedni, ale ani tu nebola 
celková koncepcia podujatí iná. Popri salónnych a salónne virtuóznych skladbách 
hraných na nástrojoch na žiadnom poduja tí nesmeli chýbaf ľudové piesne v podaní 
speváckych sborov alebo sólove prednášaných so sprievodom klavíra alebo cimbalu. 

Z koncepcie a atmosféry týchto podujatí vyšiel Mik. Schneider-Trnavský, ved 
pos tupne študoval v Budapešti, vo Viedni a v Prahe .. Vo Viedni a v Prahe bol 
jedným z hlavných spolupracovníkov spomínaných spoločensko-umeleckých podujatí. 
Práca v študentskom spolku Detvan mu tak vymedzila funkciu jeho ·hudby: národne 
kriesitefskú funkciu ·pomocou ľudových piesní, že si vyššie umelecké 'ideály ani ne
mohGl nastoľovaf. Vítezslav Novák skomponoval v roku 1900 Son31tu erGicu a dva 
diely Slovenských spevov, o rok natG 25 slovenských piesní, v .rGku 1902. symf. báseň 
V Tatrách, roku 1898 bol predvedený Sukov · Radúz -a Mahulena. Všetko ·toto . by sa 
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už bolo malo odrazU v Schneidrovom umeleckom vývine. Lenže vzhľadom na slo
venské pomery by to, žiaľ, bola bývala práca do zásuvky písacieho stola. Ked' Suk 
a Novák písali spomínané diela, nemienili vytvárat slovenskú národnú hudbu, ale
komponovali skladby zacielené na české reprodukčné podmienky a pre českého
poslucháča. Do roku 1918 tieto skladby Slovákom nemohli pomôct. Hoci Schneider,. 
ako vidíme, zostal pod úrovňou potenciálnych možností, i tak bol vysoko. Na ~eho• 
l)iesne Slzy a úsmevy napísal v roku 1912 Lichard medzi iným toto: " .• • Schneider· 
tu pláva už plnou parou y širokom prúde internacionálneho hudobného modernizmu,.. 
ktorý úplne vyhostil kadejaké národné sentimentalizmy ·a kladie tú najslobodnejšiu: 
formu nad ducha. Takto píše ..• každý hudobný ,nadčlovek' • .. ". 

z čiech a Moravy pomáhali Slovákom do r. 1918 iba okrajové a na podobnej; 
amatérskej pôde sa pohybujúce ustanovizne a osobnosti. Iný kontakt by bol býval 
ťažký. Zo skladateľov pomáhal Já~ Polášek z .Val. Mezii'iči a Eduard Bartoníček. 
z Mor. Ostravy; ako teoretik a znalec ľudovej hudby prof. Alojz Kolísek z Hodonína. 
I•omocnú ruku poskytoval Roman Nejedlý. O Janáčkovi, ktorý sa tak činorode
zaujímal o sloveQskú ľudovú hudbu, nevedeli slovenskí hudobníci ani len to, že: 
žil. o slovenskej hudbe písal prof. Bramberger a prof. Zdenek Nejedlý. Viac na
politickom než umeleckom podklade usporiadali v Cechách a na Morave slovenské: 
večierky v rámci spolku Ceskoslovenská jednota. Aktivita. tohto spolku bola obzvlášt' 
intenzívna v roku 1908 po černovskej strefbe do bezbranných Judí. Kontakt s ná
ročným českým umením nebol však móžný. 

Rovnako nebol možný kontakt s Bélom Bartókom, hoci sa pokúšal nadviazat: 
styk s vydavateľmi Slovenských spevov, ako aj so Slovenským spevokol_om v Bu
dapešti. v roku 1910 ponúkol Bartók skoro zdarma vydavateľom Slovenskych spevov 
svoje zbierky slovenských ľudových piesní. Martinská redakcia odmietla spoluprácu. 
s Bartókom, pokladajúc jeho zápisy za zlé; Bartók, samozrejme, odmietol opravovat' 
zápisy. Korešpondencia a záznamy okolo tejto akcie sú trápne a svedčia o ignoran_t
stve rudí, ktori, žiar, za to nemohli, lebo to presahovalo ich rozhfadenost. Bartok. 
dal v roku 1916 spevokolu v Budapešti svoje úpravY slovenských piesní; ten ich aj: 
hodlal naštudovat, ale niet záznamu, že by sa boli realizovali. . 

Základným znakom estetických úvah o národnej hudbe bol našim vtcdajštm. 
skladateľom mesianizmus a samospasiteľnos,, čo bolo podobné ako mesianizmus 
v politike, s akou sa stretáme u Vajanského. Roznecovali ho dokonca i niektorí. 
inonárodní priatelia Slovákov, ako napr. Wiliam Ritter. Tento obdivoval slovenskú. 
pieseň "ako biblickú poľnú Jaliu, ktorá predčí i Salamúnovo oblečenie". úpenlivo
žiadal zachovaC ju neporušenú, aby mohla zostat srdcom a "slyšitelnou duší onech• 
zjevu" všetkého nielen slovanského, ale aj celoeurópskeho. Slovenská piese1i podla. 
názorov našich hudobníkov mala spasif čistotu slovanskej hudby, a preto mala podla. 
Licharda zostat neporušená ničím cudzím. Lichard o tom medziiným napísa.]: "A.f 
náš mladý hudobný dorast tedy • . . nech si pri svojich prácach pevne zapchá uši 
pred hudbou nám najbližšou, t. j . maďarskou a menovite nemeckou - nech čerpá. 
nadšenie z úst spievajúceho rudu nášho!" 

Až tak d'aleko sme sa dostali pret-o, že sme boli zgniavení: svojou nemohúcnos
fou sme mienili spasi( svet. Ci je to zákonité, že sa v agónii fantazíruje?· Alebo či. 
sme len v snahe zachraňovaf to naše zašli zákonite až k úplnému odmietnutiu všet
kého k čomu dospelo ľudstvo? Tažko nám dnes toto všetko pochopiC. No na druheji 
stra~e nám štúdium týchto faktov z jedného z najtažšich období života národa. 
(r. 1900-1918) ukazuje, že by nebolo múdre zamlčo~af tieto fa~t~ .. ~aopak, tietOo 
fakty nám musia byf dôležitým poučením - a mah by byt dolezitym poučením 
nielen nám, ale i tým, ktorí to zapríčinili. 
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Za 
Zoltánom 

Kodályom 

Maďarská, ale bezpochyby aj európska hudobná kultúra stratila v o-;obe 
:Zoltána Kodálya jednu z najvýraznejších um eleckých osobností. Nebol 
popri Bartókovi len najvýznamnejším maďarským skladateľom, ale aj 
všestranným pedagógom-vychovávateľom v najvlastnejšom zmysle slova ; 
·bol rovnako zanieteným učiteľom celej generácie maďarských sklad :tte
lov (temer päť desaťročí vychádzali z jeho triedy), ako a j vychovávateľom 
·celej maďarskej hudobnofolkloristickej školy, ktorá sa pod jeho p riamym 
vedením v Skupine pre výskum ľudovej h udby v Maďarskej akadémii 
.s tala pojmom v svetovej etnomuzikológii. Tento výchovný aspekt t reba 
najmä u Kodálya postaviť do popredia úvah nad jeho životným di 2lom, 
lebo takrečeno každý moment, podnet , tvorivý impulz bol u · neho sp ::>jený 

.so zreteľom výchovným. Nielen každé jeho nové dielo, ale aj celo2ivotné 
úsilie je nerozlučne spojené s obrodou a prestavbou maďarského hudol:l
n ého života, s regeneráciou maďarskej hudby, maďarskej hudobnej vý
chovy, s prestavbou celého všeobecného vzdelania v Maďarsku. Bol n ielan 

-ohnivým, nekompr omisným zástancom myšlienky obrody vzdelania v 1\-Ia
ďarsku, a le predovšetkým realizátorom a organizátorom tejto prestav>ly, 
ktorá priviedla maďarskú hudobnú pedagogik u na čelo celosvetových 
tendencií, pre ktoré bol napokon aj povolaný stať sa predsedom Mad oiJ.á
rodnej spoločnosti pre hudobnú výchovu. 

* * * 

Počiatky Kodályovho hudobného úsilia sa VIazu na Slovensko. Ako 
3-ročný chlapec prichádza najprv do Galanty a neskôr d o Trnavy, kde 
končí aj svoje stredoškolské vzdelanie. Tu sa v r ôznych krúžkoch 7Účast
·nuje na laickom pestovaní hudby- hráva spolu s M. Schneidrom-Trnav
.ským v k vartete, učí sa hre na klavír, husle a violončelo; v Trnave p íše 
.aj svoje prvé komorné skladby a tam verejne odznieva aj jeho prvé or-
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chestrálne dielo Predohra. Tu sa prvý raz vedome oboznamuje s ľudo
vými piesňami, ako 18-ročný zapisuje-notuje prvé slovenské ľudové pies
ne. Najmä západné Slovensko, kde prežil celé detstvo, sa mu stáv?=L 
centrom neskoršieho záujmu o maďarskú ľudovú pieseň, zbiera veľmi_ 
mnoho na Žitnom ostrove a v okolí Nitry. To je však jediné reálne spo-
jivo so Slovenskom -jediná neskoršia výraznejšia hudobná reminiscencia 
sú jeho Tance z Galanty, v ktorých nadväzuje na maďarské verbunky 
v cigánskej interpretácii. V Budapešti sa stáva. súčasne študentom kom-· 
pozície na Vysokej -hudobnej škole i poslucháčom filozofickej fakulty~ 
Svojou doktorskou prácou O veršovej stavbe maďarských :ľudových piesní 
položil r. 1905 vla~tne základy budúcemu záujmu i budúcej syntéze svoj
ho skladateľského tvorivého úsilia s maďarskou ľudovou hudbou. Roky 
častých študijných ciest do zahraničia, najmä do Paríža, sa prelínajú 
s intenzívnou pedagogickou aktivitou - Kodály ju vykonával najmä na 
Hudobnej akadémii v Budapešti - a s intenzívnou zberateľskou prácou 
ľudových piesní- Kodály ju začal roku 1905 so svojím priateľom Bélom. 
Bartókom. Táto posledná aktivita sa stala základom obrody celej maďar
skej hudby. Tieto cesty viedli vlastne k objaveniu dovtedy neznámeho 
a nedoceneného bohatstva maďarskej sedliackej hudby, ktorá sa napokon. 
v protiklade k malomeštiackej, sentimentálnej, cigánskej interpretácii 
maďarských populárnych, poloľudových piesní stala autentickým žriedlom 
pravej maďarskej hudby. Táto hudba sa stala v pravom zmysle slova 
materinským jazykom Z. Kodálya. Nezostáva len ornamentom, elemen
tom skladby jeho hudobnej reči, ale ozajstným základom jeho hudobného 
myslenia -a vyjadrovania. U Kodálya sa však väčšmi ako u ktoréhokoľvek 
iného maďarského skladateľa stáva pravou substanciou jeho tvorivého 
myslenia nielen hudobná substancia, ale aj maďaĽská poézia, literatúra, 
maďarské umelecké kultúrne povedomie. O tom svedčí jeho neobyčajne
rozsiahla sborová tvorba, ale aj programová symfonická hudba a jeho 
opery-spevohry. Kodály je celým svojím spôsobom myslenia, vyjadro
vania a prejavovania symbolom, ale i tvorivým realizátorom maďarskej 
kultúry a maďarského národného cítenia. Tento moment tým či oným 
spôsobom hrá rozhodujúcu úlohu v tvorbe každého východoeurópskeho· 
skladateľa, ako napr. G. Enesca, K. Szymanovského, L. Janáčka, B. Mar
tinu alebo generácie súčasných slovenských skladateľov. Nikde sa však 
domáce ľudové prvky nestali takým organickým elementom vlastného 
cítenia a vyjadrovania ako u Z . Kodálya. Ci to zapríčinil fakt, že Kodály 
bol vlastne aj neúnavným vedeckým bádateľom v oblasti maďarskej ľu
dovej hudby a vôbec i maďarského umenia, či to boli špecifické pod
mienky maďarského kultúrneho vývinu, či aj vlastné osobné koncepčné,. 
pedagogické i mentálne Kodályove dispozície, to sa dá ťažko s určitosťou 
rozhodnúť. Bezpochyby sa každý z týchto momentov nejakým spôsobom 
determinujúca podieľal na tejto skutočnosti. Kodály sa však jednoznačne
stal tým zakladajúcim realizátorom maďarskej hudobnej kultúry, hudob
ného umenia v takej výraznej podobe, v akej to možno ťažko povedať 
o niektorom zo zakladateľov národných hudobných kultúr iných európ
skych národov - o národných romantikoch 19. stor. Je to národná hu-
dobná syntéza na vedomých, takmer vedecky realizovaných a fundova
ných princípoch. I keď sa .tu núka i otázka, ako to bolo s B. Bar t ókom. 
v tonito smere, dá sa aspoň približne povedať, že. Barták vo svojom ume-· 
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leckom kréde oveľa viac rezonoval a reagoval na spôsob myslenia moder
ného európskeho, človeka 20. stor. najmä v polohe mysliteľskej - i keď 
aj uňho sa to dialo na báze výsostne národnej. Kodály vo svojej mysli
teľskej, umeleckej koncepcii vyjadroval problematiku i v ý chodoeurópsko
maďarský myšlienkový svet prostriedkami maďarskými. Bartók videl -
z maďarského pohľadu i prostriedkami silne poznačenými východoeuróp
skou hudbou, teda nielen maďarskými . - problémový svet európskeho 
človeka; rozdiely sú teda nielen v hudobných prostriedkoch, ale i v zá
kladných mentálnych a umelecko-koncepčných aspek toch. P ritom je za
ujímavé, že obaja tvorcovia podstatnú časť svojho život a išli súbežne 
v realizovaní mnohých spoločných pracovných projek tov vedeck ých 
i umeleckých. R. 1906 vydali spolu prvú zbierku úprav maďarských 
ľudových piesní Magyar népdalok, z ktorých pr vých desať čísel upravil 
B. Barták, druhých desať Z. Kodály. Pri názorovej výmene a predisku
t ovaní dôležitých umeleckých i vedeckých otázok. znamenali jeden pre 
druhého po celý život nesmierne mnoho, pričom však každý v konečnom 
dôsledku išiel svojou vlastnou cestou, ktorá by sa bola celkom inak u tvá
rala, k eb y nebolo bývalo toho druhého. 

* * * 

Charakterizovať hudbu Z. Kodálya je na prvý pohľad pomerne ľahká 
úloha; je vedená akoby bez problémov v jednej veľkej línii, bez, veľkých 
štýlových prelomov, zmien, dramatických erupcií, vnútorných k onfliktov, 
symbolických otáznikov. Výraznejšiu kompozično-technickú profiláciu 
možno vlastne vykázať asi na rozhraní r. 1920. Kým dovt edy sa Kodály 
sústreďoval na kompozíciu komornej hudby, na piesňovú a komarno
inštrumentálnu tvorbu (skladby pre klavír, I. a IL kvarteto, Trio, Serená
d a, sonáty), z jeho orchestrálnych skladieb to bol vlastne len Letný večer, 
z ostatných skladieb sborová tvorba. Od dvadsiatych rokov sa Kodály 
výrazne a jednoznačne . začína koncentrovať na s bor ovú tvorbu a na peda
gogickú literatúru (vokálnu), vtedy vznikajú aj jeho viaceré orchestrálne 
diela (Tance z Marosszegu a z Galanty, Concert o, Variácie na pieseň Vy
letel páv a jeho Symfónia z r. 1961). ·Túto periódu charakterizujú však 
aj veľmi výrazné diela symfonicko-vokálne - predovšetkým Psalmus 
Hungaricus (azda Kodályove najvýznamnejšie dielo), ako i spevohry: 
a opery: Háry J ános .(1 927), Sékelyské priadky (1932) a Czinka panna 
(1948). U Kodálya je zaujímavé množstvo transkri!bcií a v erzií p re rôzne: 
obsadenie, ktoré u väčšiny svojich diel zhotovil predovšetkým z hľadiskar 
rôznych reprodukčných možností, ale i na pedagogické ciele. Pedagogické 
dele a aspekty sa začínajú v Kodályovej tvor be uplatňovať najmä n a
sklonku .tridsiatych rokov. Ide najmä o tieto diela: 15 dvojhlasných cvi
čení, Spievajme čisto, Bicinia Hungaria (4 zväzky dvojhlasných cvičení), 
Cvičenie v komornej hre, ·333 -cvičení na čítanie, Pent atonická hudba, Tri
cínia (trojhlasné cvičenia) : 

Vo všetkých skladbách charakterizuje Kodályov hudobný štýl akási 
p rostá, jednoduehá vyjadrovacia forma; jasne kontúrovaná melodická 
dikcia, tematick á lapidárnosť metricko-ry tmickej štruktúry, · veľkciplochý, 
romantický, harmonicko-tonálny plán, ktorému však po vnútornej drob-
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nokresbe nech ýba napätie a členitá impresionistická mäkkosť. Základom 
K odályovho m yslenia j.e variačná tech nika, kontrapun kticky organizovaná 
polymelodika a farebnos.ť .- či už ide o jemne tkanú orchestrálnu palet u 
alebo o neobyčajne majstrovsky priestorove a far~.bne cítenú a vyda:tenú 
s borovú faktú ru . Pokiaľ ide o sborovú faktúru, v . tej to oblasti Kodály 
p atrí zrejme k najväčším majstrom 20. storočia, ktorý vedome n adväzuje 
na renesančnú polyfóniu. Sborová t vorba je aj základom celej Kodályovej 
tvorby; tá od polovičky tridsiatych rokov vzniká v intenzívnom kontakte 
s hnut ím zvaným Spieva júce Maďarsko, k torého iniciátorom sa stal Ko
dály. Z a takmer tri desaťročia vznikla v Maďarsku rozvinutá sborová 
interpretačná k ultúra , ktorá dnes patrí k európskej špičke v neposlednej 
miere aj p reto, že sa opiera o bohatý, umelecky náročný domáci reper
toár. Kodálvova tvorba vznikala teda v organickej väzbe s maďarským 
hudobným Životom, a v tom je aj j ej najväčšia sila, ktorá urobila z Ko
dály a n árodného skladateľa v tom najvlastnejšom zm ysle slova. 

* * * 

V roomanitej Kodályovej činnosti, rozvíj ajúcej sa popri jeho kompo
zičnom úsilí, stojí aj jeho práca vedecká, týk ajúca sa nielen načrtnutia 
základných teoretických postulátov pre maďarské hudobn ofolkloristické 
b ádanie - objavenie . maďarskej penta t oniky a jej vzťahu k ľudovej h udbe 
m arijskej, čuvašskej a inej, hľadanie stredoázijských paralel k maďarskej 
ľudovej hudbe, a~e a j vytvorenia organizačných predpokladov pre maďar
sk é hudobnQ.folklor iostické bádanie, vytvorenie p riaznivých podmienok pľe 
zberateľskú a klasifikačnú p rácu a napokon pre p ríprav u veiľkej edície 
Corpus musicae popularis . Hungaricae, ktorá priniesla doteraz v 5 zväz
koch neobyčajne zaujímavý a dôležitý maďarský hudobnofolklórny ma-
1eriál. Vy dal yeľa štúdií, prác, zbierok o, maďarských ľudových piesňach, 
d lhé .roky sústavne pracoval aj v h udobnok ritickej oblasti. J eho publi
cistické p ríspevky sa však v prevažnej väčšine týkajú problematiky hu
.dobnej vý<;hovy, ktorú sledoval počas svojho celéh o života s plný m za
nietením, .neúnavne a energicky . Išlo nm o to, aby majstr ovsk é diela 
svetovej i maďarskej hudobnej kultúry prenikli do všetkých k útov Ma
ďarska, do všetkých vrstiev, aby sa všetkým dostalo rovnakého h udobného 
vzdelania, aby mali v.~etci spoluúčasť n a duchovnom bohatstve, ktor é ume
lecké dielo poskytuj e-. 

Kodályovo životné úsilie je poznačené vedomím, že hudba . je n ielen 
•ušľachtilá zábava alebo len výpoveď skladateľa, ale jej etický zmysel je 
.aj v jej vý chovnej ú lohe. Ako mu n a týchto aspektoch záležalo, vidieť 
už aj z toho, že zostavil · mnoho školských spevníčkov, učebnice intonácie 
pre školy a napok on bol aj autor om všetkých školsk ých učebníc hudby na 
základnej škole. Kodályovu osobnosť m ožn o pochopiť len z tejto t otality 
jeho úsilia ak o skladateľa, v edca, pedagóga a organ izátor a, k toréh o in t e
gTujúcou základňou bola výchova národa h udbou, umením. Chcel ho viesť 
k vyšším etickým . a esteti.ckým ,m étam. Z toh to hľadiska je celoživotné 
dielo Z . Kodá ly a kompletne u zavr eté, bez pror ockých y idín, ale reálne 
.a r.ealizované . 

OSKAR ELSCHEK 
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Sú ludia, ktorí sú vefki, hoci nikdy nebývajú prví. Ale to nie je nas prípad • 
B oulez striefa vždy prvý - nie ináč ako ostatní - ale dokonalejšie. Talent mu 
dovoľuje nebáť sa r izika. Clovek by povedal, že sa narodil skôr pre vedu ako pre 
umenie. Nič neponecháva náhode, ale jeho racionalizmus neubíja v ňom cit. s exakt
nou presnosťou - veď bol pôvodne matematikom - vidí problémy, ba čo viac -
a. práve v tom je výnimočný - vládne tou jedinečnou schopnosťou veľkých rudí 
schopnosťou problematizovat i definitívn e i stot y in_ých. Ak väčšina ľudí ;idí svo§ 
životný zmysel v nájdení iluzórnej privátnej istoty, on hľadá svoju konfesiu v po
chybnosti. Pochybuje, a pr eto je; je, pr etože hľadá. 

"Nízka postava, skôr zavalitý ako štíhly, muž s plešinou a napoleónskym vystu
povaním, jajčí cigaru a budí dojem, že by najskôr mohol organizovať a viest f ran
cúzsku vládu. Sv ojou rozvážnos(ou a súča.sne nekompromisnostou vyvádza z konceptu. 
škrupulantov. Má najdrobnejšie písmo, aké som kedy v idel, býva v starom dome 
'1.' blízkostí Place de la Bastille, v byt e má niekoľko záhadných nástrojov, stôl, posteľ,. 
elektrický ohrievač a čierneho kocúr a. Na stenách K l eeove originály, v knižnici 
Rimbaud, Mallarmé a Joyce . .. a v sebe - ale kdesi velmi hlboko pod maskou r a
cionálneho civHistu - nosí svoje k rásne m uzikant stvo." T ak vidí Bouleza-človeka 
Robert Cratt. 
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A čo Boulez skladatel, exper imentátor, · avantgardista, wagnerovský. dirigent, 

·teoretik ... ? 

Spolu s Nonom a Stockhausenom tvorca a príslušník tzv. tretej generácie hudob
nej avantgardy - a predsa celkom iný. Osobitý polaritou svojej totalityr večne osci
Zujú.ci medzi rozumom a citom, originálne syntetizujúci dogmatizmus a toleranciu, 
J~radajú.ci vždy nové a nové a pritom s úctou prijímajúci to - nie staré, ale skôr -
·večné v umení; akoby sa nevedel rozhodnúť medzi jemnocitom rodeného Francúza 
-a konštruktivizmom tých, s ktorými udáva tempo vývoju, rovnako milujúci Mes
.siaenov konštruktivizmus ako Wagnerovho Parsifala, uvažujúc raz s filozofic~ým 
-chladom o hudobnom myslení dneška, ale súčasne citovo reagujúc na verše Mallar
mého - to všetko je Boulez, na prvý pohlaď azda najkomplikovanejšia a najroz
pornejšia osobnost dnešnej hudby, ale súčasne najoriginálnejšia · tým, že vie zniest 
ťažobu týchto rozporov, vie nájsť východisko, nevolí nihilistickú cestu Stockhausena 
ani kompromisy Nona, ale vždy znovu a znovu ako skladateľ teoretik i dirigent 
dokazuje sebe aj iným, že pokrok v umení je kategóriou kontinuitnou, že Nová hud
ba môže, ba musí zavrhnúť starý tvar, nie však zmysel umeleckého fenoménu vide
ný v ludskom vnútri a v jeho vyjadrení. 

Po Couperinovi, Lullym, Rameauovi, Berliozovi, Debussym a Honeggerovi je ďal
ším v retazi velkých Francúzov svetovej hudby. Ale' najviac má v sebe z De·bussyho 
a z Weberna. U svojho učiteľa Messiaena pochopil, že podstatou hudby je ?'ytmtts. 
Hudobný čas sa potom stane jeho osťl.dom, aby - poznajúc a pochopiac ho - po 
niekoľkých rokoch vytvoril práve vďaka pochopeniu jeho podstaty diela neobvyklej 
umeleckej sily. René Leibowitz ho rovnako ako H enzeho dokonale naučil dodeka
jóniu. Boulez sa však na rozdiel od d~siatky i~ýcfi;. ~dal strhnúť k mechlin3c~ému, 
aplikovaniu dvanásttónovej kompozíc;ie:· ale pren'iknúd' do jeJ' pÓdstaty, pochopH, že 
SchOnbergova dodekafónia zanechala jeho generácii .jeden veľk~ nevyriešenýL prob
lém. Schänberg vytvoril nOVý typ intervalóvých i;zti:di-ov: ale nevytvoril nový, týmto 
-vztahom primerany typ formy. Až u Weberna sa Boulez naučil vytvárat 'z nového 
intervalového materiálu mikrocelky o podobnej štruktúre, s ktorými pracuje na 
.spôsob univerzálneho kontrapunktu, čím paralyzuje amorfnosť dodekafonickej t ek
toniky. A konečne - no nie v poslednom rade - u D ebussyho nachádza pocit mo
:rálneho oprávnenia svojho francúzstva; toho jedinečného a neopalcovaterného spô
.Sobu videnia a cítenia toho, čo je ·medzi javmi a. náladami, toho, čo j e skôr neurčité 
a nedefinovatelné, tohó, o čom treba hovori( tlmene a v pianissime, toho, čo nie je 
možn-é vykresliť jasne, lebo ostrý jas výrazných farieb by zničil videný predmet . 

Hoci v p ovojnovom chaose začína akó typický eu1·ópsky konštruktivista expresív
·nou II. klavírnou sonátou ( 1948 ), vzápätí pochopí osudovosť pol-oženia povojnovej 
ava:ntgardy: nemožno bezo zvyšku prebrať nič z minulosti ani z prítomnosti, ale 
Tovnako nemá zmysel povrchná negácia bez pochopenia vnútornej nevyhnutnosti 
-vzniku nového typu myslenia. S presnosťou matematika a s i n tuíciou umelca začína 
v každom diele riešiť jeden z otvorených problémov a impulzov Viedenskej školy. 
V Polyphonie X ( 1950) organizuje farbu a zvuk nástrojov, v o Visage nuptiale ( 1952) ,;y
užíva všetky možnosti J:udského hlasu medzi spevom a rečou, aby v tretom die Ie tohto 
obd.obia - v Le Marteau sans Maitre (1954) dospel k umeleckému uplatneniu všet
kých doterajších fenoménov novej techniky v polohe akéhosi n eodebussyovského 
abstraktného impresionizmu. Neobvyklé nástrojové zoskupenie (flauta in G, xylo
·rimba, gitara a bicie) spolu s altovým sólom predstavujú jedno z unikátnych diel 
.serializmu, v ktorých najavantgardnejšia technika stojí úplne v službách Citovej 
·:~--ýpovede 11-melca. Prchavý svet vidín, neurčitost snov a rozmazané kontúry skutoč
:nosti nachádzajú. v nuansovitej technike Boulezovho serializmu svoje plné umelecké 
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:.:dôvodnenie. Potom - akoby týmto dielom chcel zavŕši( niekoľkoročné hnutie európ
.skej avantgardy - píše akúsi Magnu chartu serializmu, dva monumentálne cykly 
pre dva klavíry Les Structures ( 1956 ). Podstatným pre Les Structures nie je - ako. 
.JJa zdá a traduje - len totálna serializácia, to znamená prísne radové koncipovanie 
všetkých parametrov (výška, dynamika, artikulácia), ale _predovšetkým umelecký 
.dôkaz konštruktívnej schopnosti hudobného rytmu. V tomto diele kodifikuje Boulez 
celkom nový typ kontrapunktu, v ktorom .,zodpovedným" elementom za celý formo
-tvorný proces prestáva byt interval a stáva sa ním rytmus. Výsledkom takéhoto 
·prúdenia rytmických štruktúr je celkom nový charakter hudby, nové farby a kom
binácie, ktoré nikdy nemohli vzniknúť z kompromisu, ale naopak, iba vnútorne 
jednoznačne zdôvodneným popretím doterajšej symbiózy rytmu a interv alu. V I m
provisations sur deux poemes de Mallarmé (1958) sa stáva stredobodom skladate
.rovej pochybnosti nielen vztah parametrov, ale aj celková koncepcia hudobnej for
·my. Boulez zavrhuje schému, improvizuje formu, podobne ako doteraz skladatelia 
·improvizovali mativicko-tematický priebeh, ale - a v tom dokázal svoj veľký t alent 
- ani táto improvizovaná forma sa nestáva chaosom, lež celkom novým druhom 
procesu. Je to možno práve preto, že ide o dielo, ktorého prvotným účelom nie je 
:technická manipulácia s formou, ale spôsob nájdenia adekvátnej formy pre vystih
nutie nálady Mallarméovej poézie. Náladovo vzniká dielo, o ktorom Stuckenschmidt 
.hovorí, že: " ... ktokolvek mohol zhudobni! Mallarmého verše, ale nik okrem Bouleza 
-nemohol Mallarmého vyjadrit". Od Improvisations sur Mallarmé j e už l en krok 
k III. sonáte pre klavír ( 1959 ). V dejinách hudby 20. storočia bude mat III. sonáta 
význam objaviteľský, i keď sa vždy budú viest spory o jej umeleckeJ hodnote . . Asi 
tak ako Schänbergove Tri klavírne kusy, Varesove Ionisations alebo Stockha.usenO'i.'e 
Elektronische Studien. III. sonáta dovršuje B oulezov proces problematizácie hudob
·nej formy, r ieši .svojsky jej niekoľkoročnú krízu a navrhuj.e radikalistické riešeni<!. 
Forma prestáva byt najkratšou spojnicou dvoch energetických rozdielne položených 
bodov, ale má byt valným priechodom od jedného k druhému. Forma prestáva byt 
daná, ale pred poslucháčom sa vždy nanovo tvor í. Poslucháč je vždy nanovo· sved
kom akéhosi "work in progress". Potom prichádza séria diel od Poésie pour pouvoir 
- deilo riešiace problém spriestornenia hudby až po najnovšie dielo Éclat, ktoré 
.zamestnáva v týchto dňoch k r itikov z celého sveta. Každé z nich prináša nový 
problém a súčasne pokus o jeho umelecké riešenie . 

T eda ozaj iba technické experiment·y? 

Na rozdiel od mnohých iných sú umením. Umením do tej mier y, do akej je 
ich autor statočným umelcom, posadnutým jedinečnou snahou nájsť nielen nový, 
ale i p1·imeraný tvar pre súčasnú. hudbu, ale vždy tak, aby neprestala byt hudbou. 
Nezmyselná dilema hudby a kompozičnej techniky, k torá p-rivádza vývoj avantgardy 
v posledných rokoch do neriešiteľnej krízy, je jedným z faktorov, ktorý Bou leza 
1tajviac znepokojuje a ktorého riešeniu obetuje svoj život i kariéru. Sám o tom 
v novembri 1966 v Le N ouvel Observateur hovorí: "Zdá sa mi, že sa nachádzame 
vo velkej krize. Každý zotrváva na svojej úzkej pozícii , ktorú. -prebral a ktO?·ej iba 
U'IJeril, a tak sa stáva jalovým manieristom. Jedni sú. špecialisti na glissandá a i n í 
·na použitie vibrafónu. Každý každého imituje, každý komponuje namiesto toho, aby 
-tvoril. Ale kde ostala pri tej všetkej šikovnosti desiatok skladateľov hudba, pret;o 
.JJa z tých všetkých techník nepíšu skladby, ktoré by mali nejaký umelecký zmyse!? 
Cudujeme sa, že ešte nedošlo k syntéze, ale ako k nej m ôže d6jsť, keď nikoho neza
·:ujímajú všeobecnejšie problémy a.ko problém zaplniť partitúru notami?" 

PETER FALTlN 
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PIERRE BOULEZ ODPOVEDÁ 
NA JANUÁROVOM ZÁJAZDE SYMFONICKÉHO ORCHES- . 

TRA B. B. C. V PRAHE Ú<ČINKOVAL JEDEN Z "NAJVÝ

ZNAMNEJŠÍCH SúCASNÝCH SKLADATEĽOV A DIRJ

GENTOV PIERRE BOULEZ. ·PRI TEJTO PRÍLEZITOSTI 

SME MU DALI NIEKOĽKO OTÁZOK TÝKAJÚC1CH SA 

JEHO PRÁCE, DNEŠNÉHO HUDOBNÉHO ZIVOTA A S TÝM 

SÚVISIACICH TVORIVYCH PROBLÉMOV. . . 

Máte ako dirigent stále zamestnänie? 

Bývam v Baden-Badene a spolup:mcujem s rozhlasovým orchestrom Sudwest
}'un.k. 

Ako sa znáša persollálna únia skladateia a dirigenta? 

Dosť tažko. Teraz však chcem clirigovande obmedziť, aby som sa mohol viac ve
novať kompozícii. 

čo vás priviedlo k dirigentskej činnosti? 

Ako dirigent dostanem lepšie orchestre a môžem s·VOJe veci predvádza! 
s prvotriednymi telesami. 

Aký súbor ste mali v Le Domaine Musica!? 

V Le Domaine Musical účinkujú hudobníci, ktorí hrajú v iných orches,11roch,. 
a v Le Domaine Musical iba príležitostne, lebo by si nezarobilii. na ždvobytie. Pracu
jem s nimi už t·rinásť rokov a myslím, že sú veľmi dobre vytrénovaní na Novú. 
hudbu. 

Ako ste sa s nimi dostali dohromady? 

Vybral sotn si ich. 

Považujete americké orchestre v porovnaní s európskymi za oveľa lepšie? 

Niekoľko špičkových orchestrov je vynikajúcich: Boston, Cleveland, New York,. 
Chicago, Philadelphia. Ostatné sú priemel1Ilé. Ale tie najlepšie nehtrajú Novú hudbu .. 
Amerika nie je raj. Niektoré veci nemožno ·robiť len na dve skúšky. S komorným 
obsadením 15 ľudí ako v Le Domaine Musica! možno pracovať bez viacerých skúšok,. 
ale pri sto ľuďoch je to , už problém a ťažkosti narastajú. 

Majú sa teda skladatelia ohraničovať skôr na komornú tvorbu? 

štátne orchestre sú menej obmedzené. V NSR majú štátne orchestre 10 dní 
skúšky, čo stačí na všetko. Normálny symfonický orchester musi a:ranžovať program 
tak. aby pri dvoch Iahkých, beŽlných programoch mohol nacvičiť jeden ťažký. Keď 
namiesto štyroch až piatich skúšok nacyičíte bežný program za tri skúšky, ušetríte· 
pre tretí koncert dve skúšky navyše. No práca s koncertným orchestTom vyžaduje 
väčšiu opatrnosť než práca s orchestrom rozhlasovým. 
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Va'še parížske :naštudovanie Vojcka vyvolalo veľký ohlas. Kde ·ste v poslednom. 
čase dirigovali a aké máte ďalšie plány? 

Dirigoval som v Bayreuthe Parsifala a teraz mám s bayreuthskými sólistami 
Bi-rgitou Nilssonovou, Wolfgangom Windgassenom, Chris tou Ludwigovou a ostat~1ými 

. dirigovať Tristana v Japonsku. Vojcka som n ah ral na dosky spoločnosti CBS a pre 
túto spoločnosť mám postupne nakrútiť súborné dielo A. Berga vrátane oboch opier 
a asi po dvoch ·rokoch .. opäť súborné di:elo' A. Weberna stereo. v budúcom roku mám 
naštudovať vo viedenskej štátnej opere Lulu. Dúfam, že to pôjde dobre. P ôvodn'" 
bola plánovaná réžia. Wielanda Wagnera. Teraz neviem, s a.l{ým režisérom to budem. 
robiť. Pri tejto pr íležitosti, mám opäť prísť do Prahy na Pražskú jar 1968 a dirigovať. 
svoje Eclats. 

Kde ste dirigovali svoje posledné diela? 

Doubles a Éclats som predvdedol so symfonickým orchestrom Sudwest-Funk. 

Aký je Váš názor na Vaše doterajšie nahrávky gramofónových platní? 

Nová stereo nahrávka Marteat,; sans Maitre pre spoločnosť Harmonia Mundi je 
Yeľmi dobrá. S predošlými nahrávkami som nebol spokojný. Bolo to prvé obdobie. 
keď som dirigoval nahrávanie mv;fch predvedení. Tým som sa stal dirugentom. . 

Pravda, už predtým ste dirigovali v divadle ~. L. Baraulta, ktorý sa o tom zmie
ňuje vo svojej autobiografii. 

S Baraultom sme stále veľkí priatelia a práoou v jeho divadle som získal veľké 
skúsenosti. Podľa vzoru divadelných skúšok som sa naučil, ako prakticky skúšat 

·s ľuďmi, a súc dirigentom usilujem sa· myslieť ako režisér podľa Bar.aultovho vzoru. 

Ako vyzerá Vaša ostatná práca? Plánujete druhý diel Hudobného myslenia? 

Nedávno som viedol kwzy lwmpozície. Co sa týka druhého dielu Hudobného 
myslenia, je už temer hotový a chcem ho dokončiť v najbližšom čase, len čo sa 
trošku uvoľním. Chcem teraz menej dirigovať, aby som ho mohol dokončH a aby 
som ,mohol viac komponovať. 

Môžete nám prezradiť niečo bližšie o druhej časti Hudobného myslenia? 

Nie je zameraná tak prakticky ak() pr vá časť. Hovorí v,iac o estetike, poC'tike 
a ideách, o teórii a koncepcii hudby všeobecne s historickým úvodom o hudbe okolo 
roku 1950. Ukáza'! som tu, v čom tkvel obrat v hudbe vzhľadom na estetické prin
cípy, čo bolo mojím prínosom a aké estetické hľadiská má hudba hľadať dnes, aká 
je jej súčasná estetická pozícia, slovník pojmov, súvislosti s ostatným umením, 
s literatúmu a maliarstvom, ako ich preniesť na hudbu. 

Máte na mysli trebárs súvislost hudby s abstraktným maliarstvom? 

Hudba má vzťah ku všetkým umeniam, nielen k abstraktnému maliarstvu. Nová 
hudba korešponduje aj s vývojom vedy, čo z·namená myslieť v určitom smere, v ur
čitom procese. 

1\lyslite . tým teóriu informácií? 

Teória informácií je vedecká teória. Môže nám poskytnúť metódy na myšlienkov~ 
procesy. No nemôžeme sa nimi nechať len fascinovať. Nie sme vedoi, ale rozhodnG 
musíme vedieť, čo sa deje, a z toho tažif. . 
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Ako sa pozerát e z tohto hľadiska na pokusy prof. Hillera v Illinoise s computer 

music? 
Tieto eXrperimenty sú ve!mi dobré, ale výsledky slabé. Chyba je v tom, že metódy 

teórie informácií nemožno prenášať doslova. Musí t o byt hudobná myšlienka. Vedu 
nemožno transponovať do hudby. 

Ako sa v súvislosti s vývojom nových zvukových prostriedkov pozeráte na mož
nosti symfonických orchestrov? 

Zivot symfonických orchestrov sa musí transformovať, aby mohld žít ďalej. Mys
lím, všetkým nám je jasné, že s doterajším repertoárom sa ďalej íst nedá. Má svoje 
publikum, ale viac sa s ním robiť nedá. Na koncerty modennej hudby treba anga
žovať veľa pomocných síl, ktoré sú velmi cioc'ahé a ekonomicky komplikujú situáciu. 
~l'reba vybudovať telesá, ktoré hy boli uvoľnenejšie. Aj teraz, ak chcete robiť Mo
.zarta,- musíte veľa členov orchestm p os.lat pt"eč. Dnešný orcheste~.· je konci.;pova,ný 
na hudbu okolo roku 1900. Musí sa premeniť na skupinu špecialistov. Ako málo je 
napr. vhodný pre hudbu 17.-18. storočia! Lepšie než koncertm.á prevádzka to zat ia! 
môže robiť len gramofónový priemysel. 

Považujete za možné obohacova( zvultové prostriedky Novej hudby prvkami 
orientálnej a africkej hudby? 

Orientálna a africká hudba -nie je na pódiu alebo na javisku živá, a nemá zmy
sel. Napríklad hudba k ohňu z ostrova Bali pôsobí na javisku umel e. Prirodzene, 
:pri jej predvádzaní možno urobiť akúsi výstavu, ale vcelku vyviera táto hudba 
z iných životných podmienok, nie je určená na koncertné predvedenie, a keď ju 
odlúčime od sociálnych p odmienok jej predvádzania, znie zle. 

Nemožno teda obohatiť našu hudbu jej prvkami? 
Obohacovanie je možné, ale skôr v zmysle koncepc-ie tejto hudby, iiilozoficky, 

v čase a vo zvuku, teda skôr ideami, najmä nie napodobi'lovaním. 

Možno by sa dalo na ňu nadviaza( takým spôsobom, ako nadväzoval Bar tók na 
ľudové hudobné kultúry východoeurópskych ná rodov? 

Dnes nie je taká situácia ako v časo<:'h Bartókových, a aj on tam, keď nadväzoval 
na !udové hudDbné kultúry, nebol najlepší. Najlepší je tam, kde mal vlastmi kon
cepciu: I. klavírny koncert, II. klavÍD."ny koncert. Tanečná suita a podobné skladby 
nie sú také zaujímavé a znejú príliš provinciálne. Taký spôsob komponovania zod
povedá duchu nacionalizmu ako typickému fenoménu 19. storočia, keď vznikla česká 
~kola, ruská škola, keď jej predstavitelia chceli mať vlasteneckú hudbu. Do 18. sto
ročia bola hudba na internacion álnej úrovni, čo považujem za zaujímarvejsie. Ľudorvá 
hudobná kultúra ma, prirodzene, tiež zau jíma, ale vlasteneckú záležitost s národnou 
hudbotl považujem za veľmi umelú. 

Co súdite o možnostiach elektronickej hudby vzhladom na nové _-zvukové pro
striedky'? 

V tejto oblas ti sa doteraz veľa neurobilo. Mať skutočné štúdio je totiž veľmi 
nákladné. Najlepšie, ktoré som doteraz videl, je Siemens v Mníchove. Stúdio v Ko
líne n. R. je málo vybavené. Posledné Stockhausenove práce, ktoré tu VL'ln·ikli, sú len 
prepracovaním hlasov. Stále totiž nebola zodpovedaná otázka, ako robiť hudbu na 
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_prístrojoch, na ktocých človek nemôže hrat, a to je koreňom mnohých vecí, ktOTé 
;treba vyriešiť. Inakšie tu ostáva len ilustrovaný trik. Elektronická hudba sa totiž 
robí na prístrojoch, ktoré nie sú kDXÍ.cipova·né pre hudbu - alw sínusový generátor 

- ale svojím určením sú meracie prístroje. Dokiaľ nebudú zostro~ené skutočné 

-elektronicke hudobné prostriedky, tak ma to príliš nezaujíma. Výroba zvukov nie je 
zatitaľ lepšia než pred 15 rokmi, a v tomto smere sa nedosiahol nijaký pokrok . 
. Apa;zoatúcy musia byt hudobné svojou koncepciou, ktor á je zatiaJ iba technická. Tak , 
.ako boli v~obené husle schopné produlwvat hudbu , t reba vyrobiť elektrický prístroj 
na hudbu, kli-.."'!ľá je dosiaľ iba vedľajšou aktivitou týchto apaa:atúr. 

Ako sa pozeráte na kombinácie elektronických prvkov s tradičnými nástrojmi? 

Kombinácia je možná, keď sú obe strany na roVInakej estetickej úrovni. Pokiaľ 
je orchestrálny zvuk kultivov-a!Ilejší než elektronika, tak to nemá význam. Zatiaľ je 
--v. tom kapantná diskrepancia . 

Co si myslíte v sú vislosti s elektronikou o možnosti, že skladateľ môŽe plánova( 
·nové, doteraz nepočuté zvuky? 

Elektroakustické pt'Ístroje m ožno veľmi dobre automat12Jovat pomocou computeru. 
..Ak skladateľ nemá vopred preds·tavu počúvacieho procesu a koncipuje tóny abstrakt
né, treba pomocou computerq urobiť celé rady týchto tónov pre kontrolu, ČD zatia! 
'bez strojw nie je možné. Stúdiá sú dosiaľ obuvníckymi dielňami s obmedzenými 
'Prostriedkami a pracujú s n áhodou. Vzdávajú sa teoretických koncepcií a uspokojujú 
:sa so stereotypnými zmenami. pomocou modulátora, čo je umelé a povrchné r iešenie. 

Pravda, štúdio by bolo podľa Vašich predpokladov veľmi nákladné. 

V IlLinois má štúdio k dispozícii computer na 3 hodiny týždenne, a to celkom 
.stačí. D<lbré štúdio by potrebovalo asi 3-4 dinžinierov majúcich fantáziu, ktorí vedia 
:niečo nájsf. Bolo by potrebné urobiť z nich skutočných maj~úrov, ktorí vytvárajú 
:hudobný nástroj. 

Aký je váš názor na par ížske štúdio? 

Parížske štúdio je tiež veľmi povrchné a amatérske a jeho výsledky sú stále 
IT'JVnaké. Schaeffer nie je hudobník. 

Ako sa pozeráte z hladiska rozvoja nových zvukových prostriedkov na Cagea? 

Cage je môj dobrý priateľ. Pripadá mi ako Satie našiah čias. Má zaujímavé ná
·:r.ory na pojatie zvuku. Jeho skladobná technika im však nezodpovedá. Hrá sa len 
-so zaujímavými ideami. Keď má skladateľ myšlienky, musí mať jasno o zvukovej 
teórii, čo je slabinou Cagea i Schaeffera. Sú schopní existovať len v rámci určitej 
.sor:iologickej skupiny, ktorá akceptuje ich idey, ale nie ich hudobnú reč. Dialektiku 
hudobnej reči treba chápať tak, že musí mat svoju gramatiku a slovník. Nemôže byt 
·neartikulovaná a musí v nej ísť o p roces identity. 

Co si myslíte o al eatorike a o ďalších možnostiach vývoja hudobnej reči? 

Zneužívanie bicích nástrojov je možno veJmi ľúbivé. Pr e mňa v tom však netkvie 
-sloboda. Dialektika vztahov medzi prvkami rečí musí platiť od začiatku až do lronca, 
·Od jednoduchých foriem po veľké. · Inakšie sa clustery a zvukové fa:rby stávajú cel
.kom vonkajšími a nezaujímavými, lebo nesmerujú k jadru veci. Aleatociku som 
_použil prvý raz j.a, a preto môžem o nej hovorit. Musí byt upevnená písanými p.rv
ko.mi, inakšie sklzav·a na povxchu a nie je skutočnou .rečou, ale len ako zlá comme
<dia deľ arte alebo zlá zábavná hudba. 
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Aký je váš názor na možnosti improvizácie v Novej hunbe? 

Hudobníci hrajú' to, čo počujú alebo čo počuli. Keď majú improvimvať, tak sú 
stratení. Prv, než som odcestoval do Prahy, hovoril som v J...10ndýne s režisérom 
Petrom Brookom o tom, ako treba viesf aj hereov. V určitej chvíli sri mys:J..ia, že 
sú veľmi bohatí na nápady, a keď potom majú ísť ďalej, sú stratení. R ovnako je to, 
aj s hráčmi. Nemôžu nájsť originálne idey. lebo potom by už boli skladateľmi . 

Alm sa v tejto súvislosti pozeráte na Stockhausena? 

Shookhausen je naj.lepší hudobník, akého poznám. I keď nesúhlasím s jeho nie-· 
ktorými myšLienkami, vždy ma fascinuje jeho túžba, s akou chce zakaždým robiť 
niečo iné·, hoei 'niékédy hádam s· určitou n.iivJ.tou. Ak chceme každý ra:Z počuť niečo 
iné, vedie to k extraváganciám a trošku to p1ináša so S·ebou nebezpečenstvo prrimi
Uvizmu. Ja osobne som oveľa sebakritickejší. Stoc.khausen má menej zábral!l. 

Keby sme azda uviedli nejakú historickú paralelu medzi Stravinským a Stock 
hansenom, tak u Stravinského existuje .vždy určitá jednota pre niekoľké diela, napr. 
ruskej alebo novoklasickd periódy. U Stockhausena znamená teda každé dielo tak(L 
periódu? 

Stockhausen predovšetkým neskáče zo štylu do štýlu. Jeho dielo je oveia ucele
nejšie. Má veľa ideí formálne spätých prísnou jednotou. Dialektika jeho hudobných 
ideí smeruje k rovnakej konštrukcii. Stockhausenove myšlienky sú v abstr>akcii 
silnejšie než v realizácii. Je maximálne origi!nálny v myšlienkovom procese. Objavil 
a prišiel na veľmi veiľa vecí, ale v realizácii to nie je také silné. Jeho tvorivé kva
lity obdivujem. Má veľa obro.dzujúcich myšlienok, ktorých rýdzo muzikálne usku-
točnenie je slabšie než . zámer. . ' . ' . 

V septembri bol Stockhausen u mňa týždeň v Badene a mali sme dLhé rozhovory 
o jeho skladbe Punkte. Myslím, že prij,al niektoré moje podnety. 

Pokiaľ sa týka Stravinského, tak jeho novoklasickú periódu pov;ažuj.em za velmi: 
slabú. 

Mohli by ste nám povedať niečo o Stravinského poslednej skladbé Variácie? 

Dirigoval som ich teraz v predvedení Berlínskej . filharmónie. Je to úžasné, čoho 
je taký človek schopný v tak pokročilom veku, hoci štrukturálne je kvalikl tohto 
diela sporná. Nie je to niečo ,celk'Om nové, ale do určitej miery podľa Weberna. 

Ako sa pozeráte vzilľadom na prostriedky Novej hudby na ďal!iie možnosti hu
dobného divadla a opery? 

Pre mňa zatiaľ opera neprichádza do úvahy. Niet t u operného div;adla. Aj divadlo 
aa musí renovovať. Musí sa orientovať na nový.ch autorov : Ionesca, Becketta. 

f 
Co si myslite o Nonovej Intolleranzi? 

Non-o mi nebol taký blízky ako Stockhausen. Ostatní hudobníci ma zaujímali
menej. Intollel'a:nzu poznám iba z pa:rtitúry a z fotografH inscenácie. Je politicky 
veľmi poVTchne angažovaná. Ako keby som napísal pred desať rokmi operu o vojne· 
v Alžki. Dnes by tomu už nik nerozumel. Nie je to vydarené dielo, ale uberá sa. 
správnym smerom. 

Nezdá sa Vám, že aj libreto Lulu je oproti Vojckovi do určitej miery zastaran~ · · 
a jeho problematika cudzia terajšiemu obe~enstvu? 

Určite, Vojcek je z tohto aspektu oveľa l epšie dielo. Celý problém opery je·· 
v otázke správnych proporcii v správnom momente. 

Zapísal: J a r o s l a v B u ž g a. 
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.·MIROSLAV 
,BQZD~CH 

PROBLEMY 
koncertnej piesne 

Ročník Slovenskej hudby 1965 ma:J. byť venovamý otázkam koncertného umenia 
to bol veľmi záslužný úmysel redakc!ie. No počet prfspevkov do ankety o koncertnom 
umení signaliZJoval zvláštny stav: alebo v tejto oblasti problémov niet, alebo sa kon
·certní umelci necítia dobre s perom v ruke. Bude to asi SKÔr to druhé - v "kuloá
roch koncertého umenia" sa o problémoch a nedostatkoch vie. 

PÍŠ'e a hovorí sa o kríze k!once:rtného života i o kdze vokálnych kornceriov. Ne
·chcem sa k týmto hlasom pripojiť s ďalším žalospevom - chcem sa pokús!it analyzo
vať n iektoré javy a príčiny v koncertnej oblasti Irine najbližšej - v piesňovej i J1tef
pretácii. 

Pri písaní tohto článku · som zistil, že s ohiadom na súčasnú situáciu a prax 
.musím v m..'lohých miestach ['OZvádzať a zdôvodň·ovať tézy, k toré by vlastne m ali 
byť samozrejmými a:x.ióm.ami. Žiaľ, súčasnosť presvedčuje o tom, že pravdepodobne 
bude potrebpé niektoré tieto "samozrejmosti" ešte veľa ráz opakovať. 

Ako spevák-interpret sa nemôžem zaobe11ať krízovými javmi z hľadiska sociolo
gického, ani nemôžem l.'ozobera.ť zm eny v psyc.;hike obecenstva. P r eto hladiem zá
k ladnú otázku takto: 

Má svoj podiel viny na súčasnej situácii a j spevácke ume 
.n ie ? Inými slovami: Do akej m li ery sme v i nn í na kTíze konce ·r tnej 
piesne aj mY, sp e v .á ci ? 

Podľa m ojej mienky by úprimná a objektívna odpoved mala znieť asi takto: 
Speváci (ako ceiok, vrátane predchádzajúcich generácií) ma j ú s v oj p o 

-die l na súčasnej zlej situácii piesň o v ý ch k o nce;r t ov v kon 
·texte celého s t avu ko.ncert:néh.o umenia. 

Dnešná disproporcia záujmu · obecenstva .o inštrumentálne a vokálne koncerty má 
svoje korene už v prvej polovici nášho storočia. Posled né roky svedčia dosrf m a r
kantne o tom , že prebieh al presun záujm.u obecenstva smer·Oiffi k inštrumentáľ.YJ.ym 
koncertom. Tento proces však možno badať už od začiatku storočia. Dnes. j e ta•kmer 
výnimkou predvedenie piesňového cyklu s orchestrom alebo koncertných árií (ešte 
tak pri lmsťovaní význačného zahraničného ·speváka) , no inštrumentál:ny koncert j e 
::;tále pravidelnou súčasťou orchestrálneho večera. Veľké množstvo inštrumenti lnych 
piesní d zachované programy s:vedčia o tom, že piesne s orchestrO!ffi =eli ešte v prvej 

_ polo~ici nášho storočia č.astejš1ie aiiw di1es. To je však l en jedna s•tránkg veci ·
zmenšený záujem o pliesňové recitaly netreba hádam dokazovať. 

Ú:roveň imtrumentálneho koncertného umenia sa za posledných 50 rokov prudko 
zvýšila - jej rast sa dokonca snáď stále zrýchľuje. V sú~Ľslosti s týmto faktom a so 

: spam~naJný!m presunam záujmu obecenstvla sa núka otáikla: Ne z a o st a lo v o~ 
k á l n e k o n c e r t n é u m en i e z a i n š t ru m e n t á l n y m? Myslím, že áno, že 
väčšina spevákov sa príliš dlho spoliehala a spolieha na krásu a čaro svojho hlasu 

. a nedoceňuje muzikálne vypracovanie piesní, zati,ai čo .ilnštrumentalistli. svoje výkony 
vybrusujú .niel·en tóno:ve a techn icky na č~az vyššiu úroveň, pracujú na modermej 
štýlovej repr·odukcii a vedome sa usilujú o to, aby z ;k,a~dej skladby "vyťažili muzi
kálne maximum". To, samozrejme, vplýva n a vkus .a Wlímamie obecenstva, ik1oré 
por.ovná\ča, konfuxmtuje a ... vyberá si. 

Nahrávka P. casalsa z tridsiaty.ch roko;v (Bocohel1Íilliho koncert) je úctyhodný 
.. a zaujímavý yýk.on n:aprie.k tomu, že je už dost d\aleko od nášh o dnešného poní-
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mania. Pri po.rov:náva:ní jeho výkonu s namávkami piesní z tej istej doby sa všalc 
objaví dosť mal"krarntný rozdiel úrovne. Casalsov výkon (hlavne po prednesovej strán
ke) je z hľadiskia tr idsiatych rokov mode11ne jší n ež napríklad súčasné piesňové na
hrávky F. I. Saľapina a o niečo staršie nahrávky jeh o generačného druha Karla 
Bu1iana. (Obidvaja patrili medzi špičkových interpr etov nielen operných, ale aj 
piesňových). V -piesňovej interpretácii tej doby dožíivajú ešte staré spevácke tradície· 
a maniery - dos·ť ľubovoľné zaobchádzanie so sikladateľovým zápisom (nepredpísané· 
a niekedy aj násilné tempové zklmy, rubata, vLožené ozdoby a kadencie atď.). 

· Podľa svedectva súčasníkov bol K . Burian a j chýi-nym interpretom ľudových 
piesní - jehD podanie vraj uchvacovalo precítenosťQu a pr"05totou. Ako pôsobí jeho
podanie dnes? (Treba, samozrejme, rátať s nedokonalosťou vtedajšej na.~rávacej 
techniky.) Plr!i. počúvarnf zistíme, . že pre dnešné cítenie je Bur ianov prednes málo· 
prostý, "oper.i2lovaný". Ako sa t eda 2lľOVIJ'lá"~<~a t oto zistenie so svedectvom súčasníkov ? 
Jediné možné vysvetlenie je, že. tento V,Y'nrikajúci spev* sa pri porovnaní s ostat
nými v svojej dobe maXimálne ptriblížil ľudovej piesni. (Fočúvanrie platní irných 
spevákDv túto hypotézu potvrdzuje.) 

V súčasnosti sa vokálne koncertné umenie v svojich najväčších zjavoch nielen 
priblížilo inštrumentáLnemu, ale dosahuje aj vy,llfikajúce výsledky (napr. D. Fischer-· 
Dieskau) . . Bude však treba ešte veľa úslilia a práce, aby sa koncertmé vDkálne um~•lie 
kvalitatívne pozdvihlo alro celok (hlavný k·valitatívny rozdiel nie je u vrcholných 
zjavov), a tak získalo možnost úspešne konkurovať v koncertných sálach. ·(Dotetraz
je stálym problémom napr. rostavenie sólistického k:va:rteta pre Beethovenovu De
viatu - je n ím aj ros tavenie sólisticikého ensemblu pre koncel'lbnú symfóniu ?) 

N emuzikálni ma jitelia hlasu nema JU pri 
piesni čo hladaf : pr enechajme im ich pre
meny na královnú al ebo žobráka na oper 
nej scéne. 

ERIK WERBA 

Sólová ·koncertná .piesňová interpretácia je samostatná, špeciálna vokálna disciplí
n a ktorá kladie maxi málne nároky na muzikalitu, t echniku a celkové hudobné vzde
lacle speváka. (Nepopieram súvis~Dsti ani, vzájOJ?né ovplY;rňovanie operou._) 

Op erný spev je v zásade umemm veľkych ploch, kde sučasfou vytvárama postavy. 
je okrem spevu aj herectvo: .~ostý_m a javi~k,ová , zložka. Oproti. t~m~ má s~evák 
na koncertnom pódiu k dispozicn SVOJ hlas. Jav1skove pohybové a mimicke prostnedky 
pôsobia na pódiu ·cudzo - pódium znáša maximálne malé triezve gesto. Namiesto 
farbistého orchestra stojí na pódiu klavír. Operný spevák vo veľkej úlohe má na 
vytvorenie a prekreslenie jednej .postavy rozpätie celého večera, k oncertný musí za 
večer vystrieda! obrovskú škálu výrazových prostriedkov, väčšinou sa musí pre
orientovať niekoľko ráz aj štýlove - a to na nieko!komim.útových piesňach. Piesňo
vá interpretácia je umením malej plochy, drobnokresby - umením miniatúry. Vý
nimky existujú ~ ale aj vynikajúce polminí1tové piesne. 

Koncertné pódium má ešt e ďalšiu nepríjemnú vlastnost - odhaľuje oveľa · viac 
akýkoľvek estetický nedostatok speváckeho prejavu ako operné javisko. Malé pre
hrešenia, ktoré divák v divadle niekedy ani nepostrehne, pôsobia pri sústredenej 
pozornosti na koncerte rušivo, Piesňová irnterpretácia má väčšie nároky na estetiku 
speváckeho prejavu. 

Práve tak kladie .pódium i oveľa vyššiu požiadavku na zrozumiteľnosť spieva
néhD slova. Zlá artikulácia, prefarbovanie vokálov atď. by nemali mať miesto ani 
na opernom javisku. No na koncerte, najmä pri recitalovom vystúpení, je dobrá 
zrozumiteľnosť nepostrádateľná. Pri zlej zrozumiteľnosti sa poslucháč dostáva do tej 
situácie, ako keby celý večer počúval koncert v cudzej reči alebo program z vokalíz. 

Keď zoberieme do úvahy dnešnú koncertnú sdtuáciu, je jasné, že okrem ozajst
ných výnimiek nie je u nás možná špecializácia na koncertný spev. Preto sa i na
ďalej budú k oncertnej piesni venovať speváci, ktorých základným zamestnaním je 
v prevažnej miere operné divadlo. Táto reprodukčná symbióza je možná (príkladov 
na. to je nadostač), pravda, za určitých predpokladov a podmienok . 

Okrem potrebnej muzikality a estetickej úrovne prejavu je základným predpo-; 
!)ladom vedómie, že ide o dve displíny (opera - koncert) jednej . profesie. Každá 
z· nich má s:vojské požiadavky a zákonitosti, a tak už na začiatku . prípravy na kon-: 
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certné vystúpenie treba odloži.t operné n ávyky a prostriedky, ktoré pieseň neznáša. 
(Treba priznať, že toto "odloženie" nie je práve ľahké. ) 

Toto výlučne racionálne uvedomenie však nie je nič platné tomu, kto nemá sám 
k piesňovej int.erpretácii vnútorný zan ietený vzťah - tomu ktorého čosi" neťahá 
k piesni a ktorému pieseň nepr ináša hlb oké vnútorné uspokdenie. " 

Neraz sa stretávame s názorom, že je určitou "povinnosťou" operného speváka 
aby sa venoval piesni (že "sa to patrí") s ohľadom na svoj vývoj atď. J e neoddď.sku: 
tovateľné, že spevák, ktorý sústavne pracuje v piesňovej interpretácii získa veľa 
aj pr~ sy?ju opernú prax. _Napr~ek tom~ sú tieto názory chybné, lebo do piesňovej 
oblast1, zanru komorného, Jernneho a naročného nemožno nikoho nútiť. Bez nadše
nej zaujatosti, k torá nepreratúva hodiny štúdia ~a honorár, sa tu nedá nič dokázať. 

Okrem dosť častého omylu - že pre pódium stačí to isté čo pre javisko - medzi 
sp evákmi sa často objavuje názor oveľa nebezpečnejší. Pri zbežnom nie dosE h lbo
kom p oh!ade, na bežpú _piesňovú literatúru sa zistí, že diapazón pi~sní je zvyčajne 
menši nez u_ uloh opernych, a zdá sa, že bežnú pieseň m ožno spievať takmer z listu 
náro~nDsť p1esne sa nedoceňuje. Zabúda sa, že piesňová interpretácia má svojskú 
nároc~osť (okrem spomínaného ) na vý.raz, dynamiku a agogiku, podobne ako kD
morna hudba 
"' Z týchto názo!?': a ic~ najrozlične~ších ~ombinácií pramení polarita nepiesňových, 
z~nru _?evyhovuJI:lolch vykonov :_ Na JedneJ strane interpretácia " openná" - vo veľ
kych, ~.sto pa teticky. nadnesenych plochách - často tiež prevažne v dynamike od 
mf vyss1e. Na druheJ st rane bezfarbá, m álo nuansovaná a matná reprodukcia -
ne~statočne vypracovaná. Takéto výkony majú niekedy základ aj v zle pochopenej 
p oz1adavke komornosti. 

Veľa a veľa skúšaj, aby si si na piesňové 
večery zaistil rozsiahly repertoár a aby 
každý koncert mal hlboký zmysel! 

ERIK WERBA 

So spomínarným problémom zaostávania vokálneho umenia veľmi úzko súvisi 
systém štúdia koncertného repertoáru. Požiadavka globálneho vyrovnania sa úrovni 
inštrumentalistov znamená aj maximálne sa priblížiť ich pracovnému systému, se
riózn ost i a precíznDst i vypracovania skladby. No tu sa objavuje špecifická ťažkost 
speváckeho štúdia - denné študijné penzum nemôže byf také veľké ako u inštru
mentalistov s ohľadom na fy:zlické možnosti nástroja - ľudského hlasu. Vypracová
vanie piesne od tónu k tónu a od frázy po frázu vyžaduje spievanie v plnej inte.11.zite 
(nech už je to v da:nom okamihu pp alebo fff). Zaťaženie v plnej intenzite hlas 
príliš hlboko nevydrží (aj keď v tom existujú značné rozdiely), najmä keď si uve
domíme, že polohove alebo inak technicky náročné frázy vlastrne treba zaspievať 
najviackrát. 

Vzniká tu paradoxná situácia - na jednej strane požiadavka kvality v dostaču
júcej kvantite (nie kvantity v "dostačujúcej" k valite) a naproti tomu obmedzené 
m ožnosti zaťaženia hlasu. Tento problém však n ie je neriešiteľný - treba hospo
dáriť so s ilami a použit študijný systém, ktorý by zaťažil hlas čo najmenej. 

Podľa mojich vlastných skúseností možno znač.ne skrátiť štúdium "naplno" keď 
sa urobí riadna príprava. (Lepšie povedané - prvá fáza štúdia: čítanie tex tu,' pre
myslenie obsahu, štúdium rytmické a intonačné čítaním - u zložitejších piesní pri 
klaví-ri, muzikálne fixovanie markýrovaným tónom, premyslenie základného inter
pretačného pôdorysu vrátane frázovania a rozdelenia nádychov.) Po takejto príprave 
sa dá štúdium s klaviristom (vrátane samostatného "naspievania") skrátiť na mini
mum. Toto minimum však musí obsahovať potrebný čas na "zži.tlie" pqrtnerov -
aby bola výsledkom interpretácia .dvojice, a nie dvoch .individualít. 

y sys~éme š~údia hrá určite ist ú negatívnu úlohu aj "výchova divadelnou pra
x ou , pn ktoreJ často sa pre n edostatok času a divadelné termínovanie musí na 
verejn~t _s vý~on~i, k to!I'é ?Y eš~e P?treb~J>vali čas n a dozreUe. Na pódiu (okrem 
výnimocnych Situácií) sme vsak panm1 svoJhO času - nikdy teda nenúka jme poslu
cháčom hrozno ešt e kyslé ! 

Tu sa dostávam k ďalšiemu chúlostivému bodu - k otázkam spolupráce speváka 
a klaviristu. Doterajšia prax, pri ktorej sa vo väčšine prípadov len "sprevádza", 
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a nie spolutvorí, je zlá. (Niekedy sa však klaviristom netreba čudovať - prečo by 
.sa "drel", keď sólista spieva nepresne?) Spevák, ktorý sa sústavne venuje piesňovej 
interpretácii, má študovať repertoár a vystupovať so stálym partnerom (na spôsob 
~onátovej dvvjíce) - s takým, s ktorým sí mzumie a doplňuje sa. Načo by bola 
potom práca venovaná na p,recízne naštudovanie, keď by sa raz vystúpilo s t}·m 
a druhý raz s oným (s tým, ktorý má práve čas). Pri takomto systéme sa musi 
zákonite i dobre vypracovaný interpretačný tvar rozbiť, keď nie je fixovaný spolu 
.so stálym spolupracovníkom. Ani najlepší a najpohotovejší klavirista sa po jednej 
skúške nemôže podieľať na vystúpení tvorivým výkonom, ktorý by bol v úplnom 
súlade so speváckou interpretáciou, nehovoriac o možnostiach vzájomného inšpiro
vania. 

Domnievam sa, že jedine správna je stála a systematická spolupráca, tak ako 
to už dlhé roky praktizujú ... inštrumentalisti. Jedine tak je možno dosiahnuť sply
nutie, vzájomne kladné ovplyvňovanie a jednoliaty výsledný umelecký tvar, v kto
rom môže každá ploška zažiariť. tak, ako bola pri štúdiu spoločne vybrúsená. 

· Preblbuj a využívaj znalosti Iitf!ratúry. 
I pieseň má svoje hlasové a výrazové "od
bory". 
~evnucuj sólistovi skladby, od ktorých h() 
jeho dobrý inštinkt odrádza ... 
Využívaj plodné kontrasty medzi ľudovou 
a umelou piesňou ... 

ERIK WERBA 

To, čo Erik Werba napísal na adresu klaviristov, platí v·iac ·než v rovnakej miere 
.aj pre sólistov spevákov. Každý by mal mať čo najväčší rozhľad v piesňovej litera
túre, z počutia alebo z čítania by mal poznať oveľa viac než sám spieva (alebo má 
vo svojom archíve). Táto axió-ma nie. je vôbec taká samozrejmá, ako by sa na prvý 
pohľad zdalo. Poznám z vlastnej skúsenosti spevák·ov, ktorí koncertujú s materiálmi 
vypožičanými od kolegov, ich vlastný archív sa prakticky rovná nule a repertoár 
okrem árií známych z divadla obsahuje zopár piesní naštudovaných kedysi v škole. 

Vytvorenie bohatého notového archívu predstavuje, bohužiaľ, aj značný ekono
mický náklad - pri tituloch, ktorých vydania sú vzácne, .aj určité fanúškovstvo. 
Niektoré piesne sa nedajú získať inakšie ako opisom. Odmenou za túto námahu sú 
zaujímavé dramaturgické možnosti pri zostavovaní programov, možnos t uviesť atrak
tívny, netradičný piesňový večer. Fakt je, že vychodené chodníčky sú pohodlnejšie 
a neskrývajú v sebe nebezpečenstv<), že novonaštudované piesne "nezaberú". Ekono
mic1<ý vý:;ledný efekt - honorár - je rovnaký. Rozhovory s poslucháčmi však dávajú 
:zaujímavé poznatky (neberiem teraz do úvahy tzv. "neskúsené" publikum). Väčšina 
Go.:c:e. tstva chce počuť v programe určitý diel známych skladieb (pritom môže aj 
porovnávať), no chce sa aj zoznámiť s niečím doteraz neznámym. 

Aké hľadiská by sa teda mali uplatniť pri výbere programu? Predovšetkým pova
žujem za d ôležité, aby spievaný repertoár "rezonoval" s psychickým založením spe
váka, aby ho vzrušoval, provokoval na naštudovanie a predvedenie - aby sa zišli 
navzájom konsonantné individuality: skladateľ s interpretom. (Každý skladateľ po
-trebuje vlastne "svojich interpretov" a každý interpret "svojich skladateľov", ktorí 
sú mu blízki.) 

Veľkú pozornosť treba venovať aj textu. Žiaľ, je veľa hudobne krásnych piesní, 
ktoré nemajú texty adekvátnej úrovne. Mnohé z nich dnes už pôsobia na súčas:::1ého 
poslucháča archaicky, ak nie smiešne. To isté platí aj o prekladoch. I najkrajšiu 
pieseň môže zlý preklad úplne deklasovať. Radšej teda študovať v origináli, alebo 
vôbec nie, ak nie je k dispozícii preklad na žiadúcej úrovni. 

Podľa mojich vlastných skúseností je dobrý, dnešku zodpovedajúci a výrazn)· 
text piesne tým dôležitejší, čím je obecenstvo tzv. menej skúsené. Pieseň s ostrou 
modernou harmonicko-r:nelodickou sadzbou často prijme kladne aj "neskúsený" po
slucháč, ak má dobrý, zaujímavý a zrozumiteľný text. 

Ako sa potom vyrovnať s požiadavkou širokého repertoáru? Treba hľadať a vy
berať si - pokladnica je dostatočne hlboká i široká, aby sa da1o vyhovieť aj uvede
ným podmienkam. Každý spevák by mal mať naštudované diela zo vsetkých 

:základných ·štýlových oblastí (prí:Li.šná špecializácia nie je zdravá) - zo "svojich" 
oblastí alebo z diela blízkych skladateľov, pochopiteľne, viacej. 

176 

. Z predošlých riadkov vyplýva záver, ktorý je len zdanlivo paradoxný: Koncertný
spevák má mat bohatú paletu precízne naštudovaných piesní a súčasne by mal svo> 
repertoár cieľavedome obmedziť na diela, ktoré mu dobre "sedia" a v ktorých. 
dosahuje najlepšie výsledky. · 

. Ani kľ?-eň?VÝ r~perto~r nie j~ vša~ . ~onštantný. _Aj tu by mal prebiehať vývoj ,_ 
pnrodzene !nedeme a vyber. N1ektore tituly sa možu definitívne odložiť (keď sú 
už príliš obohraté, neúspešné alebo k nim spevák stratil vzťah) iné s úmyslom časom. 
sa k nim vrátiť - celkový profil repertoáru sa mení a doplňuje novonaštudovanými 
dielami. · 

V absolútnej pohotovosti by mal mať koncertný sólista viacej ako jeden celo
večerný program - to preto, aby mohol svoj recital upraviť podľa konkrétnvch 
požiadaviek a podmienok. · · 

_Na ~ostavenie konkFétneh:o P:?gmmu n~ l;lrčitý koncert, bohužiaľ, neexistuje· 
·um verzalny recept - me ktore poz1adavky su aJ protichodné (výsledkom je vlastne 
vždy kompromis). Záleží tu veľa na inteligencii a skúsenosti koncertujúcich nielen 
na tom, čo je k dispozícii. ' 

S prihliadnutím na konkrébne podmienky koncertného života je a bude asi ešte
~o.st d_lho štýlovt večer výnimkou. Bežný recitalový program, obsahujúci niekoľko
stylovych oblasti, sa dosť ťažko vyvažuje medz.i požiadavkou nadväZJovania štýlov 
a pot~ebnou vkon~ras~ostou, p;ípadne o~ľah_čením _programu v niektorom m ieste (ne
hovorme o spec1f1ckych spevacko-techmckych ťazkostiach ktoré niekedy dosť pod--
statne vplývajú na zostavenie recitalu). ' 

. :6ása~ne, by ľ?-al piesň~v~ reci ta~ obsahovať ~spoň jeden kompletný cyklus (mi
mmum), vyber Je dostatocny pre vsetky hlasove odbory aj interpretačné typy. 

Ďalej treba dbať, aby program bol kontrastný nielen štýlove, ale i náladove_ 
Dosť častá prax, pri ktorej sólista celý večer "žiali, túži a trpí", nie je dobrá. Treba _ 
aby každý mal vo svojom vystúpení aj piesne, ktoré by odľahčili pochmúrnosl. 
(Sonáta obvykle obsahuje scherzo.) D. Fischer-Dieskau venoval posledný oddiel 
svojho wolfovského koncertu tak}·mto pdesňam a dos~ahol n:imi veľmi pôsobivú . 
gradáciu. 

"Chmúrna dramaturgia" zapustila korene už tak hlboko, že som sa dokonca. 
stretol s obavami, či sa môžu na program seriúzneho "gala" recitalového vystúpenia. 
zaradiť veselé pe.s.ničky B. Martinu. Takéto a podobné piesne do recitalových v ystú
pení patria - poslucháč predsa nemusí i.sť domov vždy tragicky naladený alei:Jo, 
zdrvený filozofickou hlbkou vypočutých skladieb. Nemôže sa rozlúčiť s koncertnou 
sálou v optimistickejšej nálade (samozrejme, netreba si mýlirť s optimizmom 50 ro-
kov)? Potrebnú "scherzovú funkciu'· môžu v dramaturgii koncertu zastať aj dobré· 
úpravy ľudových piesní- ani tých sa netreba báť, napriek tomu, že prežívame určitý 
odklon od folklóru. I~udová piesei'l na koncertnom pódiu sa mení na štylizovaný 
útvar, žánrove odlišný od súborovej interpretácie. Možnosti výberu v tejto oblasti 
sú obrovské. Vtipných umelých piesní už nie je tak veľa - no kto hľadá, nájde. 

Na žiadnom piesňovom večere by nemalo chýbať aspoň jedno programové číslo
(2 až 4 piesne) z modernej tvorby. Citlivá ruka speváka sa prejaví na vhodnom 
umiestení a výbere, práve tak ako na odhade receptívnosti obecenstva. Na program:/ 
zložené prevažne z modernej hudby nemáme dosiaľ dostatok poslucháčov. Získame· 
a vytvoríme toto publikum bez sú.stavného, systematického zaraďovania modernej 
hudby do našich programov? Určite nie. -(Domnievam sa, že aj tu by mohla zohrať' 
svoju úlohu ľudová pieseň vo výslovne moderných, súčasných úpravách.) 

Namiesto celkového zhrnutia a záveru týchto úvah použijem slová národného· 
umelca Zdeňka Otavu (Skriptá AMU, Praha 1965): 

"Problém nezáujmu obecenstva o koncertný spev je prevažne vecou samotných· 
umelcov a potom usporiadateJov, ktorí žiadajú na spevácke vystúpenia (najmä na 
vidieku) operné árie, a to tie známe, stále opakované. Práve tu je veľká spoločenská 
úloha: uprednostňovať krásnu hudbu, dobré dielo i krásny spev. Úlohou umelca je· 
viesť, pr~búdzať, získ~vať ľudí pre krásu. O tom, čo bude mať úspech, rozhoduje· 
umelec sam; ako sa v1e postaviť za myšlienku skladby a ukázať jej silu. 

Na splnenie týchto úloh treba, aby Q.nešný spevák bol ozajstným profesionálom. 
Nároky na spev sú dnes také vysoké, že speváci musia na ich zvládnutie zjednotiť: 
spoločné úsilie. Rivalita .a zahaľovanie techniky do rúšok čiernej mágie by zname
nalo zabrzdenie vývoja a privedenie speváckeho umenia do skutočnej krízy." 

Miroslav Bozdech-· 
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-sláčikové kvarteto lliu Zelienku 

J 
Dokončené: 1963 
Trvanie: 10 minút 
Premiéra: 23. 9. 1963 

; Vydané: PANTON 1966 

J e už vyše t roch rokov odvtedy, čo 
v BMtislave zaznelo nové komorné dielo 
Ilju Zeljenku - Sláčikové kvarteto. Kaž
dý, kto poz<Wnejšie sledoval vývoj tohto 

.skladateľa, dospel k poznatku, že tu sa 
v podstate skoncentrovali doterajšie 'Zel
jenkove snahy o sformovanie svojho vy
jadrovacieho jazyka. Ak si stručne pre
núetneme predchádzajúce Zeljenkova 
kompozičné obdobie, zistíme, že práve z 
tohto hľadiska zaujímajú komorné diela 
v slede skladieb významné postavenie. 
'T ak l. klavírne kvint€to je zhrnutím po
znatkov získaných počas štúdia na 
VSMU, Il. klav. kvinteto vzniká v su
.sedstve Oswienczyma, Kvarteto povedľa 
Sinfonie a obe predstavujú voči orches
·t rálnym skladbám výrazný pmtipól. Ak 
Zeljenkova snaha vyznieť emocionálne 
·b ola v týchto skladbách čiastočne r ozo
tretá časovou rozlohou, v komorných die
lach sa na to maximálne sústreďuje. Do
·cieJ'uje to účinným r ozdelením kontrast
.ných pásem na pome1;ne malom prie
store. 

Kvarteto sa skladá z troch pomerne 
. st:ručných častí. Spomenuli sme, že práve 
-z aspektu skratky má Zeljenka výh odu 
·v účinnom roznúestnení zložiek DOdnúe
ňujúcich formovú výstavbu. Umožňuje 
mu to sústredi! sa na detail, no zároveň 
ho aj vhodne zar adif do kontextu celku. 
Tým sa získava fo.rmová kompaktnose 
i popri vysokom emotívnom účinku. 
V tomto si Zeljenka berie za vzor poe
tiku Il. viedenskej š'koly, vylúčiac z nej 
však racionálne jadro. Toto stanovisko je 
-dôle~té v Zeljenkovej umeleckej konfe
sii. Oboznámenie sa s výsledkami Il. vie
denskej školy a jej pokračovateľov za
stihlo Zeljenku na začiatku skladateľské
ho vývoja. Ale na rozdiel od nierotorých 
príslušníkov jeho generácie neostáva Zel
jenka v zajatí technických postupov, al e 
cieľarvedome postupuje k ich podriadeniu 
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v duchu svojich umeleckých zámerov. 
Snaha dospieť k výslednici, kde by bol 
dôraz na zložkách emocionálne pôsohia 
cich, je h lavn}"lll znakom Zeljenkovej 
poetiky. 

Ak sme spomenuli, že Kvarteto odráža 
vplyv Schônberga a jeho školy, rozhod
ne tu 11li.et stopy po ortodoxnom poňatí 
technických pootupov iíi už dodekafomc

. kého alebo seriálneho princípu. Zeljenka 
sa inšpiruje Schonbergovým tzv. atonál
nym obdobím, využívajúc výbušnosť ryt
miky a melodiky. Z Weberna si berde ako 
vzor ozvláštnenie tónu v priestore, pô
sobivé eminentné nua'Ilsy vzájomných 
vztahov a v tomto svetle nezvyčajne 
účinný formový rezultát. 

Spojenie webernovského spôsobu fr-ag
mentálneho, aforistického vyjadrovania 
so Schänbergovou dynamicky pôsobiacou 
rytmikou a melodikou je hla<vným poľom 
na skúmanie Zeljenkovho tektonického 
princípu v Kvartete. Dynamičnosť a 
kont·rasty sú sústredené v 'Ilapätýoh plo
chách, ktQré podmieňuje : 

a) dynamika (f- p, striedanie crescen
da a decrescenda), 

b) rytmická mnohotvárnosť, 
c) výrazné homofónne úseky. na celko

vom polyfonidkom základe, 
d) používanie charakteristických inter

val ov, 
e) artikulácia (pizzicato, glissando, 

staccato, s ul ponticello) . 
V každej časti Zel jenka používa urči

tý výber týchto prostriedkov. Hlavný 
lmnt1:1ast skladby je podmiene:'lý zvlášt
nym postavením strednej ôasti, odlišne 
.riešenej, v:oči ok~Vaj,ovým, vzáj-omne ko
rešpondujúCJim častiam. 

V prvej časti je hlavným nositeľom 
kontrastu rytmika a Ľnterval(ivá stavba. 
Proporčné určenie týchto zložiek rozde
ľuj,e časť na tri m enšie úseky. Prvý z 
nich je charakterizovaný simultánnym 
zaznievaním viacer ých g:ytnúckých m o
delov. NeúpLné sextoly., kväntoly či trioly 
na báze pravidelného metrického urče
näa t aktu obsahujú určitý zdroj napätia. 
Koniec úseku zaznieva sirytmicky, prd
pravujúc nástup ďalšieho úseku. V jeho 
štruktúre je dôlež.itým momentom inter
valové zloženie, i keď v rámci melO<liky 
nemožno hoVQriť o m otíve, skôr iba o 
melodiokých vzorcoch. Tieto sú interva
love velmi výrazne určené. Obsahujú 
'~ jadre veJkoseptimový interval, ktorý je 
tu užitý v prevažnej väčšine. Predstavuje 
v sebe moment napätia, zmámy z užitia 
v dielach predstaviteľov Il. viedenskej 
školy. Nemá význam l en v tomt o úzkom 
rámci, ale sa vý[1azne podier:a na zjed-

nocu]ucom princípe celého kvarteta, ako 
.si ďalej ].lkáže,ne. V str edoom úseku je 
hlavnou nosnou silou melódia. Melodický 
-obrys tu nadobúda vzhľad mot ívu, obsa
bujúceho dva veľkoseptimové dntervaly. 
Autor s nim pracuje kontrapunkticky. 
. Po kanonickom nástupe všetkých hlasov 
na príme a kvinte odznievajú nad mo
tívom fragmenty Tytm ických modelov, 
.anticipujúcich nástup tretieho úseku . 
'Tento obsahuje v sebe podobné tekto
nické pr.incípy ako prvý úsek. V popredí 
je znovu rytnúoKá zložka a užitie inter
valu veľkej septimy. 

Druhá časť Kvarteta je a1iešená na od
·ušnom prístupe k mateniá1u. Zeljenka sa 
tu obrac-ia k vyu~itiu zvukových kvalít 
nástrojov. V tomto dôraze na sóničnosť 
sa inŠipi ruje aleatorik.ou a poznatkami 

oz oblasti elektronickej hudby. Voľba tým
to smero m má senzuali!Stioký význam. 
Pre skl~dateľa znamená možnost overit 
si k1ombináciu sóni-ckých p rvkov za úče
lom spojen~a do účinne pôsobiaceho cel
ku, pre interpretov znamená určité uvor
nenie a pre poslucháča znamená vyšší 
.stupeň emocionálnej angažovanosti. 

Oasť je notovaná graficky. Jednotlivé 
:symboly predstavujú parametre dYillarni
ll:y a artiJ;julácie. Rytmus je v pozad í. 
{V rámci sekundových časových úsekov 
je rytmické zadeleni e ľ.ubovoľné.) Silu 
-výrazu podmieňuje práve využitie tých
to parametrov v kontrastnom zmysle. 
'Tak napätie v dyrnamike je spôsobené 
:striedaním crescenda a decrescenda, vý
razove dôležité je využitie artikulačných 

·daností nástrojov. Vzájomne .sa kombi
nuje glissando s tremolom, vibratom 
alebo pizzicatom. Aj v takto určenej tek
-tonik e moibno sledovať p odobné ro:wsta
v enie kontrastov ak o v prvej časti. Te
·mer celá časf je založená na stretaní, 
·kombiiilovaní a prelí~aní týchto elemen
tov, čím s.a docieľuje zaujímavo znejúca 

.sónická plocha. Napäfove pôsobí aj viac
vrstevné zaznievanie, napr. staccato voči 

·legatu, glissandá s t r emolom, vzostupné 
.a zostupné glissandá .a pod. Ulrčdtým 
ukJudnením, statikou pôsobí úsek od 88" 
po lOT. P.ni rozbore prvej časti sme sa 
·zmieňovali o dôležitosti posta.venia veÍ
kooeptimového vrlahu. V tejto časti síce 
nepôsobí tak marlrnintne, ale jeho prí

·tomnosť je potw-dením významu, ktor ý 
:sme mu pr ipisovali. J eho postavende v 
tejto časti vyjde najavo, ak si oZTejmí

·me vnútorné vz15ahy v rámci. šwuktú ry. 
·verkoseptimový 1nterval je zre.dukovan)', 
·prehodnotený na maiú sekundu. Tak 
.hneď úvodné úseky p.ninášajú clust er 
:z malých sekúnd: a-b-h-c. Med,zi lťl" a 

13H viola a druhé husle p rinášajú glis
sarrldo zaznievajúce v malosekundovom 
,vzMh.u, pizzicato úseky obsahujú často 
veľkoseptimové intervaly. Záver časti pri
náša o.päť malosekundový cluster rovna
kého zloženia alko na začiatku . 

Treba sa zmieniť aj o tom, že Zeljenka 
·i tu dodržiav a ús-porný · spôsob v nará
baní s prostiiedkami. Hoci mal možnosf 
.použit materiál vo väčšej škále napr. dy
namiky, ostáva verný svojej snahe zre
dukovať a j mnohotvárny materi ál do cel
ku, ktorý nie ·je účinný len rozmachom 
svojich dy,namických možností, al e jeho 
pôsobivost je určená vnútorným preži
tím. 

Tretia · čast prichádza ako logické po
kračovanie, ~iadajúce si dovtšit proces 
do formálne kompaktného celku. Tvorí 
v prostate reprízu prvej časti. Zdrojom 
,napäťových plôch je opäť využitie rytmu 
a charakteristického melodického obry
su. Voči prvej časti má táto hustejšiu 
sadzbu, ktorá dáva viac moŽiností vy
niknúť kontrastným plochám. Z tohto 
aspektu možno časť ~rozdelit na niekoľ
ko menších úsekov. Prvý vs tupný ú>ek 
je koncipovaný v duchu Webermovej 
punkituálnej techniky. Nasledujúci je do
kumentom mnohostranného využitia ryt
mu, kdežto ďalší úsek od č. 7 po č. 9 
predstavuje podobne ako v prvej časti 
pásmo ukľudnenia s dôrazom na melo
d iku a intervalovú stavbu. Ďalší úsek je 
návratom k dynamickému p!ľincípu dru
h ého úseku. Proces rýchlo speje k zá
veru, obsahujúcemu dve doznievajúce 
veľké septimy d-cis, . e-f. Okrem celkove 
hustejšej fakt úry čast obsahu je častejšie 
homofónn e úseky a chai'akterizuje ju vý
.raznejš~a n:apärfová k rivka ( okirajové úse
ky kľudné, kulminácia uprostred) . Z čas
tí naj lepšie prezrádza sympa tickiú črtu 
Zeljenkovho spontánneho muzikantstva . 

Zeljenkovo Kvarteto plne potvrdilo 
s.právn'osť cesty, k torú si skladateľ zvolil. 
Premyslené narábanie s jed,notlivými 
.zložk,ami v zmysle logickej výstavby cel
ku sa kombinuje so Zeljenkovou snahou 
o vlastné výrazové stvárnenie a pôsobi
.vosf. Výsledkom je 'dielo, kt<>ré je dôle
žitým príspevkom nielen v kontexte skla 
dateľovho VÝVOja, ale aj v rámci sloven
skej hudby. Tieto kvality ho plne opráv
nili reprezentovať slovenskú hudbu mimo 
.vydania pao:titúry a nahratia v jeseni 
1966 ,na gramofónovú platňu a j úspešný'
mi uvedeniami Slov,enským kvartetom 
dOiffia i v zahraničí (nahrávka vo švéd
sk1om rozhlase ) . 

Lubomír .. Chalupka 
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Zvädnutá 
Rose Marie 

l 
Rudolf F r i m l : Rose Marie 
Režisér: Oldrich Nový a. h. 
Dirigent: Zdenek Macháček 
Choreografia: Boris Slovák 
NS Bratislava 

Podia rozhlasových programov má člo
vek dojem, že Frímlova opereta Rose 
MaJrie nesporne patrí medzi svetové ope
retné evergreeny. Popri operetných di
vadlách úspešne prešla svoju životnú 
pút aj na svetových filmových plátnach; 
publikum sa teda aj v kultúrne vyspe
lejších krajinách dalo uchvátiť sladko
bôirnym až uslzeným príbehom divokého 
a statného Jimmyho a klrehučkej Rose 
Marie, zrodeným pod tatranskými veli
kánmi a dokončeným, vlast:le r eali.rova
ným pod útesmi a v romantike Skalis
tých hôr. V tejto podobe alebo - snáď 
lepšie povedané ·· - v tejto národnej sym 
bióze uviedli na začiatku mka 1967 toto 
dielo a j na Novej scéne v &-atislave. 

O symbióze hovoríme preto, že z ob
ratných Indiánov a ffiovbojov sme na na
šej scéne videli slovenské drevá, ktorým 
by snáď lepšie pristali do rúk valašky 
affio kolty. A hýbali sa, ako keby mali 
na nohách olovené baganče. Jedine ta
nečnice nezapreli sv·oju zvodnost, o::1y 
jediné nám pripomenuli, že sme už v po
kročilejšom štádiu 20. storočia a že teda 
sex je tu doma. S týmto všetkým vyru
koval na našu spevohernú scénu režisér, 
ktorý údajne mal patent ukázať nám , 
ako sa robí revuálna opereta. J e ne
sporné, že Oldrich Nový má svoju popu: 
laritu, lenže ňou sa nedá robit réžia. 
Nového herecké umenie a prínos pre 
český film v tl1idsiatych a štyridsiatych 
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rokoch nemožno upriet, no vedome, ba 
r ozhodne mu upierame jeho režijné am
bície. Buď ioh nemá, alebo schválne aj 
dnes chce r.obit operetu tak ako kedysi 
a ako si to aj vtedy on (a niekoľko má
lo iných) predstavoval. Ťažko vieme dnes 
pochopiť, affio m ohlo vedenie Novej scé
ny po niektorých úspešných inscenáciách 
(na čele ktorých stojí My Fair Lady -
darmo, touto inscenáciou si súbor vytvo
ril kiritériá pre svoje ~chopnosti), po 
skúsenosti s Nového pražskou inscená
ciou Rose Marie pozvať ho. 

Domnievame sa, že tým faktom, že No
vá scéna na svoj r epertoár .uviedla titul 
populárny, lákavý, ktorý bude kasový. 
nech ho režíruje hocikto, mala dať prí
ležitost niektorému mladému , začínajú
cemu režJisérovi, trebárs činohernému. 

Viac to totiž pokaziť nik nemohol. Molllo 
sa aspoň riskovať, m ohli sme si overif 
domnienky, že u nás pre operetu niet re
žisérov. "Kto nehľadá, nenájde", hovorí 
sa občas. Ono sa totiž povedzme m'iže 
stať, že u vedieme nový, pôvodný musi
ca! (dúfame, že to tak rýchlo nebude}, 
ktorý bude potrebovat nejakého "moder
nejšieho" re.žJisér.a. . . .(alebo snáď skúse
nejšieho, ostrieľanejšieho!?), a potom pre
strelíme. 

Frimlovu operetu Rose Maa:-ie režisér 
inscenoval a jednotliví účinkujúci brali 
predovšetkým smrteľne vážne. A navy
še, m elodramatické scény, už samy osebe 
melodnamaticky prednášané, so sladk ou 
hudbou, reždsér pre umocnenie "zážitku .. 
zosilňoval aj sláčikovou hudbou za scé
nou z magnetofónového pásu , melódiami 
~ la Mantovani. To už nemožno odpus
tiť ani p.r.i. najlepšie mysle.Tlej práci. Ro
bit z publika klub sentimentálnych se
nilných pánov a dámy, je už predsa aj 
pri zachovaní všetkých predpisov bon
tónu vec chvíľami až urážlivá. A aká prá
oa, taká kritika - to je predsa hra fair
play. 

A napokon kytica melódií uv.itá z me
lódií Rose Mary a iných, voňala velmi 
slabo, skôr pichal a v očiach a v uchu. 

-mnk-

Temer bez prínosu 
Beethovenovská idée fixe sa dvojná

s obne exponovala i vo februárovom abo
nentnom cykle Slovenskej filharmónie. 
Aby došlo k "vyváženosti proporoií", o 
2 koncerty (Schrnidov a vystúpenie mad-

r.igalistov) bol na revan š pomerne menší 
záujem zo stra:ny obecenstva. Co do dra-· 
mat ur.gie môžeme za prínos pokladať iba 
ak koncert madrigalistov vďaka ko.<'lCert
nému uvedeniu Schubertovej omše. 

2., 3., 7. a 8. februára 1967. Orchester a Spevácky sbor Slovenskej filharmónie. 

Dirigent: Ladislav Slovák, sb01·majster J. M. Dobrodinský. Sólisti: Anna Martvo

'ňová (soprán), Ľuba Baricová (alt), Ondrej Malachovský (bas) - sólisti opery· 

SND v Bratisl ave, Ivo Zídek (tenor) - sólista opery ND v Prahe. Program: Giu-

3eppe Verdi: Requiem. 

P<> stránke kompozičnej autor v mno
hých častiach Requ iem nezaprel svoju 
prax z operných diel. Na rozdiel od di
vadla textová predloha i žáner mu v 
Requiem poskytli príležitost rozvíjať šd
roké, mocne klenuté hudobné plochy, v 
.ktorých uplatnil často i polyfonidkú sadz
bu s účinne postavenými ffiontrastmi ko
morne ladených partií, s · dramaticky vy
stup.ňovanými fortissi mami orchestra 
i sboru, s pôsobivým prelínaním jednot
livých zložiek. Zvlášť treba' vyzdvihnúť 
jedinečné nápady a invenciu, ktoré tak 
účinne dok.res.ľovali príslušnú aLmosféru 
naovodenú textom. Tieto vlastnost i radia 
R ekviem k v.rcholným skladbám tohto 
žánru, takže nie div, že i trojnásobn~ 
reprízovanie stačilo do posledného mies
ta mplnit ve!kú koncertnú só.eň SF. 

Nedostatok skúšok sa prejavil v úrOW1i 
vybrúsenia orchestrálneho partu, ktorý 
mal veru dosť hrán a hrbolcov. Krátkosť 
easu nútila dirigenta stavať dielo z veľ
kých, málo otesaných kvá<Wov a neocat 
pritom do úvahy množstvo detailov -
čo azda najvýraznejšie vystúpilo do po
predia v Dies irae, kde sólové dychové 
nástroje nastupovali málo výrazne a ne
isto, čo v rytmicky dosť exponovanom 
úseku i značne prekážalo. I Slovákova 
záľuba v hutnom orchestrálnom zvuku 
zapríčinila zavše k rytie vokálneho pre
javu sólist ov, ba aj sb oru v niektorých 
gradáciách. 

Uvedenie Verdiho bolo ďlalšou akciou 
k 20-ročnému jubileu Speváckeho sboru 
SF a opät dokumen tovalo umeleckú a 
technickú vyspelosť, k akej sa toto tele
so vyprac<>valo. Okrem intonačnej poho-

tovosti treba nám zvlášf vyzdvdnnút ši
.r okú dynamickú škálu - mäkké pianka, 
kovové fortissimá a pomernú istotu ná
stupov a temer vždy (a t eda i túto sklad
bu nevynímajúc) muzikantské nadšenie 
sboru, ktorý pri slabšom vypracovaní or
chestra - ak.o i v tomto prípade - vý
razne zvyšuje úroveň umeleckého pôžit 
ku práve svojím výkonom. Dovo1i1i by 
sme só. však jednu piiohJavú poZIIlámku: 
Prečo svoje ok~·úhle výročie musí toto te
leso oslavovať d voma Rekviem? 

V poroVIIlaní s M.ozartovým Rekviem 
(okrem Zídka) sme sa dočkali konečne 
i domácich sólistov. Ich výlkony môžem e 
nadradi·ť s plnou m1erou zodpovednosti 
medzinárodnému kvartetu, ktoo:é u nás 
v decembri h ostovalo. V rebríčku výko
nov vo Verdim rnajvyMie staviam poda
nie Ľuby Baa-icovej, ktorej p artu i sa
motný skladateľ zver.i.l naj.poprednejšie 
miesto (soprán mal najexponovamejš:ie 
sólo až v záverečnom Libera) . Na túto 
speváčku môžeme byt právom h.Tdí. Sve
domitá príprava a usilovnosť sa tu snúbi 
s veJtk.ým nooaním, technickou suvereni
tou (okrem časti Offertórium), hlasovou 
kuLtúrou, krásnym zafurbením, nadprie
meTllou ilnteligenciou, hlbokou a vrúcnou 
muzikalitou. Veľkým prekvapením bol 
d výkon Anny Martvoňovej - ženy kreh
kej, subtílnej, ale aj sýteho, obdivuhod
ne š.ilrokého rozsahu schopného hlasu. 
Jej prejav je neobyčajne muzikálny, kul
tivovan ý, intonačne istý (s•pomeňme si na 
a capella dueto sopránu s altom v oktá
vach na začiatku Agnus) . Skoda, že v 
drwnatiakých vrcholoch pre príliš silný 
orchester nemohli sme sa zbaviť dojmu, 
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že tvorenie tónu u Martvoňovej je ná
silné. 

Ivo Zídek mal sťaženú úlohu tým, že 
s celým aparátom účinkujúcich po prvý 
raz spieval až na štvrtkovom koncerte. 
Jeho výkon by bol zniesol viac hlasovej 
kultúry a širší výrazový r egister. Z toho 
dôvodu bol presvedčivejší v dynamicky 
expooovanejších partiách ako v lyric
kých. Do určitej miery prekvapil pr íjem
n e i Ondrej Malachovský, napr. v sólo-

v<>m parte úseku Mors stupebit z Dies' 
irae - predov.še~ým oret<>. že si dal zá
ležať u ž aj na nosnosti a kultúre i v jem
nejších registroch. Ako väčšina spevá- · 
kov hlbšjeho registru, mal i Malachovský· 
tendenciu klesat - najmä v partiách a 
capella. Spomeňme si tiež na Lacrymosa,. 
kde sólové kvart eto značne kleslo, · tak
že orchester nastúpil potom v in ej tó
nine (hodnotím piatkový koncert, no só
listi bez Zídka k lesli i n a generálke) . 

/ 
/ 

9. a 10. februára. Koncert orchestra SF. D irigent: Erich Schmid. (Zurich) , sóli~ta: 
I van Palovič (klavír). Program: Hector. Berlioz: . Beatrice a Benedikt, predohra,. 

Johann Nepomuk Hummel: Koncert _pre klavír a orchester. a mol, op. 85, L udwig 

v an Beethoven: VII. symfónia A dur, op. 92. 

Svajčiarsky di:rigent E;rich Sc.ijmid uká
zal sa predovšetkým .ako umelec so 
schopnosťou pre napätie, pre štýl, pre vy
brúsenáe detailov, so zmyslo m ·p re jem
nejšiu zvukovost, pre . 'Plasticitu motivic
kej práce v orchestri.' Tieto črty uplat
nil · aj v u nás zatiaľ málo známej., no · nie 
veľmi závažnej a dn~nému poslucháčovi 
!i dosť vzdialenej B erliozovej ouvertúĽe, 
ktorú práve preto nepokladáme za dra
matUII'gický prínos. S veľkým pochopením 
vybudoval tento dirigent i koncepciu 
Hummelovho Klavírneho koncertu, kde 
okrém m enšej nepodstatnej nepresnosti v 
súhre, zapríčinenej zakolísaním sólistu 
(v poslednej tretine I. časti) bolo čo ob
dtivovat vo zvukovej vyváženosti sólistu 
s orchestrom , vo vynášamí tém a v sprie
vode jednej zložky druhou a naopak. 

Po vlaňajšom úspechu v temperament
nom Bartókovi, po optimistickom Cikke
rovom Concertine predstavil sa Palovič 
znamenite i v H ummelovi, uvedenom, 
mimochodom, pri príležitosti 130. výo:o
čia smrti tohto bratislavskéh o rodáka, 

ktorému v qejdnách hudby .pripadla úlo
ha akéhosi spojiva medzi Mozarrtom a 
Chopi.nom. Brilantná technika, najmä 
prstová, ale i dvojhmatOIVá, vkus, vytrí
bený zmysel pre štýl (akoby sa už za
čal prejav-ovať p edag:ogický vplyv vieden
ského Seidlhofwa, ktorý je teraz jeho 
škioliteľom), u našich pian istov tak vzác
na kultivovanosť výrazových prostr-ied
kov, muzi.kialita, .plasticita - krásne dý
chamie :f.ráz, švih a eleganci!a , široká dy-· 
namická škála v pasážach {spomeňme 
krásne leggierá sprievodných pasáží kla-· 
viTa pr'.i u vádzamf témy v orcheGtri) a 
cel:lrový nadhJa:d opät potv-rdili, ž.e Palo
v.ič patrí k ~ýkvetu bratísl•avs<kej pianis
t!ickej školy. 

Y Beethovenovej V~L symfónái podala: 
filharmónia štandardný výkon, z ktorého 
treba vyzdvihnúť predovšetkým tie par
tie, kde orchester hral v jemnejších od
tienkoch, prípadne i v poma lšom tempe 
•(naopr. vypracOIVanie kontra basov v Alle
grette). 

16. a 17. f ebruára. Orchester SF. Dirigent: Roberto B enzi (Francúzsko) , sólist

ka: Jane Rhodes (alt) - Francúzsko. Program: Brahms: Tragická predohra, Gus

tav Mahler: Piesne o mŕtvych detoch, Beethoven: III. symfónia. 

Vystúpenie R oberta Benziho a jeho 
manželky bolo tentoraz prredovšetkým 
atrakciou na zvýšenie obra tu v p oklad
nici. Umelecký prínos tohto poduja tia 
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zostal pochybný .i nap:ríek tomu, že s vý
nimkou Ma;hlei1a Benzi dirigoval spá 
mätri. Z tejto chara kteristiky možno vy
ňat jedine' ak Brahmsa, u ktoréh o chá-

panie. diTJgenta a jeho koncepcia sa 
mohLi ešte akceptovať a aj orchester hral 
p om 811!le solídne. 

I keď usporiadatelia informovali divá
~~v o hla~ovej indispozfc!ii Jane Rhodes, 
J~J ~Ie Mahlera by neznieslo ani 
tie J?-aJmi~nejšie kritériá. Jej výraz b ol 
mdly, šedy, orchester ju temer sústavne 
pr~ýval a '? nejakej koncepcii tu sotva 
mozno hov~1ť. ~ ~iekto tento prekrás
n! -~yklus p1esm pocul v t ejto in terpre
t~ou p o prv? r az, určite naň musel na
v~y zapev~1eť. Táto skutočnost nás mrzí 
tym ·s~or, ze o viac ako 2 týždne sme 
toto di~lo, po~uli s klavúmym sprievodom 
v .. m~zlkalneJ, hlboko prežitej kancep
cn Nmy Hazuchovej, kt orá však zatiaľ 

. . nedostal:a príležitosť zaspievať si Mahlera 
so SF. No, čo sa dá robit! Benzi naplňa 
kasu a získat h o možno pre vystúpenie 

asi l:n s p odmienkou i angažovania jeho
manzelky. 

v_ B eethovenovej Evoice "OS·Obd.té" chá:... 
pame ?re~ročilo značne rámec štýlovosti 
a klasickeJ agogiky. Benzi tu skôr de
n;onštrov~l syoju dirigentskú techn iku. 
r uk - s castym obracaním sa v profile
k ?b~c.enstvu (tým priipomínal svoje det
ske UČI~kovanie v Predohre k sláve) a ko· 
skutočny umelecký zážitok. Pri všetkej 
benevole_naii. .nemôžeme byť uspokojení' 
s mpso~1~k:>: chápaným prís tupom k die
lu, s, pnllšnym rozti.a:hnutím najmä smú
točneho pochodu a s množstvom priam 
lľ?manti~ých vzruchov v rýchlejších čas-· 
b_ach. Napriek tomu však obecenstvo bu
racalo a pripravilo Ben2limu nezasl úžené
ovácie. 

Vlado Cížik. 

23. a 24. febr1tára. D irigent: Ladislav Holásek: Sólisti: c. Lévaiov a' A C · k 
á( , , . ervtno-

v s~pran), M. Blahová. ~alt), Ľ. Buchta (tenor), P. Slov jak, P. Blaho (bas), dr~ 
F. Klmda (organ), spoluucinkoval sláčikový or chester. Program: c M t d'
Ach z toľk . l , k h . on ever t. 

' e:J as Y z yniem , Drahá, môj obdiv v rúcnie · w A Mozart · "'t · · ·· . • · · . .;) yr-t ptes-
: ~re ,troJhlas a če":bal.o; R. Schumann: Cigánsky ·život, op. 2~, . č. 3; P. H indemith;. 

agtcky recept; P. St mat: Sen a ráno, z cyklu . štyroch s borov na básne Igora Gal
lu; C. Jannequin: Vojna; F. Schubert: Omša G du r. 

Koncer.t Madrigaliostov pri SF svojou 
úr<;vňou vh odne zapadol do rámca feb
r uavového abonen tného cyklu. ChaTakt er 
~oncertu ~odčiarklo a j komoronejšie pub
likum, nez sme zvyknutí n a symfanäc
kých podujatiach. 

~nterpt·etáciu Madrigalis tov charakteri
ZUJe p;ec~zny vokálny prejav, zmysel p re 
štylovu čistotu a vnútornú homogénnosť 
a vypracovanie každého diela do detai
lov po . s11ránk~ tech~i~kej i dynamickej. 

, Program uv1edol dingent Ladis lav Ho
lasek d voma madrigalmi C. Monteverdi
~-(' , Ak :' prvej skladbe bolo ešte cítit UT
citu neiSt?tu, druhú predviedli ukážko
vo; v n eJ súbor zvládol všetky finesy 
spevu a cap ella. Ťažko niečo vyčítať 
prednesu Mozartových Styroch piesní. 
Progr':m PI:'ej časti koncertu inklinoval 
cez IIli?demnth ov Magdcký recept, ktorý 
mal e~1zódny charaik.ter, k súčasnej slo
venskeJ tvorbe, zastúpenej Simaiovým 

sbo:?m Sen a r áno. Náročnosť skladby· 
SI??clv~1a hlavne v tažkej •intonácii, po
u~~van~. prv!'ov konkrétnej h udby a gli
sand sirokeho ambitu. Simaiovo d!ielo· 
~alo u pu~lika úspech aj . vďaka dobrej 
1111terp_r;et~ou a takmer úplným zvládnu
tim ;1arocnosti výrazových p['ostniedkov. 
V zavere prvej časti odznel oslavn ý 
chanson C. _Jannequina: Vojna. 

Po prestavke predviedol Madr igalovv 
sb~~ Sc~ubertovu Omšu G dur spolu ·so 
~láo1kovym_ o·rchestrom a organom. Na jej 
mtez:Pretámu sa vzťahujú aj spomínané
kv~1ty telesa, ktoré i v tejto skladbe
J?ah vplyv na prednesovú vyrovnanost 
~ednothvý~ častí Omše. Vysokú úroveň 
l~terpretám: ~aručuje a j kvalitný hla so
vy fond lmzdeho z členov sboru s mož
l!?sťou upJ.at nif sa aj s ólove (Cigánsky' 
Z'I.VOtt, Om~·a G dur) . 

Stanislav Bachleda . 
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Komorné koncerty ll. 
Druhý cyklus komorných . koncertov, 

ktorý uspor aduje Koncertná a divadel
ná kancelaria v spolupráci s K ruhom 
_pniateJ.ov komornej hudby, b ol by ten
"tmaz :z.nies·ol výstižnejší názov cyk~us 
sólistických recitálov, respektíve polore
o:itálov 1(s klavírnym sprievodom), preto
ž e ho vytvorili výlučne výkony sólistov 
(dvoch zahraničných, jedného českého a 
šty:roch-piatich domácich koncer.t.Tiých 
1.1melcov - zásluhou polorecitálov). I keď 
ten cyklus vytvára obyčajne pät koncer
tov tentoraz' ich bolo sedem, lebo dve 
matiné odzneli v nadpláne: Michalicov 
recitál (15. januára) b ol vlast ne náhra
<iou za odpadnutý koncert prvého komor
ného cyklu a matiné českého p.ianistu 
Hálu zas suplovaním za indis-ponovanú 
Kláru Havlíkovú, ktorej koncert sa však 
realizoval n eskôr, v náhradnom termíne. 
'Táto náhrada však bola známa len úzke
mu kruhu zasvätencov, medzá k torých 
s om nepatril - preto o tomto podujatí 
nereferujem. :Dalšia zm ena bola v p rvom 
.februárovom koncerte. Fire indispozíciu 
.Anny Ma•rtvoňovej · mal potom Juraj 
Oniščenko celý recitál, pravda, v d~ru
hej pol-ovici zostavený z árií. 

Za najväčšie prekvapenie a za ume
lecky najbciliatší výlron cyklu p okla dám 
výkon talianskej huslistky, prof. Piny 
Carmirelli (8. januára). Umelkyňa za·uja
la nielen po stránke technickej - into
:načnou istotou, zreteľnosťou a brilantnos
ťou i tých naj:rýchlejších pasáží, pria m 
.mužsky hutnou intenzitou h ornej dyllla
.mickej h-ranice, fantastickými dvojhmat
mi a viaczvukmi, zretelnými a brilantný
mi i v tých najbleskovejších tempách, 
ale aj ideálnym nástrojom (Stradivariho 
~,Il Tosoano" jej zapožičal prezident Aká
démie Santa Cecilia), prekrásnym, sýtym 
a tvárnym tónom a najmä neobyčajne 
()SI()bitým . a tvárn.ym p!'ejavom, vzácnym 
.zmyslom pre postihnutie typických zna
kmr jednotl!ivých slohov. Tieto vlastnosti 
ju plne oprávnili zostaviť celý program 
zo skladieb pre sólové husle a a ž doda
točne rozš~rna svoj progra m o l. Brahm
sovu husľovú sonátu. 

V 2. partite d mol pre sólové husle od 
J. S . Bacha r(B\JfV 1004) upútala okrem 
s uverérmeho zvládnutia komplikovanej 
:polyfonickej sadzby i veľkorysou dra
matickou koncenpciou, burcujúcim na pä
tím mohutne klenutých dynamických 
-oblúkov. Ak niektoré akordy mali azda 
m enej ušľachtilý zvuk, muzikalita hus-
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lístky a nadradenosť stavebného zreteTa 
odsunuli tieto detaily plne na okraj vní
tnall1:ia . Myslím, že bez zveličovania mož
no označiť podanie Brahmsovej sonáty 
za ideálne čo do koncepcie, čo do hlb
ky pre~ti<a i čo do výrazovej mnoho
tvárnosti. Pri r ealizovaní svojej predsta
vy našla Oarmirelli zdatného partnera v 
pohotovom Rudolfovi MacudzinSik.om. P o
zoruhodným dramaturgickým prínosom a 
umeleckým zážitkom bola Sonáta pre 
sólové hus1e od moderného talianskeho 
skladateľa Giuseppe Savagneho, ve."lova
ná autorom P ÍIIle Carmirelli. Jediným ne- · 
dostatkom čo do dramaturgie programu 
bolo zaradenie Capriccia č. 28 od Fede
riga Fiorillu, ktoré vystriedalo dlramatic
kejŠ!Íe Capriccio Es dur, č. 14 od Nicolla 
Paga niniho. · 

15. januáry:a sa uskutočnil samostatný 
recitál mladého 22-ročného huslistu Pet
ra Michallcu, posl. VSMU, žiaka prof. 
Sklada ného, laureát a ceny C. Flesoha v 
Londýne za rok 1966, kde obsadil 3. mies
t o. Tento fakt je v našich pomeroch !llir:!
čo tak mimoriadne, že sa netreba diviť 
nad preplnenou Z·r.kadlovou sdeňou. 
Najväčšfm handicaJPom Michalicu je 

n ízka kvalita nástroja, s ktorým S'a pred
stavil. Tón jeh<> huslí nem á príslušnú nos
nosť, prieraznost a najmä schopnos t vý
a.·a7lnejšej tónovej diferenciácie smerom 
nahor i nadol. I napriek tomu huslista 
demonštroval veľkú dávku mu:z..ikality, 
osobitosť, disciplinovaný t emperament (v 
jeho veku udivu júca vlastnosť) , často 
li švih a eleganciu, vyspelú intonáciu 
i techniiku. Jeho výrazu však na druhej 
strane chýba priebojnosť. Treba vy
zdvihnúť aj istotu pamäti. Fakt, že h ral 
ce~:;:- recitá l zostavený zo 4 s•onát spamä
ti, je u .nás pomaly už unikátom na 
vystúpeniach huslistov ! . 

V Michalkovom podaní sme počull 
Ba-chovu Sonátu g m ol pre sólové hus
le, .k,torá zaujala štýlovým podaním :i oso
bitým tónom. , Beethovenova sonáta 
c mol, op. 30, č. 2 pre husle a k lavír 
b ola úspešnejšia v rýchlejších častiach. 
Michalica je síce skôr t ypom hlbavého 
filozofa, no v druhej časit tejto sonáty 
sa mu nepodcmlo vytvoriť dojem bez
prostredmosti, hlbky, stavebného pohľa
du aru napätia, čo možno povedať i o 
jeho patrnerovi Milošovi Starostovi, kto
rého výkon charakterizovalo maxi málne 
ú silie o čo najprecízn ejšiu hr u po tech
nickej i dynamickej stránke. Ak si uve-

·domíme, že táto d·vojica vystupovala spo
l u vlastne iba po prvý raz verejne, tre
ba Z'11ysel pre komorný prejav u Starootu 
zvlášť vysoko hodnotiť, i keď mladistvý 
elán pianistu zapríčinil, že sa miestami 
nevedel vyhnúť prílišnému nanášaniu 
zvuku. Najúspešnejšie pristupovali obaja 
umelci k interpretácii moderny - v MH
haudovej IL sonáte umelecká tvorivosť, 
rozlet fantázie a mladistvá bujarosť slá 
vili svoje hody. Predchádzala ju ve1mi 
kultivovane a nadšene interpretovaná 
Sonáta pr e sólové h usle, op. 31, č. 2 
P aula Hindemitha. 

Juraj Oniščenko na svojom .recitáli (5. 
II. ) i napriek slabej .návštevnosti spie
val v dobrej forme, s chuťou, sebavedo
mím a istotou. Akustika . Sliene zak,ryla 
i niektoré plochejš.ie polohy jeho ináč sý
t eho, zamat ového, dobre ·vyškoleného 
hlasu. 

V recitáli uviedol piesne Falconieriho, 
Caldaru, Anonyma, Beethovena a Caj
kovského, pričom posledné (3) najviac 
zaujali svojou tvod\'osťou, fantáz.iou . zo 
slovenskej tvorby si Oniščenko . vybral 
Dve piesne na Sčipačevove text y od Ja
r oslava Meiera, ktoré sa však svojou 
eklektikou a .príLišnou sbruonosťou never
mi hodili na vyvrcholenie ·prvej .polovi
·ce ·programu. 

V áriovej polovici po m álo v tipnej, 
šarmantnej P.apagenovej ár·ii z Mozar
tovej Ca-rovnej flauty nasledovalo w chol
n é číslo celého programu: ária Igora z 
opery Knieža Igor od Alexandra Boro
dina, ktorú poda l tento barytonista ne
napodobiteľne t vorivo a technieky s 
množstvom výrazových .odtienkov cito
vej i dramatickej hlbky a sily. Úalším 
úspechom bola aj ária On egina z r ovno
mennej Cajkovského opery, ária Nila
kantha z opery Lakmé od Delibesa a ko
nečne ária Valentína z Gounodovho 
Fausta. 

K úspešnému vyzneniu programu ne
m alou mierou prispela i doc. Eva Fi
scherová s komorným prejavom, s ba
h atou pastelovo zafarbenou paletou kla
VÍ·r.neh o úderu a s obdivuhodným mu
zikálnym cítením. 

19. februára sa bratislavskému obecen
stvu predstavila mladá, sympatická švaj
čia·rska violončelistka Annie Laffra. Za
radenie jej vystúpenia právom považu je
me za vydarené spest renie komorného 
cyklu, pretože violončelový ;recitál je v 
našich pomeroch ešte stále bielou vranou. 
H ra mladej umelkyne bola plná pôvab u, 
ušľachtilosti a jemnosti. Laffra je dob
rou muzikantkou so slušnou dávkou fan
tázie, yášnivosti· i: dramatičnosti, pravda, 

v rámci žene · prírodou daných, a teda 
a. obmedzených možností. 

Do programu svojho recitálu zaradila 
mladá violončelistka dvoje vanacre 
(Beethovenove a od Bohuslava Ma·rtinú.} 
a dve SOJláty (Brahm.sovu op. 99 a Hon
negerovu) . Muzikantské k vality a tech
.niclro-vi:rtuózne možnosti sa uplatnili pre
dovšetkým v oboch VaJriáciách a v Hon
negerov~. V Bra hmsovi táto čelistk.a už 
natoľko nestačila udržať napätie a vybu
dovať ve-ľkolepú koncepciu, najmä v dra
maticky expanovaných častiach. 

Leví podiel na úspechu tohto pekne 
navštíveného koncertu mal partner, 
švajčiarsky · pianista Michel P em-et s() 
vzácne. vytríbeným zmyslom pre komo·r
n ý pcr:-ejav 1(okirem menšieho, no nepod
st atného zakolís~nia v poslednej b eetho
venovskej va<riáci.i). Suverénna technika. 
vysoká muzikalita, disoip1inovaný, no pri
tom plnokrvný prejav, jedinečný ·staveb
ný nadhľad, zmysel pre štýl, pre kla
vírny tón, hlboký ponor do myšLienkové
ho obsahu skladby neraz svojou '(ume
l eckou, nie dynamickou) in tenzitou do
minoval .nad výkonom umelkyne. 

V mimoriadnom termíne sa v stredu 
22. februára uskutočnil :recitál slovenskej 
,pianli.stky Kláry Havlíkovej. V súvislosti 
s jej vystúpen ím sa vynorila otázka na 
usporiadateľov, či sa ten·to recitá l nedal 
uskutočniť ·pred odchodom na úspeŠiné 
turné do TaLianska, a nie ako v tomto 
.prípade naopak. 

Ha'lldJ.capom umelkyne bolo nové kon
certné krídlo "Petrof" s t vrdou, nevy
hratou mechanikou a malej diferencova
nosti schopným tónovým r egistrom. Tieto 
m omenty n.ajmar.ka:ntnejšie zavážili v 
chopinovskorn programe (Prelúdiá: e, As, 
g, Nocturno cis, op. 26, č. 1 a Rondo 
c mol). I dynamické vrcholy boli znač
II1e ochudobnené nárokmi na fyzický fond 
pianistk:y. 

Celk01Ve recitál vyzdvihol sympatiClké 
arty jej interpret ácie : znamenitú pa mät 
,(väčšilna programu moderna), svojrázny 
temperament, pohyblivú techniku racio
nálne podloženú koncepciu, disclplínu, 
skvelý rytmus, hodný aj mužského in 
ter.weta. Jej doménou, ako to už mnoh() 
r áz úspešne potvrdila, je p:redovšetkým 
h udba XX. stoi'Očia. Tu sa jej zl-ožky 
talen tu akosi najviac dokážu spojiť v čo
raz presvedčivejší výraz (Janáček, cyk
lus V hmlách. Bartók: Allegro barbaro. 
T occata a variácie od A. Honnegera, 
Str.avtnského Sonáta). 3. čast z cyklu Tri 
k lavírne skladby od F. Kafendu s ná
zvom Na prelome sa v jej virtuóznom 
a temperamentnom podaní dočkala ko-
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nečne prvého bratis lavského uvedenia . 
Veľmi pekný a umelecky hodnotný bol 

1>05ledný kon cert cyklu (5. III.) , na kto
;rom vyst úpili za k lavírneho sprievodu 
Ľudovíta Marcingera sóldsti Qpery SND 
·v Bratislave Nina Hazuchová (alt) a zasl. 
umelec Bohuš Hanák (barytón ) s pies
ňovým program om . 

.Hazuchová nastúpila na pódium výbor
ne pripravená. Celý program uvdedla v 
origináloch (rusky, francúZISky, nemecky 
i slovensky) a spam ä ti. Plne uplatnila a · 
využd.la prito m umeleckú rozvahu, in teli
genciu a kultivovanosť svojho mäkkého 
.a sýteh o hlasu. Svoj program zostaiVila 
n ajmä z lYil'i'ckých, meLancholických, poe
tických a tregkkých piesní, ktoré vyni
.k ajúco interpret ovala (Čajlmvskij : Za
·budnút t ak skoro, Za jasných n ocí, H . 
.Bember g: Nárek Indky, A. Moyzes: Ran
·n á ·rosa - cyklus na básne V. Mihálika), 
pričom dominovala jej inteligencia , vkus 

:;i bohatstv·o umel eckej fan tázie. Mimo
r iadne ocenenie si zasluhuje na prvom 
miest e jedinečné, hlboko zažit é, dojíma
júce !predvedenie cyk lu Piesne o mŕtvych 
deroch od G. Mahlera n a bás.ne Fr.iedri
cha Ruckerta, ktoré nás potešilo tým 
'Viac, že v polovici februára odznel v še
d om, málo výraznom podaní in dispon o
vanej J. Rhodes. 

Bohuš Ha nák nevenuje sa piesňovej 
tvorbe natoJko alm jeho spolupar tnerka. 
Nad očakávanie však potvrdil i na tom t o 
koncerte, ž~ svoj dynamický register vie 
prispôsobiť i komornejšie ladeným, r oz
sahove menším, nál adove sktromnejším 
.piesňam. Technická suverenita mu um ož
nila p r iam &i pohrávať so svojím veJkým 
h lasovým fondom tak v lyrických, vrúc
nych, nežných, ako a j dramaticky vzru
ných partiách. Okrem toho ukázal Hanák 
'Vzácnu schopnost charakterizovať situá
cie dik tované obsahom textu. Blízky je 
m u i vtip, sarkazinus, mela nchólia a tra
gidffi. Skoda však, že nestačil naštudovať 
svo j r epertoár spa mäti. 

Zas:pd.eval od Huga Wolfa Tri básne od 
Michelangela, Sesť piesní .na s lová básní 
E ndre Adyh o od St. Németha Samodn
skeho, k toré sa v jeho znamenit ej int er
[pret á cH dočkali po tridsiatich rokoch pr 
vého súb orného predvedenia . Podobne 
-ako u Hazu chovej, a j u Hanák a popri 
:vy n ikajúcej -úrovni celého p olor ecd.xálu si 
n ajvyššie ceníme p odarue záverečného 
cyklu Piesne potulného t ovariša G. Mah
lera, k torý um ožnil tomuto spevákovi 
skvele využit bohatstvo hlasovej techni
ky, dyn a mických farieb, k ulllivovanosti 
a najmä bohatstva fantázie a citu. 

Vlado Cížik 

Akordeonisti v medzinárodnej súťaži 
Do celosvetovej súťažnej nástrojo:vej 

inflá cie zasiahli a j mla dí inšt~umentalisti 
n ovodobého hudobného nástroja- akor 
·deonisti. Do súťaží prinášajú nové prv
ky. Zasadajú, rokujú a rozh odujú medzi
:nár.odne. I tohoročné súťaže usp oriada
vajú svet ové organizá cie akm·de onistov. 
Vla ni sa uskutočnila v Klin genthale v 
NDR už št vrtá medzinárodná súťaž akor 
d eonistov socialistických kra jín , ktorá a j 
"tohto roku bola obsadená prevažne p o
slucháčmi a absolventmi konzervatól'ií a 
·vysokých škôl hudobných z NDR, SSSR, 
<:!SSR, Poľska, Juhoslávie, Maďarska, Ru
munska a Bulharska. Usporiadateľom 
dva dsiateho ročníka svetovej sútaže akor
d eonistov bude t ohto roku v októbri har 
m onikový sväz v Holandsku . Tretiu sú
·taž organizuje Internationa l Confeder a
tion of Accordionis ts v Anglicku. 
československí kandidáti sú určovaní 

do medziná rodných súťaží na základe 
umiestnenia, vo výberových prehráv
kach, ktoré vypisuje Min isterstvo škol
s tva, Sekcia koncertných umelcov a Ces
koslovens:ké hudobné nást roje, zá'Vod 
Harmonika v Hofoviciach. Pretože k 
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akord eónu patd hráčska pohotovosť, je 
v pr ehrávkach zaradená aj hr a z listu, 
!l)otom povi.nná skladba a pr ednes· skla
d ieb podľa voľného výb eru. T·ohoročná 
!Prehr ávka bola ria pražsk om konzerva 
tóriu 18. januá ra a zúčastnilo sa na nej 
34 k andidátov z ôsmich československých 
konzervat (mií. 

V kategóri.i do 18 rokov b ol na pr
v.om mieste absolvent b rnenského kon
zervat ória J án Tesa!', laureát zlatej, strie
b ornej a bronzovej medaily zo svetovej 
súťaže na Malte. Druhé miesto obsadil 
J ozef Bugala z Br atislavy a tretie Milan 
H olomek z Brna. Z ostatných kandidátov 
boli do druhého kola prehrávky vybraní 
ďalší mladí talentovaní ·inštrumentalisti 
z Brahy, Ziliny a K ošíc. 

Na príp1·avá ch všetkých medzinárod
ných súťaží sa význa mne podieľa závod 
.FJa.rmon,ika v Hoŕovkiach, ktorý mladým 
.reprezentantom poskytuje do súťaží no
vé modely ma jstrovských akordeónov 
Delicia Maestro I, Maestro II, Ma e<;t ro 
III, ktoré v zahraničí vzbudzujú obdiv a 
zaslúžené uznanie. 

Ladislav Koryčan 

-Friedrich Blume, Syntagma musicolo-
-gicum, gesammelte , Red en und Aufsä-
tze (vydavateľ M. ·Ruhnke ), Bären
r eiter - Verlag Kassel 1963, 90t str. 

Súbor prác zná meho vedca a bývalého 
:prezidenta Medzinárodnej spoločnosti p re 
·hudobnú vedu zaberá vyše 900 strán veľ
kého focmátu. Sú to pretlačené state z 
monumentálnej encyklop édie Musik in 
-Geschicht e und Gegenwart - i.niciátor om 
a vydavateľom k torej je Blume - i .nie
Ktoré príležd.tost né články a p rednášky. 

v statiach o slohových epochách (re
nesancia, baroko, klasicizmus ) zachytáva 
.autoor vývojové t enden cie hudby v spo
jení s ostatným i umeniami. Rovnako si 
:počí.na aj v monografických štúdiách, kde 
začleňuje jednotlivé význačné osobnosti 
·do celkov ého historického vývoja ·(P ra
-etorJus, Buxtehude, Bach, Haydn, Mo
zart, Bruokner). Aj Goethemu venuje 
:pozornosť vo vztahu k súčasným skla
.clateľom, k torí zhudobŕlovali jeho b ás..11e 
a p ísali hudbu na jeho· hry. Všeob ecnej
šiu povahu majú Blumeho úvahy o zá 
kladných hu dobnoes.tetických pojmoch 
(Die m usikalische Form, Foctspinn ung 
und Entwicklung ),, o ktorých zdôrazňuje, 
že ako slovn é ekvivalenty vyj-adrujú -
·napriek všetkej subjektívn,osti - objek
t ívny proces· časového priebehu diela a 
dokazu jú ich poznateľnosť, ktwú nemôžu 
zastrieť ani t ie naJpoetlickejšie ch arakte
:ristiky n ála d a dojmov . 

Ako celok prezentu je Syntagma odbor
né m uzikologické znalosti vzhladom na 
ich spoločenský význam a poznatky špe
-cializovaného odboru zasadzuje do šir
šieho .rámca kultúrnych dejín, ktoré chá
pe - na rozdiel od dnes prevažujúcich 
detailných mikr<>obrazov - hlbšie a per
spektívne. 

P renikavou analýzou doterajších :ma-
1ostí zbavuje Blume tradičnú interpretá
·ciu legendá rnych predstáv a smer uje k 
vecnému výk 1adu príčin a súvislostí 
(Umrisse eines n euen Bach -Bildes ). Aj 
keď svoj záujem sústreďuje plľedovšet
kým na baroko (n ázov knihy je prevz.a
tý od P.r aetocia) a n a hist orickú proble
m atiku , chápe r ealisticky i .problémy sú
& snosti. (Was is t Musik ?) 

Vynikajúca vedecká erudícia, j asnosť 
a pregnantnost formulácií, štylistická vy
brúsenosf vytvára jú zaujímavé a súčasne 
d uchaplné čítanie aj p r e širší okruh zá-
ujemcov. 

J aroslav Bužga 

Joseph Miiller -Blattau, Die Komposi
tionslehre Heinrich Schiitzens ' in der 
Fassung sein es ·s chillers Christoph 
Bernhard, 2. vyd., nakladateľstvo Bä
r enreiter, Kassel - Bazilej 1963, 156 
str. 

Pri p ozmávaní vývoja hu dby v s.tred
n ej Európe v 17. storočí sa čoraz väčšmi 
dostáva do p opredia otázka význam u do
mácej tradície a problém asimilácie vte
dy nového harmonicko-m elodického štý
lu. J eden z pop redných skladateľov toh
t o obdobia, H einrich Schťitz, patrdl v Ne
mecku ako uznávaný majster aj za a~é
hosi ochranného patróna svojich kolegov. 
O jeho ·vplyve na súčasníkQv svedčí aj 
rukopisný traktát žiaka a pl'iateJa Ch. 
Bernharda ( *1627 Gdansk, t 1692 Drážďa
ny), ktorý pôsobil so Schutz.om v dráž
ďanskej kur1iirstskej kapele. 

V traktáte o kompozícii - z rokov 
1648- 49 - zachytil Schtitzovo pojat ie 
skladby, a hoci traktát nevyšiel tlačou, 
koloval v mnohých opisoch ( jeden vlast
nila aj knižnica jáchymovského gymná
ma). z toho je zrejmé, že v tých časoch 
platil za a utoritatívnu učebnicu skladby, 
ako dokazuje aj vyda\'ateJ. Jadrom trak
t át u je druhá kapitola venovaná výlučne 
k ontra pu n:Mu. (Tractatus . compositionis 
augmentatus, str. 40-131.) Zahrnuje roz
pravy o fúgach, dvoji tom kontrapunkte. 
Z toho vyplýva, že prísny p olyfón..11y štýl 
plat il za h lavný kompomčný smer aj v 
prvej p olovici 17. stor., .i keď bolo už 
známe nové talianske umenie. (Bern
hard sa o ňom zmieňuje v úvodnej 
kapitole venovanej spevu, . kde opisuje 
rôzne druhy prednesu, deklamáciu, t rn
ky, teda výrazové prvky späté p redc.
všetkým s melódiou. - Von der Sd.nge 
- Kunst oder Manier, str. 31-39) . Zá
verečná kapitola sa týka konsonancií a 
disonancií (Ausfi.ihrlicher Bericht vom 
Gebr auch Con- und Dissonatien, str. 
132- 153f Vysvetlenie treba v idiet v tom, 
že tra.l{tát slúžil najmä ako učebnica 
chrá movej h udby, v ktorej sa udrž-ovala 
polyfónna tradícia i v čase, keď inde už 
zvíťazil nový štýl. 

J aros lav Bužga 
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Rudolf Macudzioski 
Nechcem veriť vlastným očiam : v ka

lendári jubileí čítam, že Rudolf Macu
dzinski, docent . V SMU v Bratislave, sa 
29, apríla dožíva 60 rokov. Jeho výzor 
je totiž taký mladistvý, vitalita obdivu
hodná a um elecké niveau stále vysoké 
- zvlášt v technike, pohotovosti a zmys
le pre štýlovosť má u nás málo seberot'
ných - chvíľami mám dojem, akoby sa 
v j eho prípade zastavil čas. A keď preze
rám kroniku jeho umel eck ého života, 
m ôj údiv a obdiv sa ešte zväčšuje: tisíc
ky (áno, nezveZičujem!) v ystúpení so 

Boris de Schloezer, Entwurf einer Mu
sikästhetik (zum Verständnis von Jo
hann Sebastian Bach), z francúzštiny 
preložil H. Leuchtmann, nakladateľstvo 
Heinrich Ellermann Hamburg a Mní
chov 1961, 33<1 str.). 

Schloezerov NáČ!rtok mal byť pôvodne 
iba knihou o Bachovi. Autor zamýšľal 
objas!"iovať a odôv-odiwvať len zákonitosti 
jeho tv·orby; Hoci .napokon p ôvodný n á
zov zmenil, ostal Náért ok predovšetkým 
estetikou Bachovho diela. Demonštruje na 
ňom hierarchiu vzťahov, v ktorých utri.e
dení vidí úlohu hudobnej estetiky. Na 
Bach ových inštrum ent álnych a vokálnych 
skladbách si všíma najm ä tieto problé
my: Konkrétna idea (poznanie a porozu
m enie umeleck ého diela), fonria (aspekt 
r ytmický, harmonický a melo dický) , mý
tos (znak výrazu, psycholog.ický a du 
chovný zmysel). V p rvej a druhej čast: 
Schloezer skúma objektíVIIle zistiteľné 
štrukturálne zložky, tretiu časť zameral 
na ··subjektívne •aspekty, ktoré pri analý
ze rôznych diel často vedú k rozmani
tým interpretáciá m. K mystick ým vysvet
leniam zvádza u Bacha predovšetkým 
vztah hudby a slova. Osobne podfa-rbe
né 'hľadiská pritom často zavádzajú, n aj
mä ak sa sústreďujú ·na t exty spojené 
s · doslovne aleb,o podobne opakovanými 
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stovkami skladieb t voria hlavnú ná
plň jeho plodného umeleckého života, no 
vôbec nie jedinú: s ňou sa nerozlučne 
spája činnosť pedagogická a skladateľ
ská. 

V jubilejnom článku nemá vari vý
znam - aspoň nie v odbornom časopise 
- zopakoval všetky dáta a údaje, ktoré
si čitateľ ľahko m ôže nájst v hudobných. 
slovníkoch. Domnievam sa však, že ne
bude od veci pripomenúť aspoň podstat
né skutočnosti o jeho umeleckom profile. 

P redovšetkým je t o mnohostrannosť 
Macudzinského osobnosti. Akokoľvek je 
Macudzinski predovšetkým muzikantom, 
nie je len zručným "remeselníkom" . 
Konzervatórium študoval zároveň s reál-

hudobnými figuráciami. Bachove skladby 
inštrumentálne, sólové, an.sámblOIVé i ve!
:ké form y vokálnoi!ištrumentáLne posky
tujú na analýzu nekonečne variabilné 
možnosti melodických, •rytmických, kon
trapunktických i harmonických súv:islos
tí. Pritom všetky tvoria viac-menej uza
t vorený štýlový systém, takže Schloeze
il'ova arg,umentácia získava na p.reu:káza
teľ·nosti, či už ide ,o jednoduché javy v 
oblasti kompozičnej techniiky, č-i o kom
plikované filozofické problémy. 

P ra·vda, allii rozmanitý tvorivý Bachov 
odkaz nevyčerpava celkom zložitý kom
plex hudobných javov. Preto v záve
rečnýe<h kapitolách o opere a hudobne.} 
dráme, ktoré Sc~loezer ohápe ako zvlášt
ne formy spojenia hudby a slova, siaha 
po príkladoch z diel .iJných skladateľov 
1(Gluck, Wagner). Táto ~kutoč;nost vša~ 
nemení celkové zameram e k ruhy, ktora 
ost áva predovšetkým knihou o Bachovi.. 
Odhaľuje v jeho diele zaujímavé súvis
losti geneticky i štrukturálne. A ak sa 
v súvislosti s Bachovým tvot"ivým odka
zom pripomína temer biblická kánonič
nosf, Schloezerova estetika tento názor 
p odopiera ako vydarený syntet~ujúci a 
súčasne konfrontujúci pohľad podložený 
zau jímavými analýzami. 

Jaroslav Bužga. 

-nym gymnáziom, majstrovskú škol-u spo
lu s právnickou j akulto1t. Je vášnivým 
jilmovým amatérom a turistom, akých 
je málo. A je jedným z mála slovenských 
interpret ov, ktorí sa venujú aj písaniu ct 
hudbe. 

Jeho repertoár je obdivuhodný. L en 
k lavírnych koncertných skladieb s or
chestrom naštudoval niekoľko desiatok, 
-o sólistických skladbách ani nehovoriac. 
Okrem toho už vyše 3 ciesatročia pestu
je hru na 2 klavíroch so svojou manžel
kou Sylviou, rod. Halmošovou, a nespo
četne mnohokrát vystupoval ako komor
-ný hráč. 

Z koncertných diel najčastejšie hrával 
Dvofákov koncert (v revízií V. K urza), 
Glazunovov f mol, oba koncerty Josepha 
Marxa (Romantický a Castelli Romani), 
no v jeho repertoári nechýbajú ani také 
-náročné diela ako Beethovenov III. kla
vírny koncert, Brahmsov klavírny /con
cert B dur a Noci v Spanielskych záhr'l
dách od Manuela de Falla ( raz ho hral 
d okonca pod taktovkou Nikolaja Malku 
.S. 1. 1936 v Prahe). Premiérove uviedol 
klavírny koncert C dur Cyrílla Scotta 
(v Prahe 22. 6. 1929) a II. k lavírny kon
cert Alexandra Tansmanna, venovaný 
Ch.arliemu Chaplinovi (na festivale no
vej hudby v Bad Pyrmont v lete roku 
1930 ). Pre slovenskú hudbu má však naj
·väčší význam premiéra (13. akt. 1943) 
.a veľké množstvo repríz Cikkerovho 
Concertina, ktoré mu autor venoval 
(o štvrťstoročí s ním píše sám Macu
dzinski v 6. čísle minulého ročníka SH) 
- totp dielo aj nahral za autorovho diri
govania na gramofónové platne -, na
študovanie Capriccia pre klavír a orches
ter Otta Ferenczyho - najprv s brati
.slavským rozhlasovým orchestrom ( 1957) 
.a potom so Slovenskou filharmóniou 
( 6. 3. 1958) - častá i nterpretácia Kafen
·du, Bellu a iných slovenských skladate
ľov. 

Podobne nemožno nepripomenúť pre
miérové uv edenie Suchoňovej Sonatíny 
pre husl e a klavír na f estivale komornej 
hudby v Trenčianskych T epliciach 29. 8. 
1937 (s Viliamom Sim ekom) a jej r eprí
zu v Krakove 17. 4. 1939 s Norbertom 
Kubátom a spoluúčast na premiére, r oz
hlasovej nahrávke a reprízach Zeljen
kovho II. klavírneho kvinteta. Ako spre
vádzač spoluúčinkoval s nejedným sve
-toznámym umelcom. Známe sú jeho kon-

certné cesty s Henri Marteauom. Nemož- · 
no však zabudnút, že vystupoval aj s Ed;! 
Zathureckým , Sándorom Svédom, Oľgou 
Parchomenkovou, Janine A ndradeovou, 
W andou Wilkomirskou a i. 

K lavírne duo Macudzinských j z zatial 
jediné svojho druhu na Slovensku. O jeho 
kv alite najlepšie svedčí skutočnost, že 
Ján Cikker mu venoval svoj štvor·ručný 
prepis Slovenskej suity, nahrávka ktorej 
sa po mnohých komplikáciách u skuto,:
nila v podaní manželov Macudzinských 
v lani na jeseň v západnom Nemecku. 

Pedagogická práca sa najlepšie me-ri~ 
odchovancami. Spomeniem aspoň najzná
mejších absolventov Macudzinského kla
vírnej triedy: Marci'~ger, Mašinda, Se
besta, Stankovský, Cattarino. 

Skladateľská činnost Macudzinského sa 
koncentruje najmä na tvorbu komorných 
skladieb; nechýbajú však medzi nimi ani 
diela pre väčšie obsadenia - v rokoch 
1946-49 napísal aj celovečernú romanti'e,
kú operu Monte Christo na libreto Ste
fana Rozu podľa rovnomenného 1·ománu 
Alexandra Dumasa. Jej inscenáciu pre
kazil roku 1949 zásah Hudobnej a dra
matickej rady - jedna z prvých " l asto
vičiek" ždanovizmu u nás. Romantický 
- presnejšie novoromantický - slohový 
základ je v ôbec príznačný pr e väčšinu 
Macudzinského skladieb (pravdaže, nie 
bez asimilácie novších smerov a vply
vov); v posledných rokoch sa aj u Ma
cudzinského prejavuje úsilie o zvládnu
tie novších kompozičných techník. 

A tým by bolo možné skončit. L ež ne
m ôžem si odpusti t nepripomenúť j ednu 
vec: Macudzinskí v druhom štvrťstoročí 
svojej činnosti vôbec nedostával toľko 
koncertantných príležit ostí, ako by si ;;:a
slúžil. I st eže vojnové a ·prv á povojnové 
roky bolí všeobecnou brzdou interpre
tačných možností. K ým dovtedy bol Ma
cudzinski temer stále na domácich i za
hraničných turné, odvtedy to bol j'lv 
viac-menej .sporadický. Lež po normali
zácii pomerov už nebolo dôvodu u plat
ňovať umelcov doma i za hranicami pre
dovšetkým podľa kvaltty. Osobne mám 
dojem, že Macudzinskému sa - možno 
nechtiac - v tomto smere krivdilo. Ak 
v tridsiatych rokoch a v prvej polovici 
štyr idsiatych rokov hral v rozhlase kaž
dý rok niekoľko veľkých skl 'ldieb. po
tom sa objavoval . v r ozhlasovom vysie
laní dost sporadicky. Podobne to bolo 
najmä s bratislavskými koncertnými vy
stúpeniami. A najokatejšie je to so za
stúpením na gramafónových p latniach : 
spomínaná nahrávka Cikkerovho Concer~ · 
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tina, ·.píir drobností (.Macudzinski väčši
nou v úlohe sprevádzača) - a to je prak
t icky všetko. N ed·alo by sa to ešte na
pravi!-?· Veď Macudzinski je dnes na vr
chole svojich tvorivých síl! A tým, od 
ktorých závisí náprava tohto stavu, ne
zaškodí p r ipomenút charakter istiku Ma
cudzinského z pera Viléma Kurza na vy
svedčení majstrovskej školy pražského 
konzervatória, slová, ktoré dodnes ne
stratili nič zo svojej platnosti: 

" ... Macudzinski jest pianistou vysoké 
inteligence a zdrav~ho temperamentu; 
má znamenitou techniku a nikdy nese
lhávající pameť ... Jest to vynikajíci umé
lec .. . " 

IGOR VAJDA 

Geiza Dusík 
Nie každý tvor.ivý pracovník, oslavu

júci svoju šesťdesiatku, sa môže tak spo
kojne pozriet n a ·výsledky svojej práce 
za 35 rokov ako hudobný skladateľ, za-

. slúžilý umelec Gejza Dusík: velké množ
stvo hudobnín, álb i separátok, orches
trálnych materiálov, gramafónových plat
ní a magnetofónových pásov, ďalej nie
koľko zväzkov výstrižkov z novín, diva
delných bulletinov, kritík, plagátov a ne
prehľadné množstvo fotografií - to všet
ko mohlo by zaplnit priestory slušnej vý
stavy, dokumentujúce; obrovský spolo
čenský . dosah jeho tvorby. Rozvoj mo
dernej tanečnej piesne a operety je úzko 
spätý- s ·jeho menom.-Zasíahol v čase, kecl 
vtedajšiu Bratislavu ovládala anglická. 
nemecká, ma.ďarská a česká tanečná a 
spoločenská pieseň i opereta. Zo všet
kých kaviarní - . ktorých bolo v tom čase 
viac ako. dnes - a viech na Vysokej a 
Valónskej sa ozývali ·iba · Straussov e, Fal
love, ·Kálmánov e, Lehlírove, Frimlove a 
Hašlerove ·melódie. 

Po prvých · slovenských šlágroch - ako 
sa vtedy nazývali· - po Dite od A. Ara
nyosa a Nepovedz, dievčatko, ·nikomu od 
D. Pálku vznikali nové slovenské taneč
né piesne od ďalších autorov. Na čelo 
týchto . zakladateľov modernej ·slovenkej 
tanečnej hudby stal si Gejza Dusík ako 
jeden pre túto tvorbu po každej stránke 
z najfundovanejších. · 

Slovenská tanečná pieseň nemala ru
žové detstvo. Musela sa prebíjat, odká
zaná sama na seba, bez akejkoľvek po
mocí. Vďaka cigánskym kapelám a ich 

vynikajúcim primášom, ktorí dostávali. 
každú novú pesničku ešte v rukopise, 
rozletel a sa rýchlo z mesta do mesta i do
dedín, kde ju prijímali s nevšedným nad
šením. 
Nezabudnuteľné zostanú z tých čias· 

r ozhlasové relácie Gejzu Dusíka s jeho 
stálym partnerom, verným a oddaným. 
intepretom slovenskej tanečnej piesne, 
zaslúžilým umelcom Fr antiškom Krišto
fom-Veselým, s ktorým si akoby cez noc
našiel najužší vztah k poslucháčovi a, 
obdivovateľovi. (Treba tu spomenú!, že· 
pr áve K rištof-Veselý bol po dve desat
ročia takmer jediným propagátorom slo
venskej tanečnej a operetnej piesne vô
bec.) Gejzovi Dusíkoví sa čoskoro poda
rilo spolu' s ostatnými mladými autormi. 
vytlačit cudziu tanečnú pieseň a nahra
di! ju vlastnou tvorbou, vyrastajúcou. 
z radosti a t'l?or ivého nadšenia. 

Nezvyčaj-ne bohatá invencia Gejzu Du
síka, ovplyvnená na svetovej úrovni sto
jacou tvorbou Viedne a Budapešti, ktorá 
Bratislavu, prirodzene, neobišla, predo
všetkým však jeho melodičnosť a l'ah
kost mu zabezpečili vedúce ·postavenie
najmä jeho tangami, . ktoré sa stali na 
mnoho rokov kmeňovým repe'l'toárom ta
nečných orchestrov a ~apiel. Každý (aj 
zahraničný) orchester hostujúei• u nás 
mal na programe niekoľko Dusíkových 
táng. A tie preplnené koncerty novej' 
slovenskej tanečnej tvorby v kaviarni. 
Múzeum! T ieto zaslúžené úspechy sa 
opakovali aj v op.eretnej tvorbe Gejzu 
Dusíka. Keď zazneli prvé akordy ktorej
koľvek jeho operety, hladiska akoby one
melo, fascinované čarom jeho hudobnej 
reči, akou sa vedel tak bezprostredne 
prihovárať každému divákovi a poslu
cháčovi, ktorý .bol naplnený pýchou a. 
šťastím, že počúva hudbu svojmu cíteniu. 
tak blízku, veselú i smutnú, čo strhovala 
do rytmu tanca a hneď j emne pohládza
la, nadchýnala krásou a životným opti
mizmom. Taký bol hudobný génius Gej
zu Dusíka. Svoje najkrajšie m elódie roz-
dával plným priehrštím, každý ich po
znal. 
Rozličné názory na operetu vôbec a 

v poslednom čase aj na slovenskú taneč-· 
nú pieseň nevedeli odradit jej autorov, 
ale ani Gejzu Dusíka, od ďalšej tvorivej' 
práce. Naopak! T vorí ďalej pre poteše
nie svoje a radost svojich obdivovateľov 
a ctiteľov. 

Pozdravujeme nášho slovenského Le
hára pri príležitosti jeho šesťdesiatky a, 
želáme mu vera zdravia a ďalších . tvori-
vých úspechov. , 

OTTO KAUSITZ, 

Tibor Andrašovan 
Gratulácie bývajú vzrušujúce, ale jed

nako milé a niekedy aj dojímavé. Príst 
s gratuláciou k skladateľovi a dirigentovi 
Tiborovi Andrašovanovi je vzrušujúce 
hlavne preto, že tých "päťdesiat" nijako 
nie je v súlade s mladistvost ou jubilanta. 

Ale už je tak, päťdesiatka je vek, keď 
človek nadobúda na úcte i na vážnosti. 
Ci sa to už nášmu jubilantovi páči alebo 
nie, · vstupuje aj on do veku, keď treba 
vyjadrit uznanie, možno i obdiv za vý
raznou etapou života. 

Tibor A ndrašovan sa do hudobného ži
vota plne zapojil po oslobodení našej 
vlasti r. 1945. Roky detstva strávil v rod
nej obcí, v Slovenskej Lupči, študentsl::é 
roky na Učiteľskej akadémii v Banskej 
Bystrici, kde ho do tajomstiev hudby za
sväcoval prof. Stika, ďalej na pedagogic
kom oddelení St. konzervatória: v Brati
slave . a na filozofie. fakulte. V rokoch 
1940-45 ako prof. hudby učí na Učiteľ
skej akadémii .v Modre a v Bratislave, 
súčasne študuje kompozíciu na št. kon
zervatóriu u prot. E. Suchoňa a A . Moy
zesa, dirigovanie u K. Schimpla. Stúdiá 
si doplňa -v seminári majstrovskej školy 
(odbor dirigovania) v Prahe u prof. P. _ 
Dedéčka a M. Doležila. Po skončení praž
ských štúdií r. 1946 zanecháva pedago
gickú činnost a stáva sa dirigentom ope
ry ND v. Bratislave. Tu neskôr okrem 
dirigenta zastáva aj f unkciu dramaturga 
opery. . 

Od roku 1957-1961 je umeleckým ria
diteľom SĽUK-u. Tu sa s neobyčajným 
elánom venuje novému scénickému vy
u žitiu hudobného folklóru. SĽUK pod 
j eho vedením získal mimoriadne úspechy 
a umelec7cé ocenenie nielen doma, ale 
aj v zahraničí. 

Po odchode zo SĽUK-u volí si Andra
šovan slobodné povolanie skladatela a 
dirigenta, aby sa v plnej miere mohol 
venovat týmto dvom profesiám. 

Pri dnešnom pohľade na j eho umelec
ko-tvorivú činnost konštatujeme; že An
drašovan vo svojej pätdesiatke má za 
sebou neobyčajne bohaté výsledky ako 
s_kladateľ aj ako 'dirigent. V kompozičnej 
tvorbe sa najbohatšie prejavil v žánri 
filmovej hudby. Počas 25-ročnej kompo
zičnej práce napísal hudbu približne ku 
100 krátkym stredometrážnym a celove
černým filmom. Medzi tie najpozoru
hodnejšie. patria: Katka, Drevená dedina, 
Prerušená pieseň, Jánošík, Majster Kat, 
Stvorilka, Expedícia Tanap -Kvety: Tei-
tier á 'iné. ' · · 

Andrašovan je autorom baletu Orfeus
a Eurydika, predvedeného r. 1949 v N D 
v Bratislave. A ako prv ý slovenský diri
gent dirigoval v ND v Prahe r oku 1949· 
Prokofievov balet Romeo a Júlia. Spo
medzi jeho baletnej tvorby zasluhujú po
zornosť i Slávnosti slnovratu a Ikaros, 
v ktorých hl'adá moderné vyjadrovacie· 
prostriedky. 

Jeho hudobnodramatickú t vorbu repre
zentujú: komická opera Figliar Gelo (na 
libreto M. H ollého) z r. 1958, opereta 
Pánska v olenka z r. 1960. Práv e dokon
čil hudobnú drámu Biela nemoc (na lib-
reto K. Capka-J. Budského ). . 

Andrašovan sa mimoriadne úspešne· 
uviedol mnohými scénickými hudbami. 
pre činohru SND v Brati slave v spolu
práci s režisérom, národným umelcom J. 
Budským a zaslúžilým umelcom K. Za
charom. K najvýrazn ejším patria: Shakes
peare: Ako sa v ám páči, Romeo a Júlia, 
Sen nocí svätojánskej, Goldoni: Vejár~ 
Palárik: Dobrodružstvo pri obžinkoch, 
Záborský: Naj dúch a i. 

Andrašovana ako skladateľa neustále 
púta prostredie stredného Slovens~ 
(v ktorom vyrástol) so špecifickým ľu
dovým hudobným ,prej avom. Najmä oko
lie Detvy ako centrum inštrumentálnych 
'tudových prejavov j e preňho vábivé. 
V tamojších ľudových muzikantoch hla
dá zdroje pre vlastnú umeleckú tvorbu. 
Ako sám hovorí - táto hudba má nena
pÓdobniteľny charakt er . Jeho vrelý vztah 
k ľudovej hudbe sa zračí i z jeho prebo
hatej tvorby pre popredné umelecké sú
bory. Napr. večne živá Detvianska vese
lica v ' Lúčnici _je jeho dielom, podobne 
i Radvanský jarmok, Goralská lúbost či 
Do ďvorečka, do dvora, piesne z T ercho-
vej atď. ' 
SĽUK sa neustále hrdí j eho Povestou 

o Jánošíkovi, filmovou revue Rodná zem, 
p_ie81}-ami spod Zdiarske] vidly, Podpo
ltanskou mlaďou atď. 

V poslednom období ako externý diri
gent Ľudového orchest ra Cs. rozhlasu vy
tvoril pre toto t eleso i pozoruhodné kon
cer tné skladby s použitím ľudových ná
strojov, fujary, píšťalky i husieľ. 

Andrašovan počas svoJeJ doter ajšej· 
činnosti precestoval takmer celý svet 
(okrem Austrálie, Madagaskaru a častí 
južnej At_riky) a všade sa usiloval ·šíri{ 
dobré meno slovenskej hudbe. 

Iste. nebude formálne, keď mu v mene· 
všetkých priateľov u nás doma i v za
hraniči zaželám ešte _vel'a, vela zdravia ' 
a tvorivých ·síl do ďalších _ r okov života! 

ONDREJ DEMO 
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Josef, Petr, sbormajster SND, dostal 
' vyznamenanie Za vynikajúcu prácu. 

••• 

Milan Bauer a Michal Karin nahrali 
na gramofónové .platne Supraphon Poe
tickú suitu Alexandra Moyzesa a Sonátu 
pre husle a klavír Ota Ferenczyho. 

••• 

O súčasnej slovenskej opernej tvorbe 
prednášal vo februári na konzervató
riách v Moskve a Vilne, v moskovskom 
inštitúte umenia socialistických krajín a 
v Rige na Sväze lotyšských skladateľov 
Igor Vajda. Na tých istých fórach pred
n ášal Jii'í Bajer o súčasnej českej hudbe, 
.resp. o najnovších prinosoch českej hu-
dobnej vedy. · 

••• 

Klarinetista Antonín Hruška a fagotis
ta František Cervenka, člen.9via Symf. 
'()rch. Cs. rozhlasu v Bratislave, predviedli 
po prvý raz na koncerte v Brne, v Be
,gednom dome dňa 20. II. 1967 Sonátu pre 
:klarinet a fagot Francisa Poulenca. 

••• 

Hudobný skladatel Juraj Pospíšil do.
'končil Baladu pre klarinet a klavír, kto
rú venoval Komornému duu - Antonín 
Hruška-Branko Cuberka. 

:SLOVENSKA HUDBA- Vydáva Sväz s lovenských 
skladaterov v Bratislave. Vedúci redaktor 
prom. hlst. Oskar Elschek. redaktori prom
'hl s t. Igor Vajda prom. hist. Peter Faltln, csc. 
·Redakčná r ada: Roman Berger, doc. dr. LadF 
s lav Burlas, CSc., prof. dr. Oto Ferenczy, Juraj 
Hatrlk, dr. Ivan Hrušovský, CSc., prom. ped. 
Marián Ju r!k, prof. dr. Jozef Kresánek prom. 
:ped. Ladislav Leng, CSc., prom. hlst. !nž. Mária 
Potemrovä, Ivan P.artk, dr. Pavol Polllk, CSc., 
dr. Ján S!váčék, dr. Vladimír Sefl, Rudolf 
'Vanek, Pavol Ze lenay. - Redakcia a admini
s trácia: Bratislava, Sládkovičova ll, tel. 359-91. 

( "- . 
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Západoslovenská krajská orgamzaCJa 
SSS spolu so Slove~lí,fm\ hudobným. fon
dom usporiadali vo februári jubilejný au
torský -koncert z tvorby Simona Jurov
ského a Júliusa Kowalského. úi\inkovali: 
Margita Cesányiová, Rudolf Macudzinski, 
Bratislavské kvarteto, Vladimir Brunner, 
Vojtech Gabriel. Komorné združenie di
rigoval Vlasti~l Horák-

.... 
Vý.bor KO SSS v Banskej Bystrici sa 

už teraz zaoberá prípravou III. ročníka 
Dní komornej hudby. Podľa navrhova-. 
nej dramaturgickej koncepcie by mali 
mať tohoročné DKH väčšiu medzinárod
nú účasf. 

••• 
Hudobné piatky Krajskej orgamzac1e 

SSS v Banskej Bystrici pokračovali kla
vírnym recitálom Zity Strnadovej-Pará.
kovej. ·10. februára uviedla .v Robotníc
kom dome program zostavený zo sloven
ských skladieb pre klavír (A. Moyzes: 
Sonáta e mol, .M. Vilec ~ Sonáta. J. Cik
ker : Tatranské potoky, E. Suchoň: Malá 
suita pre klavír, D. Kardo.š: Ba.gately -
výber). Koncert mal napriek svojej ná
ročnej dramaturgii veľmi srdečný ohlas. 

••• 

Na Hudobnom piatku KO SSS v Ban
skej Bystrici 3. marca vystúpila v prvej 
polovici večera klaviristka D. Jelínková, 
profesorka žilinského konzervatória. 
Uviedla diela J. S. Bacha, L. v. Beetho
vena, F. Chopina aB. Smetanu. V druhej 
časti koncertu uviedol barytonista M. 
Bozdech, sólista DJGT, za spolupráce Z. 
Strnadovej-Parákovej November, pies
ňový cyklus P. Simaia, výber z Písní z 
Tešínska P. Ebena, cyklus O. Ferenczy
ho Tri sonety zo Shakespeara a na záver 
ukážky z barokovej talianskej tvorby. 

-Tlačia Polygrafické závody 02, Bratislava, uL 
Februärového v!tazst va 6/d. - Vychádza 10 
razy do roka. - Vydávanie povolené PSK čts
lo HSV-19521 57-C. - Rozširuje poštová novi
n ová s lužba. Objednávky a pre.dplatné prijlma 
PNS - ú stredná exped!cla tlače, Bratislava, 
Gottwaldove n ám. 48. Možno tiež objednať na 
každej pošte alebo u doručovatera. Objednáv
ky do zahraničia vybavuje . PNS - O stredná 
expedícia tlače, Bratislava Gottwaldove nám. 
48/Vll. Cena Kčs 3.-. Č!slo zadané do tlače 
14. marca 1967. [ SH/4/1967 J 
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Karl Bohm mal slávnostný prejav 
z príležitosti 125-ročného výročia vzniku 
Viedenských filharmonikov. Okrem toho 
lUrigoval na slávnosti Beethovenovu ou
verturu č. 3 Leonóru. 

.... 
Prokofievovo múzeum otvorili v meste 

Krasnyj (Ukrajina) v SSSR. - Mesto 
Barcelóna vypísalo z príležft.osti 20-roč
ného jubilea založenia operného divadla 
cenu opery. Na konkurz nemožno zadať 
dielo, ktoré už bolo predvedené alebo 
prihlásené na inej sútaži. Posledný ter
mín zadania je 20. september 1967. Bliž
šie informácie: Gran Teatro del Liceo, 
Calle de San Pablo l bis. 

••• 
Giinter Bialas dovŕši t. r . 60. narodení· 

ny. Po mimoriadnej odozve svojej Hudby 
v dvoch častiach pre harfu a sláčiky uve
dú dielo aj v Kolíne, Mníchove, Prahe a 
US.-\. 

••• 
Vo Francúzsku založili spoločnost Ri

charda Wagnera, Cestným predsedom je 
s tarosta mesta Ba.yreuth. Spoločnost 
umožní francúzskym poslucháčom ná
vštevu Bayreuthských hier a každý rok 
udelí ceny za najlepšie interpretácie 
Wagnerovej hudby. 

• •• 
Po jedenásťročnej tradícii sa v An

glicku stala sútaž amatérskych spevác
kych sborov Let the people sing (Nech 
ľud spieva) medzinárodnou záležitosCou. 
Roku 1966 sa prihlásili súbory z 8 európ
skych krajín, tohto roku je ich 24. Pat
ronát nad súCažou má Európska rozhla-
sová únia. · 

••• 
V dňoch 5. až 20. júna 1968 sa v Leip

zigu uskutoční III. medzinárodná súfaž 
J. S. Bacha v odboroch klavír, organ, 
spev a husle. :Oalej sa ešte uskutočni or
ganová sútaž pod heslom Volná impro
vizácia. Môžu sa na nej zúčastnit mladi 
sólisti každej národnosti, ktorí sa naro
dili po 31. decembri 1936. Prihlášky tre
ba zaslaf do l. februára 1968 na adresu: 
Organísat.ionslJiiro des Ba.chwettbewer
bes, DDR, 701 Lei})zig, Grassistr. 8. 

Miesto šéfdirigenta houstonského sym
fonického orchestra prevzal na dva· ro
ky Andŕé Previn (predchodca Sir John 
Barbirolli). Previn sa stal známym aj ako 
skladatel a jazzový klavirista. Toho ča
su píše musical pre Brodway pod názvom 
Coco. Autorom libreta je Alan Jay Ler-
ner. 

••• 
Oliviera Messiaena a André Joliveta 

vymenovali za profesorov kompozície na 
parížskom Conservatoire national supé
rieur de musique. 

• •• 
Anglický hudobný kritik Peter Andry 

poukazuje na skutočnost, že nielen v 
Anglicku, ale v celej Európe badat v po
sledných rokoch odklon od romantickej 
hudby a stúpajúci záujem o hudbu ba
roka. Velké gramofónové spoločnosti ve
nujú teraz zvýšenú pozornosf predklasic
kej tvorbe, a je pochopitefné, že poslu
cháči chcú počuC túto hudbu v živo.m 
predvedení. 

••• 
Hudobná akadémia v Budapešti uspo

riada od 20. júla do 4. augusta 1967 bar
tókovské kolokvium. 

••• 
Tohoročné medzinárodné kurzy pre· No

vú hudbu v Darmstadte sa uskutocÍI.ia v 
dňoch od 22. augusta · do 3. septembra. 
Bude ud_elená aj · cena (4000 DM) za 
mimoriadne výkony v interpretácii No
vej hudby v odbore violončela. Kurzy 
a prednášky budú viest: OUntber Becker 
(Atény), Gyorgy Ligeti (Viedeň), Witold 
Lutoslawski (Varšava), Karlheinz StockM 
hausen (Kolín), Gottfried M. Koenig 
(Utrecht), Józef Patkowski (Varšava), 
Siegfried Palm (Kolin). 

••• 
V apríli mali v Berlíne premiéru dve 

nové diela Hansa Wernera Henzeho: Fan
tázia pre sláčiky a Telemanova suita. 
Hrali členovia berlínskeho filharmonic
kého orchestra. 

••• 
V New Yorku uviedli vo februári pre

miéru Concerta pre violončelo a orches
ter od Lukasa Fossa. Pod. taktovkou skla
dateľa hral Londýnsky symfonický or
chester. Sólistom bol Mstislav Rostropo· 
vič. 
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SÚŤAŽ 

československý rozhlas v Prah~ vyhlasuje II. ročník medzinárodnej 

rozhlasovej súťaže mladých hudobníkov 

CONCERTINO PRAGA 1967 

Súťa~e ~a rnôžlJ ~úqg~tniť mtqdí huslisti, klaviristi a violončelisti z kra
jtn, ktorýc~ ro:?!l!l<!sové orgal!izácie sú členmi OIRT (Organisation inter
nationql~ !i~ :&q.dio@fus!op. ~t qe Teleytsiop.) q UER (Un!on européeqne 
cle ~agiqitfy~ion) a ktoFí v r-0~4 1967 n~pr~kročia 16. rok svojho ve~l~. 

Každá členská ~rajina môže clo súťaže zaslať magnetofónový snímo~ 
s výkonom jedného huslistu, jedného klaviristu a jedného violončelistu. 

1Íčastníci nahrajú v rozhlasovom štúdiu jednak po v inn ú s k l ad bu 
(pre husle - F r . :a~nqq: §qq4tq, A. dur ~- l, pre klavír - J. L. pusík: So
náta A dur op. 10 č. l, pre violončelo - Jan Sťastný: ,A_legrettq ~on ya
riazioni), jednak skladbu podľa v o ľ n é~ o výqeru (y rozsahu q1aximálne 
15 miqút). 

Me~zinároqpá pqrqta p~súgi ~aslané snímky a určí víťazov, ktorí b1,1dú 
QQJllep.el1Í tý~qeq.n~m pobytorp. v Prahe a vystúpia v druhej polovici no
velllbra na kor-1cer-t~ v Dome urp.elcov . 

. Výper trgc;:h čes}w~lqve!l~ký<;~ účastnHwv ~skqtoční Cs. rozhlas v spo
lupr<ici ;> ľudovými školanli Ulll~nia a krajovými štúdia.rni Čs. rozhlasu. 
Lehota k zqslaniu pri414šok je go 30. apr-íla, lehota k l,l~kuto~qeniu qa.hr~
vok 15. júna. Bližšie podre.bÍ10sti o súťa~! oznámi záujemcom čs. rozhlas, 
hudobná redakc!g . pre deti, Praha 2, Vinohra9.sM 1~. 'fe!efóp. sek reta
riátu súťaže CONCERTINO PRAGA 2115, linka 632. 

SLQV~ŇSKÁ . HUJlqA, ~gsopis iVOIY :&lgy@~lkÝ<?h $klg(Jgt;rov 
Číslo 4, ročník Xl. ~eno K~ l,-
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PETER FALTIN 

návrh obálky 
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• 
v čísle 

ZPRÁVA O III. S.JAZDE SSS, jeho UZNE
SENIA a jeho nové ORGÄNY 
J. KRESÁNEK hovorí o umeleckej výchove 
na všeobecnovzdelávacích školách 
z. NOVÁČEK, charakterizuje výuku na 
konzervatoriách 
T. SEDLICKY sa zamýšfa nad pomôckami 
pre hudobnú výchovu 
F. SEDLÁK píše o prvých výsledkoch 
s apllkäclou Orffovej metódy u nás 
R. MACUDZINSKI sumarizuje slovenskú 
klavírnu tvorbu 
Prizma - hudobný život - diskotéka -
recenzie - informácie 

• 
v budúcom čísle 

opäť problémy 
s HUDOBNOU V1'CHOVOU 
L. KUPKOVIČ sa zamýšľa nad probléma
mi organizácie nášho hudobného života 

OBSAH 

III. sjazd Sväzu slovenských sklada-
teľov · 

J . Kresánek: Umelecká výchova na 
všeobecnovzdelávacích školách. 

z. Nováček: Konzervatórium - zá
kladný článok profesionálnej vý
chovy 

T. Sedlický: Zamyslenie nad pomôc
kami pre hudobnú výchovu 

F. Sedlák: Orffov Schulwerk a čo ďa
le j? 

R. Macudzinski: Slovenská klavírna 
tvorba I. 

Prizma - hudobný iivot - disko
téka - recenzie - informácie • 

INHALTSDBERSICHT 

Der 111. Kongress des Verbandes der 
slowakischen Komponisten 

J. Kresánek: Kunsterziehung an den 
allgemeinen Bildungsschulen . 

z. Nováček: Das Konservatorium -
Grundelement der professionellen 
Erziehung 

T. Sedlický: Gedanken i.iber die Hili
smittel fiir Musikerziehung 

F. Sedlák: Orffs Schul werk und was 
weiter? 

R. Macudzinski: Slowakisches Kla
vierschaffen I. . " 

Prisma - Musikleben - Diskothek -
Rezensionen - Informationen . 

CONTENS 

The Third Congress of the Associa
tion of the Slovak Composers . 

J. Kresánek: The artistic Upbringing 
on the Scools of general Education 

z. Nováček: Academy of Music - the 
fundamental Link of the professio
nal Education 

T. Sedlický: Meditation on Helps for 
the musica! Education 

F. Sedlák: Orfi's Schulwerk - and 
what further? 

R. Macudzinski: Slovak Piano Music I 
Prlsm - Musica! Life - Discotheca 

- Reviews - Informations 

193 

199 

204 

207 

211 

214 

217 

193 

199 

204 

207 

211 

214 

217 

193 

199 

204 

207 

211 
214 

217 

l 

ZP RAYA 
o priebehu 111. sjazdu 
Sväzu slovenských skladaterov 

V dňoch 20. a 21. marca 1967 sa zišiel v zasadacej sieni SNR v BratisLave 
riadny III. sjazd Sväzu slovenských skladateľov. Na sjazde sa zúčastnili 
členovia sväzu, ako i pozvaní hostia. 

Na sjazdovom rokovani sa zúčastnili zástupcovia ústredného výbocu 
Komunistickej strany Slovenska, poverenik SNR pre kultúru a informácie 
docent štefan Brenčič, vedúci oddelenia umenia úV KSS On
drej Gr i e š, ďalej delegácia predsedníctva SčS, vedená úradujúcim 
členom predsednictva V e r o s l a v om N eu m a nn om. Medzi hosťami 
sjazdu boli zástupcovia kultúrnych inštitúcií, škôl, vedeckých inštit úcií a 
tlače. 

Rokovanie sjazdu otvoril a hostí priVÍtal prvý tajomník SSS s. Andrej 
Očenáš. Prítomní uctili jednominútovým tichom pamiatku zosnulých čle
nov sväzu medzi II. a III. sjazdom. Potom nasledovala voľba Pl~edsednictva 
a jednotlivých komisií. 

Do pracovného predsedníctva sjazdu boli zvolení súdruhovia: Bauer 
M i l a n, B l a h o J á n, B r e n č i č š t e f a n, C i k k e r J á n, E l s c h e k 
O s k ár, K ar d o š Dezider, Kre s. án ek Jozef, Mo y z es A le·
x a n d e r, N eu m ann V e r o s l a v, O č e n á š A nd r ej, P a r i k 
I v an, S l o v á k L ad i sl a v, S u c h oň Eu g en. 

S jazd zvolil návrhovú komisju v zložení : An d r a š o v an T i b or, 
B a u e r M i l a n, B e r g e r Rom an, E l s c h ek O s k á r, Fa lti n 
P et e r, Ferenc z y Ot o, Hi r ne r Te od or, Hr u š o v s k ý 
I v an, K l ind a Ferdinand, K o l man Peter, Kr e s án ek Jo
ze f, . Le n g L ad i s l a v, M o kr ý L a di s l a v, S i v á č ek Já n, V a
l ach Ján. 

Do volebnej komisie boli zvolení: Fi sch e r·o v á Ev a. Ha l u z i c k ý 
Juraj, Mikula Zd enk.o, Novák Milan, Parák o vá-Str ná
q o v á Z i t a, P a r í k I v a n, V i l e c M i c h a l, Z e l e n a y P a v o l. 

Zasadania s jazdu striedavo viedli súdruhovia Eu g e n S u c h oň, 
Alexander Moyzes, D ezider Kard oš a Zdenko Mikula. 

Zprávu výboru SSS o hť!'dohnej tvorbe, vede, kritike a výchove, o kon
certnom umení, ako aj o spoločenskom postavení naše·j hudby a o otáz
kach riadenia hudobného živorta na Slovensku predniesol prvý tajomník 
SSS s. Andrej Očenáš. Zprávu revíznej a kontrolnej komisie predniesol 
v druhý de·ň sjazdového rokovania s. Tibor Andrašovan. 
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V diskusii k z práve výboru SSS vystúpili: 

I l j a z e l j e n k a, ktorý v m ene skladateľskej sekcie predniesol návrh 
na koncepciu spolupráce medzi Sväzom českoslovenSkých skladateľov a 
Sväzom slovenských skladateľov. Tento návrh sa stal predmetom ďalšej 
diskusie a našiel svoj odr:az i v Uzneseniach III. s jazdu. V i l i am F ed or 
podal sjazdu otrasnú zprávu o priam havarijnej s.ituácii v hudobnej vý
chove, konštatoval, že úsilie sväzu na tomto poli neprinieslo· v t e•jt o oblas.
ti podstatné zlepšenie, dokonca ešte sté.le sa nepodarilo založiť a ni len 
Spoločnosť pre hudobnú výchovu a v ďalšom priebehu podal sjazdu návrh 
na pr ijatie Rezolúcie o hudobnej výchove. Sjazd sa jednoznačne postavil 
za urýchlené riešenie žalostnej situácie v tejto oblasti a poveoril výbor ko
nečným sformulovaním rezolúcie . Jur aj P o s pí š i l kritizoval nevy
hovujúcu situáciu v dote·rajšej štruktúre orgánov sväzu a v postavení 
Sväzu slovenských s.kladateľov v rámci Sväzu československých skladate
ľov. K l ii ra Ha v l í k o v á kritizovala monopolné postavenie jedinej 
koncertnej agentúry a navrhla zriadenie ďalších. L ad i s l a v M o kr ý 
hovoril o zmysle, a poslaní sväzu ako ideovej organizácie a spresnil niekto
ré požiadavky riešenia vzťahu SČS a SSS. K a re l P ra v o s l a v S á dl o 
glosoval situáciu nášho koncertného umenia. K problematike hudobnej vý
chovy, ako i k otázkam vzťahov Sväzu československých skladateľov 
k Sväzu slovenských skladateľov hovoril v neoficióznom a veľmi fundo
vanom príspevku V e ro s l a v N eu m a n n. J o z e f K r es á ne k 
predniesol návrh novej koncepcie hudobnej výchovy na SVŠ v rámci pred
metu estetická výchova. P a v o l š i m a i kritizoval nedostatočné hodno
tenie tvorby y samotnom s väze. J o z e f T y r d o ň podporil návrh r ie
šenia problematiky hudobnej výchovy. Na príklade nerealizovaného ná
vrhu festivalu súčasnej hudby podal P et e r K o l rŕl an analýzu byr o
kratických postupov a podal niekoľko konkrétnych návrhov na vytvorenie 
lepších podmienok pre prácu tvorivým umelcom. Z i t a P ar á k o v á
S t r na d o v á hovorila o ťažkostiach koncertného umelca pôsobiaceho 
na vidieku. O konce·rtnom umení hovorili ešte J á n V a l a c h, J o z e f 
B u l v a a I v an P a l o v i č. Pover eník š t e f a n B r e n č í č informo
val o poslaní a koncepcii nového povereníctva pre kult úru a informácie, 
vyjadril želanie ú~kej spolupráce so Sväzom slovenských skladateľov a 
sľúbil účinnú pomoc sväzu v jeho požiadavkách. P et e r Fa lti n sa po
kúsil o analýzu príčin ľahostajnosti členov s väzu. Z d e n k o M i k u l a 
mformoval sjazd o postavení slovenskej hudby v rozhlase. š t e f a n 
K an tor sa pripojil ku kritizujúcim nedostatkom v hudobnej výchove. 
L ad i s l a v L en g hovoril o nedostatočnom zastúpení hudobných ved
cov a koncertných umelcov v nových orgánoch sväzu. K zpráve kontrolnej 
a revíznej komisie diskutOIVali iinž. Ľ u d o v Íl t Ď u r d š a O s k á r 
E l s c h ek, ktorý žiadal do·riešenie kádrového obsadenia redakcie časo
pisu Slovenská hudba. 

V priebehu diskusie boli prečítané pozdravné telegramy (Pragokoncert, 
Koši·cké konzervatórium; Spevácky sbor bratislavských učiteliek). 

Diskusiu uzavrel s. Andrej Očenáš. III. sjazd schválil zprávu výboru SSS, 
zprávu kontrolnej a r evíznej komisie, udelil doterajšiemu výboru absolu
tórium a jednomys,eľne prijal uznesenie II. sjazdu, ktoré predložila ná
vrhová komisia. Na záver zvolil sjazd na uzavretom zasadaní tajným hla
sovaním nový výbor SSS, ako aj kontrolnú a revíznu komisiu. 
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NOVÉ ORGÁNY 
Sväzu slovenských skladaterov 

Výbor SSS: 

čestní čl e novia: 

ná~odný umelec Janko Blaho-, národný umelec Ján Cikker, národný ume
lec Alexander Moyzes, nár odný umelec Eugen Suchoň 

členovia: 

. Bauer ~ilan, Berger Ro~a~, Dusík v Gejza, Faltin Peter, Fer enczy Oto, 
F1s.cherova E~a. Hazuchova Nma, Hrus-ovský Ivan, Klinda Ferdinand Ko-1-
~a~~Pete:, Leng _Ladisl~v, Mi!_<,ula Zdenko, Očenáš Andrej, Pnráková Zita, 
S1v~cek J ar:, Slovak Ladlslav, S1mai Pavol, Zavarský Ernest, Zelenay Pavol, 
ZelJenka IlJa 

kandidát i: 

Andrašovan Tiber Kowalski Július, Macudzir'í.ski Rudolf, P otemrová 
Mária ' 

P r v ý t a j o m n í k S S S Očenáš Andrej 

K o n t r o l n á a r e v í z n a k o m i s i a SSS : 
/ 

pr edseda: Pospíšil Juraj 
členovia: Hatrík Juraj, Kardoš Dezider, Vajda Igor, Valach Ján 

P r e d s e d n í c t v o v ý b o r u SSS: 

Očenáš Andrej, prvý tajomník sss 
Zeljenka Ilja, predseda skladateľskej sekcie 
Zelenay Pavol, podpredseda skladateľskej s ekcie, p redseda Komisie 

malých foriem 
Slovák Ladislav, predseda sekcie koncertných umelcov 
Leng Ladislav, predseda sekcie hudobných vedcov a kritikov 
Bauer Milan, predseda koncer tno-dramaturgickej komisie 
Faltin Peter, predseda komisie .ekonomicko-právnej 
Kolman Peter, predseda komisie zahraničnej 
Mikula Zdenko, predseda komisie kultúrno -politickej 
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·l 
Uznesenia 111. sjazdu 
Sväzu slovenských skladatel'ov 

III. s'azd Sväzu slovenských skladaterov, konaný v dňoch 20. a 21. ~1arc_a 1967, v refe
ráte p;vého tajomníka sss Andreja Očenáša i · v diskusných vystuperu~ch d~legátov 
s ·azdu analyzoval súčasný stav a perspektívne úlohy slovenskej hudobneJ kultury. Do-

J 1 itom k jednomyseľnému presvedčeniu, že máme reálne predpoklady pre kvalita-
spe pr • k ' h . t k ako 
tívnu obsahovú premenu našej hudobnej kultúry a jej _sp~l~čens e •.) yostav~ru~, a 
túto úlohu koncipovala rezolúcia o ďalšom rozvoji soc~ahst1ckej kultury. pr13ata na XIII. 

· d KSČ Na uskutočnenie t ejto dlhodobej a komplexnej úlohy treba, aby sa tvorivé 
SJaz e . l d ľ kl' . kon 
sily našej hudobnej kultúry, združené vo sv:ue_slovenskýc~ sk a ate ov, zom I pn . -
cipovaní základných otázok ideových, estetickych a orgamzačných rovnako ako pn leb 

konkrétnej realizácii. • 
Ili. sjazd sss konštatoval, že predpokladom pre úspešnú ~rác~ v nas~áv~j~c~j eta~e 

· krem ujasnenia si jeho základného poslania v súčasnosti 1 ta ka orgarozacna struktu
Je 

0 
f rmy práce ktoré na demokratických základoch rozvinú iniciatívu a aktivitu všet-

ra a o ' v v kt júc pri k 'ch členov sväzov a účelne využijú volené orgány všetkých stupllOV, respe u -
t:m aj požiadavku ozajstného súdružského ovzdušia a priateľských l~udských vzťahov. 

v suvislosti s plnením .svGjho základného poslania v novom funkcnom obdobi uznáša 

sa sjazd na týchto uzneseniach: .. . . _ • 
1. Sústrediť prácu sväzu do sekcií, sekčných komisu. odbornych komtsií a t':.orlvych 

centier v krajoch. v súvislosti s tým treba urýchlene vypracovať pracovn>:_ poria
dok a vymedziť kompetenciu týchto zložiek a zabezpečiť informovanos( vsetkýcla 

členov sväzu o práci zložiek i volených orgánov. . . 
2. Výbor SSS orientovať ako vrcholný orgán sväzu v medztsjazdovom obdobi na rie

šenie zásadných kompetenčných otázok práce SSS a celej slovenskej hudobnej kul
túry, pričom v najbližšom čase treba prerokovať a schváliť štruktúru a náplň price 

sväzových zložiek , orgánov a aparátu. 
3. Predsedníctvo SSS ako realizačný orgán výboru a zložiek sväzu organizouť takt;: 

1. tajomník, predseda a podpredseda skladatefskej sekcie: ~redseda S~U, predse a 
SHVK, predseda komisie dramaturgickej, predseda . komtsle e~~no.mtcko-privnej. 
predseda komisie kultúrnopolitickej a predseda komtsie zah~amc~eJ. 

4. v záujme účelného a spravodlivého riešenia vzťahov medzl organmi SCSS a SSS 
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uplatniť tieto zásady: • • 
- sss. ako reprezentant slovenskej národnej hudobnej kultury ml mat v ustred· 

nom výbore SČSS tretinu členov a kandidátov, pričom tento k.fúč má sa uplat
niť vo všetkých stránkach vztahu medzi SčSS a SSS. 

- Problematiku, týkajúcu sa špecifických problémov slovenskej hudobnej kult'llrJ 
riešia s konečnou platnosťou orgány SSS. 

_ Predsedníctvo úV SčSS má byt zložené paritne z prvých tajomníkov SCSS a 
SSS a predsedov národných tvorivých sekcií. . 
Celoštátne orgány prerokovávajú problémy celoštátnej povahy; vymedzlť sféru 
týchto problémov treba na jednom z prvých zasadnutí novozvoleného výboru 

S čSS. 
Nový organizačný poriadok SCSS musí stanoviť zásady a organizačné f_ormy 
sústavnej spoluprác~ medzi národnými tvorivými sekciami, komisiami a mýml 

zložkami sväzov. 

5. III. sjazd SSS sa uznáša, že národní umelci, členovia SSS, s ú čestnými členmi Yý
boru SSS so všetkými právami riadnych členov. čestnými členmi výboru sa takto 
s távajú národní umelci dr. Janko Blaho, prof. Ján Cikker, prof. Alexander Moyzes 
a prof. Eugen Suchoň. 

6. III. sjazd sa uznáša revokovať nesprávne hodnotenie skladieb našich autorov na 
na II. sjazde SČSS a I. sjazde SSS v r oku 1959. Konkrétne ide o operu národného 
umelca Jána Cikkera Mr. Scrooge a o II. klavírne kvinteto Ilju Zeljenku. 

7. III. sjazd SSS ukladá všetkým novozVl•leným funkčným orgánom, najmä výboru a 
predsedníctvu, aby sa v budúcom období sústredili na riešenie úloh, ktoré vytvá
r ajú predpoklady pre ďalší rozvoj našej hudobnej kultúry. V tejto súvislosti sjazd 
ukladá orgánom čo najtesnejšie spolupracGvať s Pover eníctvom SNR pre kultúru 
a informácie a ostatnými zainteresovanými orgánmi. Menovite ide o spoluprácu pri 
r ealizácii Memoranda o hudobnej výchove, pri skonkrétňovaní a uskutocňovaní 
Plánu rozvoja h udobnej kultúry na Slovensku do r oku 1980 a pri príprave a zabez
pečovaní čo najúspešnejšieho priebehu Roku slovenskej- hudby. 

8. Sjazd ukladá výboru a predsedníctvu SSS, aby v záujme úspešného realizovania 
sväzového programu, ako aj uznesení a požiadaviek volených orgánov a zložiek 
prednostne preverili terajšie zloženie a náplň práce sekretariátu sväzu a prijali 
účinné opatrenia pre skvalitnenie jeho práce, vrátane zabezpečenia sväzových kon
certných akcií. Ďalej aby preskúmali situáciu sväzového nakladatefstva Panton a 
možnosti jeho kooperácie so Slovenským hudobným fondom. Napokon, aby zabez
pečili potrebné podmienky pre skvalitnenie práce sväzového časopisu SlovenskA 
hudba. 

9. Sjazd ukladá voleným orgánom, menovite predsedníctvu sväzu, ako aj sekretariAtu 
SSS, aby účinne pom:áhali členom sväzu slovenských -skladateľov pri riešení otázok, 
súvisiacich s vytváraním podmienok pre ich tvorivú činnost (bytové problémy, 
podmienky v zames tnaní, honorárové sadzobníky, možnosti študijných ciest do za. 
hraničia, možnosť nákupu zahraničných hudobnín atď., získanie mimobratislavské
ho domova SSS pre tvorivé pobyty). 

10. Sjazd ukladá výboru a predsedníc tvu SSS, aby sústavne a efektívne pomáhali kraj
ským organizáciám SSS v ich úsilí o rozvoj hudobnej kultúry v krajoch. 

II. 

SKLADATEĽSKA SEKCIA 

l. Sjazd ukladá skladatefskej sekcii realizovať Medzinárodný festival súčasnej hudb7 
v Bratislave už od roku 1968. 

2. Naďalej realizovať Dni komornej hudby v Banskej Bystrici. 
3. Obnoviť sväzové koncerty z novej tvorby našich skladaterov a realizovať ich aj ml

mo Bratislavy. 
4. Sústavne a iniciatívne sa starať o zastúpenie slovenskej tvorby v dramaturgii čes· 

koslovenských telies a v zahraničnom hudobnom živote, vrátane starostlivosti o za• 
stúpenie na medzinárodných súťažiach a festivaloch. 

SEKCIA KONCERTNÝCH UMELCOV 

L Venovať sustavnu pozorno.st otázke umeleckého rastu príslušníkov sekcie. Pre ten
to účel pokračovať v prehliadkach koncertných umelcov a v prehliadkach mladých 
a pravidelne uskutočňovať recitalové vystúpenia členov sekcie. 

2. Sústrediť sa na starostlivost o mladých koncertných um elcov, najmä pokiaľ ide 
o také podmienky pre ich uplatnenie, ktoré im zabezpečujú ničím nehatený rast. 

3. V spolupráci s umeleckými školami a orgánmi MKI a PKI vplývať na to, aby naj-' 
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lepší príslušníci najmladšej smeny mohli študovať vo vacseJ miere než doteraz 
v zahraničí a aby sa na výbere na medzinárodné súťaže primerane podieľali aj naj

lepší slovenskí koncertní umelci. 
4. Pripraviť návrh na skvalitnenie agentúrnej práce v československom i medzinárod

nom meradle. v návrhu stanoviť i povinnosti agentúr voči koncertným umelcom 
a využiť zásadu hmotnej zainteresovanosti zo strany organizátorov koncertov. 

SEKCIA HUDOBNÝCH VEDCOV A KRITIKOV 

1. Preh]biť prácu sekcie na báze pracovnej a záujmovej diferenciácie príslušníkov 

sekcie. 
2. Naďalej sa usilovať o skvalitnenie a zintenzívnenie hudobnokritickej a hudobno~ 

popularizačnej činnosti. 
:5. Počnúc rokom 1968 usporadúvať pravidelné semináre o aktuálnych problémoch sú-

časn~j tvorby. 
-i. špecifickými formami vychádzajúcimi zo skutočnosti, že sekcia plní poslanie ve

deckej spoločnosti, stimulovať základný výskum (semináre, sympóziá, výskumné 

akcie a pod.). 
5. účinne podporovať snahu o vydávanie slovenského hudobnovedného časopisu v SAV. 
6. v úzkej spolupráci so zainteresovanými katedrami na filozofických a pedagogic-· 

kých fakultách p·odniknúť účinné kroky pre skvalitnenie prípravy nových muzikolo
gických a hudobnopedagogických kádrov a pre skvalitnenie kádrov, ktoré vyučujú 
na FF a PF. 

SPOLOČENSKÉ: UPLATNENIE TVORBY 

1. Vplývať na kompetentné orgány, aby NV všetkých stupňov uložili starať sa aj o roz
voj umeleckého života prostredníctvom zabezpečenia účelovej položky pre koncer
ty, nákupu koncertných klavírov pre osvetové zariadenia atď. 

2. Odporúčať riaditeľom a vedúcim pracovníkom inštitúcií nášho hudobného života, 
aby každoročne menovali ako svoje poradné orgány umelecké rady, v ktorých budú 
v primeranom počte zastúpení príslušníci všetkých sekcii SSS. 

:5. Dať podnet ku koordinácii dramaturgie všetkých inštitúcií nášho hudobnéhc života 
v záujme čo najefektívnejšieho a najširšieho uplatnenia tvorby príslušníkov SSS. 

4. účinne pomáhať všetkým členom pracujúcim v inštitúciách hudobného života pri 
presadzovaní koncepčných o-tázok, ktoré sú v súlade s programom sväzu. 

5. V záujme skvalitnenia a rozšírenia hudobnopublicistickej a popula:rizačnej práce 
- odporúčať Povereníctvu SNR pre kultúru a informácie, aby existujúci obsahove 

i zameraním nevyhranený časopis Hudba-spev-tanec preorientovalo na časopis 
typu Divadelných novín, venovaný aktuálnym otázkam hudobnej kultúry, ktoré 

majú široký spoločenský dosah, 
- odporúčať redakciám veľkých d enníkov, aby zamestnali hudobných redaktorov. 

6. Odporúčať Slovenskému hudobnému fondu, aby prednostne dobudoval Hudobné in· 
formačné stredisko ako ústredné pracovisko pre propagáciu slovenskej tvorby skla

dateľskej, koncertnoumeleckej a muzikologickej. 
7. Presadzovať v súvislosti s výstavbou pracovísk rozhlasu a televízie v Bratislave po

žiadavku technicky a akusticky dokonale vybavených nahrávacích štúdií pre komor

nú a orchestrálnu hudbu. 
8. v oblasti amatérskeho pestovania hudby v spolupráci so zainteresovanými inšti

túciami venovať sústredenú pozornosť najmä rozvoju sborového spevu a v tejto 
súvislosti vplývať na založenie a aktivizovanie slovenského združenia speváckych 

sborov. 
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Jozef 

Kresánek l Umelecká výchova 
na všeobecnovzdelávacích šk'olách 

často sa dnes hovorí a píše o hudobnej, výtvarnej a iných umeleckých 
výchovách na všeobecnovzdelávacích školách. Konkrétna r ealizácia t ých
to predmetov sa však väčšinou chápe tak, ako ju bolo možno chápať pred 
najmenej päťdesiatimi rokmi - i keď s určitými zlepšeniami - a ako by 
ju bolo možno chápať dnes, ak by išlo o výchovu ľudí, k tor í budú robiť 
hudbu aktívne, budú výtvarníkmi z profesie. No keďže j~ úloha všeobec
novzdelávacej školy iná než výchova na ľudových školách umenia (ĽŠU). 
na konzervatóriách a na odborných školách výtvarn ých smerov, podkla
dáme za potrebné vyriešiť umeleckú výchovu špecifioky pre tiebo neu
melecké školy. V tomto zmysle podávame predložený návrh s rozvrhnu
tím umeieekovýchovných disciplín: 

Na základných deväťročných školách (ZDŠ) v ročníkoch 1.-5. treba 
ponechať spev, kreslenie· (modelovanie) a pod. približne s rovnakou ná
plňou ako dosiaľ. 'Úlohou týchto ročníkov je prebudiť v deťoch hudobnosť, 
naučiť ich kresliť a pod., č-o nemožno inak ako spievaním, kres lením a 
pod. (podľa Komenského zásad názornou praktickou činnosťou príslušné
ho smeru). Teor etické poznatky treba obmedzovať na minimum a vždy ich 
treba podávať len tak, ako si to vyžiada samotné spievanie, kresleme, prí
padne modelovanie a pod. 

V ročníkoch 6.-9. ZDŠ treba ďalej ~racovať v prebúdzaní hudobnosti a 
schopností výtvarného vyjadrovania, ale treba už post upne podávať aj tie 
základné teor etické vedomosti, k toré odstránia negramotnosť. V hudbe 
treba oboznámiť žiakov s hudobným písmom a so základnými pojmami 
elementár.nej náuky. Zároveň treba v týchto ročníkoch začať aj s ume
leckou výchovou pri samotnom speve·, ako aj pri počúvaní hudby z r epro
dukčných zdrojov. Celkove možno doterajšie spôs,oby a osnovy zlepšovať, 
a netreba meniť ich podstatu a základnú koncepciu. Dot erajšie osnovy sú 
v hlavných črtách správne. 

V rámci ZDŠ, ako vidno, kladieme na prvé miesto p r e b ú d z a n i e a 
základnú výcho v u hud ob n ost i a sch op ností pre vý
t v ar n é vy j ad ro v a ni e. Treba prebúdzať v deťoch vrodené dispo
zície a dať im základné podmienky r:astu, lebo inak zostanú vlohy ien v la
t entnom stave a zakrpatejú. Bez hudobnosti a bez schopností pre výtvar
né vyjadrovanie nie je možné urnele·cké chápanie. Hudobná, výtvarná a 
literárna výchova a pod. tvoria síce s umeleckou výchovou dialektickú 
jednotu, ale bolo by špeciálne pre výchovné ciele nesprávne nerešpekto
vať a nevychádzať aj z ich 'ľelatívnej samostatnosti a nezavádzať výchov
ný proces na všeobecnovzdelávacích školách, nerešpektujúc tieto .rela
tívne samos tatnosti. Pokiaľ t eda ide o literárnu, výtvarnú a hudobnú vý
chovu, pokladáme za potrebné realizo.vať ich vo všetkých triedach ZDŠ 
(od l. až po 9. roč.) oddelene. V rámci umeleckej výchovy vo vyšších trie
dach sa však žiada i n t e g r o v a n á u m e l e c k á v ý c h o v a. 
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V druhom cykle (SVŠ) roč. 10., ll., 12. pokladáme za potrebné zaviesť 
predmet, ktorý by na nazýval ume le c k á v ý ch O· V a (prípadne kul
túrne dejiny) a v historickom vývoji by integrovane preberal vývoj celej 
kultúry (literatúry vo vš etkých žánroch, divadla, všetkých druhov vý
tvarného umenia, hudby, filmu) spolu s celkovým poznaním životného 
štýlu, filozofie a pod. prislušnej doby. Keď by sa napr. preberala renesan
cia, prednášalo by sa najprv o celkovom životnom štýle, potom o rene
sančnej filozofii (estetike), o renesačnej svetovej literatúre, divadle, 
o renesančnom svetovom staviteľstve, maliarstve, o renesančnej svetovej 
hudbe. Pri všetkom tomto by bola základom názornos.ť za pomoci ukážok 
na maliarskych a staviteľských reprodukciách, diapozitívoch, gramoplat
niach a pod., ktoré by sa reprodukovali (hoci a j ,synchrónne). Počet le
xikálnych dát (biografií umelcov, vymenovania ich diel a pod.) by s a mal 
obmedziť len na nevyhnutné minimum. Zo všetkých historických období 
by sa mal klásť hlavný dôraz na umenie devätnásteho a dvadsiateho sto
ročia. Domácemu umeniu by sa venoval osobitný kurz; bolo by ešte po
trebné uvažovať, ako do tohto predmetu zapojiť literárnu výchovu, na
ko-ľko je zatiaľ zviazaná s jazykovou výchovou (i gramatiky a syntaxe') 
vôbec. 

Zavádzanie umeleckej výchovy na SVŠ je viac-menej novinkou, u preto 
si žiada náležité zdôvodnenie. 

Doterajšie žiadosti o zavedenie výtvarnej, hudobnej výchovy a podob
ných predmetov na SVŠ nas.toľovali väčšinou ľudia odchovaní na výtvar
ných akadémiách, na konzervatóriách a pod., pričom mysleli, že by cel
kovým obsahom vyučovania malo byť ďalšie rozvíjanie hudobnosti a 
schopností pre hudobné a výtvarné stvárňovanie a pod. v zmysle .akéhosi 
hudobného amaterizmu, ochotníckeho výtvarníctva spájaného so štúdiom 
k tomu potrebných statí z učebných predmetov na umeleckých školách 
(konzervatóriách i odborných školách výtvarníkov) spolu s dejinami hud
by a výtvarných umení. V takomto prípade by výtvarná výchova, hudobná 
výchova a iná umelecká výchova aj naďalej zostávali o ddelené. 

Dalšie pokračovanie rozvíjania hudobnosti a schopností výtvarného vy
jadrov:ania ešte aj v SVŠ pokladáme však za neúnosné, iebo v predošlých 
ročníkoch, do ktorých . by sa mohli pripočítať ešte aj roky v materskej 
škôlke, sa už hudobnosť, prípadne schopnosti pre výtvarný pre jav mohli 
náležite prebudiť a v základoch rozvinúť. Stále zameranie v tomto zmys le 
by sa dialo na úkor umeleckej výchovy. V rámci ZDŠ pokla:dáme za nevy
hnutné zobúdzať a rozvíjať dispozície a nadania, le-bo by bolo trestuhodné 
nechať ich zakrpatieť. Je ;povinnosťou dať tieto možnosti všetkým deťom 
l'ovnako. Ak sa však napriek tomu temer po desiatich rokoch neprejavia, 
n emá zmysel pokračovať v tomto smere výchovy. Tl.l treba. rešpektovať 
fakt, že príroda nerodí všetkých ľudí rovnakých- chvalabohu!, že sa ne
rodí celý národ samých muzikantov, výtvarníkov, lite,rátov a pod. A:k sa 
neprejavili, povedzme, schopnosti pre hudbu z nedostatku špecifických 
psychických dispozícií, nemalo by zmyslu nútiť tieto deti do sborového 
spievania, lebo nielenže by to bolo ich márne trápenie, ale ani tí, ktorí by 
chceli spievať, by sa nikde nedostali. Žiaci so slabým s luchom, prípadne 
zlým hlasom by im v tom nechtiac stále prekážali. Ak sa, naopak, preja
vila mimoriadna hudobnosť alebo výtvarná schopnosť, možno v jej ďalšom 
rozvíjaní pokračovať - buď v rámci nepovinných predmetov, (ktoré by sa 
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mohli ·zaviesť na SVŠ), alebo na špeciálnych ĽŠU v nadstavbových trie
dach. 
~ sa však u niekoho neprejaví napríklad hudobné nadanie neznamená 

to, ze by nemal nikdy počuť niečo~ Beethovenovi, Wagner~vi, Mu.sorg
~kom - alebo_ a~ ~a u niekoho nepreJaví výtvarné nadanie, neznamená to, 
ze by nemal vtdiet obrazy Leon~l'~a da ~in;i, Rubensa, Van Gogha a pod. 
Dnes - v. do_?e rozh.lasu, t~l~vizie, kruznych umeleckých reprodukcií a 
P?d. -::- pnchadza p:tem;rny dovek do kontaktu s umeleckými dielami 
v~etkych .':ekov a vsetkych národov oveľa častejšie než s vedomosťami 
tych speclalnych_?dborov,_ ktoré sa dnes na školách preferujú. Ak má b.yť 
p~et~ skola pre _zivot, a mele;t ;pre školu_ a J~rípadne ešte pre úzky okruh 
vylucne odbor~y~h vedo~?stt,_ n:ala by SJ _vsu~ať vývoj života v podmien
k~ch epoch~ radia, t~levizie a mych premien zivotného štýlu pod vplyvom 
tychto novych techmckých vymožeností. 
~~e t<;>ho n~hľ~d~, že ak by sa mala.hudobná či výtvarná výchova usku

tocnovat ta_k, ~e J~J obsa~om mal byť výťah z predmetov konzervatórnych 
ale~o- ·akade_mie Výtvarr:ych_ umení, mohlo by to mať skôr. negatívny než 
pozitivny _vy.sl:dok. V ram?I hudobnej výchovy sa mnohým deťom hudba 
ako ume~Ie pnam ~nechu~Ila len preto, že sa museli učiť všelijaký balast, 
zamerany_ na tec~meko-vtrtuóznu stránku, ktorý nikto nikdy v živote· na 
poc~operue umema nemohol :potrebovať- no nepodarilo sa pritom to, 00 
by zi~k potreboVIal vzhľadom na umeleckú podstatu a umelecké chápanie. 
V_o vy_učbe na hu_dobných školách je· celkom iná situácia, lebo tam sa v tom 
v~vtuozno-tech~ckom !llu~ dospieť tak ďaleko, že si umelecké diela do
kaze sám zahrať (~asptevat), a tak zdol a prenikne k tomu umelecké
mu. Pravdu I;>ov;dl!ac, ešte ~j u týchto žiakov, l<torí ·Sa mienia venovať 
hud~e ~rofes1onal~e, nezarucovalo konzervatórium v plnej miere i ume
leckú_ vy:chovu a 31-J. na I<:~ervatôriách to badať až posledných 20-30 ro
~?v, ze sa ~pl~tnuJe poztadavka zintenzívniť vedľa technicko-virtuóznej 
aJ umeleckú vychovu. 
Zame~avať . hud?b?ú výc~oyu le~ na a~_:<>,i "štvrťdiletantizmus" ( d'alej 

sa to ': tych ruekolkyc~ hod mach v skole tažko dotiahne) by nemalo zmy
slu. Vychova k hu~ob~emu amaterizmu, aký bol ešte -cr 19. stor. v spevoko_ 
loch al~bo v zdruzeruach komornej hudby, nemá dnes - žiaľ! - opod
statnema, lebo ~ply~om zmeny životného štýlu sa dnes smeruje na jednej 
st_:ane k !Profe.stonahzn:u, na _druhej strane k pasívnemu prijímaniu .hoto
~ch PI"?dUJktov ~redvadzanych na v-ysokej profesionálnej úrovni. I keď 
nas o.zaJ zarmucuJe te_nt:_o vývoj k pas~vite, musíme byť na druhej strane 
reälm a . ~vedom_ovať st~ z~ d_?es na c~te za kultúrou voľky-nevoľky stojí 
v_ popr~d1 telev:~na, ra:d1ova (tranzistorová) kultúra, čo znamená dnes 
film, divadlo, vcitane ~uelen slovenskej, ale· prevažne svetovej literatúry 
v prekladoch. Amaterizmus sa dnes alko-tak uplatňuje ešte vo formách 

~tátu ; pri~lúcha v!budovať_ systematickú výučbu. Nebude sa môcť dlhšie vyhýbať tejto 
ulohe. štat zbytocne vydrzuje operu, koncerty, ked' ich nik nenavštevuje. Musíme vy
chova.t také ?becenstvo, pre ktoré bude vážna hudba životnou potrebou. Madarské obe
censtvo mus1m~ vyburcovať z hudobnej nenáročnosti. To však môže začat iba škola. 

Z. KODÁLY 
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ľudovej tvorivosti, ktoré však po umeleckej stránke netvoria oficiálne a 
p.áročné prejavy. Ak máme byť reálni v školskej výchove, treba pochopiť 
tento trend celkového vývoja života vo vedeckotechnickej revolúcii a za
riaďovať aj školské vzdelanie podľa toho. Ak by sme tak nerobili, diskre
ditovali by sme inak dobre myslené snahy, a zdá sa, že práve pre to už aj 
boli zdiskreditov.ané nábehy vyučovacieho procesu z vnútra a že to bolo 
príčinou vytláčania umeleckej výchovy zo škôl vo vyšších ročníkoch: ne
ujasnenosť koncepcie, ako realizovať napr. hudobnú výchovu. Sme toho 
názoru - ak by sme t o zhrnuli - že našou úlohou musí byť vychovávať 
čitateľov literatúry, návštevníkov filmov, divadiel, koncertných piesní, 
poslucháčov a divákov televízie· a rádia tak, aby tieto boli pre nich zdro~
jom ozaj um e l e c k ý c h z á ž i tk o v. 

Vývoj priniesol. že sa umelecká výchova stala v posledných rokoch 
predmetom záujmu aj na umeleckých školách. Tým vážnejší je tento 
problém na všeobecnovzdelávacích školách, kde niet predpokladov dostať 
sa k tomu umeleckému zd o l a, t. j. od technicko-virtuóznej stránky. 
Týich ni·ekofko hodín hudobnej výchovy, v ktorých možno počítať len 
so spevom, v žiadnom prípade nevystačí na to, aby sa sborove zaspievali 
nielen najpoprednejšie výtvory súčasných skladateľov - o tom nemožno 
a:ni snívať - ale ani akékoľvek umelecky náročnejšie výtvory starších 
Cias. Ak by sa malo dospievať na SVŠ vLastnými silami k umeleckej výcho
ve zdola, zosúalo by pod zámko m viac než 95 % umeleckej hudby. Toto je 
hrozivé memento, aby sme hľadali iné riešenia umeleckej výchovy. Rádio, 
televízia, gramofón, film, umelecké reprodukcie v knihách a pod. nám dnes 
nielen poskytujú pomocnú ruku, ale samy sú hlavnou príčinou, že sa mu
síme obracať na n€. To neznamená, že by sa už ďalej hudobnosť a schop
nosti na výtva rné stvárňovanie nerozvíjali, no treba, aby sa vyvíjali ináč, 
prostredníctvom inak pasívneho apercipovania. Treba voliť formy pro
gresívneho stupňovania a r ozvíjania. Odporúčame preto, aby sa umelec·ká 
yýchova uskutočňovala na .sípôsob kultúrnych dejín v predpoklade, že on
togenezis má obdobné črty ako fy1ogenezis. V predpoklade, že sa v zmysle 
kultúrnych dejín budú progresívne stupňovať aj apercepčné požiadavky 
kladené na chápavosť. 

úzke spojenie <S výchovou hudobnosti a s výchovou výtvarných schop
ností s i bezpodmiene·čne žiada, aby sa predmet nezvrhol na náukový pred
met kultúrnych dejín, ale aby zostal umeleckovýchov.ným predmetom. 
Nebezpečenstvo tu hrozí v tom, že všeobecný dejepis dosiaľ supluje niečo 
aj z dejín kultúry (v antike nalpr. informuje o antickom staviteľstve a 
pod.), lenže v našom predmete, v um e l ec ·ke j v ý c ho ve by nešlo 
o konštatovanie, že s taV'by, ob-razy, skladatelia, dramatici ·a pod. jestvo
vali, ale hlavne o poskytnutie k ľ ú č a, ako vniknúť do umeleckej pod
staty príslušných umeleckých diel. Ak by sa umelecká výchova mal:a včle
niť do hodín všeobecného dejepisu vo forme kultúrnych dejín, bolo by to 
riešenie proti zmyslu základných požiadaviek umeleckej výchovy. Bol by 
to náukový, ,a nie výchovný predmet. Bola by to cesta z dážďa pod odkvap. 

Rovnako by sa mohol objaviť názor, že by sa v tomto predmete mala 
v základoch uplatňovať komparatistika- medzi umeniami ako -veda. Via 
facti by sa došlo aj k určitej komparatistike, ktorá by nebola na škodu 
v dnešnej situácii, zavinenej práve slpomínanýrni ces,tami zdola, kto·ré se
parovali umenia navzájom. V podstate by však prednostne mus€1o ísť 
o spomínaný kľúč, ako sa zmocniť umeleckej podstaty diel z h or a , 
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z ~eleckej ori~~nÍá<:ie danej životným štýlom, filozofiou, z celej kultúr
ne~ nadstavby::: <l: me ~ komp~·ratistil:U ako vedu. Ako plus by pritom do
~?adzalo k_ ur_citeJ SVOJpon_:ocl medzi umeni-ami tým, že napr . n iektorý 
Zl~ na~y v_ytv;~rr;e by skor pochopil umeleckú orientáciu doby pomocou 
výtvarnych ~:11~1, m_y zas P??locou hud~bntch diel, iný pomocou litera túry 
a~· a odtLal ~y J~ prena~al na umerua Jemu vzdialenejšie. Rozhodne (a 
plati ~o p~edovsetkym o dielach 19. a 20. stor.) sú si v určitej sociálno
])S_YChickeJ a kul!úrnej orientácii umelecky bližšie diela rôznych wnelec
k yc_h druh?v nez, pove~zn:e, .v hu-dbe dielka, 'ktoré si dokážu zaspievať 
deti z SVS s, ume~7cky~m dre:~ami č~o l:n J. S. Bacha. v pedagogic
kom proces.e su spoJitosti a navazovama vzdy veľmi dôle·žité a takto zhora 
od toho umelec~ého s~ s~jitosti čímsi nesporným (vezmime si ako prí
klad povedzme rtnprestomzmus), a treba ich preto využívať. 
~eď~~ predm:t b~ mal byť u~el~C'kovýchovnej povahy a nemali by to 

byt deJmy kultury, Je bezpodmwnecne potrebné, aby ho vyučovali !'udia 
ktorí um~l.ecky cítia a ktorí by sami boli vychovaní k chápaniu umenia: 
Preto sa zmda, aby tí, ktorí budú vyučovať t ento predmet, vzdelávali sa 
v ň~ _výl~čne v kon;binácii s niekto~ým z umenovedných disciplín plus 
s esretrckym vzd~lamm : teda buď s literárnou vedou , s dejinami umenia 
alebo .s hud.obn~m -.._:edou. Bolo by_ dobre, •k:?Y sa mohla umelecká výchova 
k?mbmovat s hterarnou alebo vytvarnou c1 hudobnou výchovou pre roč
mky 6.-9. ZDŠ (vtedy by sa kombinovali výchovné predmety, a nie ve
decký predmet s ':"ÝC!'lOvn~ím) - žiaľ, toto dnes nie je mo-žné. Samotný 
predm~t ume_leckeJ vycho~ by~ mohol organizovať ako výchovný pred
met ~I .es~etrke, po;s-lucháci '?Y v nom dostali kratší kurz z dejín všetkých 
umem (1 divadla a filmu) a zakladné vedomosti z teórie jednotlivých ume
ní. Mohlo by sa tu namietnuť, že by sa ťažko hľadali ucháJzači s takýmito 
všestrannými kultúrnymi záujmami a že by t o bolo ťažké š túdium. Túto 
námietku pokladáme však za presudok vyplývajúci z doterajších spôsobov 
~ýchovy. Naopak, dnes sa stáva profilom súčasného kultúrne žijúceho
cloveka - a budúcnosť, zdá sa pôjde ešte viac t ýmto smerom - vše
stranné sledovanie výdobytkov ľudského ducha (i keď sa t ent o t rend ofi
ciálne zatiaľ n evidí alebo možno ani nechce vidieť, lebo má dôsledky). Po 
z~áme veľa ,ľu?_í , ~~orí na~šte_yujú divadlá, filmové .predstavenia, koncerty, 
vystavy, vel a cit aJu, kton chapu kultúru inte·g~ovane. Znova sa dostávame 
k sp~mín:an~ technickým _vymož~nostiam : urýchľujú proces všestrannej 
ku~turn~J ~nter?so~anostl a r·?bi~ z nej samozrejmosť a nevyhnutnosť. 
Otazka Je, Cl sa aJ v skolstve m wru na t o reagovať alebo nie ?!? 

Zav~der;ie umeleckej výchovy do tried SVš by si však žiadalo· l. vypra
c?varue: ~apl~e ~ohto predmetu. 2. výchovu príslušných učiterov, 3. učeb
mce, sene d1afilmov, gramoplatn í, výbery z textov a pod . Ak by sa to 
';_lZn~lo za potrebné realizovať, treba vopred zaradiť výhľ.adove asi po 
osmrch r~~?ch umeleckú výc~ovu ako predmet pre SVŠ. Toto by sa mu
selo za:ucit, ~eb-~ !en po zarucení by malo zmysel pripravovať všetko, čo 
sme prave uvredl~ (hl~vne čo sa t ýka výchovy príslušných kádrov) . Nema
lo by zmysl~ zav~dzat t ento predmet do osnov prv, než by sa všetko· do
ko~~ rnepnpr-?-vilo,'_lebo by .to ~olo_ horšie ako nič! Dnes však je už naj 
vyssi ~as zacat s pnpravamr. VyVOJ k naznačenej umeleckej výchove sa 
ukazu~: ako A celosvetový, hlavne v kultúrne vyspelých štátoch, a preto 
treb~ c1m sko~ ~~onať, :a~ :wchc_eme zostať za ním, a ak nechceme, aby nás 
buduce generacre obvmrh z kratkozrakosti a nedbalosti. 
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KONZERVATORIUM 
zá~ladný článok .profesionálnej výchovy 

ZDENKO NOY·ÁČE·K 

Charakter konzervatórií vyplýva z ich spoločenského a umeleckého postavenia. Pri
pravujú najmä profesionálne kvalifikovaných učiteľov hudbY, na ĽŠU, orchestrálnych 
hráčov a spevákov pre profesionálne telesá. Toto poslanie však veľa špičkových absol
ventov prerastá, nastupujú ako sólisti v operách. operetách, koncertní majstri, komorní 
hráči a pod . . Ak meriame súčasnú úroveň troch najstarších československých konzerva
tórií (Praha,' Bratislava, Brno) výsledkami a pedagogickou úroVňQU zahraničných kon
zervatórií, nevidíme podstatnejší rozdiel. Z hľadiska kvality t)edagógov sa nachádzame 
v etape, ked' mnohí z nich !'Ú už v -štádiu pedagogickej zrelosti, maH možnosť mnoho
násobne si overovať pedagogické postupy a (neváham povedať) najlepší z nich dozreli 
na pedagogické osobnosti, ktoré výborne formulujú svoje nároky, v pedagogickej práci 
operujú dostatočne vysokými kritériami a - čo je azda to najvzácnejšie - pedagogicky 
sa ďalej rozvíjajú. nE.'skostnateli len na osvedčenej literatúre a zaužívaných pedagogic
kých postupoch. 

Napriek tomu sa v mnohých veciach možno poučiť z práce zahraničných konzervatórií. 
Obdivujem úroveň, na akú doviedH maďarské školy konzervatodálneho typu komorný 
a sborový spev, vidím pr~dstih francúzskych konzervatórií v hre a speve z listu, kde 
frekventanti dosahujú ucelenejšie výsledky a väčšiu praktickú pohotovosť, imponuje mi 
tradícia holandských, belgických a anglických konzervatórií vo výchove autentickej do
bovej interpretácie starej hudby. Pochopiteľne, že s rešpektom treba hovoriť o vysokom 
pedagogickom majstrovstve sovietskych pedagógov, najmä v oblasti husJovej a klavír
nej hry. 

Pedagógovia, ktorí pôsobia na konzervatóriách 25-30 rokov. sú najlepšími pamätník· 
mi pohybu a vývoja týchto škôl. Možno brať s plnou vážnosťo>u ich svedectvá o tom, že 
sa stále zvyšujú technické požiadavky na poslucháčov, že spolu so štýlovou diferenciá
ciou prednesovej literatúry sa väčšmi vplýva na rozvoj muzikality, vyžaduje sa hlbšie 
zvládnutie !!týlových problémov a na neposlednom lnieste stúpli aj nároky. na pamäťové 
schopnosti. Toto všetko nachádza podporu v štruktúre teoretických predmetov, ktore 
vytvárajú zázemie pre výučbu hlavného predmetu, prehlbujú myšlienkový proces štu-:
denta a umožiJ.UJÚ mu orientáciu v predpísanom materiáli. O pohybe tohto typu škôl 
prinášajú svedectv-e i rámcové vyučovacie plány pre celkové vyučovanie, no najmä osno
"Y jednotlivých predmetov. Ak si zrovnáme osnovy · z tridsiatych a prvých povojnových 
rokov a súčasné učebné plány a osnovy, vidíme najlapidárnejšie. aký prevrat sa stal vo 
vyučovacom procese, ako sa prehlboval celkový profil školy. Každá, hoci i kratšia etápa, 
si dopíňala osnovy nielen v oblasti technických cvičení (kde je tento proces, pochopi
te~ne, pomalší), ale najmäv oblasti prednesovej literatúry. Kým napríklad v tridsiatych 
rokoCh ' - usudzujúc . podľa - zachovaných koncertných programov - brali klaviristi 
z Debussyho léll ú~ky výbeŕ,: Bartók sa ~~Jcmer vôbec nehral. Hind emi th a Stravinskij len 
ojedinel~: dnes možno ' zistiť, ž~ ' zna~n~ ,per,cepto študentov preniklo do. farebnej logiky 

! , .' . . _ ,. ' ,-,· .. 

a nuansí Debussyho, zložitosti a tvrdosti rytmov Bartóka~ do problematiky zvH1štriej 
plastiky Hindemitha i džezový~h prvkov Martin(( á· Stravinského. Podo~ne ·sa to jav l aj 
v niektorých ďalších predmetoch. 

Problém modernizácie vyučovania je vlastný každej etape, no nie každá etapa pristu
povala k nemu s takou vážnosťou ako naša súčasnosť. V pedagogických postupoch s·a 
donedávna len nepatrne počítalo s využitím magnetofónov, gramofónov a stereofónneho 
zariadenia. Zotrvačnosťou sa uprednostňoval výchovný proces, v ktorom sa celá váha 
preniesla na osobnosť pedagóga, kde mnoho závažných pomocných prostriedkov nevstú
pila aktívne do výučby. Nazdávam sa, že treba radikálnejšie uplatňovať spomínané tech
nické prostriedky predovšetkým v týchto smeroch: v špeciálne uspôsobených akusticko
nahrávacích laboratóriách, ale i v triedach nahrávať naštudované výkony a na nahriv
kach názorne ukazovať ako odstraňovať nedostatky a dotvárať koncepciu. Nemožno 51 
v súčasnosti vôbec predstaviť vyučovanie teórie, dejín hudby a estetiky bez stáleho do
plňania praktickými ukážkami z pásov a platní. Do vyučovacieho procesu vstúpila osob
nosť "technika" ako pravej ruky prednášateľa, človeka zohratého s prednášaterom a 
pripravujúceho všetky potrebné dokumentačné ukážky na prednášku. Prvé skúsenosti 
na bratislavskom konzervatóriu ukazujú, že takto vedený výchovný proces ušetrí štu
aelttom čas pri dOmácom štúdiu, vedomosti sú hlbšie a trvanlivejšie. Prekonávaný spô
sob ,,biflovania" sa nahrádza živším spôsobom, v ktorom je snaha o roynováhu teoretic
kých a praktických vedomostí. To je jedna stráhka modernizácie. Druhá stránka je 
v moci pedagógov hlavných predmetov. Prinášajú do výchovného procesu nové predne· 
sové skladby a z nich dedukované metodické postupy; ktorými sledujú dva ciele: rozví
jať hudobnú predstavivosť študenta ' približne až k úrovni dneš ka, nastolovať nové inter
pretačné a pedagogické problém~, tak sa vyhnúť ustrnutiu. Pochopiteľne, že táto 
~chopnosť prináleží len profesoro najschopnejším,' intelektuálne· najroivinut ejším, do 
1stej miery európsky orientovaný . 

Každé národné konzervatóriUm' si vytvára svoj profil najmä pomocou národnej hu
dobnej literatúry. Čím viac cennej domácej literatúry prenikne do krvného obehu školy, 
čím viac z nej vedia pedagógovia dedukovať technických a muzikálnych problémov a 
čím silnejšie ju vedia využiť pri charakterovom a národnom formovaní mladého človeka 
tým významnejšiu úlohu môže hrať škola v národnej kultúre. Preto je povinnosťou pe~ 
dagógov. aby boli (podobne ako napríklad rozhlas) akýmsi malým sitom, cez ktoré pre
chádzajú všetky vhodné domáce skladby, ktoré ·môže škola pedagogicky a umelecky 
upotrebiť. 

Doteraz sa neurobila podrobná analýza, čo zo slovenskej tvorby vyslovene žije; čo sa 
takmer pravidelne opakuje vo vyučovacom procese a čo už mnohým študent om na kon
zervatoriálnom t ype prinieslo osoh. Vyžiadalo by si to obsiahlu štúdiu, a preto sa tu 
obmedzím na niekoľko konštatovaní. V prvých ročníkoch konzervatória hrajú už nie
koľko rokov výchovnú úlohu a boli už mnohonásobne pedagogicky analyzované Kardošo-

~,atiai sme vyc~ovali _ hu~obní~ov pre zahraničie, nepamätali sme doma na najzákladnej
sie .P.otreby. N~sa ~ladez vyrastla v hudbe na divoko. Musíme napraviť 50 rokov chybnú 
p~htiku v~z~:~avama, _a to sa n~~ ~~pod~í z. dnes na zajtra. Dnes je každému jasné, že 
vychova sp1c1ek a vych~va n~Jstrsich m~s Je od seba neQdd.eliteiná. _:v.ýsled.ok -má len 
vtedy ct;n;t. ke~ _obe ~~~zky su ~ t"_?·vnov~he. Na to, aby sa vytvorila táto rovnováha, je 
potrebne~ co naJrychleJsle vytvortť skolsku hudobnú výchovu. Je právom každ(ho oieťaťa 
ab:f ~u skola dala do rúk ten malý kľúč, ak ho aj sám chce, že by sa dostalo do čarov~ 
neJ zahrady hudby. a tým umocnilo hodnotu svojho života. 

Z. KODÄLY 
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ve. Ba.gately,- Očenášova Nová jar, Vilecove Sonatíny, Suchoňova Malá suita s passacag
liou a Novákove Klavírne drobnosti. V 'najvyšších r!)čníkoch sa do pedagogického obehu 
školy dostala Suchoňova Horalská suita, Burleska a Fantázia, Moyzesova ·Poetická suita, 
všetky cykly Moyzesových piesní vrátane originálne nežných Detských piesní z mladostí, 
Vilecove a Korínkove skladby, napísané pre dychové ·nástroje a niekoľko desiatok ďal
ších skladieb. O najčastejšie hraných slovenských skladbách možno konštatovať, že si 
ich odovzdáva generácia generácii, prechádzajú z jednej triedy do druhej, absolventi si. 
i·ch odnášajú do života a v svojom obvode ich niekoľkokrát reprízujú. Ak sa pred TOkmi 
najmä na Sväze skladateľov vyslovavala požiadavka, aby slovenská literatúra nahradila 
v prednesovej oblastí niektoré staršie skladby výrazne epigónskeho charakteru, tak ten
to ·proces za posledných desať rokov značne pokročil a možna predpokladať, že v prie
behu nasledujúcich piatich rokav bude relatívne dokončený. Nebude asi významnejšej 
a pre tento typ škaly vhodnej skladby, ktorá by nezaznievala na vyučovacích ho.dinách a 
koncertoch konzervatória a nenašla tu dokonca najlepšie domavské právo. 

V tejto oblasti sa však prejavuje malá iniciatíva skladateľov, čo neinformujtí školu 
o starších skladbách, ktoré vplyvom rôznych okolností nezaslužene zapadli, alebo o no
vinkách, ktorým by konzervatórium ochotne pomohlo, aby sa dostali z určitej izolácie. 

Ani najlepšie plány riaditefstva a profesorského sboru, dastatočne jasná koncepcia a 
úplná podpora zo strany štátnej správy by nemohli priniesť ovocie, keby škola musela 
pracovať s nízkou talentovou kapacitou svojich paslucháčov. Preto· sa hlbšie ako hoci
kedy predtým robí rozbor talentového zázemia, odhaduje sa nosnosť talentov často ešte 
skôr, než prídu na školu. Bratislavské konzervatórium už dlhší čas robi celý rok a podla 
plánu prieskum ~alentov nielen na Ľ.ŠU svojho kraja, ale všade,_kde je upozornené na 
talent alebo schopnosti. Preto sa často už niekofko rokov pred príchodom študentov na 
školu vie o talentoch, umožňujú sa im bezplatné konzultácie s patričným pedagógom, 
prípadne sa uplatni iná forma prípravy na konzervatórium. Zdá sa, že talentová kapacita 
slovenských krajov je v danej situácii dosť priaznivá a umožňuje konzervatóriám pe· 
dagogicky a, umelecky napredovať. Odveká schopnost slaven.ského ľudu spievať a tanco
vať zostáva v ľuďoch i dnes, keď proces rýchlej industrializácie a Skomercionalizovanie 
kultúry narušili nejednu vrodenú umeleckú dispozíciu. Stále ešte prichádzajú - často 
práve z dedin - výcazné talenty, ktoré sa rýchlo kultivujú pod vedenim dabťého peda
góga a v niekorkých prípadoch dospievajú až na taký stupeň, že môže úspešne súťažiť 
na domácich a zahraničných súťažiach. Práve v danej etape prieskum talentov dakazuje, 
že na bratislavskom konzervatóriu - iné školy tak podrobne nepoznám - je 10-15 
žiakov, ktorých talentová dispozicia, stupeň už získanej technickej prípravy i nervová 
stabilita predurčujú na prípravu na domáce i niektoré zahraničné súťaže. 

S tým súvisi i ďalší sledovaný vývojový trend, nevyhnutné prekonávanie lokálnosti 
a prenikanie pedagogickými výsledkami i talentovou úrovňou do zahraničia. V pozadí 
tohto procesu je dialektika dvoch vecí: kvalita študenta a kvalita pedagóga. Zdá sa, 
že tieto kvality sú v niekofkých pripadoch v úplnom súlade. O tento súlad sa riaditef
stvo školy môže opierať, keď chce rozšíriť pedagogickú povesť školy v celoštátnom me-

radle i v zahraničí. 
Ak v súčasnosti niečo znepokojuje pedagógov a vedenie konzervatórií (odhliadnuc 

od vecí platových a priestorových), tak sú to predovšetkým tieto otázky: počtom ab
solventov v abla·sti sláčikových nástrojov sa vôbec nestači kryť potreba ľudových škôl 
umenia, čím sa len pomaly odstraňuje· percento nekvalifikovaných pedagógov na tomto 
type škôl. Napriek nekol'koročnému úsiliu o osamostatnenie kompozície a dirigovania 
a myšlienkove bohatej diskusii v odbornej tlači nepodarí sa ešte k l. septembru 1967 
odstrániť toto málo sympatické spojenie skladby a dirigovayia s druhým hlavným pred
metom. I keď by si život žiadal odborný postoj k malým formám a prípravu ľudi, ktorí 
by dvíhali úroveň tejto oblasti, ani po niekofkoročnej snahe sa ešte nedarí otvoriť toto 
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oddel~níe a obsadiť. !to kvalitnými pedagógmi. Viaceré nejasnosti sa vlečú aj vo vzťahoch 
~edz1 konze~va~or~al~ym t!l'om a vysokými škohmi, najmä v nadväzovaní vyučovacej 
latk~: v narusem vyucby pri prechode od jedného pedagóga k druhému i v celkovej kon
cepcu_ predm~to~ na jednej i druhej škole. Sú však predpaklady pre zlepšenie týchto 
problemov. Uz meko!~o rokov (intenzívne od vlaňajška) sa prebojúva tendencia, aby 
~bsolven: ~onzervatorta mohol - po pridaní pedagogických predmetov v posledných 
ct~och rocmkoch - plnoprávne učiť hudobnú výchovu na ZDŠ. Tu sme u jedného z hlav
n!~h p~radox~-~· ktorý tu však nemôžem ďalej rozvádzať: úroveň absolventa konzerva
t~rta b~_:a~ vyss1a ~ko ab~olventa inštitútu alebo terajšej pedagogickej fakulty. v posled .. 
~ych tyzd~o~h dab nadnadené orgány ďaliií prísľub, že sa pravdepodobne schváli žiadost 
kon~~~v~t~rn, aby ~bsol~enti s rozšíreným pedagogickým vzdelaním mali plnohodnotnú 
k:almk_actu na vyucovame hudobnej výchovy na základných všeobecnovzdelávacích ško. 
l~ch. Tym ~Y ~a r:~!nejšie zasiahlo do povznesenia hudobnej výchovy na š kolách a uro
bil azda naJrealneJSI krok v zápase o povznesenie estetickej výchovy medzi mládežou. 

Zamyslenie 
nad pomôckami 
pre hudobnú výchovu 

Doter~jšie_ dis~usi~ a články o súčasnom stave hudobnej výchovy na našich všeobec· 
novzd;lavactch skolach poukázali predovšetkým na t ieto negatívne stránky· 

l. mzka odborná úroveň učiteľov hudobnej výchovy · 
2. malý počet hodín, ' 
3. ned?statočné vybavenie škôl učebnými pomôckami. 
~Obpr_vy~h dv~ch sa.to~o už pogísal? dosť (žiaľ- dosiaľ bezvýsledne!), vybaveniu škôl 

uce_~nym1 pomock~m1 a •Ich pouz1vamu sme však- okrem konšt atovania zléhu stavu _ 
zv.lasbnu pozorno.st ne_venovali. Sústr edili sme sa pr evažne na k ritiku exist ujúcich od
m wnok, ?o _neusilovali .~'?e sa ? to, aby sme aj za danej n epriaznivej situácie v -~čbu 
hudobne.J vychovy zleps1h. A pra ve vhodné používanie učebných pomôcok r es icrľ svo·
po~~cne ~hot_ovovanie je jedným zo spôsobov, ako dostať h udobnú vy· hov P·~· k , J 
vyss1 kva!Itat1vny stupeň. c u z1a ov na 
_Súčasný stav je na yäčši~~ našich škôl skutočne žalostný. Odbomé učebne hudohne · 

vrchovy -.se~, mnohy.ch UClteľov - SÚ raritou" Pokiaľ je na škole k lavír alebo· harmó: 
m~m, z?s~avaJU prakticky nevyu~i~é, pr~tože sa obyčajne používajú len pri vyučovaní 
s .ou t~~ ?u (~ocníkom)<~ ktor~J J_e ~m1estnený. Gramofón - neodmysliteľná pomôcka 
Pľl. pre rav~m -:- s a pouz1va pn vyucbe málo najmä z toho dôvodu, že na školách ch '
baJU_ gra~of~nove ~la_tne. M?ohé .~koly nie sú vôhe~c členmi Gramofónového klubu a n~
m~JU ~.m "z_ákladn~ sk?ls~y r~d skladieb na pocúvanie; Ani s magnetofónom nie sú 
naJlepsie ~kusen~sti, naJma ak .Je \ll~ ~elej škol~ len jeden. Obyčajne ho "vlastní" fyzik _ 
P()lht~chmk 5hoci ho. vo SVOJeJ prac1 potr~bUJe ~ari najmenej ) a k učiteľo·vi hudobnej 
vyc_ ovy sa c~sto .an1 ~edostane (v mnohych pnpadoch i preto, lebo sa ešte nenaučil 
s mm zaobchadzat). AJ notové t abule - čo iste prekvapuje - sú zriedkrvosťou (na r 
~,~kr ese Martin !;h bolo v šk~!. roku 1964/65 na 20 ZDŠ len 9!) a Ceňlwvau ŕntonačná ľa~ 
~u ? neraz odpOcJv~ zapa~nuta prachom. Mnohí ju možno nevedia používať a sú aj takí 
co J~ z po~odlnostl (aby JU nemuseli nosiť a manipulovať s ňou) radšeJ· nechávaJ·ú ne~ 
povsimnutu. 
zv~' k uyedený~ pom~ckam pr~. h~dobnú výchovu pripočítame ešt e husle (tie sú však 

. csa. súkromny':ll, ~aJetkom uc1tela), Kde- tu nejakf obrazy hudobných skladateľov a 
r_:astrOJ~·v symfom_cKe.ho. occhestra, kartónové t abule s hymnami, Internacionálou a Pies
n~u pr~ce, ?eJaky ?Iafilm, prekvapujúcu málo odborných kníh svojpomocne zh otove
ny~J: uc.ebnyc~ pomocok, dostaneme zdanlivo súhrn všetkých pomôcok ktoré by na ško,le 
m_a I exi~tovat. ~e podl'a ~yklostylovaného tlačiva národného podniku' Učebné pomôcky 
vyvoJO·ve pr:acov1sko, Bratislava, Májková 2 - Súhrn •=xistujúcich a navrhovaných učeb~ 
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ných pomôcok hudobnej výchovy pre 6.-9. roč. ZDŠ a pre školy II. cyklu - kťoré kon• 
com predminulého kalendárneho roku dostali prostrednictvom OPS na posúdenie nie.:. 
k~orí učitelia hudobnej výcho<vy (žiaľ - autori učebníc, metodici katedier hudohnej 
yýchovy na ped~gogických flj.k:ultách, príp. ini hudobno-pedagogickí pracovníci túto mož
nosť n~dostali), existuj~ v súčasnosti pre h'udobnú výchovu tieto učebné pomôcky: 

I. Gramofónové platne 
Vybrané skladby na počúvanie pre 6. roč. (4 platne), 
Vy.brané skladby na počúvanie pre 7. roč. (4 platne), 
Vybrané skladby na počúvanie pre 8. roč. (2 plat!le), 
VybraO:é skladby na počúvanie pre 9. roč. (2 platne), 
Hudobné nástroje symfonického orchestra (2 platne - pre 6 .. -9. roč.), 
B. Britten: Sprievodca mladého človeka orchestrom (8. a 9. ro·č.], 
Ľudové hudobné nástroje (6., 7. ročník], 
Inštrumentálne hudobné formy a žánre {3 platne - 6.-9. roč.), 
Vokálne hudobné formy a žánre {2 platne - 6., 7. roč.), 
Nové české a slovenské pionierske piesne - rok 1963, 1964, 
Portrét Václava Trajana (l platňa - 8. roč.), 
Portrét Eugena Suchoňa (1 platňa - 7., 8. roč.), 
Tance ôsmich storočí [2 platne - 6., 7. roč.), 
Zvukové lekcie z hudobnej náuky (6., 9. roč.). 

II. Obrazy a obrazové súbo·ry; 
~dobné nástroje symfonického orchestra (6.-9.), 
Ceňkova intonačná tabula (6.-9.), 
B. Smetana, A. Dvofák, Z. Fibich, J. B. Foerster, J. Suk, L. Janáček, B. Martinú, V. Novák, J. 

Ježek, E. Suchoň, L. v. Beethoven, F. Cltopin v obrazoch (pre rôzne ročnikyJ. 
Hymna čSSR, SSSR, Pieseň práce,. Internacionála. 

III. Diafilmy: , 
Hudobné nástroje symfonického orchestra (6.-9.), 
B. Smetana, A. Dvoi'ák, J. B. Foerster, M. Schneider-Trnavský, J. L. Jlella, 
Pamätné miesta histórie našej hudby (6.-9.), 
Juro Jánošlk - prierez operou J. Cikkera, 
Krútňava - prierez operou E. Su~;hoňa, 
Svätopluk - prierez operou E. Suchoňa. 

IV. Filmy: 
Dychové hudobné nástroje [7], čiernobiely, zvukový, trvanie: 15', 
Deti a noty (6, 7.) - bližšie neoznačené, 
Smetanova hudba (6.-7.) - bližšie neoznačené, 
Koncert Slovenskej filharmónie (8.), čiernobiely, zvukový, 19', 
Večné husle (8.) - čiernobiely, zvukový, 15', 
Oži vená hudba (9.] - čiernobiely, zvukový, 18', 
česká pieseň (9.] - čierny, zvukový, 16', 

V. Magnetoi6nové nahrávky 
Mužské a ženské hlasy v opere (6., 7.), 
O hudobných formách :: Petrom Ebenom (6.- 9.), 
Moderný džez vo svete a u nás (9.), 
Tanečná pieseň, evergreen, šansón (9.), 
čo dal džez českej hudbe {9.), 
Hrajte moje blues (9.). 
Od fono·;rafu k mikroplatni. 

VI. Zariadenie a iné pomôcky 
Klavír, alebo harmó nium, husle, akordeón, metron6m, gramofón, pult na noty, tabula s no: 

... tovou osnovou. 

Hod uvedených učebných pomôcok je zdanlivo dosť, na školách s;:. stretneme s nimi 
zriedka a napriek tomu, ž·e s a v súčasnom pretechnizovanom období domáhame m oder:. 
nizácie vyučovania, v mnohých prípadoch sa často ako jediná a najosvedčenejšia po· 
m 6cka upQatňuje ešte stále ta·mľa a krieda. 

V čom jes 1a$.tne .púčina, že školy .nemajú (resp. ak majú, tak nepoužh·ajú) ani tie 
učebné pomôcky, ktoré existujú? 

Nákup učebných pomôcok je z ávislý od schváleného rozpočtu školy, často aj o~ bene
volen cie riaditel'a a v našom prípade od jeho vzťahu k hudobnej výchove, zodpovednosť 
za učebné pomôcky však nesú predovšetkým samot ní učitelia hudobnej výchovy ktorí 
pri zostavovaní rozpočtu n ezahlásia včas požiadavky pre svoj predmet. príp. neryví ja.jú 
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n~ r;i~dite·l'~· dostatoč_ný tlak, aby sa plánované a existu júce učebné pomôcky n aozaj za-· 
kupih. Z~eJme ~oh1 ~ema~ú o ne záujem (aspoň majú m enej- starosti), mnohí o kh 
~x~~tencm ne:re~Ia qn~lo su p~p~go;v~é!) a ti, ktorí si hudobnou výchO'Vou doptňajú 
uvazok a na JeJ hodmach dOUCUJU "svoJe" predmety (a t akých je ešt e· stále väčšina) 
ic? W:i nepotreb';ljú. Ideál~y stav- centrálne dodávanie učebných 'pomôcok pre hudob~ 
nu vychovu (a melen pre nu!) - zostáva i naďalej len snom všetkých učitel'ov. A že sa 
~i na ~kole e~istu~úce učebné pomôcky v dostatočnej m iere nevyužívajú, t o často spOC
c~':a v _l ahostaJnO~~·- poho~lnosti, nedostatočnej príprave zo st ra:ny učiteľov a v takmer 
niJakeJ ko?tr?lneJ c~nn~t1 zo st~any riaditeľov a školských inšpektorov. 

Uvedeny Subor ucebnych pomocok uvádza aj tie navrhované pomôck y pre hudobnú 
výchovu, ktoré sa majú zhotoviť do· roku 1970: 

I. Gramofónové platn e: 
Vybrané skladby na počúvanie pre 8. roč. (2 platne) , 
Vybrané skladby na počúvanie pre 9. roč. (2 platne), 
Nové české a slovenské pionierske piesne 1965, 
Hymna čSSR, SSSR, Pieseň práce, Internacionála, 
Deíiny hudby v príkladoch - klasicizmus (3 platne). 

II. Obrazy a obrazové s úbor y: 
Po 5 nást enných tabúľ s notácion pre všetky ročníky, 

Noty "Spievame v škole" - pre všetky ročníky, 
Populárna a tanečná hudba v obrazoch (7., 6.). 
Sláčikové, dychové (plechové i drevené) a bicié nástroje { 6.-9. j, 
Cndová- hudba a ľudové hudobné nástroje v obrazoch, 
Klávesnice s notáciou G - g2 v husľovom a basovom kľúči, 
Portréty hudobných skladateľov I. - českí klasici, 
Portr~ty hudobných skladateľov II. - rusk! a sovietski skladatelia, 
Portrety hudobných skladateľov III. - svetoví až po no-voromantikov, 
Portréty hudobných skladateľov IV. - súčasn! svetoví skladatelia, 
Portréty hudobných skladateľov V. - súčasn! česk! skladatelia, 
Majstri hudobných nástrojov (1.-9.), 
Hudba storočia I. (barok), II. (klasika), III. (19. stoiročie), IV. (20. storočie) - pre 8 . a 9. roč. 

III. Dia filmy: 
Populárna a tanečná hudba [8., 9.), 
Hudobné nástroje a komorné ensembly f7.-9.), 
11. Smetana, A. Dvofák, Z. Fibich, B. Martinň, J. Cikker, A. Moyzes, E. Suchoň', 
Naša zem v hudbe a piesni {6.-9.). 
Slovensko v hudbe a piesni (6.-9.), 
Hudobná Praha včera a dnes (7.-9.). 
IV. Filmy: 
Ľudová hudba a ľudové hudobné nástroje (6., 7.), 
ITanečná hudba a džez (8., 9.), 
Hudobné nástroje a ich výroba (8., 9.), 
masová fyziológia a hygiena (6.-9.), 
V. Magnetofónové nahrávky: 
Nie sú naplánované žiadne! 
VI. Zariadeni e a iné pom ôcky: 
Cahká prenosná zvinDIVacia tabula PVC s notovÍiu osnovou, 
Magnetická tabula upravená na notopis. 

_ I keď ide o návrh chvályhodný (kiežby bOl čím skôr r ealizovaný! ), predsa si myslíme, 
ze by ho bo,lo možné ešt e v mnohom doplniť a spresniť a že nie je celkom zosúhlasen:9' 
s učebnými osnovami a najmä s notovými učebnicami. Napr. gramofonové plat ne , kt oré 
sa uvádzajú ako navrhované, sú už vlastne vydané, čiže prakticky - podľa návrhu -
do rroku 1970 už nič n ového nevyjde. Pritom je však všeobecne známe, že mnohé existu .. 
júce platne ,"základného školského radu" sú najma pre p otr eby slovenských š kôl nevy .. 
h ovujúce. Hoci autorom učebníc bolo prisl'úbené, že v najbližšom čase budú nahrané 
všetky s kladby, kt oré sú v učebniciach (podľa m etodických sprievodov k učebniciam 
hudobnej výchovy sa dá ľahko zistiť, ktoré nahrávky chýbaj ú ), dosiaľ s a tak nes talo a 
uvedený návrh s n imi ani nepočíta. Podobne sa aut orom sľúbilo, že vyjdú gramofónové 
platne, na ktorých budú nahrané sprievody k jednotlivým piesňam (píše sa o t om aj 
v Metodickom sprievodcO'Vi pre 8. roč. na str. 12), no v návrhu sa ani s takýmit o plat 
ňami, ktoré by učitelia iste s radosťou prijali, neráta. Aj rozbor niektorej · časti v son ä
tovej forme (zo symfónie) - s ukážkami a hovoreným sprievodným textom (pre 8. a 9. 
ročník) by ba~ iste vítanou gramofónovou platňou. 
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Zaráža ďalej; že medzi piatimi sériami ·portrétov hudobných skladateľov ·(I.- V.) niv 
sú uvedení slovenskí hudobní skladatelia a že s a vôbec (aj pri diafilmoch!) zabúda na 
mnohých slovenských hudobných skladateľov (Jurovský, Očenáš, Kardoš, Ho•loubek, 
Zimmer, Andrašovan, Urbanec, M. Novák, O. Francisci atď.) , o ktorých sa v učebniciach 
píše. 

Tak isto navrhujeme súbor obrazov Scény z opier, ktorý by nemal chýbať na žiadnej 
škole, a čo viac - jednotlivé obrazy by spolu s inými mohli zdobiť odborné učebne, prí
padne chodby skolskej budovy. Aj súbor obrazov Najvýznamnejšie spevácke t elesá 
v čSSR (mužské, ženské, miešané, detské) by vhodne doplnil učivo o sborových sklad
bách v 7. ročníku. Grafické znázornenie rozostavenia symfonického orchestr a. obrazy 
(tabule) s rozdelením not a pomlčiek podl'a trvania, prehľady stupnlc ( aj starých -
pokiaľ sa preberajú v 8. roč.), prehľady posuviek, dynamických znamienok, t empových 
označení, modely hlasových, rytmických a intonačných (:zovšeobecňovacích) cvičení a 
súbory obrazov pre hlasovú výchovu (dýchací a hlasový· orgán, funkcia bránice, typy 
dýchania, otváranie úst pri tvorení vokálov, fonetický t r ojuholník atď.), by tiež mali byť 
zahrnuté do návrhu. 

Ani štyri navrhované filmy (za 5 rokov!) a žiadne magnetofónové n ahrávky (bolo by 
načase, aby ško•ly mali na hudobnú výchovu vlastné fonotéky) nevyjadrujú veľké úsilie 
navrhovateľov o modernizáciu a používanie audiovizuálnych pomôcok na našich ško·l~ch. 
Napr . film - Vzorná hodina hudobnej vých ovy (osobitne nácvik piesne, počúvanie hud~ 
by, sborový spev) by n a schôdzkach predmetových komisii (metodických zd'l'uženi) bol 
oveľa osožnejší ako siahodlhé, často formálne a abst raktné referáty, prípadne menej 
vydarené "vzorné" hodiny. 

Skuto·čnosť, že školy ešte aj roku 1970 nemajú mať okrem klavíra a huslí nijaký iný 
hudobný nástroj (zišiel by sa aspoň jeden plechový a jeden drevený dychový nástroj -
kla r inet, niektoré bicie) a že sa v návrhu vôbec nepočíta s detskými hudobnými n ástroj
mi a ich sériovou výrobou (zobcové flauty, vermony, m etalofóny, detské bicie a Iné) 
svedčí o tom, že do podniku Učebné pomôcky pravdepodobne ešte nové smery vo vyučo• 
vani hudobnej výchovy neprenikli. 

Súbo'l' existujúcich a navrhovaných učebných pomôcok vyšiel aj pre školy II. cyklu 
(SVS), prekvapuje však, že okrem niekoľkých_ výnimiek ( súbor platni pre 2. roč. SVS, 
s úbor "poradov" pre hudobnú výchovu na SVS, portrét J. Cikkera, obrazy J . Kapra, J. 
Kubelíka, J. Suka, o. ševčika a d ejín hudby v príkladoch - baroko) ide vlastne o tie ist é 
pomôcky ako pre ZDŠ. Isteže je potrebné ~by na SVŠ všetky tieto pomôcky mali, myslí
me si však že tých ,,navyše" by mohlo byť trochu viac ako uvádza návrh, najmä' ak pev
ne veríme že sa zvýšenim počtu kvalifikovaných učiteľov hudobnej výchovy bude tento 
predmet vyučovať na viacerých školách ako doteraz a že sa hudobná výchova na ško
lách humanitného smeru zavedie p ovinne. 

I keď nie je úlohou t ohto· príspevku kriticky hodnotiť u vedený Súbor existujúcich a 
navrhovaných učebných pomôcok, predsa nás zaráža, že t ento úradný spis, ktorý, dostalí 
učitelia na posúdenie, obsahuje toľko nejasnosti, vecných a jazykových chýb. Heslá Päť 
nástenných tabúľ s n otáciou pre 6. (až 9.) ročník alebo Spievame v škole 6. (až 9.) roč. 
sl1 priliš všeobecné, nejasné a ťažko sa k nim dá vyjadriť. Ak sa k heslu Rozvoj hudob
ných schopnosti dostanú aj gram ofónové platne Nové české a slovenské pionierske piRs-:' 
ne , ak sa k portrétom slovenských hudobných skladateľov dostane okrem Sucho·ňa SJ 
Dvoi'ák, Fibich, Novák a Ježek, ak do generácie slovenských povojnových skladatero.v 
(po prvej , či druhej svetovej vojne?) zaraďujeme len Moyzesa, Sucho·ňa a Cikkera, ak 
hudobných skladatefov uvádzame pod samostatné heslo, a nie pri hesle Dejiny hudby 
atď., vzniká z takého návrhu chaos a pochybnosť, či b ;:)l aspoň na k or ektúru. da~ý od
borníkovi; ťažko sa teda k nemu vyjadriť a ťažko potom veriť a j v j eho reallzác1.u. . 

Ani jazykové chyby, ako ,,posluchové skladby", J . Ciekke~ (ce:ko":'e sa. vy~k~uJt; tr~-' 
krát! ), súdobí skladatelia , tance osmi storoči, šmy~ec, s,!flyccov e nastroJe, ze.st ove na~ 
stroje, súbor poradov, ensambly, v súlade s t ém ami atď. , by sa v t akomto sp1se nemal~ 
vyskytnúť, lebo svedčia o zlom preklade z českého origin álu (toto zdanie potvrdzuj~ 8J 
značná prevaha českých hesiel- najm(:il pri skladateľoch) a o neúcte k n ášmu národné-' 
mu jazyku. _ ~ . 

Sme presvedčení, že k n ávrhu došli mnohé hodnotné pripomienky, venme však. ze 
ešte nie je neskoro a že aj ďalšie námety učebných pomôcok bude m ožné zaradiť do 
návrhu. Národný podnik Učebné pomôcky zostal v. minulosti hudobnej _výchov~ vera 
dlžný, a ak v budúcnosti chce túto svoju podlžnosť splatiť ( čol_!lu sa úprt1~1n~ ~esi;ffie)! 
bude potrebné do celej akcie zamteresovať viacerých odbormkcv, spolocnym1 s1larru 
uviesť i v hudobnej výchove do života j ednu z najdôležitejších didaktických zásad -
zásadu názornosti - a tým vytv:ori:ť pre jej výučbu priaznivejšie podmienky. 
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Orffov Schulwerk a čo ďalej • • • 

Funlišek Sedlák 

Ked' temer pred rokom prišiel na pozva
nie Výskumného pedagogického ústavu 
v Prahe profesor Wilhelm Keller, riaditel 
Orffovho inštitútu pri Mozarteu v Salzbur
gu, aby našim pedagógom prvý raz pred
viedol prá'cu podla Orffovho Schulwerku, 
po dlhom čase sme boli opäť s vedkami ne
obyčajného :záujmu učitelov a nadšenia 
z predvedenej ukážky s celkom neznámy
mi deťmi z Prahy. Je prirodzené, že po vl
ne nadšenia sa ozvali konzervat ívci a po
chybovači: Zachráni Schulwerk našu hu· 
dobnú výchovu od ďalšieho úpadku? Môže 
spôsobiť jej podstatné ozdravenie? Ako 
vypáli jeho česká adaptácia? Zodpovedá 
táto metóda tradíciám našej hudobnej vý
chovy? Nebude jej zavádzanie iba módou 
a pod.? Väčšina t ýchto pochybností vznik
la iba z n einformovanosti. Nie div. Zatial 
čo za posledných pätnásť rokov bola Or
ffova m etóda preložená do dvanástich 
svetových rečí a prakticky prenikla do ce
lého sveta, pre nás akoby donedávna vô
bec neexistovala. To je d'alší dôkaz, že 
sme vera zanedbali, podcenili a že táto 
Izolácia a ďalšie n epriaznivé vplyvy spô
sobili kvalitatívny pokles našej hudobnej 
výchovy a odsunuli ju na jedno z posled
ných miest Európy. 

Mnohokrát sa proklamovalo, že rozvoj 
estetického cítenia a hudobného :zmyslu 
dieťaťa môže zaistiť len kvalitná hudobná 
výchova na všeobecnovzdelávacích školách, 
ktorými prechádza celá mladá generácia. 
A pretože Orffova metóda rozvíja základ
né hudobné a pohybové schopnosti a vy
tvára kladný vzťah k hudbe vôbec, dalo sa 

aj u nás predpokladať, že jej najefektív
nejšie využitie bude na materských a de
väťročných školách. Pravda, to bolo t r e
ba dokázať, a to tým skôr. že prvé úspe
chy sa u nás zatiaľ dosiahli na hudobných 
od~eleniach ľudových škôl umenia (napr. 
v Sumperku) - teda u hudobne nadaných 
a vybraných detí - a že sa vyskytli ná
mietky a pochybnosti, či bude mat Orff 
úspech l na všeobecnovzdelávacích ško· 
lách, v akom rozsahu ho tu bude možné 
zavádzať a či výhody tejto metódy budú 
mať všeobecný platnosť aj v našej hu
dobnej výchove. 

Na niektoré tieto námietky možn o už 
dnes odpovedať experiment om uskutočne
ným na Pedagogickej fakulte Karlovej 
univerzity v Bran.dýse n. L., kde sa pri
pravujú učitelia základn ej deväťročnej 
školy. 

Propagátori Orffovej metódy u nás (re 
daktor V. Poš a učiteľka ľudovej školy 
umenia v Prahe choreografka B. Visku 
pová - :zábery ich práce sme videli už 
v televíznom vysielaní) uskutočnili pokus 
so žiakmi l . tr. fakult nej ZDŠ v Brandýse 
n. L., na ktorých sa dobrovoľne prihlásilo 
20 detí. Vopred sa u nich neskúmali ani 
hudobné ani pohybové schopnosti. Repre
zentatívnosť t ohto pokusného s úboru zod
povedala bežnej úrovni hudobnosti v 1. 
triede. Na experim ente sa dobrcYoľne a 
s veľkým záujmom zúčastnili tiež študenti 
pedagogickej fakulty - budúci učitelia 
hudobnej výchovy, k torí využili vzácnu a 
vôbec prvú príležitosť zoznámiť sa s me
tódou od prvých počic1tkov. 

Zilá_sa to b~ protikladom: _čím viac máme spoločného s európskou kultúrou, tým väčšmi 
rastie aj nasa vlastná kultura. V uzavretosti a v n evzdelanost i chradnú aj naše národné 
znaky. 

Z. KODÁLY 

Cierom hudby nie je to, aby sme o nej vyriekli súd, ale aby sme ju vnímali. Hudba je 
duševnou obživou a n edá sa ničím iným nahradiť. Kt o ňou nežije, ž ije a umiera v du· 
ševnej chudokrvnosti. Plný duševný život bez hudby nejestvu je. Sú oblasti ľudského 
vnútra, ktoré presvieti len hudba. 

Z. KODÁI.Y 
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Prekvapivé výsledky a skúsenosti z tej
to práce, ktorá prebiehala pravidelne týž
denne tri hodiny, sú vefroi podnetné a 
oprávňujú na seriózne závery. 

Ukazuje sa, že rozhodujúcim činiteľom 
ovplyvňujúcim úspešnosť a efektívnosť 
hudobnej výchovy je zainteresovanosf die
tata na hudobnej činnosti. Schulwerk vy
tvára psychické predpoklady pre všestran
nú hudobnú aktivitu dieťaťa. Hudobná ak
tivizácia dieťaťa dnesného sveta vyspelej 
techniky je už v rodine a neskôr v škole 
nedostačujúca. Moderné reprodukčné pro
striedky a komunikačná technika (rozhlas, 
televízia) vytvárajú nadprodukciu hudby 
všetkého druhu, ktorá sa často používa 
nefunkčne, t. j. v situáciách, v ktorých sa 
nehodí, kde dokonca ruší a znemožňuje 
akýkoľvek vlastn~ hudobný prejav. Tým 
sa vytvára pasívny. konzumentský vzťah 
k hudbe a návyku púheho fyziologického, 
mimovoľného a nesústredeného posluchu, 
ktorý si dieťa donáša už do školy. Proti 
tejto priehrade, ktorá znemožňuje skutoč
né vnímanie a emocionálne prežívanie hud
by, sú málo účinné tradičné a bežné pro
striedky a metódy, ktoré má učiteľ k dis
pozícii alebo je schopný použiť pri hudob
n ej výchove. Stále jasnejšie sa ukazuje, 
že len spev učitera, hra na nástroji (kiež 
by ho učitelia vždy používali!) a vysvet
ľovanie slovným komentárom pri nácviku 
piesne a viac alebo menej vydarené poku
sy deti o vokálny prejav nezaručujú po
trebnú aktivitu. Deti spevácky menej roz
vinuté, ktorých je v našich triedach nie
kedy viac ako polovica. často pristupujú 
k nácviku piesne bez záujmu, spontánnos
ti a väčšej zainteresovanosti a ich into
načne nečistý spev v nich spätne vytvára 
nedostatočný emocionálny ohlas, bez kto
rého je rozvoj hudobnosti nemožný. 

Tieto súvislosti a podmienen()sti hudob
ného rozvoja. ktoré, mimochodom, vytvá
rajú v súčasnosti zdanlivo neriešiteľné 
problémy, zaisťuje a uskutočňuje Orlfov 
metodický postup, v ktorom sa netradič
ne spája základná hudobná výchova s vý
chovou pohybovou a hrou na jednoduchých 
hudobných nástrojoch Tieto tri prúdy sa 
uplatňujú v hudobnom rozvití dieťaťa 

komplexne, v nerozlučnej jednote, umož
ňujú nadviazanie kontaktu a väčšieho zblí
ženia s hudbou, motivujú kladný vzťah a 
spontánny záujem o ňu a vytvárajú pred
poklady pre jej vnímanie a konzumáciu 

Reakcia detí pri pokuse s novou m€'tó
dou sa prejavovala v nebývalom oživení, 
záujme, v prehlbenom chápaní a emocio
nálnom prežívaní. Didaktický proces, kto
rý často vyúsťuje do bezduchého a otupu
júceho drilu pri nácviku piesne v našich 
školách, sa premenil na radostnú hru, na 
ktorej sa veľmi aktívne zúčastňovali aj 
menej hudobne rozvinuté deti, vôbec si 
neuvedomujúc svoje spevácke nedostatky. 
Deti sa v činnosti striedali, recitovali, 
spievali, vytvárali vlastné melódie a po
hyby podľa hudby a boli tak zaqtestnané, 
že nepotrebovali ani 11ajmenšie napome
nutie; problém disciplíny prestal existo
vať. Pokusne sa predlžili niekt<>ré lekcie 
na 60 i viac minút bez prestávky. Ani po
tom nebola zaznamenaná podstatná únava 
a oslabenie záujmu, ako sme temer pravi
delne svedkami v tradičnom vyučovaní, 
ked u deti mladšieho školského veku do
chádza pre nedostatok aktivity k poklesu 
pozornosti už po niekofkých ntinútach. 

Nové momenty, ako radosť zo spoločnej 
práce, pri ktorej žiaci sami hudbu vytvá
rajú, počúvajú a prežívajú, zdôraznenie 
fantázie, vlastnej tvorivosti pri impro·vi
zäcii a zhudobňovanie drobných rytmic
kých motívov a modelov (akési spoločné 
"komponovanie" za učiteľovho vedenia), 
vlastná pohybo·vá invencia detí, rozvíjajú 
hudobne produkčné schopnosti, umožňu
jú veľkú aktivitu a zapájajú všetky deti 
(aj tie, ktoré sa pre nerozvinuté schop
nosti slabo· zúčastňujú alebo ktoré učiteľ 
dokonca vyradí z aktívneho spevu), aby 
nekazili spev ostatných 

Ukázalo sa, že pohyb podla hudby zvy
šuje sústred~nosť posluchu, zosilňuje emo_ 
cionálne pôs obenie komplexnejšími hudob
nými predstavami (akustickými, vizuálny
mi, motorickými), učí obratnosti, zlepšuje 
držanie tela a jeho pružnosť Vo výskume 
prejavovali žiaci o túto činnost prvotný 
záujem a dávali jej prednosť pred spevom. 
To je prirodzené, lebo spev predpokladá 

Je ovela dôležitejšie, kto je učiteľom hudby v Kisvárade, ako kto je riaditeľom opery. 
Lebo zlý riaditeľ prepadne_ (Niekedy i dobrý). Ale zlý učiteľ po 30 rokoch zahubí v de
ťoch tridsiatich ročníkov lásku k hudbe. Z. KODÁLY 

Keby Ferencz Erkel bol napísal len jeden-dva sbory pre deti, <lnes by viacerí načúvali 
jeho operám. Nikto nie je príliš veľký na to, aby písal pre ·malých, skôr naopak, musí sa 
usilovať, aby bol na to dosť veľký. 

Z. KODALY 
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už niektoré rozvinuté čiastkové schopnosti 
(tónovú diferenciáciu, vytvorenie koordi
nácie medzi diferencovanou tónovou pred
stavou a adekvátnou činnosťou hlasového 
orgánu a pod.). Tieto schopnosti sú dnes 
zanedbané a v speve sa už prejavujú ná
sledky sociáinych a štrukturálnych zmien 
v našich rodinách, najmä nedostatočná 
spoluúčasť zamestnanej matky v spevác
kom rozvoji a nedostatok vlastnej spevác
kej aktivity dieťaťa. Negativne pôsobenie 
týchto vplyvov možno pozorovať u mno
hých detí už pri vstupe do školy. 

Neobvyklý Orffov inštrumentár bicích 
a melodických nástrojov, plný sviežich a 
nových farieb, na rozdiel od "klasických 
nástrojov", na ktorých sa obyčajne vyuču
je (klavír, husle), možno ľahko a rýchlo 
ovládať už v predškolskom veku, zaručuje 
inštrumentálnu činnosť všetkých detí (aj 
m enej hudobne rozvinutých) a umožňuje 
aj diferenciádu podľa schopností kolek
tívu. žiak dostáva nástroj podľa svojich 
schopností a zručnosti. Tieto nástroje 
s pevným a veľmi stálym ladením a lahod
ným, dlho vyznievajúcim tónom účinne 
pôsobia ako tónová opora pri speve a urý
ch1ujú vokálnu reprodukciu hudobne za
ostávajúcich žiakov. Pomáhajú im odstra
ňovať i psychické zábrany speváckeho pre
javu, ako napr. strach z nevydareného spe
vu, ktorý sa u nich často prejavuje. Mu
zicírovanie na týchto nástrojoch je tiež 
vhodnou prípravou nástroj ovej hry (u vor
nenie svalstva, sústredená pozornosť, dis
ciplína) a môže podnietiť záu jem o inštru
mentálny amaterizmus v rodinách a v ško
lách. 

Už samotné nástroje a ich modifikácia, 
ako sa napr. vyrábajú už v NSR, by u nás 
mohlí slúžiť aspoň ako čiastočná náhrada 
za husle a klavír mladej učiteľskej gene
rácii, ktorá ·prevažne neovláda ich hru. 
Nástroje majú kvalitný a lahodný zvuk, 
možno ich výhodne použiť najmä v niž
š ích triedach pri rozvoji hudobného vní
mania. 

Všeobecný a zvýšený záujem detí pri 
práci so Schulwerkom, odst ránenie nedis
ciplinovanosti a tvorivý prístup umožňujú 
vytvoriť úzky a priateľský kontakt medzi 
učitelom a žiakom; mizne kantorský vzťah 
k deťom, uvoľňuje sa obvyklá autoritatív
na školská disciplína. liaci nesedia pri 
práci v laviciach, ale vytvoria polkruh 
v strede s učiteľom, ktorý sa k nim podla 
potreby približuje, sadne sl medzi nich pri 
hre na nástroji alebo pri speve, ·robí s nimi 
pohybové alebo rytmické cvičenia, "hru 
na "telo", podnieťujP- ich k vlastným pohy
bom a odovzdáva svoju riadiacu funkciu 
žiakovi (žiak je , ,učiteľom") a sám sa zú
častňuje na práci v kolektíve. 

Pri pokuse sa použili naše riekanky a 

piesne. Nešlo teda o kópiu hudobného ma
teriálu z nemeckého originálu. To dokazu· 
je, že metóda môže nadviazať na naše hu
dobné tradície pri zachovaní národného 
charakteru použitého hudobného materiá
lu. 

Výsledky experimentu - zatial prvého 
a jediného u nás - potvrdili základnú 
hypotézu o možnostiach zavedenia Schul
werku a jeho nesporných výhodách pri 
komplexnom rozvíjaní hudobnosti žiakov 
v našich všeobecnovzdelávacích školách. 
Táto metóda má veľa výhod, pre ktoré pa
trí do našich škôl, a už nemôže byť po
chybnosť o tom, že skvalitni našu hudobnú 
výchovu. 

K výskumu boli prizvan[ žiaci I. tr. ZDŠ. 
~redpokladali sme, že práve tu, pri vstupe 
detí do školy, keď sa začína systematická 
hudobná vý·chova a vytvárajú sa základy 
ďalšieho hudobného r ozvoja, môže byť tá
to metóda najefektívnejšia. l samotné za
čiatky metódy najlepšie zodpo·vedajú men
talite tohto veku. To však neznamená. že 
by sa nedala použiť vo vyšších triedach. 
Ak používa Orff v počiatkoch pentatoniku 
a ostinato, je to odôvodnené najmä peda
gogickými a metodickými požiadavkami. 
Vylučuje sa tým nebezpečenstvo nechce
ných disonancií v kolektívnej hre pri chy
be žiaka a po výrazovej str ánke sa docie
ľuje svojrázna pôvabnosť a typická pri
márnosť Schulwerku, ktorä s a dá výhodne 
metodicky využiť práve u malých detí. 

Pre použitie metódy vo vyšších triedach 
je pentatonika i ostinato brzdou, treba 
ich v pravý čas zanechať a Orffov inštru-

. mentár - ktorý inakšie naskutku umož
ňuje všestranné možnosti kolektívnej hry 
a vytvára nové inštrumentálne farby -
zladiť do chromatiky, ktorä by tiež umož
ňovala bohatší harmonický sprievod, mo
duláciu a pod. Pravda, to bude úloha ďal
šieho skúmania a vývoja tej to metódy 
u nás. 

Pokus urobený na Pedagogickej fakulte 
UK v Brandýse n. L. má o to väčšiu cenu, 
že pri práci hospitovali pravidelne š tuden
ti, nastávajúci učitelia-špecialisti v hudob
nej výchove. od ktorých sa očakáva okrem 
iného aj práca s modernejšími metódami_ 

Treba však upozorniť, že zavádzanie 
Schulwerku na našich školách je možné 
len po splnení niektorých základných pred
pokladov: ako jeho vhodná adaptácia-pri
spôsobenie našej hudobnej kultúre, vlast
ná výroba nástrojov Orffovho inštrumen
táru, publikovanie metódy medzi učiteľmi, 
zavedenie odporúčaných seminárov pre 
študentov -pedagogických fakúlt a najmä 
výchova odborne vzdelaného a tvOTivého 
učiteľa, schopného zaistiť hudobnú akti
vitu dieťaťa, bez ktor~j nie je rozvoj hu
dobnosti možný. 
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SLOVENSKA 
KLAVÍRNA TVORBA 

RUDOLF MACUDZINSKI 

UVEREJŇUJEME JEDEN Z PRISPEVKOV, KTORE DOŠLI DO 

SÚŤAŽE NA HUDOBNO-PUBLICISTICKE ÚTVARY, KTORú 

REDAKCIA SH VYPfSALA V čiSLE 7/66. VYHODNOTENIE Sú 

ŤAŽE UVEREJNIME V NASLEDUJÚCOM čiSLE ČASOPISU. 

l. ~TRUČNÝ POH~AD DO MINULÝCH STOROČI 

Slovenskú klavírnu tvorbu možno zaznamenávať vlastne aJ Q.d_p_!!J9.xic.e-X~r_očia._ 
lebo to, co vznil<topretttym, bo klavírne d.1ciasve1ovýCii- majstrov, vytvorené pri ich 

nálrodnom- kratšom- pobyte v našej oblasti, alebo menšie-formy sklada.terov nal'Od~ných 
či pôsobiacich v .,Prešporku" minulosti. Z prvej skupiny spomeňme si aspoň Beethove
novu sonátu op. 27, čís. 2., venovanú Giuliette Guicciardiovej počas jeho pobytu na zám
ku Brunswickovco-v v Dolnej Krupej pri Trnave, na Schubertov násilný pokus vpašovať 
do klasického myslenia trocha maďarského koloritu v rozsiahlej i-ručnej fantázii "Di
vertissement ä la Hongroise", op. 54., ktorú vytvoril v dvadsiatych rokoch minulého sto_ 
ročia ako kompliment pre velmi sympatickú žiačku, mladú kontesu Karolínu Esterhá
zyovú na zámku v želiezovciach pri Leviciach, alebo na tri skladby, ktoré Anton Rubin
štejn komponoval počas dvojmesačného pobytu v Bratislave (Pieseň plavcov, jednu 
z koncertných etud a časť klavírneho koncertu d mol). Z druhej <>kupiny (akýchsi ,.pra
otcov" našej klavím.ej hudby) treba_ uvie~ť Klavírny koncert ~-tona Z icm rn_ e rm ann~ 
(1~1_-::-1781), orgamstu bratJslavskeho domu, male skladby Jm~o Druzec~eho 17-15 a~ 
l819), hudobníka u kmezaťa Grassalkowitscha, Fant~ia _Hein~JCha K!e!_n ~ Q-.756 az _ 
11!32 , Bl!"i'ítfiWenovlio prtat era, učiteľa Ferenca Erkela, alebo sonáty a ro!!i}á. ako aj 
.uč@.niCil";,Anleitung zum Klavier ~kalische Pr!vatlehrst!l{lden" F~nza Paula 
. Ri g 1 e ra (nar. pribllznev rol<oc medzi rodnými dátami dvoch predošlych, zomrer-
tesne pred'"koncom XVIII. stor. ) • .J<u ktoré~!_~ ži~.nt.....:rutlril bratislavsl<!i; ro ák ~Ohlill..,_ 
Nepomuk Hummel. Prebohatá klavirf!a vorba tohto skla~ateta, ~ko_aj ~a. b..t:atisl.av"' -
skych rodako.v C . orstera, Fr. Schrmdta a ErnQ.~!!!mányihQ> vzmkll! bez vymmky mim~ 
ňašefolifastr;"" nemôže sa teda považovať ani za koreň či predzvesť našej klavírnej hudby, 
täk iStóťaii<O sem možno zara·diť zbierku v Maďarsku pôsobiaceho slepca Ladislava F ii
red y ho (1794-1850), vydanú pod názvom ,.Národní nápevy ku Zpevankám vydaným 
od Jana Kollára, do not pro klavír usporádané." 

Za zmienku stojí však Fabriciov sborník č. 107 s väčšinou anonymn ých skladieb z po
lovice 18. stor. a Schantrachov sborník, v ktorom sa medzi 219 skladbami (najviac or
~olnovými) nachádza aj klavírna polonéza Jána Francisciho (1691-1758) a niekoľko 
drobných s pekne rýmovanými slovenskými nadpismi. 

Ako asi vyzeral hudobný život v druhej.J!?lovici XL . storočia na území dnešné~o _Slo
venska, vo vtedajšej časti Svätoštefanskej ri e, Maďarmi označenej ako ,.felvtdek?" 
Nežil tu síce iba národ ,.drotárov", no politický a hospodársky útlak brzdil kultúrny 
rozvoj, ako len mohol. Ako hudobný prejav pestoval s~najmä spev. ktorý si nevyžado
val nákup drahých nástrojov a mohol sa dd5i-e nacvičovat aj vo ,~órnej prírode, alebo 
hra na organe vo forme cirkevnej hudby. V domoch inteligencie sa azda našli husle, 
~fffskycli alhäJeffiéJŠÍCh rodmach cimbal ako výraz vyššej kultúrnosti. 
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Takto bola klavírna tvorba, prirodzene, dosť zanedbávaná až dv sklonku storočia. Oje~ 
dinelé výnimky sú: Ľudovít V an s a (1835-1873), ktorý ako žiak pražského klavir istu 
Proksc_!Ia upraví] pre vlastnú radosť a potrebu Venčeky národných piesní pre svoj ná
stroj, Stefan F ajn o r (1844-1909) zložil polky, maztir ky, pochody a Variácie pre kla
vír, Ján Me l i č k o (1846- 1926) rôzne tance a Slovenskú rapsódiu Milan L ich ar d 
(1853- 1935) ,.Drobnosti I." a Rapsódie F dur, f mol, Miloslav Fr an c'i s c i (l854- l926) 
vydal v ~artine zbierku "Trávnice" pre k lavír a je autorom "Rapsódie slovaque," op. 3. 
pre 4-rucnú hru, Jozef,. Ch l á de k (1856-1928), učiteľ Fdca Kafendu a Zoltána Hra
buššayho v Ružomberku, napísal pre svojich žiakov ,.Šesť l'ahkých skladieb pre deti", 
Rudol! L a ub ne r (1856-1939), bratislavský rodák, dal svojim klavírnym skladbám 
kvetnaté náz~ y svetových. jazykoch:_ Notturno, op. 6:, Abendruhe (Lied ohne Worte), 
op. 19., Fantal!Ue m élancobque, op. .:.9., Schlummerhedch en. Des Fischers Frohliche 
Heimfahrt, Kinderball (Drei kleine leichte Charakterstiicke), op. 51. a konečne pre 4-
ručnú ~ruv H~imatklänge, op. 35., Ľudovít I z á k (1862- 1927) zanechal pod pseudony· 
mom Milos Lthovecký v Ružomberku vytlačenú polku ,,Anica" a Variácie na l'udovú pie
seň .,Tečie voda .. . ". Kremnická skladateľka Ľudmila Lehot s k á - Kr i ž k o v á (1863 
až 1946) sa už ako 16-ročná pokúsila o drobné klavírne skladbičky neskôr zložila ma-
zúrky, valčíky a Sonátu D dur. · · 

~~.o _ obdo~ia mali viac-mene· salónn charakter i ':ňšie ciele najmä čo do 
klavtrno-:cecllJ1ICKi os ma ezi er a u k o (1872 1942~ vo veľkom očte svo-
_J!.<:h .skladieb: slovenské spevy, op. .,, lovenska r apsóaial op. 1 .( v roku 1934 R. Ma- -
~.!:!lsk;ý:~zšírenä a URra,ye~á re klavír a._!lrche~er)~Humoí'E'I'ót, op. Tr,lmnuetto;-' 
oľ. 16., sedem Zôšltov Slovenskych tancov 4- rucne, op. 17. a 23., Caprice, op. 24., Souve
nir de Beograd, op. 25. (venované Anne Zochovej, terajšej profesorke Kafendovej), Hu-· 
~oresky, op. 26. a 45 .. Slovenské nálady, op. 28. a 32., Naše deti, op. 33. až 37., Momento 
!JIO~oso, op. 41., Valsi scherzandi, op. 13. 19. a 44. a konečne Pierot, op. 46. Vladimír 
s_ a s_ k o <.1875-1960) vy~ťahoval sa (tak ako Miloš F:rancisci) do Spojených štátov ame
rJckych, Jeho skladby su u nás temer n eznáme, podobne v zahraničí vydané klavírne 
skladby Jána Br e ite r a-Szélessyho, narodeného 1878 v Bratislave. 
~~lé klavírne dielo Jána Levoslava B e ll u (1843- 1936) prináleží ešte minulému sto· 

rocm; Bella ako samouk v- hre na-klavíri sa neskor'iie, v r okoch- zrelého majstrovstva 
už nevrátil ku kompozícii klavírnych skladieb. Trvalú hodnotu v literatúre predstavuje 
jeho veľká štvorčasťová Sonáta b mol, ktorá zakotvila v repertoári mnohých čs. pia
nistov. Nie menej významná je aj f r agmentová Sonáta c mol, z ktorej sa dala doteraz 
ná;isť, prípadne zrekonštruovať beethovenovským r ozletom nabitá prvá čast a d()ljímavo 
krásne Adagio. Menšie kusy (Variácie na piesne ,,Pri Prešporku" a Letí roj" Sonatína 
e. mol, Capriccietto, Vivace, Caprice, Tanec víl) nám trocha pripo~ínajú úro'veň skla
dieb jeho rovesníkov. 

Pred 1900 vznikla ešte časť klavírnych kompozícií štyroch majstrov našej starej skla
dateľske} generácie: Mikuláša Moyzesa, Viliama Figuša-Bystrého, Mikuláša Schneidra
Trnavskeho a Alexandra Albrechta. Prvé klavírne skladby Mikuláša Moyzesa z tohto 
obd~bia sa _časo.m stratili. K náčrtu jeho Sonáty s a neskôr vrátime. Z F igušovej tvorby 
patria do tychto rokov Tance a p ochod, op. 3., písané súčasne pre 2- a 4-ručný prednes 
na ldavíri, neskoršie inštrumentované ako Slávnostný pochod, op. 61. pre vel'ký orches
ter, zo skladieb Schneidra-Trnavského Malý valčík, op. 5. z roku 1398. Záver stotočia 
tvorí Albrechtovo 4-ručné Scherzo F dur. zložené 1899. 
f' \ . 
! 2. OD 1900 AŽ PO PRVf: DESAŤROČIE ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY 
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'"· ~u~e iste zaujímavé sledovať od začiatku storočia našu významnejšiu klavírnu tvorbu 
pnbhzne v takom poradí, v akom skladatelia dokončili svoje rukopisy. Tento spôsob 
p~skytuje jasnú pr edstavu o tom, koľko a čo sa vytvorilo pred slobodJ1ým rozvojom 
narod~ v spoločnom štáte po boku stáročných tradícií českej hudobnej kultúry, a ra
do~tny pohľad na postupný rozkvet tvorby do takej kvantit y a kvality, aby smelo vedela 
drzať _kr ok s klavírnym dielom ostatných vyspelých európskych národov. Roku 1904 hlási 
sa Frico K afe nd a (1883-1963) Suitou v starom slohu, o rok neskôr Alexander AJ
b re ch t (1885- 1956) Sonátu F dur. Obidve skladby prezrádzajú vynikajúcu kontra
punktickú prácu a formovú stavbu popri bohatej t ematickej invencii a vyvracajú spo
lu s ďalšími (najmä klavírnymi) d ielami dosť zaužívaný názor, že až po nástup mladej 
generácie vyškolenej v majstrovskej triede Vítezslava Nováka vznikli na Sloven sku 
vo väčšine iba diletantské práce amatér ov či j ednoduché klavírne š tylizácie ľudových 
piesní. Z Albrechtovho pera pochádza d'alšie 4-ručné Scherzo z r oku 1907, Aforizmy 1910 
a potom nasleduje (1912) jeho Novoročná zdravica a 4-ručné Nálady. V roku 1905 vy-
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stúpi mladá, vtedy 17-ročná pianistkt Angela Cz i ~k o v t'M vlastnou etudou Fis dur 
pred verejnosťou. Nadmerne plodný zoznam-jej ll'aJ·šl? sliliidteb obsahuje 12 sonát, bo
hatý album ,.Mladosť", malé a velké prelúdiá, Noktut·no a Intermezzo, lmpromptu a Sla
viansku"fantáziu. \VIado Me l i č~ (1893-1946) robil v tomto čase ako martinský štu
dent prvé pokusy komponovania klavírnymi skladbami (Slovenská rapsódia, Mazúrka, 
Valčíky). 

Počas prvej svetovej vojny píše Viliam Figu š-Bystrý (1875-1937) cyklus _ 6 
skladbičiek Lístky do ,Pamätníka, op. 44 .. pomenovaných podľa kvetín a venovaných svo
jim deťom. Z jeho neskoršej klavírnej tvorby zaznamenávame Pestré lístky, op. 54. 
(Rozpomienka, Lístok do pamätníka, venovaný Sylvii Halmošovej, Dávne zvuky, Na pre
chádzke, Malý umelec, Impromptu, Náhlenie, V myšlienkach, Pokánie, Veselosť), 4-ručnú 
úpravu predohry k opere Detvan, op. 64., Hudobné miniatúry, op. 86. (Vzdych, Nevôľa, 
Spokojnosť, Veselosť, Dobrá nálada, Zlá nálada, Rozmar, žiaľ , Chuť do práce, Rozjímanie, 
Zrieknutie, Roztržitosť), Poľné kvietky, op. 96. a predovšetkým jeho najzávažnejšie dielo 
Slovenská sonáta v dórskej stupnici, op. 103 (trvalá nahrávka v zlatom fonde čs. rozhla
su). Túto sonátu klaviristlcky upravil a skrátil najmä vo variačnej druhej časti r oku 
1966 docent Samo Kovár, aby hodnotnú skladbu ešte viac priblížil dneš ným požiadavkám 
a získal jej zaslúžené miesto v koncertných programoch. Sonáta vznikla dva roky pred 
skladatefo·vou smrťou, skica Sonáty c mol z tohto obdobia zostala už nedokončená. Po
sledným dielom majstra je Slávnostná predohra Es dur, vytvorená pravdepodobne ako 
klavírna predloha pre orchestrálnu skladbu. 

z rokov po prvej svetovej vojne spomeňme najprv Albrechtovu 4-ručnú suit u Šípo~
~uženka (1921), Suitu (1924) a Sonatinu (1926) . V tom case prač"trva·INlil<UľasMOyz es 
(1872-l"!l'l~)riámekOI'l<ýCliKiavirnycl'íSKian"fiä"ch, ktoré neskoršie jeno syn Alexand~r 
čiastočne dopTnil a s ptenrýmilivouníi pfíprävil pre tlač. Na prvom nueste- je · to tr<>j 
časťová Sonatína, výborná prednesová skladba mládeži. Z ďalších rác star.éh·o majstra__ 
t!_~ba ~yzdvihnúť Klavírnu školu vydanú v_s_poluJ!!áci s Mie a om Vilecom a _skladbičky 
·Našim deťóm akodop!iiOkK!JeYér äVef"škole. V týcli časoch vzniKla aj známa a často 
prednesená Slovenská sonatína, op. 75. Mikuláša Sch ne id r_!l-=-~~~-ského (1881-
1958). Jej nahrávka vysla pod ctsfomSuprapliôn M 3753. Popri bohatej piesňovej tvorbe 

.nášho prv"ého národného umelca v hudbe možno zaznamenať z nasledujúcich rokov už 
len jediné dielo, klavírny cyklus Pestrý rad skladieb, op. 85. pre tento náš celkový po
hľad. 

,-\ V súvislost i s povojnovým obdobím spomenieme ešte mená a diela skladateľov, ktorí 
: · sa n arodili v poslednom desaťročí minulého storočia. d{ln V a l a š ~ť a - D!>linsk' 
~\ (1892-1965) nám zanechal v oblasti klavírnej_ tvorby drobné formy (Zaloba, Spomienka 

na máj, Menuety G dur, Es d.ílr:"""Välčil< a- mol, Ltstok do a lbumu a Valse triste). Rudolf 
_ Or s zág (1893- 1962) zložil dve variačné diela na témy s lovenských ľudových piesní . 

."~ ·a -ve1'ml vy arenú zbierku Obrázky zo škols'kefio života~Fraňo Do st a l í k (1896-1944) 
y . P!Sl!l_l'ri skladby, op.-5:,- štyriSK a if6y, op. 7. a DetviansKu s onatínl«i: l<torú-v roku 1940 

'"" ~ (na klinike prof. Cárskeho) doplnil a rozpracoval pre klavír 4-ručne. Z roku 1928 pochá~ 
dza Sonáta f mol ,..;rána F i š e r a - Kvetoňa ( 1896-1963), O!krem toho sú obľúbené 

- 1 j eho dve Suity pre mládež. Zaslúžily-umeľe"é-J!~ko Ma !J!_ š k a (1897- ·1959) stál ako 
~ rozhlasový klavirista pri kolíske vysielania našej hudby éterom, v t om čase zložil š tvor

časťový cyklus Slovenská krajina a veľa drobných foriem populárneho rázu (Valse mig
nonne, Humoreska, Capriccio, Hracie hodiny, Menuet, Fantaisie hongroise, Valibuk, Čer
tík v komine, Zajačik a horár, Variácie na lud. pieseň Staré dievky), pos ledné tri sklad-
by v nahrávkach Supraphon V 3879 a 3891. 

Nest ormi v našom hudobnom živote sú~~n M ó !.,.Y_. (nar. 1892),_~r!!_t>St K! i ž :i. !l.~ a 
Ján Kr a s k o - Zápotocký, obidvaja narodenrv-r-oku 1893. Z ich tvorby Clo tohto suptsu 
pätriä Môŕyno iňšfrul<tívnesldadbičky pre mládež, zbierka Deti spievajú a hrajú a nie
kofko 4-ručných skiäd!el>-;-KrižaiiOvo- Prelúdium a Vianočné zvonky (vyšli tlačou už roku 

\. 1922), ako aj 16 inštruktívnych skladbičiek, Dedinské obrázky, Kytička, Mladým pre ra-
dost , ďal~j Kraskove sonatíny a vlastenecké piesne pod názvom Zvuky oslobodt-nia. 
Na sklonku storočia sa narodili eš te štefan Németh - šamorínska_Jozef Ro s in
s k ý a Ladislav St an č ek. Némethova klavtrna tvorba vznili:ä až p-ó--19<15, kde n ájde 
v príslušných kapitolách svoje- fiodnô'te'nie,podo ne aj dielo JOž'eraRosmského, z ktorého 
u\·ádzame...na záver tohto časo"·éha úseku .zatial Malú mazúrku a mol, op. 37., Detský po
chod, op. 58., Trenčianske zvony, op. 84., Fantáziu Alla Zingara, op. 156. a Predohru na 
slovenské mot ívy, op. 157., konečne Stančekovu Detskú suitu, Variácie na vlastnú tému 
a zbierku Zo života. 

(POKRAČOVANIE V BUD. čfSLE) 
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Romantika znač! zovšeobecniť m imoriadne, 
z mysel konečného zamerať na nekonečno, 
urobiť zo vzbury protipravidlo. Hudba ob
sahuje vždy romantický prvok. Je vo· svo
jom jadre vždy proti prírode, bez kauzali
ty a doložitelnej logiky. Jej ríšou je zá· 
zračnosť a neobvyklosť. Tam, kde sa od
vracia od týchto atribútov, prestáva byť 
hudbou. Pat r í k paradoxom kultúrnych de
j ín, že hudba romantického obdobia sa pri
kláňa k hlboko neromantickému ideálu. 
k opisnosti a predme~nosti , k tzv. progra
mo·vej hudbe. 

* * * 

Tak sa cibrila na t om to estetickom omyle 
sila harmónie, a na nej za~>e bohatosť me
lodickej línie. So stupňovaným výrazom 
melódie padlo nové svetlo na fo rmy, ktor é 
získali na šírke, na napäti, ktor~ stupňo
vali a upevňovali svoju vlastnú silu na mi
mohudobných princípoch. Všetky prvky 
hudby - z estetického hľadiska také otáz
ne - boli vystavené skúške odolnosti, kto
r ej výsledok t ak pozitívne prekvapil. Z toh
to výsledku vyrástlo nové sebavedom ie. 
To, čo prízvukoval E. Hanslick r . 1854 
vo svojich protir omantick ý<:h varovaniach 
( .. O hudobnej kráse'') prešlo konečne do 
všeobecn ého vedomia a cit~mia. Hudba bo
la opäť uznaná za s amostatné um enie ako 
formová podstata sui generis, ako niečo, 
čo nepotrebuje barly iných umeni. 

* * * 

,Obrat k formovému a zvukovému s vetu, 
ktorý overila t radícia. musime chápať ako 
dvojitú reakciu. Po prvé prot i r C'mantic
kému dedičstvu excentričnosti a prehna
nej cit ovosti hudby, a tým aj proti naras
tajúcej diferen ciácii chromat ickej harmó
nie a enharmónie. Po druhé proti impre
sionistickej estetike s jej ideálom dvoj
značnosti a viacznačnosti nejasných obry
sov, ktoré sa nakrátko objavujú v hmle, 
a by ich hmla ihneď zase pohltila. Porov
najme skladbu, akou je impresionistický 
hmlistý úvod k Stravinského op-ere Ros-

s ignol (1909-1914) s flnálom okteta, apy 
sme si uvedomili túto štýlovií zmenu. 

H. H. St uckenschmidt, Melos 

Vystúpenie poľskej avantgardy prekvapilo 
predovšetkým svojou bezprostredno.sťou. 
Nie, že by si vo Vffi'Mve· alebo v Krakove 
boli ušetrili všetky potrebné iívahy o kom
pozičnej t echnike. ktoré s i mohli Od r oku 
1956 dovoliť už aj verejne. Poľsk[ sklada
telia prišli s nie menšou usilovnosťou pre 
radu a pomoc a j do Darmstadtu na Medzi
národné prázdninové kurzy, aby sa zbliz
ka zoznámili s najnovšlm vývinom a ten
denciami. Ale to, čo s i z toho vyvOdili pre 
seba, pohybovalo sa ďaleko od všetkej 
programatičnosti, neprizvukovali niektorú 
tak alebo onak zaužívanú technickťí metó
du; všet ko to skôr men ej vyjadro·valo ne· 
jakťí kompozičnií koncepciu ako nový spô
sob videnia i prenesenia skutočnosti do 
hudobných znakov. Rozdiel by sa m ohol 
opísať azda najlepšie takt o: na Západe boli 
novoty predovšetkým namierené proti n ie _ 
čom1.1, proti falošným kompromisom s tra
d lciou, proti nátlaku zase rozkvitajúcej a 
samoľiíbej hudobnej prevádzke, proti po
chybným očakávan iam, názorom a ľahko
vážnej vecno,sti. Moderná poľská hudba 
pozdvihla hlas za niečo, za určitý životný 
pocit, ktorému vďačí za svoju existenciu, 
za dovtedy t akmer nepoznaný pocit slobo
dy ~- vla:tnej zodpovednosti, ktorý j e j 
vtlac1l pecať. Jej pr iestor uplatnenia bol 
väčši, okruh jej možno~ti menej obmedze
ný a predovšetkým: jej historická predpo
ja tosť bola menšia. Nemala však na svojej 
stra:ne len túto sviežu, mladistvú vieru 
v budúcnosť, ale aj b ohatstvo s vojich skú
seností, ktoré vola li po vyjadrení, zvlád
nutí, po umele-ckom st-bapotvrdenl. Pre 
poľských hudobníkov nadišla teraz hodina, 
a zdali sa rozhodnutí využiť ju. 

U. Dibelius, Melos 

Namiesto toho čo dnes zvykneme nazý
vať - zneužitým a znetvoreným slo·vom -
dialóg, ktorý by zodpovedal duchu demo
kratick ej spolocnos t i, vytvára sa slepý kult 
úspešný-ch mien. K fetišizmu hudby pat.rí, 
že skladateľov, kto.rých povedomie sa vy
tváralo v ovzduší hudobnej obnovy, pre
mieňame na posvätné zvieratá. Značka 
akosti - prominentno,sť - sa stáva auto
r itou, k torá zabraňuje hlbšiemu zamysle
niu nad tým, prečo sa určitá skladba ale
bo skladateľ plným právom označujú za 
dobré a lebo zlé. 

T. W. Adorno 
Deutscher Musikrat 
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Objavenie interpretov 

l 
Benjamin Br itten: Albert Her rlng 
Hudobné naštudovanie: Viktor Málek 
Réžia: Július Gyermek 
Výprava: Vladimír Suchánek 
SND Bratislava 

Významná smerovka ciest opery dvad
siateho storočia sa nakoniec predsa len 
predstavila v slovenskej mutácii aj na na
šej scéne. Angličan Britten v Albertovi 
Herringovi, v j emnom, úsmevnom m alo·
mestskom príbehu, v komornom .,bonbó
niku" , naoko prostom . pritom však rafino
vane kultivovanom a úskalistom, nevy
hnutne kalkuluje so sólistami. Sólistom je 
však tentokrát každý, kto sa na inscenácií 
podie-ľa - predstavede stojí a padá na 
výkone každého jednotlivca. masové kry
t ie j e nepripustné - v záujme dobrej pro·
dukcie. 

Nie nadarmo uvádza bulle tin (nápaditý) 
presné obsadenie členov orchestra. Tak 
.,sólistom", ako i kolektívu pnd Málkovým 
vedením vystačili sily aj na vychutnanie 
nuancí Brittenovej partitúry. Režisér po
kračuje v úspešnej sérii svojich h-reácií 
komických opier na našej scéne - niet 
trápnos ti, ťažkopádností, z osvedčeného 
javiskového klišé sa čerpá l en minimáln e. 
Napri ek výkyvovým rozdielom medzi ex
pozíciou a ďalším priebehom, n ajmä záve
rom, podarilo sa mu vcelku zladiť súbor 
v záujme poskytnutia čohosi príjemného, 
vzdušného a pôvabného. 
čo však najviac prekvapilo. boli sólisti. 

Mnohi z nich .,odkryli karty", odhaiili in
terpretačné možnosti. ktoré v bežnej di 
vadelnej .,mache" azda iba naznačovali, či 
vôbec nemali možnosť ukázať. V doslovne 
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i duchom mladom súbore dominuje bra
vúra Márie Hubovej v postave dobročinnej 
Lady Billowsovej. Zaslúžil by si samostat
nú štúdiu súhrn kladov, ktore do t ejto úlo
hy vloŽila: frapujúca spevácka pohotovosť, 
fyzické čaro a n oblesa (vo viac než prilie
havých, elegantných kostýmoch Heleny 
Bezákovej ) a priam činoherné herectvo. 
Oniščenkov Sid, Gáborov cudný, hanblivý 
kráľ mája Herring, Nitranovej prekvapu
júco profesionálna Nancy, deti ~armily 
Smyčkovej, Ivetty Czihalovej a hlavne, 
najmenej z nich silácky detská Cis Anny 
Križanskej avizujú dobrú (ba i viac) per
spektívu mladej generácie na našom ja
visku. Do javiskového životopisu mien 
Martvo,ňová, Sedläi'ová, Hanáková. Mart 
voň, Baránek, Kyzlink, Špaček možno vpí
sať nový odstavec, zaznačiť väčší, či menší 
umelecký úspech, pravda, podmienený aj 
možnosťami pridelenej postavy. 

Azda trochu veľa superlatívov o jednom 
predstavení v čase, keď sa problematika 
prvej slovenskej opernej scény začína dô
kladne rozpitvávať, keď sa predovšetkým 
vylupujú negatíva? Usudzujúc podľa po
sledných výsledkov - Turandot, Mamlock, 
Pastorkyňa, Orfeus, Konzul i Herring -
pitvajú sa skôr časy minulé. Návštevník 
opery však, zdá sa, tieto zmeny nepostihol, 
a:lebo nie celkom pochopil, a možno ťažko 
zmení svoj názor (neraz mechanicky pre
beraný) o stánku našej opernej kultúry. 
Ako ináč si totiž vysvetliť slabúčko obsa
dené hľadisko na Herringovi a priam oje
dinelé zarad'ovanie tejto skutočne príťaž
livej inscenácie na program? 

Lorca operný 
Sándor Szokolay: Krvavá Svadba 
Dirigent: Ján Kende 
Režisér: Kornel Hájek 
Výtvarník: Ján Hanák 
Kostýmy: Helena Bezáková 
Choreografia: Stanislav Remar 
Sbormajster: Roman Skrepek 
ŠD Košice 

ZM 

Nestáva sa príliš často, že niekto·rá s lo
venská operná scéna pripraví celoštátnu 
prem iéru - zvlášť v posledných r ok och 
ekonomického tlaku na divadlá. Preto tým 
viac treba hodnotiť úsilie opery SND -
naštudova•la v posledných sezónach Cardil
lnca, Konzula a Petra a Luciu - i opery 

ŠD v Košiciach, ktorá po Ekvinokcii na 
·prelome r okov 1964/65 prichystala na 12. 
marca t. i:. prvé predvedenie Szokolayovej 
Krvavej svadby v čSSR. 

Szokolay dokončil túto svoju opernú pr
votinu ako 33-ročný, keď predtým upozor
n il na seba husľovým a klavírnym koncer_ 
tom, sonátou pre sólové husle, rekviem. 
oratóriami. Jeho kompozičnä cesta pripo
mína tak trocha vývoj E. Suchoňa; Szok o
lay má aj obdobné úsilie používať v hu
dobnej dráme formy tzv. absolútnej hud
by. (Krvavá svadba j e akousi sonátou, kde 
tri owazy I. dejstva sú tromi myšlien ko
vými skupinami expozície; ich rozvedenie 
a reprízovanie prináša druhé a tretie dej
stvo. Aj v detailoch mo·žno· pozorovať or
ganizujúcu silu absolútnych foriem - dru
hý obraz prvého dejstva je trojdielnou 
formou s uspávankou na začiatku i na kon
ci; na začiatku tretieho d ejstva sa objavu
je passacaglia; časté sú imitl:'.čné ·finesy, 
najmä kánony). Lež Szokolay nemá tú ori
ginalitu výrazu ako Suchoň- a ani jeho 
spisovateľský talent; Krvavá svadba sa 
omnoho vernejšie pridŕža Federica Garcia 
Lorcu než napr. Krútňava Urbanovej nove
ly Za vyšnym mlynom. Pravdaže, v porov
naní s operou Wofganga Fortnera na ten 
istý námet vychádza Szokolayovä opera 
ako víťaz: kým Fortner napísal k vášnivej 
dr áme zo španelskeho prostredia ne záživ
nú, stále v pomalých tempách sa vlečúcu 
zvukovú kulisu. zatiaľ Szokolay svojou 
hudbou zvýraznil baladi čnosť príbehu, zvý
šil jeho údernosť. Zvlášť vysoké oceneme 
si zasluhuje jeho prepracovanie vokálnych 
partov - pohybujú sa od näročných me-· 
liziem až po vyslovenú hovo·rovú reč v bo-· 
hatej stupnici prechodov medzi t ýmito 
dvoma krajnosťami. V meľodike cítiť vply
vy starého maďarského folklóru. sprO>
stredkovaného najmä Kodálym, v rytmike 
zas vpiyv Bartóka a azda aj Orffa - to 
však nijako neznižuje skutočnost, že Szo
kolayova operná prvotina j e zároveň prvou 
celovečernou modemou úspešnou maďar
skou operou vôbec a druhou operou (za
tiaľ) v porovnaní s viac n ež pol storočia 
starou Bartókovou operou Hrad kniežaťa 
Modrofúza. 

Košická opera si dala na štúdiu diela 
veľmi záležať. o t om svedči už p omerne 
kľudná atmosféra gener álok i dobrá úro
veň premiéry. Najväčšiu p·rácu vykonal 
dirigent Ján Kende, ktorý veľmi precízne 
naštudoval náročnú, neraz až prehustenú 
par titúru. Jemu možno zrejme pripísať aj 

bezpečné ovládanie vokálnych partov spe
vákmi ; pravda, prechody do sprec~gesan
gu a vlastná hovoro·vá reč n eboli vždy naj
úspešnejšie zvládnuté - lež za to ťažko 
viniť dirigenta či r ežiséra: t o j e vec pre
dovšetkým praxe, nakoľko s niečim podob
ným. sa sólisti ŠD v takom rozsahu ešte 
nestretli. Aj režisér Kornel Hájek p r ekva
pil tentoraz premyslenou koncepciou -
vyšiel z temného ovzdušia drámy, ak cen
toval osudovosť príbehu vhodným scénic
kými prostriedkami, zväčša tlmeným os
vetlením a výberom vhodných farieb k os
týmov ; výtvarník i kostýmarka mu vyšli 
svoj imi návrhmi veľmi v ústrety. niekedy 
azda až príliš - nat·ážam na pr!lišné množ
stvo tylových závesov a panelov, ktoré tl
mili hlasy a zbytočne preplňali javisko; 
zvlášť predný t yl bol viac-menej zbytočný, 
lebo projekcie boli m inimálne. To bolo 
jedným z prameňov častého prekrývania 
spevákov orchestrom, pravda, nie jedi
ným; problém je aj v príliš komorných 
hlasoch niektorých sólistov - tie sa v ta
k omto druhu opier ťažko môžu uplatniť, 
iba ak za cenu potlačenia expresívnej 
funkcie orchest ra, čo by však nebolo správ
ne). Je totiž príznačné. že k~ď spieva.li 
napr. Miroslav Há jek (Leonardo) •. G~ta 
Abrahámová ( Nevesta) a Anton Matejček 
(Nevestin otec). bolo ich a j pri fortiss ime 
sprievodu vždy dobre rozumieť. U ostat
ných to bolo dosť zriedkavé, a tak ťažko 
posudzovať z počutia kvality pľekladu Ro
mana Skrepka - bol v predstavení zaan
gažovaný ako sbormajster a j akO· drama
turg - i keď zo zrozumiteľných úsekov 
možno súdiť na dobrú kvalitu. Nemožno 
nespomenúť i výstižnú kreäciu Matky v p o
daní Márie Adamcovej, ako a j sľubný vý
kon St anislava Mjartana v úlohe jej syna 
(Ženícha). -

(Na tomto mieste ešte jedna výhrada 
voči režisérovi: Postava Smrti bola obsa
dená dvoma herečkami - inou v panto
mimických scénach I. a II. dejstva a inou 
speváčkou, Danielou Suryovou - v III. dej
st ve; v druhom pripade dok onca v inom 
kostýmovaní a maske ! Ale je nepopiera
teľné, že réžia Krvavej svadby je prvou 
úspešnou opernou p r ácou Kornela Hájka 
v p osledných troch-št yroch r okoch) . 

Detský sbor ĽŠU v Košiciach pod vede
ním Viery Bystíkov,ej vniesol do predsta~ 
venia skladateľom zamyšľanú sviežosť a 
potrebný kontrast; žiaľ, na premiére ne-" 
spieval tak ako na gener älkach. 

ra 
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Generálky exportného repertoáru • SF 
Z priebehu marcových koncertov Slovenskej filharmónie môžeme vyvodiť tieto cha

rakteristické črty : 

l. Bol to cyklus koncertov spestr ený vystúpeniami sólistov - domáceho i zahraničných 
laureátov medzinárodných súťaží. Je to moment z hľadiska súčasných ekonomických 
stimulov pochopiteľný. Menej prijateľný je však fakt. že vedenie SF z ich repertoáru 
povyberalo tie najpopulárnejšie koncerty (Chopin, Mozart, Brahm3). 

2. Po dlhšom čase, čo j e, žiaľ, dosť vzácnym úkawm. dočkali sme "a vystúpenia všetkých 
troch dirigentov SF v j edinom abonent nom cykle. Tým sa nám do určitej miery naskyt
la i príležitosť pre porovnávanie ich umeleckých naturelov a prístupov k interpre tácii 

3. Pre marcové koncerty SF bol by veľmi výstižný názov - cyklus generálok expor tného 
repertoáru SF, čo možno vzťahovať i na koncert SKO (pre zájazdy v NSR, SF i vo švaj
čiarsku, ,.Warchalovci" i v Belgicku). 

4. V s úvislosti s tým po stránke dramat urgickej (až na Honeggerov Tanec mŕtvych ) pro
gramovaním diel kmeňového r epertoáru splácali v mar ci návštevníci podujatí SF daň za 
tento export nášho koncertného umenia do zahraničia. 

2. a 3. marca 1967. Orchester a Speváaky .sbo r SF. Dirigent : Zdenčk Bílek , sbo.rmaj ster: 
Ján Mária Dobrodi.nský. Sólist i : H<Zl ina Czemy-Stefaňská ( klavír), Poľsko, Anna Martvo.
ňová, Jaroslave. Sedláfová. Bohuš Hanák (spev ), sólisti opery SND. Gustáv Valach . člen 
čtnohry SND. Program: Georg F'1'ied·r ich Händel: Slávnosti na vode, su i ta, Fryderik Cho
pin: Koncert -pre k lavír a orchester e mol, op. 11, Arthur Ho·negger: Tanec mŕtvych, poéma 
na slová PaulA CJ.a·udela v preklade Jely Krčméry. 

B!lek j e typ dirigenta. ktorý ťažisko svoj 
ho štúdia repertoáru s orchestrom zame
riava na účinok a precíznosť detailu. na 
plas tiku, dych i napätie motfvov. na zvu
kovú kultivovanosť a jednoliatosť. Ako od
chovanec Václava Taiicha okrem vybrúse
nosti f ráz snaží sa Bílek, aby každý tón 
s kladby bol hudbou a mal svoje miesto 
v r ámci celku. Veľký dôraz kladie na sta
rostlivé vyvážanie sily pri spájaní orche
s t rá lnych farieb. a to tak, aby výsledný 
zvuk odpovedal štýlu diela a zmýšľanému 
účinku. Pokiaľ sa Bílkovi dostane dosta
točného počtu frekvencií. dokáže takto 
dobre technicky i muzikantsky pripravený 
or ches t er vypäť silou svojej umeleckej 
osobnosti k jedinečnému výkonu. Ak má 
skúšok men ej. a to je v jeho dirigentskej 
praxi, žiaľ, už zvykom a pravidlom. zame
r iava sa predovšetkým na čo najdôklad
nejšie naštudovanie j edného diela. toho, 
ktoré pokladá za najdôležitej šie. Spomeň
me si napr. na naštudovanie Janáčkovej 
Glagolskej omše. na Brahmsovu Rapsódiu 
a i. Pri menšom počte skúšok má tiež pek
né výsledky u diel, ktoré <>rchestrálni hrá
či už dobre poznajú."Tento koncert možno 
cha!:'akterizovať ako spojenie O·boch týcht o 
možností: ťažisko štúdia smerovalo pre
dovšetkým k Honeggerovi. na druhe.i stra
ne zas Händel a Chopin sú čísla z kmeňo-
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vého repertoár u orchestra SF. čo. j e vcelku 
konglomerát situácií pre tohto dirigenta 
veľmi priaznivý. 

Händlova suita mala tak viac než štan
dardnú úroveň vďaka dôrazu dirigenta na 
pomerne kultivovné a vybr úsené vypraco
vanie partitúry. V te j to súvislosti treba 
obzvlášť vyzdvihnúť pomerne neobvykle vy
rovnanú. čo do intenzit y i čo do intonácie 
harmóniu driev, ktoré sú v tejto s kladbe 
dosť exponované. 

Zvukovú kultúru. žiaľ. menej už pohoto
vosť pri t empových výkyvoch sólistky cha
r akterizovala i úroveň orchestrálneho sprie
vodu Chopinovho koncertu. Halina Czerny
štefaňská je umelkyňou akoby i t echnicky 
špeciálne vyškolenou pre nuance a zvukovú 
kultúru chopinovského slohu. Veľké, kla
viristicky ideálne ruky má dokonale uv•oľ· 
nené, čo j ej umožňuje dosiahnuť prirodze
ný klavírny. zamatový. mäkký tón, ktorý 
si túto vlastnost ponecháva i v najväčších 
dynamických vrcholoch ( tie sú, pravda, 
u Chopina menšie ako napr. i Liszta, alebo 
i u Griega) . Kantiléna t ejto umelkyne je 
osobitá. pasáže plné lesku, zreteľnosti a 
vyrovnanosti i v tých najjemnejšich od
tienkoch. Podanie skladb_y vcelku sa v ni
ôom nelíši od koncepcie Stefaňskej nahráv
ky tohto koncertu na našich gramoplat
niach. Jedine niektoré virtuózne medzlve ty 

v prvej, ale najmä v tretej časti koncertu 
pre príliš rýchle tempo postrádali precíz
nosť a zreteľnosť. I napriek tomu však 
umelkyňa zožala u obecenstva úspech a mu
sela "sa vykúpiť" prídavkom Chopinovho 
Nocturna c mol. 

Poéma Arthura Honeggera Tanec mŕ· 
tvych pre rozprávača. sóla. miešaný sbor. 
orchester a organ je jediným dramatur
gickým prínosom nielen t ohto, ale veru ce
lého marcového abonentného cyklu SF. Te
matika námetu diela je dokumentom skla
dateľovej humanity uskutočňovanej cez 
prizmu náboženskej mystiky. Okrem už 
spomínaného dôrazu dirigenta na naštu
dovanie práve tejto skladby, je i filozofia 
hudby tejto kantáty Bflkovi ·bytos t ne blíz
ka. A tak po úspechu v Brahmsovej Rapsó
dii dokázal rozozvučať t ie najlepšie s truny 
svojho umeleckého naturelu. I Spevácky 

sbor SF pod vedením J. M. Dobrodinského 
opäť potvrdil svoj vzťah k interpr'etácli 
moderny. V úlohe rozprávača predstavil sa 
osvedčený G. Vala·ch. J eho zvučný hlas ne
sie sa i nad plénom orchestra; má tiež 
zmysel pre presné zladenie textu s hudbou 
a pre dramatické napätie (ak to tak mož· 
no nazvať) pauz. Zo spevákov najviac upú
tal Bohuš Hanák; barytónovému partu na
pokon i sám skladater zveril najrozsiah
lejšiu a najzávažnejšiu úlohu Hanákov vý· 
kion potvrdil (i keď na pódiu SF asi až po 
šesťročnej pauze). že 1 v koncertnom spe
ve j e majstrom. úroveň naštudovania or
chestra presahova la značne štandard. Bil
kovo chápanie bolo bez pompéznosti. na
bubrelosti. Vnikal do filozofickej podstaty 
hudby. Dynamickým oblúkom dal účinný 
t var. rytmickým úsekom zas spád. 

9. a 10. marca. Slove,nský komorný o,rchester. Umelecký vedúci: Bohdan Warchal, sólisti: 
Bohdan War.chaZ a Václav Benkovié ( hus·le). Progr am: Core-T,U: Concerto g·ros.so op. 6, é. 4. 
Bach: KOfľl.cer.t ,pre do>Oje husiei a orchester d mol, Corelli: Concerto O>p. 6, é. 12. Stamic: 
Mannme1mská ~ymfónia č. 1, G dur. Britten : Simple symphony. 

Dvoj ica týchto koncertov kolidovala je
den deň s vystúpením bulharských s pevá
kov, druhý deň juhoslovanských umelcov. 
Ináč program bol zopakovaním kmeňového 
repertoáru "Warchalovcov" - tent oraz sí
ce v novom obsadení vo funkcii generálky 

pred zahraničným zájazdom. Nepokladám 
preto za potrebné liať vodu do mora a re
prízovať už viac ráz na stránkach tohto 
časopisu uverejnené charakt eristiky výko
nov a zmieňovať sa o prístupe B. Warchala 
k naštudovávaniu programu tohto telesa. 

lo. a 1_7. marca: Orchester SF. Dirigent: dr. h. c. Ľudovít Rajter. Sólista: Christiam Ferras, 
Francuzsko (husle) . P.rogram: Haydn: Symfónia D dur, é. 104, W. A . Mozart: K oncert pre 
husle a orchester G dur ( K ochel 216 ) , Brahms: II. symfónia D dur. op. 73. 

Cudovít Rajter predstavil sa na tomto 
koncerte programom pr iam ušitým na mie
ru svojho umeleckého na turelu. ú loha prí
pravy SF na zahraničný zájazd dramatur
gicky poznačila tento koncert, zostavený 
výlučne z reprízovania kmeňovorepertoár
nych čísiel. čo aspoň čiastQčne vyvážia úro
veň podania s kladieb, najmä v prvej polo
vici večera. 

V exportnej kvalite počuli sme Haydna. 
Jeho podanie zaujalo presvedčivou voľbou 
t emp. účinným napätím dynamickej formy. 
vkusom. citom i disciplínou a eleganciou. 
Orches te r znásoboval eš te dirigentovo úsi
lie dobre<u formou. skvelou súhrou, into
náciou. ladením, zvukovou kultúrou astme
lenosťou. 

Ako ďalší zo zahraničných umelcov. lau
reát zahraničných súťaži predstavil sa ví
ťaz a laureát parížskej súťaže o cenu M. 
Long·J. Thibauda Christian Ferras. J e to 
umeLec s krásnym ušľachtilým tónom, s vy
spelou technikou. bohatým citovým fon
dom, s disciplínou, vytribeným vkusom a 

slohovým cltenlm. Jeho podanie zvýraznilo 
mozartovskú spevnosť bez najmenšieho ná
dychu okázalosti, patetizmu, či lacn ej s en
timentality. Mozartova hudobná reč stala 
sa mu pro.striedkom na vyjadrenie priro
dzenej radosti, pôvabu, e legantného švihu. 
Svojim zmyslom pre r ovnováhu klasických 
štýlových znakov vydobyl si Ferras zaslú
žene palmu víťazstva u obecenstva. Priaz
nivý dojem z jeho výkonu zos·ilňovalo i dob· 
ré vedenie, vypracovanie sprievodu, poho
t ová súhra, ako i zvuková vyváženosť só
.litu s orchestrom. 
Ľudovít Rajter je u nás známy ako vy

nikajúci brahmsovský mterpret. čo potvr
dilo i jeho chápanie a realizovanie koncep
cie II. symfónie tohto autora. Účinná hu
dobná architektonika, presvedčivé napätie, 
dramatický výraz, vrúcna mužná iyr~ka 
prevažovali nad vypracovaním orchestra. 
ktorého forma i intonácia (drevá), súhra 
i zvukov á stmelenosť poľavovali najmä 
v rýchlejších partiách IIL a IV. časti . 
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23. a 24. marca. Orchester SF. Dirigent: Ladislav Slcwák. s6Usta: Peter Michalica ( 'f!.rati· 
slava) - husle. Prog.ram: Paul Hindemith: Symfcmické metamorfózy na témy C. M: We
bera. Joha/1Jrle.s Brahms: Kancert ;pre husle a cn-chester o.p. 77, Sergej Pr<Jkojiev : Rómeo 
a Júlia. suita z baletu. Leoš Janáček: Taras Bulba. 

Tak ako oredchádzajúci koncert skvele 
demanštroväl ukážku Rajtrovho umelecké
ho naturelu, tento program dosť výstižne 
charakterizoval črty a prístup k interpre
tácii zas!. umelca L. Slováka. I v tomto 
prípade išlo o exportný program, ktorý už 
týmto faktom znásoboval pohotovosť, po
zornosť. a t eda aj formu orchestrálnych 
hráčov. 

SJo,vákovo úsilie po čo najdokonalejšej 
možnej (v rámci daných mo·žností časo
vých, nästrojových i technických schopnos
tí hráčov) technickej stránke interpretácie 
v jednotlivých skupinách, jeho snaha na
očkovať im pocit zodpovednosti. vytýčenie 
čo najvyšších cieľov. čo najprísnejších me
radiel darila sa na tomto koncerte predo
všetkým a najpresvedčivejšie tam. kde mo
hol uplatniť svoj príklon a vzťah k zemi
tosti, k drsnej realite. k priam sopečnej vý
bušnosti a robustnosti (Janáček, niektoré 
časti Prokofieva). Pritom ani v Hindernit
hovi nemožno uprieť kus poctivej a dô
kladnej práce s pevne modelovanými tvar
mi jednotlivých náladových okruhov, hoci 
pri ich stavbe akoby bola dominovala skôr 
špekulácia, rozvaha ako muzikantská iskra, 
ktorä práve v Slovákovom prípade robí prí
ťažlivými veľké linie vášnivých a výbuš
ných partU, kde sa dirigent dokáže plnšie 
a pohotovejšie uplatniť. 

Táto koncertná sezóna nám akoby obja
vila mladého. nadaného huslistu Petra Mi
chalicu. Postup do druhého !rola súťaže 
v Mnichove, 3. miesto a titul laureáta 
v londýnsk ej súťaži C. Flescha. samostatný 
recitál mimo rámca VŠMU, kde je tento 
umelec poslucháčom II. ročníka u pedagó· 
ga Skladaného a opäť šťastná konštelácia 
v tomto prípade: sovietsky huslista V. !KU
mov odriekol svoje účinkovanie v Brahm· 
sovi. Keďže vedenie SF charakterizovalo 
cyklus marcových koncertov ako rad vy· 
stúpeni laureátov zahraničných medziná
r odných súťaži a programovalo Brahmsov 

koncert. Michalica jediný tieto podmienky 
v Bratislave splňal. A dosiahol t ak už ako 
poslucháč VŠMU špičku možností - účin
kovanie s orchestrom SF - aké môže kon
cert ný umelec v našich pomeroch odsiah
nuť. I keď ešt e stále nemá dobrý nástroj, 
čo je tiež dosť typické pre naše pomery 
(pripomeňme si kvalitu nástrojov nového 
a konečne i starého obsadenia Warchalov· 
cov), aj keď o tom. že vystúpi so SF, do
zvedel sa Michalica ani nie dva týždne vo· 
pred, svojim výkonom opäť potvrdil. že 
v budúcnosti s nim treba vážne počítať. 

Mladý huslista zaujal predovšetkým mi
moriadnou hudobnou básnivosťou svojho 
podania, vysoko kultivovanou hrou (v rám
ci možnosti svojho nástroja) a krásnym 
ušľachtilým, osobným tónom. Brahmsovmu 
koncertu dokázal vtlačiť onen zvláštny. prí
ťažlivý dojem, aký dokáže poskytnúť len 
výrazná reprodukčná individualita - a to 
je. myslím. tá najcennejšia devíza Micha
licovho talentu. Prvej časti· koncertu vtla
čil celkove črty skôr lyrické. poetické ako 
heroické. Svoje umelecké kvality demon
štroval aj veľkou .intenzitou výrazu v dru· 
hej časti. Z tohto vystúpenia, ako i z ne
dávneho recitálu usudzujem. že v Michali
covi nám rastie umelec skôr typu Sukovho 

· ako' Koganovho. Dynamické vrcholy kon· 
certu prednášal Michalica s vážnou dô
slednosťou, bez akejkoľvek pózy. so skrom
nosťou. Vždy bral na zreteľ skladbu ako ce· 
lok, pričom, mu nemožno ani uprieť muzi
kantskťí vadosť z detailov a snahu oboha· 
tiť každý motiv o čo najvyššie napätie. 
Niektoré pasáže mu zneli málo brilantne a 
tiež Intonačne nie celkom dokonale. To. 
zdá sa, je oblasť, kde musí Michalica ešte 
viac "pritiahnuť", no obdivuhodná spevnosť 
a intenzita výrazu, hlboký ponor do inter
pretácie zaslúžene vydobyli mladému umel· 
covl víťazstvo u publika. 

Vlado Čížik 

čo tleba urobiť? Spev a hudbu v škole vyučovať tak, aby neboli trápením, ale radosťou, 
aby sa vštepil smäd po ušľachtilej hudbe. Nemáme sa k nej priblížiť z pojmovej, racio
nálnej stránky. Máme v nej vidieť pre dieťa bežný jazyk, a nie akési tajné znaky, systém 
algebraických značiek. Musíme sa uberať cestou citového prežívania hudby. Ak v naj-· 
vnímavejšom veku medzi 6. a 16. rokom dieťa ani raz neprenikne oživujúci prúd veľkej 
hudby, tak neskôr sa to sotva stane. často jediný zážitok otvorí mladú dušu na celý 
život pre hudbu. Tento zážitok nesmieme nechať na náhodu: získať ho, to je úloha školy. 

Z.KODALY 
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P.·R EH LIADKA 
l 

PROBLEM OV 
NOV Á TVORBA SLOVENSKYCH SKLADATEfOV 

Bratislava Marec 1966 

Tak sme sa konečne· dočkali aj na Slc>vensku skladateľskej prehliadky (po štyroch ro
-koch!), zatiaľ čo v českých zemiach prebiehajú obdobné podujatia každoročne; a to 
nielen v Prahe, ale i v mimopražských centrách. Nie div, že dlhá prestávka sa musela 
odzrkadliť v organizácii i návštevnosti. Nebolo vari ešte v Bratislave hudobného podu
jatia, ktoré by bolo poznačené toľkými zmenami - koncerty, ktoré dodržali pôvodne 
ohlásený pragram, boli výnimkou. Naviac ochorenie dr. Ľ. Rajtera si vynútilo odloženie 
pôvodne proponovaného prvého koncertu o viac než týždeň (takže sa stal až tretlm v po
radí); to však bola ,.vis maior". No ťažko ospravedlniť nevýrazné plagáty a absenciu 
ostatnej propagačnej práce, zarážajúcej tým skôr, že príprava L medzinárO'dného fes
t ivalu tanečnej p iesne dokázala, že sväzový aparát vie v tomto smere dosiahnuť pekné 
výsledky - pravda, keď má na to možnosti. Tentoraz asi chýbali, alebo nebo! záujem 
príslušných činiteľov? Nie div, že väčšina koncertov sa diala v poioprázdnych sálach a 
pripomínala skôr interné prehrávky než reprezentatívnu sväzovú prehliadku! Domnie
vame sa, že hlavné poučenie z tejto prehliadky je uvedomenie s.i nevyhnutnosti presadiť 
slovenské skladby do normálneho koncertného života - najmä do abonent)J'~ých cyklov 
SF, kde sú len bielou vranou - a v budúcnosti uvažovať o menšom rozsahu. vhodnejšom 
t ermíne a najmä lepšej priprave. 

8. 3. Znkadlorvá sieň Primaciálineho paláca. Program: Júlbus Kowalski: Divertimento (Al· 
le gro moderato, Lent,o, Al-legro scherzando', Soste.nuto, V ivo) - Vladislav Brunner ml. 
(flauta), Jozef Hanušo,v.>ký (ho1boj) , Ivan Pristaš ( fago't); And·rej Očenáš: Ako hviezdy 
padajú, .op. 31. cyklus piesní pre .soprán a klavír na text Pav-la. Koyša (Oči - Keď zhas
nú dúhy - Hrabačky) - Dar.iJ'Ia Markovičvvá (spev). Terézia Horáková (f/clavír); Igor 
BázUk: 4 č1·ty pre SJláčikové kvarteto - Bratislavské kvarteto (Viktor Simčisko. JarosZav 
Bílik, Stanislava oneová, Karol FiEpovič). 

Zhodou okolností - preložen!m prvého 
symfonického koncertu zo 4. na 12. marca 
(pre náhle ochorenie dirigenta) - stal 
sa prvý komorný koncert aj prvým kon
certom vôbec. Lež ani jeho neobišli orga
nizačné zmätky. Vypadli t ri skladby -
Zimmerova III. sooáta pre 2 klavíry (jed_. 
novetá), Vilecove Štyri skladby pre ho
boj a klavír, op. 42 a II. sláčikové kvar
teto, op. 38. Neuvedenie Zimmerovej so
náty sa zdôvodnilo nevyrovnanosťou kla-' 
vírov (? !? ). vynechanie ostatných sa ne
zdôvodnilo vôbec. Ako náhrada zazneli 
Štyri črty pre sláčikové kvarteto Igora 
Bázlika, ale aj tu autora na cyklostylova
nýlch programoch prekrstili na Miroslava, 

t. j. zamenili ho s iným autorom a názov 
diela bol suplovaný len jeho obsadením. 
Celkovou dlžkou neprekročil koncert po• 
lovičku trvania obvyklého programu, a tak 
sa sv:i;izové podujatie môže pochválili ďal· 
ším "primátom" - doteraz určite naj• 
kratším koncertom v Bratislave. 

Kowalského Divertimento pre dycho,vé 
trio sa skladá z piatich stručných časti 
(s výnimkou 4. časti, ktorá je J:lrevažne 
homofónna) . Relativne najpodarenejšia je 
úvodná časť, vyžnačujúca sa vtipnou kon-: 
t:rapunktiekou prácou a striedaním t empo .. 
vých kontrastov. Ostatné časti sú mono-' 
'litnejšie a kontrastujú navzájom, lenže 
nemajú už toľko príťažlivosti; platí to naj-
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mä' o posledných dvoch. Kowalskému chý
ba individuálnejšia nápaditosť; nemožno 
mu však uprieť zmysel pre pridŕžanie sa 
štýlo·vého východiska v celej skladbe, ako 
aj dobrú polyfónnu techniku. 
Očenášov piesňový cyklus pokračuje v li

nii najlepšieh autorových diel, okrem iné
ho úspornosťou výrazových prostriedkov -
najmä, v klavírnom sprievode, ktorý sa 
zväčša obmedzuje na veľmi decenb1ý 
sprievod. Vokálny part je veľmi pohyblivý 
a značne náročný bohatosťou meliziPm a 
stálymi prec)lodmi z regist ra do r egistra. 
Je t o subtílne, kultivované dielko, kto!:é
m~,J nechýbajú ani dramatické gradácie 
(v druhej piesni), či šibalský úsmev (zá
verečná pieseň). Ako padajú hviezdy sú 
ďalším úspechom v Očenášovom úšilí tvo
rivého zužitkovania podnetov selčiansko
priechodského folklóru vo veľmi kultivo
vanom, predsa však výrazne n árodnom rú-

chu (niektoré pasusy napr. pripomínajťi 
volania na lúkach pri "hrabačkách"). 

štyri črty pre sláčikové kvarteto Igora 
Bázlika sú pozoruhodné zauj ímavým roz-. 
vrhom svoj ich miniatúrnych štyroch čas
t! - krajné sú pomalé, s t redné plynú 
v rýchlom tempe. Lež tým sa ich všetko 
zaujímavosť končí. Prvá časť je akousi 
prehliadkou toho,, čo autor z oblasti naj
novších výbojov pozná - "montážovite", 
nie organicky za sebou nasledujú glissan
dá, seriálne koncipované partie, názvuky 
na aleatoriku etc. Druhá časť je "pes z inej 
dediny" - tradične koncipovane scher
zo - pravdaže tonálne, tretia časť je po
kus o skríženie tonality a atonality a štvr
tá časť je akousi r eminiscenci.ou na prvú. 
Zdá sa. že Igorovi Bázlikovi zatiaľ chýba 
sch(lpnosť pretaviť rozmanité podne ty na 
homogénnu vlastnú reč. 

15. 3. 1967. Ko.ncertná s.ien és. r.ozhasu. Program: Ján Zimmer: III. sonáta pre 2 J.;.lavíry 
jednočast'ová (Moderato, Al!egro con brio ma non troppo, Andante. Alleg,.o con brio) 
Eva Fischerová-Mant.voňová a Ján Zimmer. Ladislav Burlas : Padá l íst.ie zlaté - výber · 
zo štúdií pre det.ský sb& a capella - Detský sbo·r čs. ro·zh!asu v B:"atislave, di:"igent On
drej Francisci; Jozef Mqlovec: Ortoge.nesi$ (elektronická skladba pre ~lereorepr-odukciu; 
technická spolupráca ing. Peter Janírk) ; Ivan Parí'lc: Hudba pre troch - Ladi~lav šo;Tca 
(flauta ). Milan Jezo (Hoboj). Edmurnd Bombara (klarinet); Juraj Pospíšil: Sonáta pre 
kontrabas a klavír - Karol Illek (ko·ntrabas ), Juraj M.ašinda (kla·ví.r ); Juraj Hattri.k: 
éU!lcanie, cykLus pre recitátora a komor-ný súbor na s!ová Jawzisa Ritsosa - Ľudmila Hor
ská (recitácia), Hudba dneška (dž,rigent Bystrík Režucha). 

Ani tento koncert nebol bez zmien. Vy
padl:~ Simaiova skladba pre komorný sbor 
a capella Sen a ráno, Zeljenkove Meta
morphoses XV a Kupkovičov Rozhovor ča
su s hmotou; Zimmerova Sonáta pr·e dva 
klavíry bola presunutá z prvého uskutoč
neného koncertu. 

Neviem, či Zimme·r chcel označením 
svojej skladby za jednovetú (sp.rávne by 
malo byť: jednočasťovú) mystifikovať 
obecenstvo, či skúšať schopnosti kritikov? 
Totiž jeho tretia klavírna sonáta vôbec n ie 
je taká - má štyri časti, len nasledujúca 
attacca. Ale to ešte nie j e dôvod pre po
pretie ich existencie! Dvojnásobné strie
danie pomalého a rýchlE:>ho tempa asociuje 
pôdorys barokovej sonáty; anomáliou je 
však použitie klasickej sonátovej schémy 
v druhej z nich - a to t ým viac, že pas
sacagliový typus tretej a tuccatový cha
rakter štvrtej (s krátkou reminiscenciou 
na tretiu časť) zodpovedajú barokovému, 
resp. neobarokovému slohu. Lež Zimmera
va skladba je iba prázdnou nádobou bez 
obsahu; technicky je brilantná - tak bo
la aj prednesená (Eve Fischerovej-Mart
voňovej a autorovi všetka česť!) - ale 
nezaujme. 
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Výber z Burlasovho cyklu, nedávno od
meneného Slovenským hudobným fondom, 
pôsobil po Zimmerovi ako oáza v púšti. 
Väčšine jeho jednoduchých melódií ne
možno uprieť sviežosť a neraz i veľmi 
vtipné spracovanie. Obzvlášť to platí aj 
o piesňach čie sa to kačky a Ej. pozeralo 
dievča, obe naplsané ma slová ľudovej poé
zie a imitujúce ľudovú melodiku. Vtipná 
je tiež m yšlienka zhudobniť v jednej pies
ni aj nadpis (Ctibor štltnický: Mrak a 
drak). Popravde však treba zaznamenať, 
že sbor Padá l!stie z laté - dal meno celé
mu cyklu - nJ.e je pravý hoquetus, ale len 
postupné pripájanie ďalšieh a ďalškh hla
SO'V do držaných akordov. 

Po prestávke .,koncertovalo" najprv re
produkčné zariadenie - zaznela z n eho 
Malovcova skladba Ortogenesis jedno 
z najlepších elektronických diel nielen 
v domácom k ontexte. Hoci neprináša ne
jaké zvukové novoty, n emožno mu uprieť 
vzrušivosť a kontrastnosť - a t o sú práve 
kvality, ktoré podobným skladbám neraz 
chýbajú. Ani časove nie je priliš rozsiah
le - zrejme Malovec vie dobre odhadnúť 
únosnosť vplyvu tohto druhu hudby na po
sh.tcháča.Od Malovca máme právu požado·-

vat, aby písal čo najviac - j eho talent je 
veľmi mnohostranný. 

O Paríkovej Hudbe pre troch sa netre
ba rozširovať, nešlo totiž o premiéru, ale 
o reprízu. Pri opätovnom počutí je výsled
ný dojem dosť šedivý; chýbajú najmä tem_ 
pové kontrasty. Možno ju pokladať skôr 
za štúdiu. ktorá je - na šťastie - výnim
kou medzi inými Paríkovými skladbami, 
ktorých kvalita je nepopierateľná. Pravda, 
využitie rozmanitých fines dychového tria 
je prínosom. 

Juraj Pospíšil má zrejme v obľube ne
obvyklé zoskupenia. Tentokrát si vybral 
kontrabas ako sólový nástroj - azda aby 
dokázal, že je neprávom obchádzaný, a sa
mozrejme. aby rozmnožil pomerne skrom
nú literatúru preň. Vytvoril štvorčasťový 
cyklus, snažiaci sa o syntézu Novej hudby 
s akýmsi moderným neoklasicizmom -
v zásade úspešne. Zachováva pôdorys ob
vyklých foriem (sonáta, s cherzo, trojdiel-

nosť, rondo), len výrazovo je rozhodne 
apartnejš! a modernejší. Iba niektoré de
taily sú menej pút avé - azda ich auto·r 
použil zámerne ako .,oddychov,é" úseky 
v r ámci architektoniky celku. 

Hatrikov cyk:us, r elatívne rozsiahly. pre 
recitátora (prEtsnej.šie. povedané recitát<;Jr-

. ku, ktorá však musi v závere aj trocha 
spievať) a komorný súbor dokumentuje 
rýchly rast autora. Ha trík, ktorý ešte pred 
pár rokmi platil za "tradicionalistu" (prav
da, pfšucého dobrú hudbu), zaradil sa už 
definitiV'lle do r adov našich avantgardis
tov. Pravdaže, nejde len o štýl hudby -
ale najmä o to. že Hat rik sa i nového ma
teriálu zmocňuje sub specie svojej veľkej 
muzikality a ľudskej mnohostrannosti. ča

kanie je veľmi subtílnym dielom, ktoré 
prostriedkami hudby vyjadruje poéziu 
u n á!;, žiaľ, s tále málo známeho gréc
keho básnika. Slovo· zaznieva v toku. hud
by len sporadicky, no o to· výraznejšie. 

12. marca 1967. Program: Ivan Hrušov.>ký: Passacaglia na k lasickú t ému; Ilja Zel jenka: 
Struktúry. Michal Vilec: Ba-bie leto, symf. báseň; Pavol Simai: V it tor ia, Ján Zimmer : V Il. 
symfónia. O činflro.tHJla SlovemW:á f ilharmónia, dirigent dr. Ľ. Rajter. 

Celkove možno povedať, že tento pre· 
hliadkový koncert nepriniesol ani jedno die
lo. ktoré by bolo možné považovať za ex
perimentátorské. Nechceli by sme. aby to 
vyznelo pejoratívne. Experiment v oblasti 
hudobnej iexiky neprináša defi.nitívne vý
sledky, iba podnety, ktoré treba zužitko
vať na vyšších rovinách hudobného mysle
nia. Z tohto hľadiska sa nám pohľad na 
uvedené skladby zaostruje a vedie k bo-

-ha tej diferenciácii. Zeljenkove Štruktúry, 
šimaiova Vittoria a Hrušovského Passa
cagha sú skupinou skladieb, ktorá prináša 
podnety v oblasti hudobnej syntaxe· a svo
jim odmietaním asociačných stereoty;Jov 
dosahuje i nové sématické polohy, i keď 
sématický aspekt hudobnej p olyštruktúry 
je sám osebe vecou silne diskutabilnou, 
ktorú by som v stručnej kritike nemohol 
rozviesť bez r izika neúplno.sti. Druhou sku
pinou skladieb sú skladby Vilaca a Zim
mera, budujúce na osvedčených, tradič
ných princ!poch traktovania a rozvíjania 
hudobného materiálu. Toto rozdelenie na 
dve skupiny nie je p.resné. Určuje len zá
kladnú orientáciu sklad3teľnv, no nehovori 
nič o samotnej kvalite a kvalite dosiahnu
tej v danom smere. 

Z p rvej skupiny diel si najviac c eníme 

IZeljenkove Štruktúry. Vplyv filmovej zá
k onnosti- na členenie hudby je zrejmý. 
Kladný moment tohto vplyvu je v priro
dzenom priraďovaní kontrastných plôch 
t echnikou filmového strihu, čim vzniká 

prehľadné a pôsobivé členenie skladobné
ho času. Istý han dicap tohto "filmového" 
r ieš enia formy diela ( ktorá je fHmovou 
hudbou) vidíme v statickom pomere vzru_ 
chových a ukľudňujúcich m iest. ktorý za
príčiňuje, že skladba nemá centrálne vy
vrcholenie.' Veľmi čistá j e Zeljenkova in
vencia pri vytváraní zvukových plôch, kto
ré nie sú statické, nepôsobia ako "bloky", 
ale sú vnútorné bohato diferencované, čím 
vzniká energetick ý moment pohybu, evo
lúcie mateľ'iálu v celkom netradičnom po
ňatí. 

Šimai vychádzal z jednoznačnej pred
stavy, v podstate veľmi j ednoduchej, a 
preto Vit toria pôsobí monolitne 3 sústre
dene. Je tu všetko zamerané na centrálny 
P.fekt - nástup žesťovej skupiny v netra
dične chápaných fanfárach. Proces pred 
fanfárami je farebne starostlivo odlišný a 
tvor í gradáciu k centrälnemu vrcholu. 
Krátke doznievanie v závere je psych olo
gicky fuoťivované potr ebou ukľudnenia, no 
nemenej silným motivom bola pravdepo
dobne i snaha vyhnúť sa stereotypnej a 
protiestetickej asociácii s víťaznými sklad
bami konformného typu. Vittoria vyznieva 
zmierlivo a introvertne. n-eba však pove 
dať, že v hodnote a pregnantnosti invencie 
"Zaostala táto skladba za Z-elj"enkovou. .:Jej 
hlavný prínos je v presvedčivo realizova
nej architektonickej myšlienke. 

Hrušovský v Passacl'!glii použfva prevaž
ne tradičný zvukový mater iál. Pracuje. 
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s té-mou, vytvára klasicky solídne kontra
punktické štruktúry. No napriek tomu po
dľa nášho názoru je veľmi origin álny vo 
formovom riešení. Narastanie procesu nie 
je jednoznačné, ale zložité a bohaté na 
momenty prekvapenia. Architektonika 
skladby je oveľa kompliko;vanejšia ako 
u šimaia. Proti požiadavkám percepcie sa 
však, myslime, prehrešuje príliš dlhým 
doznievaním procesu po centrálnom vy
vrcholení. Tu prevládne zámer technický, 
remeselný nad psy::hologickým. Tento pr
vok sústredenia sa na uplatnenie vybrúse
ného r emesla i na niektorých ďalšieh 
miestach skladby spô:>obuje jej emocio~ 
n álnu zdržanlivosť, akúsi šedivosť výrazu, 
ktorý je i>náč celkove expreslvny. 

Pri druhej skupine skladieb nebudeme 
hovoriť o momentoch technických a syn· 
taktických. Obe skladby sú totiž do istej 
m jery závislé od dobre známych spôsobov 
hudobného myslenia. U Vileca je vplyv 
impresionizmu evidentný. Zimmer je oso
bitnejší, nezávislejší, ale rozmel'uje sám 
seba, opakuje sa, nevie sa vymaniť zo ste
r eotypu svojho myslenia, čo sa stáva brz
dou pre jeho ďalši vývoj. čo však jedno-

značne stavia Vileca pred Zimmera je 
emocionál:-~e a filozofické vyznenie jeho 
hudby. I keď v prípade Babieho leta pod
čiarkuje tento sémantický aspekt básnic
ký text P. Horova, nemožno upri eť ani Vi 
lecovej hudbe čistotu, zdržanlivosť, intro• 
vertnosť. To všetko chýba Zimmt>rovi. Je
ho yn. symfónia je zručne koncipovaná, 
hoc1 i tu by sa našli nedostatky - spoje
nie druhej a tretej ča.r,ti je nepresvedčivé 
a architektonicky neúčinné, motivická prá., 
ca v scherze je školometská, rutinérska 
atď. Lenže čo robi Zimmerovu hudbu pro-· 
blematickou, to je hlavne jej emocionálne 
vyznenie. Je v nej priveľa pátosu, pred· 
stieranej tragiky, ktorá pôsobí falošne, le• 
bo jej chýba protipól - vrúcnosť, ľud
skosť, kontemplácia. Celkove sa nám zdá 
že v Zimmerovej korr,pozičnej práci pre~ 
vláda zatiaľ kvantita nad kvalitou. Jeho 
technické vybavenie mu umožňuje kompo
novať rýchle a vel'a. No hľadanie kontak
tov s druhými ľuďmi, v čom vidíme naj
vznešenejšie poslanie skladateľa, to je za
tiaľ u Zimmera v pozadí. Na jeho i našu ško
du. 

18. marca_ 1967. r:rogra·"!: Jozef Sixta: Sláčikové kvarteto; Ladislav Ho,loubek: Sláčikové 
kvarteto c. 3~_J:ftch~l Vilec: Styr~ skladby pre hoboj a klavír, orp. 42; Miloslav K.oŕínek: 
H.~a _pre . slaéi'korve kvarteto (V~tor Simčiskll, Jaroslav Bí.Uk. Stanislava Olleová. Karol 
F:hpov.u:), mg. Rud<Xf No,vák - hoboj, Hetena Gúforová - klavír. 

Hneď prvá skladba bola prekvapením: 
nekonvenčne stavané sláčikové kvarteto 
Jozefa Sixtu právom získalo cenu v súťa
ži Pražskej jari 1966. Nezávislosť hlasov 
v niekoľkosekundových ,.taktoch" vnáša do 
procesu neustále napätie; i keď občas 
vzniká tendencia k istej jednotvárnosti, 
predsa umelecký dojem z tejto skladby je 
mimoriadne silný. Môžeme mať radosť, že 
tento mladý skladateľ sú zaradil k svojim 
skúseným kolegom, prejavil silu svojhota
lentu, dokonalú technickú pripravenosť a 
nekonvenčnú fantáziu, ktorá dovoľuje ve
ľa od neho očakávať. V dramaturgii tohto 
koncertu ostala jeho skladba silou dojmu 
neprekonaná. 

Sláčikové kvar teto č. 3 Ladislava Ho
loubka bolo trocha zatienené prekvapením 
zo Sixtovej skladby. No predsa upútalo 
predovšetkým snahou po novom zvuko
vom prejave, i keď ruka v ruke s ním nej
de nové formové myslenie. P..zda tu je ur
čitý rozpor, že skladba uľpieva na tradič
ných schémach motivického rozvíjania 
viac, než si použitý nový zvukový mate
riál (voľne traktovaná dodekafónia ) žiada. 
Na druhej strane mu nemožno uprieť kon
zekventnú prepracovanosť celej faktúry. 
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V tomto bode je Holoubkov prístup ku 
kompozícii súhlasný s prístupom Michala 
Vlleca, najmä ako sa javí v jeho Sláčiko
vom kvartete. Tá istá konzekventno.sť 
spracovania, hoci v inom myšlienkovom 
ovzduší. Vilec zostáva verný mysleniu svo
jich mladších rokov a nadväzuje na novo
romantické cítenie. V okrajových časťa.ch 
kvarteta, proporčne trocha rozľahlejších. 
azda najviac cítime relatlvnu odľahlosť 
tohto spôsobu myslenia od našich dneš
ných predstáv; najmä folklóme štylizova
n á téma finálnej časti podlieha istému 
,.starnutiu". No v stredných časťach je 
skryté veľa sviežej h udby, ktorá pôsobi a 
zanecháva trvalý dojem. Nie už tak kon 
cízne pôsobia štyri skladby pre hoboj, a 
k lavír, najmä' azda .preto, že medzi prv~'mi 
tromi je malý tempový rozdiel, vyznievajú 
málo kontrastne, až jednotvárne. Svieže 
Allegretto giocoso dáva najlepšie vynik
núť jemne štylizovanému, impresionistic
ky ladením prejavu. 

Korinkova Hudba ore sláčikové kvarteto 
v čase svojho vzniku vniesla do autorovej· 
reči nový tón. No v tomto programe vy
nikla skutočnosť, že jej pôvodný zámer bol 
skôr pedagogický a popri ostatných kvar-

tetových kompozíciách nemala -mo·žnosť 
výraznejšie zapôsobiť. Bránila jej v tom aj 
prílišná ekonomika v . uplatňovani tematic
k ého materiálu. 

Obdivovali sme m ladé BJ:atislavské kvar _ 
teto, ktoré zvládlo náročný a štýlove dosť 
rôznorodý program veľmi presvedčivo a 
so zdravým muzikantským zápalom. Tak , 
ako sa nám t ento súbor predstavil, dáva 
veľké prísľuby do budúcnosti. Očakávame, 

že sa mu poskytnú ďalšie príležitosti na 
umelecké uplatnenie a rast k méte kvar
teta vysokej úrovne: má n a to všetky 
predpoklady. 

Ing. Rudolf Novák a Helena Gáforová 
vo Vilecových skladbách pr e hoboj podali 
vyrovnaný komo;rný výkon, zodpovedajúci 
ich umeleckému m enu, no nemali príleži
tosť výraznejšie sa uplatniť. 

19. mMca 1967. Program: Dušan Martinček: Simple ouvertura; Miroslav Bázlik: Hudba 
pre husle a orcheste,r (sólista Bohdan Warchal); ,Eg,man Be:rgg;J!:.~formácie - štyri 
skladby pre QI'Chester; Jozef Grešák: K·lavírny koncer t ( sólista: autor), Peter K alman: 
Mo:numento per 6,000.000. Očiltilwval Symfon ický ,o·r che&ter čs. r .ozhlasu v Brat·is·lave, di 
rigoval Bystrík Režucha. 

Azda hneď úvodom treba povedať, že 
Symfonický orchester čs. rozhlasu v Bra
tislave sa opäť sympaticky predstavil ako 
teleso, ktoré sa bezvýhradne zapája do 
akcií propagácie súčasnej slovenskej hud
by: v tom n emá prakticky k onkurenta. 
Pritom jeho výkony nepôsobia iba jedno
duchým faktom novosti programu, a le pri
näšajú skutočné zážitky vysokej umelec
kej úrovne. Je to nesporne i zásluha By
stríka Režuchu, ktorý s neobyčajným pre
hľadom pristupuje k často komplikovaným 
partitúram a vie ich plasticky stvárňovať. 
V tomto vy<'>túpení sa mu podarilo vysta
vať gradáciu celého programu do podoby 
azda najsHnejšieho umeleckého výkonu 
celej prehliadky. 

Po kompozičnej stránke môžeme tento 
koncert charakterizovať ako večer vyhra
nene odlišných osobno·stí a názorov na 
hudbu. Stretli sa tu väčšinou už známe 
skladby; jedinou novinkou bol Grešákov 
Klavírny koncert. 

úvodná Martinčekova Simple ouvertura 
sa pohybuje v neoklasickom ovzduši. For
m a predohry a charakter kompozičnej re
či ju postavili do nie vždy vďačnej úlohy 
úvodnej skladby k oncertu. Treba iba po
znamenať, že nevyznela tak plast icky ako 
na nahrávke. 

O to pôsobivejšie účinkovala Bázlikova 
Hudba pre husle a orchester, držiaca po
slucháča v napätí stálym kon zekventným 
prúdom dobre premyslenej a zážitkove bo
hatej hudby. Nespornú zásluhu na silnom 
účinku skladby má sólista ,Bohdan War
chal premyslenosťou svojej koncepcie, do
konale· korešpondujúcou s kompozičným 
zámerom, i veľkým a mimoriadne tvárnym 
tónom a bohate diferencovaným predne
som. 

Prvú polovicu programu UZ'Itvárali Boc
gerove Transformácie. Návrat k tejto 
skladbe potvrdil všetko, čo s me konštato
vali pri jej premiére na minuloročných 
BHS: je t o skladba veľmi náročná pre i·n
terpret ov i poslucháčov (ku koncu bolo 
opäť badať miestami určitú únavu z nezvy
čajnej partitill'y) , no umelecky silná práve 
mysliteľskými polohami svo}hd výrazu. 

V tom korešponduje s Kol:nanovým Mo
numentom, ktoré sme počuli v novej ve'rl-t 
z ii: prepracovanie zvýsi! o koncíznosť sklad· 
by, dáva lepšie vyniknúť dr amatickému 
oblúku hudobného procesu a husľovým só_ 
lom v závere ešte účinnejšie podčiarkuje 
veľký žiaľ, ktorým dielo vyznieva. Oproti 
Bergerovi je skladba viac sústt·edená na 
prehľadnejšie detaily. 

Najdiskutabilnejšie vyznel Klavírny kon
cert Jozefa Grešáka. Skladba narába s tvr
dým, hutným a neprehľadným zvukovým 
materiálom, ktorý abruptívne člení do dosť 
izolovaných úsekov. Vzniká tu dojem istej 
nahodenosti, surovo:;U (ani nie v zmy
s le brutálnosti ). Klavírny part zo začiatku 
funguje ako zvukové pásmo, málo zúčast
nené na t ematickej výs t avbe skladby ( t ak
mer c elá l. časť), iba neskôr sa do nej 
zapojí - a napodiv, oprot i orchestru dosť 
poeticl~.y . Najvýraznejšia je I. časť; stred
né časti napriek zvukovým tvrdost iam tro
chu us t upu jú z nastúpenej cesty. Finále 
je najviac zaťažené n ekoncíznoscou. Mož
no dielu nep-rospela interpretácia klavírne
ho partu autorom: má pozoruhodnú tech
niku, založenú na svojskej metóde (jej 
brilantno.sť j e až šokujúca), no v celko
vom stvárnení tónu chýba š iršia zvuková 
a farebn á škála a premyslenosť v jej uplat
ňovaní. 
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20. marca 1967. P.rogram: Mi•lan Nová'k: Concerli.lto pre trúbku, slJčikg, klavír a bicie 
( SOBR dŕlrigo:val By.str~k Režucha, sólista Silo·š Pohanka); Pavol Simai: ~'en a ráno ( Madri· 
galový súho·r. dirigent Ladislav HoUisek); Ivan Hrušovský: Sonáta pre kk/,vir ( Jozef Bul
va); Stefan Námeth- Samortm;ky: Concerto pre organ solo (Erika Hahnovál; Alexander 
Moyzes: Zahučmo v našom poli - V jeseni - Ná jar; Ivan Parík: Citácie; Juraj Hatrík: 
Canto res,ponsoriole per due cari e timpani ( S,pevácky sbor Slove.nskej filharmónie, diri
gent Ján Mária Do:brod.iJmiký, CecvLia Lévayo·vá - •SO!prGn. Vladimír Bittner - timpani). 

Tento koncert bol po dramaturgickej 
stránke azda najrôznorodejši, viac pre
hliadka, akadémia ako koncízny koncertný 
večer. Nie je to výčitka usporiadateľom: 
v preh!iadkovom cykle musí nevyhnutne 
aspoň raz prísť k takémuto riešeniu ve
čera, najmä· ak nepredvídané (niekedy 
m ožno i predvidateľné?) okolnosti vedú 
k takej var iabil!te všetkých večerov, akú 
sme zažili na tejto prehliadke (iba je diný 
koncert dodržal pôvodný program!) 

V inštrumentálnej časti koncertu jed
noznačne zaujala Hrušov,ského Sonáta pre 
klavír, precízne a plasticky prednesená Jo
zefom Bulvom. Je to skladba. ktorá je na 
výške súčasného prejavu. vkusne a orga
nicky spája aleatorické prvky s prísnou 
organizáciou. 

Concertino Milana Nováka vyznieva cel 
kom iným zámerom: prezrádza skladateľa
vu výbornú technickú erudlc!u, výr azove 
sá však pohybuje v · polohách mnohokrát 
overených a všeobecne známych. Toto nú
ti usudzovať, že skladba b ola myslená ako 
populárny žáner. Z takého aspektu m ožno 
konštatovať jej plynulú invenčnosť a -
najmä' v riešeni strednej časti (Adagio)
zaujímavosť a z hľadiska žánru i novosť. 
Hoci sólista Siloš Pohanka prednie'Sol 
skladbu v zreteľnej indispozícii, jeho ľah
ký, kultivovaný tón ani mimoriadna tech
nika ňou neutrpeli, iba vo výstavbe Cl]lku 

bolo badať určitú únavu. Symfonický or
chester čs. rozhlasu s Bystríkom Režu
chom zvládol svoj part precizne. 

Concerto pre organ solo Štefana Néme
tha-šamorínskeho s istotou a prehľadom 
predniesla E.rika Hahrrová. Je to skladba 
nástrojove vďačná, ktO!ľá má nádej udržať 
sa v repert oári organistov napriek tomu, 
že j ej hudobnä reč vcelku málo tvorivo 
nad vä7uje na význačné i okrajové· zjavy 
organovej literatúry z rozhrania storoči: 
pôsobi rozhodne viac kompozičnou i ná
strojovou rutinou, než ozajstnou umelec
kou hodnotou a osobným prín"som. 

Druhá časť koncertu tvorila vokálna 
hudba. V tejto časti zauja·! najviac šima
iov cyk1us"Sen a räno pre madrigaluvý sú
bor. Skladba j e pozoruhodná citlivým a 
nekonvenčným prístupom k vokálnej kom
pozícii. Vyznieva veľmi pôsobivo napriek 
t omu. že striedavé zdôrazňovanie zvuka-
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vej a sémantickej stránky textu je mies
tami trocha nedôsledné (autorovi nemožno 
uprieť oprávnenosť jeho prístupu, i keď s a 
nám zdá, že sématická stránka pr áve t oh
to textu by si zaslúžila dôs lednejšiu po
zornosť). Madrigalový súbor pod vedením 
Ladislava Ho-láska predniesol nezvyčajnú 
pa rtitúru s veľkým pochopením. 

S Šimaiovou skladbou korešpondovali Ci
tácie Ivana Paríka (reprízované takmer po 
roku od premiéry). Tu je kompozičný zá
mer dôslednejší, Parík sa sústreďuje vý
hradne na zvukovú stránku slova, ktO!ľého 
sématika je iba podtextom kompoztcie 
(ostatne: intelektuálne brilantné myšlien
ky z teoretických názorov súčasných vý
tvarníkov v použitých citátoch by asi ťaž
ko našli adekvátnu paralelu v hudobnej 
reči) . 

Protikladom k obid-.rom skladbám je Ha
t ríkove Canto responsoric:.le. Jeho riešenie 
je zamerané hlavne na sémantiku. slova. 
pričom, pochopiteľne, n ezanedbáva ani 
možno-sť .jeho zvukového využitia ( to je, 
pravda. skôr sprievodným znakom). Kon
frontácia biblickéh o textu (Pavlov list Ko
rinťanom) so súčasným (Mihálikom) zu
žuje sice na jednej strane filozofiu lásky 
Pavla z Tarsu až neúnosne na vzťah muža 
a ženy, no na druhej strane dáva Miháli
k ovmu textu novú a netušenú dimenziu. 
I konfrontácia štylizácie star ej sborovej 
sadzby - ktor ou traktuje Pav-lov text -
so všetkými možnosťami najsúčasnejšieho 
sborového prejavu (v zhudobnení Miháli
ka), doplnená pôsobivými parantézami 
tympanov, vytvára veľmi pôsobivé ovzdu
šie. Skladbu môžeme právom zaradiť 
k najvýraznejším dielam mladej slo·ven
skej skladateľskej generácie. 

Sbory Alexandra Moyzesa sú staršími 
prácami národného umelca. Ukazujú jeho 
kompoziéné majstrovstvo v sborovej sadz
be a mnohostrannosť jeho umeleckého zá
ujmu, n() tentoraz nám nedovolili stret
núť sa s jeho súčasným kompozičným my_ 
"len im. 

Spevácky sbor Slovenskej filharmónie 
pod vedením J . M. Dobrodinského sa opäť 
predstavil precíznou a plastickou inter
pretáciou najmä Moyzesa a Hatríka. Výkon 
v Parfkových Citáciách bel trocha rozpa
čitý, zaostal za výkonom na premiér~. 

21. mar.ca 1967. Program: Július Kowals,ki: Komor-ná. symfóni:; č. Il; Mik/,n No.vcík: Deň 
clivo dohára (piesň<XQý cyklu;;) , A.in.dJrej .Očenáš: Symfonietta. Očinkoval Symf<miC'ký or
chester Vojenské1w umeleckého súb()I'U Bratislava. dirigent Pavol Bagin, sól-istka: Darina 
Markovičová ( soprán). 

Kowalského druhá komorná symfónia 
pre sláčikový orchester sa pohybuje vový
razovej rovine tzv. Či:!skej medzivojnovej 
moderny s niektorými náznakmi smerova
nia k novým výrazovým prostriedkom. Je 
to kompozícia bezpečne zvládnutá, svi<Jža 
a zaujímavá. Azda najsilnejším návratom 
k uveden ému ovzdušiu je tretia čase (An
dante), kde v lya-ickom oprostení autor ne
považuje nijako za potrebné vybočiť k nov
šlm prvkom. 

Pn Concertine bol príjemným prekvape
ním Novákov piesňový cyklus Deň cl1vo 
dohára (Jesenný deň pri potoku - Samo
ta - Krčma z jari - Biela chryzantéma) 
na staročínsku poéziu. I tu sa vcelku jeho 
reč pohybuje v overenom ovzduši impre
sionistického výrazu. n o úspešne sa mu tu 
podarilo vyvážiť určitú opisnosť v sledo
vaní textu (v duchu tradície) s hlbším 
hudobným pretavením slovného výrazu. 
Najpozoruhodnejšia je tretia pieseň, stá
vaná na výraznej rytmickej myšlienke. 

Symfonietta zaslúžilého umelca Andreja 
Očenáša prináša .nové prvky, v skladate
ľovej tvorbe dosiaľ nepoužívané. Je to 
hlavne primárne zameranie na zvukovú 
farbu, ktorým docieľuje pozoruhodné účin-

ky najmä' v prvej a druhej časti. Tretia 
(Largo) zaujímavo konfrontuje nový spô
sob tematickej výstavby z f ragmentárnych 
prvkov so známou skladateľovou záľubou 
v ostináte· a silou svojho účinku sa stáva 
ťažiskom kompozície. Finálne Allegro sa po
hybuje !l'la pomerne exponovanej zvukovej 
hladine, pôsobí svojou CIŽ brutálnou pohy
bovosťou, no záverečná zvuková gradácia 
sa trocha primkýna k bežnému chápaniu 
finálnej výstavby a nie je t ak celkom na 
úrovni origin álneho riešenia celého sym
fonického cyklu. 

Symfonický orchester Vojenského ume
leckého súboru v Bratislave pod taktov
kou Pavla Bagina podal pozoruhodný vý
kon, ktorý bol však t rocha oslabený tým. 
že málo bral do úvahy akustické danosti 
sály. Preto niektoré miesta vyzneli nie dosť 
plastieky (najmä u Kowalského a Nováka). 
Sólistka Darina Markovičová disponuje 
s kôr komorným hlasovým fondom. Napriek 
dobrému stotožneniu s kompozičnj'm zá
merom a napriek pomoci zvukovej apara
túry orchester miestami prekrýva! jej hlas 
čo značne ubralo na výraznosti jej pred
nesu. 

J uraj Hatrík, Juraj Pospíšil, Igor Vajda 

Týždeň novei tvorby 
československých skladaterov 

sa uskutočnil v pražskom dome umelcov 
v dňoch 2.-8. marca 1967. šesť koncertov 
obsiahlo 29 komorných a symfonických 
skladieb. Toľko o vonkajšom rámci pre
hliadky. 

Koncepcia prehliadok bývala posiaľ veľ
mi premenlivá. Raz to bola tvorba výlučne 
pražských skladateľov, inokedy českých, 
potom prehliadka skladieb posledného ro
ku, výnimočne sa zamerala na diela v mi
nulosti už osvedčené, väčšinou na tvorbu 
posledného roku, niekedy na tvorbu sym
fonickú, druhý raz k omornú, potom zase 

na neobvyklé nástrojové zoskupenia atď. 
atď. Tohoročný týždeň novej tvorby bel 
celoštátny, uvádzal súčasne diela symfo
nické i k omorné. Nejednotnosť sa ukázala 
v pomere premiér a repríz. Česk! skladate· 
lia uviedli di&-la zväčša ešte nepredvedené, 
no z Bratislavy a z Ostravy to boli sklad
by trošku staršieho dáta, ktoré sa osved
čili už pri iných príležitostiach. Tým sa do 
istej miery narušilo základné poslanie týž
dňa n o vej tvorby. Zdá sa. že dramatur
gická komisia, pripravujúca celú akciu, ne
bola jednotná, musela podstúpi.~ všelijaké 
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. ťažké pozičné boje, a predsa sa nedosia
hol spoločný postup. Neviem presne, ako 
sa podobná významná akcia pripravuje, no 
rozhodne práve priprava nie j e ešte cel
kom v: poriadku a potrebovala by istejšiu 
a energickejšiu ruku už v prvom aspek
te - v jednote koncepcie. Ak napriklad 
F~dovo kvarteto vzniklo roku 1965, Dadá
kova Par tita tak isto 1965, Bergova Európ
ska turist ika dokonca roku 1963, šimaiovd 
Viťazstvo roku 1964, rovnako tak Zeljen
kove štr uktúry, Klegova Partita 1965, po
tom ostatní autori, ktori uvádzali diela 
predchádzajúceho roku sa ocitli v nevýho
de. Po<:hopiteľne, aj oni si m ohli vybrať 
skladby nie najnovšie, ale podľa nich naj
významnejšie. Porovnanie teda nebolo pod
ložené rovnocennými podmienkami. Nie je 
to, pravda, otázka taká dôležitá, ako sa na 
prvý poh,ľad zdá, ale nie je na škodu ju 
pripomenúť. Signalizuje isté nedôslednosti, 
ktoré si overíme ešte raz. 

Keby sme prehliadkový výber hodnctili 
z hľadiska generácií a z hľadiska štýlov, 
potom by sme s radosťou museli konštato
vať dostatočnú šírku spektra. Boli tu au
tori staršej generácie (napr. Hanuš, Sla
vický, Kapr, Krejči). rovnako aj mladi 
umelci (ako Zeljenka, Parik, Hatrlk, Po
lolánik) a do istej miery aj generácia 
stredná Chýbali tu osvedčené mená naj
rôznejšieho kalibru, (spomeniem hoci Bor,. 
kovca, Cikkera, Suchoňa, Kabeláča, Kala
bisa, Havelku, Klusäka, Máchu, Nováka, 
Sommera a pod.). Neviem, či tito autori 
v poslednom roku nič nenapisali alebo ne
boli na prehliadku zaradení z iného dô
vodu, a:le nazdávam sa, že to bolo na ško
du týždňa novej tvorby. Napokon nemô
že prís.ť rad na všetkých každý rok, a pre
to je to opäť len pripomienka, a nie kri
tika. 

Výraznou zmenou bolo rozvrstvenie 
kompozičných štýlov, ak to možno tak na
zvať. Tohto roku boli prvý raz uvedené 
vo veľkom množstve skladby vychádzajú
ce z postupov Novej hudby nielen ako ok
rajové spestrenie. Rozhodne ich bolo toľko 
(ba možno i viac) ako skladieb písaných 
tradičným spôsobom. Podistým je to ob
raz zmeny názoru na tento spôsob kompo
zičnej práce a sučasne aj konštatovanie 
skutočnosti, že sa k Novej hudbe obracia 
viac auto·rov ako predtým. Toto množstvo, 
pravda, nie je ešte synonymom pre kva
litu, no to je zas iná otázka. 
Keďže nie je možné, aby som pár s!O\·a-· 

mi glosovať všetkých 29 predvedených 
Skladieb, obmedzím sa len na tie diela, 
kt·oré považujem za zaujímavé. 

Osobne považujem za najvä'čší zážitok 
IV. sláčikové kvarteto Jindi'ieha Felda. Je 
mi celkom ľahostajné, k akej škole ktorý 
skladateľ patri, pretože pre dnešok i bu-· 
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· dúcnosť je významný jedine účinok diela . 
Feld kombinuje prostriedky moderných 
technfk s celkom tradičnými prvkami, čo 
sa prísnym posudzovateľom jedného' alebo 
druhého tábora nebude zdať čisté; predsa 
však dosahuje tak v invencii, ako aj 
v stavbe a v citovej presvedčivosti naj
väčšiu vytr!benosť. Vidí sa mi, že azda 
práve preto, lebo zlučuje oba štýly a ne
viaže sa pomysleným rozhraničením a 
škOisky vyžadovanou čistotou štýlu. Prav
du povediac, v hudbe 20. storočia je málo 
velikánov, ktorých veľkost by bola vý
sledkom .,štýlovej jednotnosti a čistoty", 
či už vezmeme Honeggera, Martinu, Stra
vinského alebo Bartóka; všetci sú "škol· 
skými" meradlami nezaraditeľní do jedi
nej kategór ie. Feldovu skladbu by som po
važoval za jedinú nespornú na tohtoroč
nom týždni novej tvorby. 
Hneď k nej by som zaradil niekoľko 

skladieb, u ktorých by som hádam kde- tu 
zaváhal nad niektorými problémami alebo 
invenčnou či fo·rmálnou nedotiahnutosťou. 
Je to napríklad nesmierne vášnivá a vnú
torne prekypujúca skladba Miloša Ištva:na 
Ritmi et a.ntiritmi. Spoločne so Zel jenko
vými štruktúrami sú to jediné diela z ob
las ti Novej hudby, kde sa vodľa mňa do
siahol skutočne ucelený účin, kde· je autor 
nad materiálom, nerozchádza sa do bezfo
remnej š írky či do čírych racionálny<:h 
exhibicionizmov alebo do šedivosti inde 
už mnoho ráz počutej. Silu výrazu a ovlá
danie techniky m<>žno podľa môjho názo
ru pririecť aj jednej z naj,lepšfch Vostrá
kových skladieb: Zrodenie mesiaca a 
v mnohom tiež Hudbe pre troch od Ivana 
Paríka, ktorý jediný má cel!rom bezpečný 
zmysel pre. rozmer času. Prekvapili ma 
Šifry Jana Kapr a, kde spájanie elektronic
kých a r eálnych zvukov je veľmi pôsobivé. 
Škoda, že j e to dielo pomerne rozvláčne a 
že pomer nápadu a dlžky nie je úmerný. 

Najvyhranenejším dielom (po vonkajšej 
stránke) z odboru Novej hudby bol Dvoj
koncert pre violončelo, klavir, dychové a 
bicie nástroje od Alolsa Piňosa. Jedinečné 
nápady sa tu striedajú s banálnymi klišé, 
nechýba ani potrebná ,.cechová" výzdoba, 
ako šteklenie klavíra na strunách, pokle
panie prstom na čelo a pod. Skladba na 
mňa pôsobila živelne, veselo, bol td ús
mevný pôžitok posluchu, lenže neúmerne 
dlhý a do určitej miery vo výslednom po~ 
cite prázdny. Zaujímavosť nie je pre mňa 
osobne ešte dostatočným atribútom pre 
umeleck é dielo. 

Z tradičnej hudby nechýbal dostatok se-· 
rióznych zážitkov, lebo mnohé skladby 
ukazovali bezpečne zvládnutú techniku a 
farmu, ako Hanušova Symfónia, Podešvo• 
ve dva symfonické obr azy, Slavického Etu
da a eseje, Jarochova Fantázia pre violu, 

H_rušovského Passacaglia. Všetky tiE'to 
diela ~ema_li vš~ ~yriešený jeden prob
~~.':1~. mvec1u. N1e ze by chýbala, ale vo 
va·c~me I?rípadov je príliš miniatúrna pre 
tak7 rozl~hlé plochy, často je výrazná pri 
SVOJom nastupe a nar az ostáva stáť. Na
príklad jedinečn~ prvé dve časti s o,nát y 
pre f_lautu a klaVIr od Lubora Bártu zrazu 
stratia v poslednej časti dych, zaujímavá 
a_ svoji~ ';1-P in~m tradicionalizmom sympa_ 
ticky uprimna IV. symfónia Iša Kn!jčího 
vypadne na chviľu z úlohy a zabočí až do 
hudJ;~y ~ atmosf?rou zábavných orchest rov, 
~Iavickeho EseJe a etudy plnia precízne 
úlo~u svojh_? nadpis~, ale akoby sa rozplý
val! _v mnoz~tve farieb. Napriek t omu sa 
z. teJto ~kupmy ~a mňa najsilnejšie pôso
~~11 _Bárto~~ Sonata pre flautu a niektoré 
casti KreJciho IV. symfón ie. Bártovo dielo 
dok~entuje, že moderný výraz naďalej 
patn obo~ s~upinám, že umelecký účinok 
s~ladby me Je podmienený iba technikou. 
A} F~eldovo kvarteto je toho dôkazom. To 
s': vs~J:__problémy ši~ši,e. k toré by som ne
rad riesil v tomto VIac-menej informatív
nom r eferáte. 

bút len Smet anovmu kvartetu, t o však na-
skutku malo čo hrať. . . 

Oproti_ minulým rokom bolo na prehliad-· 
ke n oveJ tvorby málo obecenstva. Na nie'
~torých ~onc:rtoch, práve na pondelňaj
s_om ':J'Stupem Slovenskej filharmónie prí-
llš malo. Pracuje tu únava, nevhodný dá
tum, ale predovšetkým tradičná averzia 
oboc~ krajín, o ktorej som už písal v Hu
debmc~ r?zhledech. Prázdny koncert Slo~ 
~ens~.eJ filharmónie bol zlým sv-edectvom 
~eskych muzikantov, ktorí tvoria hlavné 
Jadro publika prehliadky. 

Vol!ka jší ~bal _prehliadky bol - ako vždy 
dohry, nechy?ah predajné stánky súčasnej 
hudby (ktore by ma'lj byť skôr na iných 
koncetrtoch . než na prehliadke), všetky 
s~la~by boh na?rané Pantonom na platne 
dist~Ib~c:vané Čiastočne už pri prehliadke. 
yynikaJU~a energia organizátorov. škoda, 
z~ do urči_tej miery zbytočne spotrebovaná 
a J n~~-vec1, ktoré si túto starostlivosť ne
zasluzla. 

Syäz čes~oslovensk;,ích skladatel'ov us
pona_dal P?cas prehliadky dve diskusie, na 
ktorych Sl zvolil dobrú cestu. Referát a 
koref_erát, jede!! od Jaroslava Smolku, 
druhy od Vladimíra Lébla; teda pohľad 
z dv?ch ~trán. Bolo t o veľmi plodné po
r o.:'!lavame, no podrobnejšie sa o ňom ne
moze~? rozpísať, nemal som možnosť zú
častmť sa na týchto diskusiách v plneJ· 
m iere. 

Vyne~chal som mnohé skladby. Možno 
PI_;"eto, ze ma sklamali, že sa mi zdali mat 
ne alebo·. bezvýrazné v rámci doterajšej 
autor?'VeJ tvorby. Ne:robím si nárok na pa
tent usudku, môže te byť celkom subjek
tívny omyl podmienený prehlladkovým 
maratónom, ktorý n iektoré d iela zaradi do 
nevýhOdného poradia. 

I,nt~rpretačná úroveň na prehliadke boia 
vel TI?I koltsavá. Myslím, že česká filhar
móm_? podala svoj program s príznačnou 
úrovnou. Rovnako dobre hralo Smetan<>'
vo k':_arteto, mnohí sólisti, ktorých mená 
nem<nno vyratúvať. Slovenská ! IlharmÓII'Iia 
hrala_ si~e s oduševnenim, ale rovnako ako 
Česka filharmónia nie je v oblasti No,vej 
hu_dby _d~m_a. S~senosti na tom to poli ne.:. 
ma ar,u ~!.atna fi lharmónia z Brna. Nemá 
to byt vycitka m enovaným orch e:; trom, le
bo :atia~ mali málo p ríležit ost i vytvorit si 
take sk~enosti. V niekol'kých diskusiách 
sa ~ad l·nterpretačnou úrovňou do,slova 
na?,ekado. Pov~žuje~ ~o za zveličené, pre
toze p~sta':eme tyzdna novej tvorby a 
predovsetkym rešpekt jeho· skladatel'skej 
nápl~e nie je. ešte taký, aby mu u~elci 
mohl~ v:enovať. tol'ko času a sn ako iným 
poduJ~tiam .. A~ tak hrali seriózne; pr edo
všetkym sólisti nemali v podstate t aké vý_ 
kony, ~ktoré by nepatrili na pódium. My
slim, ze okrem dvoch, troch miest na sve
t e (a to sk~r na festivaloch) súčasná tvor-
ba nemá mkde takú starostlivosť v pred
v~d~f, ~kú jej dar t ento týždeň. Pocho
pit:Ine, ze tu chýbali špičkové výkony ale 
m_?ZII'JO doc!eliť maximum, ak niet špiČko
vych skladieb? Prisúdil by som tento a t ri-

Týždeň novej tvorby pripomenul dva 
problémy, kto~é s~ ukazujú, pochopiteľne, 
trvale, ale krystahzujú pri pOdobnej akcii: 

l. Pre československ(! hudobnú t vorbu 
ostáva t rval1m problémom otázka kvality 
a. náročnosti na túto kvalitu. Máme dosť 
dtel a dosť dobrých a serióznych diel. Má
me i_ ch_ ve! a, a napriek vonkajšej vytr !be· 
no:'tt su me~edy veľmi m álo výrečné. Táto 
ot~;z;ka k:"a!It j_e _však otázkou všetkých 
št~lov ~ sk_?l! me Je otázkou kooťrapozfcií 
škol. AJ vásmvo oduševnený novohudobník 
V. ~ébl v d~skusiäch trefne odsúdil zara-· 
d~me _skladieb, ako boli napr. Blatného' 
D1skus_1e pre klavír, ktoré na prehliadku 
nepat_ria, lebo . sú nevýra~né. Podobných 
Skla die~ sa v~bJ,aVuj~ ~na rôznych festiva
)O~h vela_ .a ~lai , v mcom nie sú diskusné. 
Ma~m. pocrt, ze: jednou z najväcšlch slabin 
naseJ tvorby Je zanedbávanie otázok for
my._ Nem~ na mysli len tradičné zvlád-· 
nut1~ schem, ale napr. zmysel pre drama
tur_gm skladby, časti, zmysel pre čas a 
S~ľledmosť, zmysel pre vyváženosť inven
CI~e a formy.~ Aby t o znelo - to urobí dnes 
uz skoro kazdý. No málokto urobí skladbu 
tak, aby znela len tak dlho, ako t reba. Nfe_, 
ktoré náp~?Y· vho~é na suitu, sa objavia' 
v symfómi (KreJc!), niektoré post upy, 
skv~~é pre drobnú crtu (Kapr), sa r ozvá:.. 
dZaJu na neúmernej ploche atď. Povaha 
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problému je t eda tak umel1!cká (v citovej 
sile a obsahu), ako aj technická (for ma). 
Keby sme iba trochu zvýšili kritériá, uká
že ·sa nám československá tvorba ako roz:
vláčn€ mnohovr avné uplatňovanie hudob
ných s chopností - ostáva grafomániou. 
Menej by bolo viac. 

2. Druhým problémom je výber. To j e 
otázka všetkých prehliadok. Spomenul 
s om ju v úvode, keď išlo o nejednotnosť 
koncepcie. Ai e ide aj o ústupky v umelec
kých nárokoch. Keď sa už nedodržala zá
sada celkom nových diel, potom poznám 
za pos ledné dva-tri :roky veľa lepších skla· 
dieb. než bolo uvedených. Prehliadka je 
dielom kolektívneho or gánu, v kt orom nie 
je r ozhodujúca pozícia j ednotlivca. Končí 
sa podľa t oho ako dielo neprospeš ných 

kompromisov. Týka sa to aj nahrávania 
VŠ€tkých skladieb na platne. Nikto s a n e-
odváži urobiť nekompromisný výber. Ost á 
va pre mňa trvalou otázkou. či m ož:no vy.;. 
tvoriť podmienky, aby k takýmto situá
ciám nedochádzalo a aby sa súčasne ne
poškodil sám princíp - možnosť realizo
vania podobných akcií. Odpoveď nie je 
ľahká. 

Za najcennejší prínos prehliadky pova
žujem o<tvó·renie umeleckej diskusie. Mcž
no sa konečne preruší letargick é mlčanie 
našich skladateľov, lebo sa mi zdá, že d o
zrieva stretnutie tradicionalistov s novo..; 
hudobníkmi - stret nut ie, ktoré sa nasýti 
rôznymi osobnými prvkami, ale m ôže mať 
zdravé a prospešné j adro. 

Jifí Pilka 

111. PREHLIADKA KONCERTNÉHO UMENIA 

v. dňoch 22. februára až l. marca t. r., v obdobi tesne pred III. sjazdom Slovenských 
skladateľov, uskutočnila sa v Košiciach III. prehliadka slovenského koncertného umenia. 
Takéto stretnutia hudobných interpretov .stali sa na Slovensku už dobrou tradíciou , čo 
svedčí o tom, že v Sväze slovenských skladateľov pamätajú na to, že "starostlivosť 
o mladých je naprirodzenejšou cestou k cieľu: mať v budúcnosti veľké umenie", ako po~ 
veda.l v príhovore k III. prehliadke prvý taj. SSS A. Očenáš. 

Dramaturgický plán koncertov bol až na malé výnimky dôkladne premysleny a výber 
sólistov úspešný. Koncertné siene čakali - obecenstvo však chýbalo. Pravda, postupn e 
sa začali zaplňať, až napokon sa dosiahla akási rovnováha medzi interpretmi a pos.lu-' 
cháčmi. Ťažko uveriť, že sa to mohlo stať v Košícich; veľkimt administratívnom a prie
myselnom centre východného' Slovenska, kde je veľa vyšších a stredných škôl, a kde j e 
i konzervatórium. Zrejme neregulérnosť v koncertnom živote tohto mesta sa nezdravo 
prejavila na estetickej výchove poslucháčov, vrátane študujúcich konzervatória. Uka
zuje sa naliehavosť podniknúť čím skôr kroky, aby sa Košice stali' aj veľkým kultúrnym 
strediskom. Prvým krokom by, hádam, malei byť založenie symfonického orchestra a bo
hatší a rozmanitejší dramaturgický plán opery. 

22. februára 1967. OtrVárací konceJ't prehLiadfky. Orchester čs. ro-zhlas-u v Košiciach. 
Dirigent Ján šefl. Sólis-ti: Ivan PalOrrJič, An na Miháliková, Ale;cande.r Cattarino. Progr am: 
Ján Cikker: Concertino pre klavír a orchester d i eto 20. - A-lban Berg: Koncert pr e husle 
a orchester. - Sergej Prokofiev: I. klavírny korncert Des dur. 

Umenie mladého klaviristu Ivana Palo
viča dosiahlo tlŽ na Slovensku uznanie. 
Uvedený koncert potvrdiol, že m ladý ume
lec si ho právom zaslúži. Jeho predvede
nie Cikkerovho Concertina bo,lo be~pochy
by technicky zrelé, zaujímavé a talentova
né. V jeho hre osobitne zaujala mimoriad
na bezprostrednosť citového prejavu, pre
cítená a svieža, mierne tlmená lyrika, dô
razná aktivita v tanečných rytmoch. 

Anna Miháliková je priam okúzľujúci ta-
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lent. Má šťastný dar vyčariť z husie-ľ tak
mer akusticky čisté tóny, pričom jej 
zvuk - ani nie tak silný - vyznačuje sa 
sýtosťou a expresívnosťou. Co najviac za
pôsobilo v jej podani veľmi zložitého 'k on
certu Albana Berga? Nesporne nielen ne-' 
všedná .pamäť" ~nterpetky, ·ktorá od začiat
ku do konca zahrala aj" tú časť ·partu, kto
rú niekedy vynechávajú aj uznávaní maj
stri, ale predovšetkým vyjadrenie bohaté
ho podtextu Bergovej hudby s jej -"inte-

lektuálskymi" kontrastmi. A hoc a j nie 
všetko úplne pochopUa (proste pr e nedos
tatok živo-tnej skú senosti - Miháliková 
má len 19 rokov), jej predvedenie bolo 
pr eniknut é odvahou a silným citom. Veľmi 
sa m i žiada veriť v ozajstnosť talentu tej 
to mladej huslist ky, ktorý jej umožní vy
hýbať ,.ľahkým" cestám v umení. 
Veľmi pekne vyznel na koncerte aj Pro

kofievov koncert Des dur v podäní Alexan
dra Cattarina. Tento prvý Prokofievov kon
cert je svo jráznou .tvorivou deklar áciou 
v začiatkoch j eho t vor by. Je v ňom množ
stvo dráždivej ener gie, s ily, dynamiky, 
úprim nej p atetiky, prýštiacej zo srdca. A 
klavirisťa tento "tón" vystihoL V jeho hre 
najväčšmi zapôsobila elektrizujúca tonál
nosť. J eho predvedenie postrádalo azda 
silu živelnosti, no zat o očarúvalo, lyriz-

mam. V stredných pasážach skladby zapô
sobilo až magickou tíšinou ... No t áto oča
rujúca tíšina s a šmahom rozplynula dosť 
" netaktnými" zásah:ni orchest ra. Koľko 
ráz si poslucháč pritom pov.~:dychol a v du
chu adresoval orchestru málo lichotivé 
slovo. Miháliková v tomto ohl'ade obiš la 
lepšie ako ostatní dvaja. Zdá sa, že mala 
viac skúšok s orch estrom. No Palovičovi 
to vôbec " nevyšlo". Nemal žiadúci kontakt 
s dirigentom , neraz musel za sebou "ta
hať" or chester a l en s námahou t o dali do
hr omady. Až n atol'ko zaostával v interpre
tačnej úrovni orchester za s ólistom! Veľ
mi "pestré" sláčiky, s labo obsadené dy
chy, ne-súrodý spôsob vyludzovania zvukov 
nijako neprispeli k vytvor:eniu jednoliate
ho telesa. Toto sú slabiny celého orches"" 
t ra. 

23. februára 1967. Očinlcujúci : Ružena St úrová ( spev ), Magda Móryová (klnvír.ny sprie
vod ), M flo,s-lav Starosta (kla·Ji-r ). Program: J. S. Bach: Äria z Matúšových pašií, F . Schu
bert : Pstruh, Kam ... J . Brahms: Wusst ich doch den Weg zuruck, A. Dvorál:: Ľúbostná 
pieseň, č. 2, R. Strauss: Zue,i gnung, D. K.ardoš : P-ies.ne o lásk e, -cyklus, E. Suchoň: Z cyklu 
Ad astr a, A. Očenáš : Mlado:Sť, dielo 1{ M . Musorgs1kij: Obrázky z vý.stavy. 

Komorné muzicír ovanie je neoddeliteľ
nou časťou t vorive j činnosti mnoh'ých veľ
kých spevákov. Jednak o, v poslednom ča
se sa stalo n emilým pravidlom vi dieť n a 
koncer t ných pódiách mladých spevákov 
len s t zv. " komorným" hlasom. Tým väč
šiu pozorno!Sť si zasluhuje vystúpenie R. 
Štúrovej, speváčky s veľkým operným hla
som, v románskom piesňovom - rep er toári. 
Za roky štúdia v triede M. Móryovej ziska
la zrejme dobrú hudobno-vokálnu prípra
vu, ako aj pr ofesionalizmus. Plné hlasové 
rozpätie ( i keď ešte nie c elkom V:rfrOvnané 
v r egistr o-ch), presná int onácia, pr ecíte
nosť boli kladmi v každom čísle tejto mla
d e j speváčky. P reds a však vmikol dojem, 
že istej šia s a cít i v skladbách súčasných 
skladateľov. V klasickom repertoári znel 
jej hlas ťažkopádnejšie, nebolo t u ozaj
stnej hlbky Ba chovej Árie ani elegantnej 
ľahkosti, j emného nuan co-vania a nádychu 
e legick ého sm útku v š ubertovom ?struhu 
a pod. Št úr ovej lepšie vyhovujú útvary 
väčších rozmerov, širšieho ro_zma chu, 
ostrejšie far by a protiklady. Ľahko• preko
náva intonačné ťažkosti, a preto nie náho
dou najl epšími číslami jej pr ogr amu bo-li 
Kar došove Piesn e o láske a n ajmä tretia 
pieseň Suchoňovho cyklu Ad astra. 

Za j edno z najproblematickejších vyst ú· 
pení som považovala vystúpenie M. Sta
rostu. Na prvý pohľad by bolo všetko vari 
aj v poriadku - mimor iadna technika, n á_ 
ročný a takmer bezchybne prednesený 
p r ogr am , aj kant iléna, dynamické kon
trast y, kde tJ·eba ... No hudbu s veľkým 

.,H" som nepočula, ako ani m nohí pr itom-

ní na t omto koncerte. Hudba to bola, no 
hudba bez t váre. 

Ide tu zrejme o najboľavejší problém 
v interpretačnom umení vôbec. A .to pr.o
blém individuálnosti podania. Niektorí 
tvrdia. že individuálnosť interpreta sa pre
javí živelne, sama od seba. že nie j e po
t r ebné starať sa o jej prejavenie. Správne. 
No vzťahuje sa t o len na umelca s mimo
riadnym nadaním. Iné čosi je muzikant, 
ktorého· osobitnosť je -ešte kdesi hlboko 
ukrytá. Takýto int erpret často podlieha 
j ednak vplyvu s vojho p edagóga, jednak sa 
v ňom ešte neustäH!i a neasimilovali prv
ky vplývajúce na neho z iných zdrojov. Ak 
s a m ladý interpret nevymaní z labyrintu 
postranných vplyvov, prestane sám hľadať 
a začína l en slepo napodobňovať. St áva sa 
z 11eho "úspešný" hudobník. hrajú ci bez 
,,kiksov", ale a j bez inšpirácie, ktorého hru 
rozožiera hrdza tradičnéhu akademického 
r emesla. 

M. Starosta - sú diac podľa t oho, ako 
podal Očenášov Cyklus Mladosť a Musor g
sk ého Obrázky z výst avy - patrí vari 
k tomuto typu interpretov. Nevystihol 
jadr o množstva obrazo'V, ktoré nasycujú a 
vytvár a j ú Musorgského hudbu. Nevycít il 
or chest rovú farbitosť klavírnej faktúry, 
jej gigan t ické skoky v náladách. Podľa 
môjho názoru Starost a tu dosiahol mód
n.Y - no v tomto prípade vonkoncom 
nevhodný - efekt " 'ldcudzenia s a" záme
ru skladateľa. Kde s a podela hlboká 
tragik'l Škriatka alebo Boh atého a chudob
ného žida ? Kde zmizli živé farby davu na 
j armoku v Límoges, fantastický duch rus-
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kých národných rozprávok, kde sa stratila 
ježibaba či bohatierska moc Kijevskej brá
ny? Priznám sa. že môj názor je značne 
podmienený tým, že veľmi milujem túto 
ruskú skladbu a nemôžem interpretovi, 
ktorý sa ju podujal zahrať, odpustiť ľaho
stajnosť. Možno je tento môj názor ost rej_ 
šie akcentovaný, no je v ňom kdesi aj kus 
pravdy, i keď trochu t r pkej. 

To, o čom som tu hovorila, nevzťahuje 
sa iba na Starostu. Podobné výčitky možno 
do istej miery adresovať aj klaviristovi V. 
Tichému, hobojistovi š. Sklenkovi a i. 

Parafrázujúc známy výr ok Saint- Exupé
ryho. možno tý,mto ešte mladým umelcom 
vo forme želania pre budúcnosť povedať, 
že "Treba sa učiť n ie hrať. ale vidieť. 
Hrať - to j e u ž len dôsledok". 

24. f eb.ruára. Oč~nk.ovali : Daniela Varínska (klavír), Peter Micha·lica (husle), Milosl av 
Starosta (k lcwk ) . Program: L . V. Beethove.n: Sonáta As dur, Scherzo h mol. B. Barták: 
1 ri časti z cyklu V prírode ( 1. S Bubnom a píšťalou, 2. Hudba noc.i, 3. Hon). J . S. Bach: 
Sólová sonáta g mol pre husle. D. Milhaud: II. s.cmáta pre husle a klavír. 

Bol to rados t ný koncert, stretnutie 
s dvoma veľmi na danými a veľmi odlišný
mi bytos·ťami. V hre D. Varínskej cítiť 
úprimnosť a vrúcnosť, čo poslucháči vždy 
ocenia. Varinska je emocionálny typ in
t erpreta navyše s presnou a zručnou prs
tovou technikou, krásnym zvukom a s -ci
tom pre mieru. Získalo s i ma, hcci nie 
celkom presvedčivo. j e.i podanie BeethCJi
venovej sonáty, ktorej chýbala zrelosť 
z formovej str ánky. Zato j e j Chopin bol 
očarujúci (nebojím sa použiť t oto t rochu 
sentimentálne s lovo), jemný, no nie kreh
ký, romantický. a vzrušený akousi krásnou, 
zo srdca vyvierajúcou vrúcnosťou. Jeho 
ušľachtilosť a "neok ázalá" krása, ako aj 
myšlienkové bohatst vo naozaj .,pohlo" po
slucháčov. 

Najsilnejšie zapôsobila Varínskej inter
pretácia B. Bartóka. Tvrdý, ostrý, hrana
tobodavý zvuk v prvej veci, impulzívny, 
napätý charakter výrazu v t retej. Najväč 
šim úspechom bola Hudba noci, ktorä 
priam všetkým učarovala svojimi zázrač· 
nými farbami, zatajeným dychom, tajom 
nými šuchotmi a náhlymi nárazmi v zá
hadnom temne. 

Nazdávam sa, že n ebude predčasne bla
hože.Jať mladej slovenskej i.nterpl'etačnej 
škole k objaveniu takéhoto·. i keď ešte nie 
vyhraneného, no výrazného poetického ta
lentu. 

Peter Michalica, na rozdiel od Varinskej, 
je typom inte lektuálneho interpreta. Jeho 
city sú v mnohom podriadené r ozumu. ši
roký všeobecný rozhľad dovoľuje tomuto 
mladému umelcovi v hudbe pokojne roz
mýšľať a zastaviť sa pri dôležitých detai
loch . Preto tak vážnP. a s ústredene znie 
jeho Bach, najmä pomalé pasáže jeho 
hudby. 

Zaujlmavo a veľmi inteligentne vyznela 
II. sonáta D. Milhauda. Dvoj icu P. Mich a
lica - M. Starosta možno nazvať úspeš
nou, ak neberieme do úvahy niektoré 
miesta, kďe dominoval husľový part. Prvé 
t ri casti predviedli dokon;;.le sús tredene a 
so suverérrnym prejavením vlast n ého po
ňatia . Vo finäle neboli kontrasty dosť vý
razné. Žiadalo by sa viac vyváženos ti,, výi!' 
raznej dynamiky a agogiky, s ktorými by 
dvojica interpretov dospela k reprízovému 
objaveniu témy. 

25. februára. O.rgrmový koncert. SóLista Ivan SC>ko!. (organ). Štefka Sklenka ( hoboj). 
Program: D. Buxtehude: Prelúdium a fúga fis mol, G. F. Te!eman:n : Suita pre hoboj a 
organ, Antonio Vivcrldi: Concerto a mol v úprave J. S. Bacha, J. Kreós : Fantázia pre ho
!Joj a c·rgan, J. S. Bach: P.re!.údium a fúga D dur. F. Liszt : Fantázia a f úg.!l na meno BACH. 
T . J. Hirner: Tri skladby pre organ. M. Kaóe~áč: Fantázia. 

Tento koncert možno taktiež pokladať 
za nesporný úsp ech prehliadky. Sólist a na 
organe prejavil svoje ozajstné m ajstrov
stvo v ovládaní nástroja a nadanie hneď 
v prvej časti koncerta v skladbách Bacha. 
Buxtehudeho a Vivaldiho. Škoda len. že 
organ v sieni konzervatória postráda kva-

lity koncertného nástroja, a tak neumož
ňuje interpretovi prejaviť bohatú paletu 
timbr<W a farieb. Ansámbl organu a ho
boja sa p redstavil ako nerovnocenná dvo
jica, co v značnej miere ubralo koncertu 
na pôsobivosti. 

26. februára 1967. Komo.rné matiné. Sólisti: Jana Schneeweisová. Vlastimil Ti chý. Pro
gram: R. Schumann: Viedenské fašiangy, J. Schneewei$: E'lcloga F dur. J. Hat rík: Roman· 
tická etuda, C. Debussy: Záhrady v daždi, M. Ra.vel: Búr!ca na oceáne, B. Smetana: Kon
cert ná fantázia na české národné pisne, T. Hirner: Pastorá!{.na medi tácia. C. Debus.sy: 
Suite Be,rgamesque, V. Novák: Vzpomírvky, C. Debussy: Cigánsky tanec. 
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Začnem t ým, že obidvaja sólisti kon
certu sú pedagógmi na košickom Konzer
vatóriu, preto t r eba na ich adresu povedať 
po~tlvaln~. s:o:o. ~e popri pedagogickej 
:--· ·•cl nasl! s1 cas 1 na pripravu koncert
ného programu. No posledné slovo ~ tejto 
relácií si ponechám až na záver môjho prí
s,>Pvku. 

Na programe Schneeweisovej boli Sebu
mann, Debussy, Ravel, Smetana Schne
ewe~ •. Hatrík. Všetky skladby predviedla 
~lav1r:stka ~a veľmi dobrej technickej 
urovni. Lenze v Schumannovi sme žiaľ 
nem:1li možno.st počt:ť j eho romantickú ná~ 
ruživosť, spojenú s okrídlenou fantáziou 
Fašia?-gy :--yzneli nudne. Clovek mal po~ 
dobne pocity, aké pociťuje niek edy ráno: 
ctv?r! <:či , očaká:'ajú_c ~iarivý slnečný deň, 
a ':1d1, ~e v~nk';! Je s1vy, upršaný - nudný 
den. A nned ma po nálade ... Tak isto nás 
nepresvedčJi Debussyho Estam pes a Ra
:reiove . Miroirs. Chýbala tu umeleckosť vy
Jadrema a proste jasnosť faktúry. 

Oveľa zaujímaveJš ie vyznela Smetanova 
Koncertná fantáz:a na české národné pies
ne: napísaná formou efektných a vír ... 
t uoznych lisztovských rapsódii. 

De~JUs~.yho Suita Bergamesque v podaní
v._ T1che~o bola rutmovaným, bezvýraz
nym_ I_Jr~_Javorn . . ~ Hirnerovej Pastorálnej 
meditacu bolo tazké vycitiť nejaký inter
.pretačný zámer. A ešte j edna pripomienka: 
mt epret s ! príliš voľne počínal v mene- ' 
~í . ohlásenéh:o programu, v priebehu svo
JeJ hry meml j ednotlivé čisla a navyše si 
dovolil - čo je naozaj divné - zľahčovať 
Sl podľa možnost! technicky obťažné úlo
hy. Tak z programu .,vyskočil" Furiant B. 
sn;etanu a zjavili sa v ňom obohraté Vzpo
mmky V. Nováka. P reto pri všetkom uzna
ní zaslúženého úspechu za predvedenie 
vysoko poetickej Novákovej skladby ne
možno obísť skutočnosť, že tieto met~mo.r
fózy v repertoári nepridali koncert u na 
kráse. 

27. febru_á.;' ~967, K oncert Slovenského komorného orchestra. Umelecký vedúci Bohdan 
Varchal. Salis~~: Bohdan Warchal, V~clav BenlkOrVič. Program: A. CorelU: Ccmcert o r ossa 
op. 6,hJ. Sttambrc: Konc~.rt pre husle a orchester B dur. J. S. Bach: Koncert pre dvoje ~usiel' 
a are es er mol, Bntten: Srmple Symphony. 

Je zbytočné písať zvučné slová n a adre
su -~ohto ansá:nblu, vyratúvať epitetá naj 
V:fssie~o stupna, lebo by boli len opakova
mm uz mnohoráz povedaného a súčasne 
by len biedne vyzneli pri ozajstnom vy-

sokom majstrovstve Slovenského komor
ného orchestra, ktorý sa svojou úrovňou 
vyrovná najchýrnejšim európskym súbo
rom. 

p 28. feb~uára 1967. Učinkujúci: Ján Valach (organ), Ľuba Barica vá, Gejza Zelenay ( spev) . 
r ogram. J . S. Bach: Toccata F dur, S. G. Walther: Koncert h mol Sl Anonymus zo XVI 

~~-: Prae.n:bu~um et Fantasia. P. Eben: Moto ostinato, I .' Zeljenk!l~ P~elúd.ium F Vrána: 
n.oncertne etuda, A. Dvofák: Biblick é piesne. ' · · 

O _J. Vala~hovi. možno smelo po'Vedať, že 
patn medzi naJnadanejších slovenských 
organových umelcov. Už na nejednom kon
certe prekvapil tak_ smelou voľbou progra
mu, ako· aJ 1mpulz1vnou a veľmi zaujíma
vou Interpretáciou súčasnej hudby. 

Treba len ľutovať, že jeho košický kon
~ert nemožno zaradiť medzi najlepšie ve
cery organovej hudby. Do istej miery tu 
zasa zohrala úlohu (ako v prípade L Soko
la) nevhodnosť nástroja, no niečo ide 
pred_:;a len n~ vrub saméh o int-e.rpr eta. Ako 
maksi e ~ozno vysvetliť nevyrO<Vnanosť 
rytmickeJ a dynamickej línie u Bacha a 
Walthera? Skladby Ebena, Zeljenku a Vrá-

nu vyzneli zasa ako vždy s veľkou vnú
tornou invenciou. 

Najzaujímavejšia bola druhá časť kon
certu. Je naozaj pot rebné mimoriadne he
recké majstrovstvo (o vokálnom ani ne
hovoriac), aby umelec mohol zahrať" 
B!blické .piesne. A to je najväčši' úspech 
so!Istov Ľ. Baricovej a G. Zelenaya. Všetci 
tra ja sólisti koncertu neobyčajne zaujaii 
~oslucháčov _obdivuhodnou dvojstrannos
tou cyklu. Z Jednej strany - próza, z dru
he~_- poeticky nadnesená podstata, zafar
buJuca skladbu lyricko- dramatickým tó· 
n orn, ktorý ju vyzdvihol na rovinu vyso
kých umeleckých zovšeobecnen!. 

. 1.,:!w.rca 1967. 9rchester Cs. rozhlasu v Košiciach. Dirigent Ján Sefl. Sólist i : Maoš jur
IW~•c. Marrka Szokeová. Program: J . Haydn: Kotncer t pre f l autu a sláč.ikouý orchester 
D ur. K. Szyrr_wn_ows.kt : I. koncert pre husle a orchester, op. 35. A . Očenáš: ·Rwalro skr 
vacca. Symfontcka surta, o.p. 19. · 
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Završujúci koncert symfonického or
chestra bol napriek predchádzajúcemu pe
s.imizmu na značnej výške. Všetka česť 
jeho dirigent ovi J. Seflovi, ktorý si dal 
za úlohu dokázať - a aj dokázal - že na 
báze košického rozhlasového orchestra 
môže plným právom vzniknúť symfonický 
orchest er s normálnym obsadením, kt orý 
tak veľmi postráda východoslovenská met
ropola. Ukázalo sa, že stačili dva týždne 
i;erióznych skúšok, aby cr.-chester úspešne 
sprevádzal dvoch sólistov s náročným pro
gramom, a aby samostatne predvi·edol 
Qčenášovu s uitu Ruralia sl ovacca (tu sa 
to, žiaľ, neobiš lo bez nejakých "lapsusov"). 

Flaut ista Miloš Jurko.vič je veľmi za
ujíf1laVý interpret. Má krásny zvuk, dobrý 

rytmus, čistú intonáciu a vynikajúci dych. 
Haydnov koncert zahral s ľahkosťou ele
ganciou. Virtuózne ovláďanie n ástroja, vy
rovnaná teclmika a spevnosť zabezpečili 
vysokú triedu predvedenia. 

M. Szokeová zahrala I. koncert Szyma
nowského. Voľba programu a jeho inter-· 
pretácia potvrdili jej seriózny prístup 
k práci a ozajstné hľadanie bez imitovania 
a lacných efektov. Szymanowského emo
cionálnosť, jeho artizmus, expresívnosť, 
rozmery a kontrastnosť obrazov sú zrejme 
blízk·e interpretkine~ individua~ite. V Szo
keovej cítime prvot riednu huslistku, ktorá 
výrazne potvrdila, že má plné právo stáť 
na koncertnom pódiu. 

A ešte veľmi stručne - na záver. Popri mnohých "za" je tu aj ·;eľa "proti" na adresu 
účinkujúcich sólistov. Obraciam sa na nich, ako aj na sekciu koncertných umeicov SSS, 
s otázkou: Či je možné od prehliadky k prehliadkP., od koncertu k koncertu prichádzať 
stále s tou istou skladbou? Napríklad Cattarino hral Prokofievov koncPrt ešte na I. pre
hli2dke, Palovič "žne vavríny" za Cikkerovo Concertino od roku 1963, v programoch 
Schneeweisovej a Tichého sú skladby ešte z ich školských lavíc atď. 

Nebolo by dobre zaviesť ako pravidlo - nech na prehliadkach zaznejú len také diela, 
ktoré predtým neodzneli na verejných koncertoch? 

Dmitrij Dmitrijevič šostakovič: Symfónia 
č. l. f mol, op. 10. Slávnostná predohra, op. 
96. DV 6078 Supraphon. SV 8187 Supraphon 
česká filharmónia, diriguje K. Ančerl. 

Po znamenitej nahrávke V. symfónie 
dokazuje Karol Ančerl s českou filharmó
niou svoj vzťah k D. D. šostakovičovi rov
nako úspešnou nahrávkou i jeho mladic
kej l. symfónie f moll, op. 10. šo.stakovi
čovu l. symfóniu - tento pozo·ruhodný 
dokument jedi!llečného talentu vtedy 19-
ročného skladateľa - netreba osobitne 
predstavovať. Od svojej moskovskej pre
miéry, roku 1926 datuje sa jej víťazná ces
ta pódiami najvýznamnejších svetových 
orchestrov. Neudivuje ·len prekypujúcim 
životným elánom, mladíckym rozmachom, 
temperamentom a zdravým optimizmom, 
ale zaujme najmä stavebno-technickou 
premyslenosťou, istotou i obdivuhodnou 
lapidárnosťou vyjadrenia myšlienok. Svie-
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ža ľnvencia i duchaplná inštrumentácia ro
bia z tejto symfónie stä le vďačný inter· 
pretačný materiál, často hraný a nahráva-' 
ný najpoprednejšími svetovými orchestra
mi. 

Karel Ančerl spolu s českou filharmó• 
niou interpretuje symfóniu s veľkým pre
hľadom a suverénnosťou. Predovšetkým 
podáva symfóniu s bohatou zvukovou fan
t áziou a predstavivosťou, vyzdvihujúc 
všetky inštrumentačno-orchestračné oso
bitosti diela. Venuje veľkú pozornosť kaž
dému sólovému náStroju, každej hudobnej 
fráze a dá sa im vyniknúť v ich pravej hu
dobnej kráse. Grotesknosť a duchaplnosť 
nápadov, vyjadrená rafinovan ou a nanaj
výš vtipnou inštrumentác iou, je Ančerlom 
podávaná s elegantnou noblesnosťou, ľah
kosťou, na najmä brilan tnou virtuzitou 
jednotlivých inštrumentalistov. Skupina 
dychových nástrojov ČF aj tu názorne do
kazuje svoje vyspelé interpretačné maj
strovstvo. Mladistvá verva, vitalita a ener
gično.sť symfónie dostávajú sa k poslu
cháčovi prostredníctvom svižného a tem
peramentného podania s vzácne prísnou 
rytmickou - tempovou discipl inovanosťou. 
Ančerl nenecháva nepovšimnuté ani lyric
kejšie a tragickejšie miesta III. časti, kto
rú buduje do širokej plochy s kultivova
nou zvukovosťou s neustále na.rastajúcim 

vnút orným dramat izmom a napätfm. Veľ
koryso tlmočené Finále je opätovným dô
kazom majstrovstva dychových nástrojov 
i premyslene stupňovanej gradácie. 

Technicky výborná platňa s nahrávkou 
l. symfónie je doplnená Slávnostnou pre
dohrou pre orchester, op. 96, skladbou, 
ktorá i napriek istému zjednodušeniu vy
jadruje optimistický pocit života v jasa
vých tónoch s primeraným vkusom. Sklad
ba, inštrumentovaná v sýtých orchestrál
nych farbách veľkého symfonického or
chestra, znie v poda1ni českej filharmónie 
v adekvátne jasavom, svižncm prevedení 
so zá\'erečným vyzdvihnutím a umocne
ním monumentálno-slávnostných tónov. 
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Alexander Mc>yzes: Symfónia č. 4 Es dur, 
diele> :>8. Slovenská filharmónia, diriguje 
Ladislav Slovák. DV 5947 Supraphon. 

Moyzesovská diskotéka vzrástla záslu
hou Ladislava Slnváka a Slovenskej filhar
mónie o nahrávku ďalši eho skladateľovho 
významného diela - Jeho IV. symfónie Es 
dur. Túto pôvodne jednočasfovú symfóniu 
napísanú roku 1947, zachovávajúcu si zá
kladný pôdorys k lasického sonátového 
cyklu, skladateľ o 10 rokov rozčlenil do 
troch častí; táto verzia je i podkladom 
gramofónovej nahrávky. 

IV. symfónia patri nesporne k Moyzeso
vým najlepším orchestrálnym skladbám. 
Autor v,ložil do nej hlboké myšlienky pro
tivojnového zamerania, ktorých nositeľom 
sú výrazne formulované hudobné myšlien
ky, dôslednou tematicko-variačnou prácou 
neustále rozvíjané a transformované. Ak po 
technicko-stavebnej stránke je IV. sym
fónia dôkazom mnohostranne využitého 
princípu monotematizmu, tak po obsaho
vej stránke badať tu zjavný príklon k pro
gramovosti, ktorou autor chce závažné 
myšlienky vložené do symfónie vyjadriť 
čo najzrozumiteľnejšie·. 

IV. symfónia našla v dirigento·vi Ladi
slavovi Slovákovi oddr.ného a naslovovza
t ého i'llterpreta. Možno povedať, že IV. 
symfónia predstavuje ten typ hudby, ktorý. 
je SlovákO·vmu naturelu veľmi bllzky. Ne
prekvapi preto, ak pri jej nahrávke môže
me opätovne oceniť známe Slovákove pred· 
nosti a kvality: pred znu prácu s detailom 
i celkom, cit pre dramatický nerv hudby, 
schopnosť vystihnúť a vyzdvihnúť drama.
tické konflikty s patričným dôrazom a 
účinkom. Jeho nahrávka je dôkazom pre
mysleného· vedenia hudobného prúdu 
so zmyslom pre výrazné modelovanie a 
obnažov!lnie rozvíjajúcich sa myšlienok 
i schopnosti správne rozložiť dramaticko-

kulminačné vrcholy, ktorých je v symfó
nii niekoľko·. V s úlade s tektonicko- s t a
vebnou výstavbou symfón ie buduje citli
vo i jej dynam ickú v:ístavbu do veľkých 
gradačných oblúkov bez zbytočnej zvuko
vej preexponovanost l. Dve základné nála
dy symfónie: s ties·nenú pochmúrnu a hro
zivú n4ladu s predt uchou vojny a pasto
rálna- idylickú, ospevujúcu krásu sloven
skej prírody, zvýrazňuje s patričným dôra
zom na kontrastnosť nálad. Meditatívnosť 
i pokojné rozvíjanie pastorálnych, idylic
koo-bukolických nálad, vzápätí vystrieda
ných dramatickým vzopätim s ostrým vy
kreslením konflikt ov, umožňujú Slovákovi 
uplatniť širokú škálu interpretačného ume
nia s pozoruhodným úspechom. Celko·ve je 
nahrávka tempove- rytmicky i dynamicky 
dobre vyvážená, azda len zvukový záznam 
prenesením na platňu mohol byť iba po 
technicko-zvukovej stránke via c plastic
kejší a lesklejší. Slovenská filharmónia 
pod Slovákovým vedením hrá Moyzesovu 
IV. symfóniu s veľkým porozumením a 
vnútorným zaujatím na úrovni primeranej 
významu nahrávky. 

AG 

Jacobus Gallus: Harmoniae morales. Vyda
la Slovenská Matica v Ljubljani, 1966. Zre
digoval a úvod napísal Dragotin Cvetko. 

V Denkmliler der Tonkunst in Osterreich 
vyšli v prvých dvoch desaťročiach nášho 
storočia iba duchovné skladby z Opus mu
sicum Jakoba Gallusa-Handla- Petelina a 
aj do praktických zbierok Commera, Pros
keho a ďalších sa dostala len jeho duchov
ná tvorba. A tak sme mali o Gallusovej 
tvorbe len neúplný obraz, pretože jeho 
madrigaly (počtom práv.e sto) sa done
dávna považovali za neúplne zachované. 
Prof. D.ragotin Cvetko sa podujal '!la zre
digovanie a vydanie troch kníh Harmoniae 
morales, a to na základe mikrofilmov pô
vodných pražských tlačí z oficíny Georga 
Nigrina z rokov 1589 a 90: v univerzitnej 
knižnici vo Wroclavi sa zachovali hlasy 
cantus, altus a bas, kým v univerzitnej 
k'!ližnici v Toruni tenor. 

V úvode, ktorý prof. Cvetko repr odukuje 
vo faksimile. hovorí skladateľ, že na na
liehanie priateľov napísal tieto madrigaly 
na latinské texty, zhrnuté v troch knihách, 
nazvan ých Harmoniae morales. Nejde 
o moralizátorskú poéziu, ale skôr. o poéziu 
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Dr. Ferdinand Klinda abs olvoval v marci 
koncertný zájazd po severs kých krajinách 
s vyše dvadsiatimi kon certmi zo svetovej 
i slovenskej organovej tvorby. 

*** 
Andrej Szwalbe, riaditeľ Pomorskej FII

harmonie v Bydgoszczi, ktorý tak zname
nite organizoval F estival starej hudby 
strednej a východnej Európy v s eptembri 
minulé ho r oku, navštívil začiatkom mar ca 
Bratislavu a rokoval tu s niekoľkými slo
venskými muzikológmi o príprave a účasti 
naš ich umelcov a vedeckých pracovníkov 
n a najbližšom festivale a kongrese v roku 
1969. 

*** 
československé kultúrne stredisko v Ber· 

líne usporiadalo dňa 14. apríla autorský 
večer skladateľov Jána Zimmera a Dušana 
Martinčeka. Autori predviedli niekoľko svo
jich skladieb a zúčastnili sa na besede 
s poslucháčmi. 

*** 
V pánu Marcelovi Crozelovi sme získali 

ďalšieho oddaného priateľa slovenskej hud
by vo Francii. v novembri 1966 a tohto ro• 
ku vo februári pripravil v klube fráncúz-· 
skych diskofilov dva programy z diel slo
venských skladateľov z gramoíónovýc h 
platní. Programy uviedol prednáškami 
o slovenskom hudobnom živote a o svo
jich dojmoch z cesty po Slovensku. 

plnú živoťnej mťidrosti. poučnú humanis 
Uckú, neraz žartovnú a vt1pnťi. Gallus zhu
dobňuje tieto t exty len v miešanom štvor
hlase, prevažne homofónne traktovanom. 
Prepis do modernej natáde uľahčuje čí
t anie, editor však uvádza pred systémami 
a j pôvodné kľúče. 1\fotové hodnoty s ú 
v prepise často totožné s pôv.odnými, n e
raz sú však redukované na polovicu. ba 
v trojdobých rytmoch až na štvrtinu. Gal
lus nerozlišoval takt(}vé druhy a nepouží
val taktovú čiaru, ako to vidno na počet
ných faksimiliách, edito·r však medzi sys
t émy zaviedol prerušované čiary, ktoré 
zodpovedajú ryt mickej štruktúr e skladieb 
a dnešnej interpretačnej praxi. V textoch 
používa Cvetko m odernú latinskú ortogra-
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Z iniciatívy HIS-u sa pripravujú výmen
zájazdy Krakovskej a Slovensk ej filhar
mónie. Krakovská filharmónia s dirigen
tom Henryk(}m Czyzom má v programe 
bratis lavský k(}ncert Paš ie podľa sv. Lu
káša od Krzysztofa Pendereckého, ktoré 
pred rokom vyvolali pri premiére v Mun
steri taký veľký ohlas v umeleckých kru
hoch. Koncert v Brat islave sa má uskutoč
niť v máji 1968 po zájazdoch Krak ovskej 
filharmónie s Pašiami do Anglie, Holand
ska, Talia nska, Švédska, Francie a do Sev. 
Ameriky; tu všade maj ú veľký záujem 
práve o P endereckého dielo. 

*** 
Orchest er bratislavského konzervatória 

pripravuje na máj zájazd do Anglie. Roku
j e sa aj o vystúpení orchestra v r á.tnci vy
sielania BBC pre školy. 

*** 
Spolupráca medzi bratislavským a ra

kúskym rozhlasom v Gr azi s a úspešne roz
víja nielen výmennými koncertmi, ale po 
zájazde Komorného združenia s dirigen
t om Vlastimilom Horákom, ktorý bol v ra 
kúskej tlači vysoko hodnot ený ; na základe 
priamych rokovaní s profesorom E. L. 
Urayom, vedúcim hudobného oddelenia 
rozhlasu v Grazi, uskutočnia sa ďalšie vý
m eny programov, súborov a koncertných 
umelcov. 

*** 
Na čom pracujú slovenskí skladatelia? 

Národný ~1melec Alexander Moyzes dokon
čil Koncert pre flautu a c:trchester, d ielo 

· 61. Michal Vilec napísal Concertino pre 
trúbku a dvojitý sláčikový orchester, die
lo 41. Túto skladbu upravil aj pre trúbku 
a klavíme kvinteto. Dr. F erdinand Klinda 
naštudoval novú skladbu Dezidera Kardo-

fiu a dob(}vé skratky vypísal in extenso. 
Tým všetkým sa stáva Cvetkovo vydanie 
Harmoniae morales východiskom aj pre 
hudobnú prax bez toh o, že by sa bola hu
dobn á podstata skladieb narušila. V úvode 
osvetľuje prof. Cvetko vznik a charakter 
d iela a pripojuje edičnú zprávu. Z pôv(}d-: 
n e j Nigrinovej tlače reprodukuje t itulné 
listy (s obsahom) a viacero strán z hla
sov, čím názorne približuje čitateľovi aj 
vonkajšiu stránku pôvodného vydania a 
spestruje nototlač aj výtvarne. Notogra
fická úroveň vydania j e veľmi pekná a 
vonkajšia úprava starostlivá, až luxusná: 
táto cenná edícia si ju plným právom za• 
s luhuje . 

z 

ša pre organ, Elevazioni, op. 39. J uraj Ha t
rík dokončil Concertin o pre klavír a or
chester a na objednávku Sliddeutscher 
Rundfunk St uttgart napís al dr. Ladislav 
Burlas Serenádu pre sláčikový orchester. 
Novinkou sú aj Tri madrigalové impresie 
na texty básní Vladimíra Reisela od Ivana 
Hrušovského. Andrej Očenáš dokončil Trio 
pre husle, violončelo a klavír dielo :56 Ján 
Zimmer 3. sonátu pre klaví~ dielo S5 a 
Miroslav Korinek Koncert p;e klarin et a 
orchester. · 

*** 
V marci t. r. m al dr. Zdenko Nováček 

štyri prednášky o slovenskej hudbe v So
fii , Varne, Perníku a šumene. 

*** 
3. marca odzn eli v Baden-Ba dene Ozve

ny Ladi~!ava .Kupkoviča. - Premiéra novej 
Kupkov1coveJ komomej skladby je ohlá 
sená na jeseň budúceho roku počas festi• 
valu Donaueschingen. 

*** 
. Hudobné oddelenie Kalifornskej univer

zity v Colorado- Boulder zriaďuje v uni
verzitnej knižnici aj oddelenie slovensl<ej 
hud~y: Od~elenie je vybavené početnými 
partlturann z tvorby s lovt-nských s klada 
teľov, gramofónovými platňami a aj nie 
ktC?rým~ závažn ejšimi hudobnovedeckými 
pracam.l . 

* ** 
. D~a 26. apríla uviedol veľký symfo

nicky orchester Belgické ho rozhlasu v Bru
~elle~ ~apsodickú suitu od Eugena Sucho
na. Sohstom bol Toos OnderdenWijngaard. 
'!oto Suchoňova_ dielo bolo v poslednom 
case predvedene v Tokiu a v NDR v Er
furte. 

*** 
V spolupráci s Rakúsko-československou 

spoločnos ťou sa dňa 6. júna uskutoční 
vo Viedni piesňový večer z tvorby s loven
ských skladateľov. Darina Maŕkovičová 

* * * ' 
Magda Blahuš iaková a Gejza Zelenay skla
vírnym sprievodom Terézie Horákovej 
predvedú diela Andreja Očenáša, Alexan
dra Moyzesa, Jána Cikkera, Eugena Sucho
ňa a Dezidera Kardoša. 

*** 
Zájazd orchestrov bratislavského kon

zervatória do Anglie sa uskutoční koncom 
augusta a v prvej polovici s eptembra'. 
V programe Symfonického a Komomé ho 
orchestra budú okrem skladieb svetových 
skladateľov aj diela Jána Levoslava Bellu 
a Alexandra Moyzesa (Sonatina giocosa). 
Dirigujú Kornel Schimpl a Ján Pragant. 

*** 
V prvej polovici apríla prebiehali v Eise• 

nachu slávnosti 900. výročia založenia hra~ 
du Wartburg. 450. výročie Lutherovh(} vy
stúpenia vo Wittenbergu a 150. výročie za-

!oženia mie.~tneho sväzu mládeže "Bur
schenschaft . V priebehu slávností vystú
pilo dňa 8. apríla Novákovo kvarteto na 
koncerte s dielami Júliusa Kowalského 
Michala Vileca a Ludwiga van Beethovena: 
S tým istým programom vystúpilo kvarte
to aj na m atiné v nedeľu 9. apríla. 

*** 
V apríli absolvoval orchester Slovens kej 

filharmónie pod taktovkou svojho šéfdiri
genta Ladislava Slováka a dr. h. c. Ľudoví
~a Rajtera trojtýždenný zájazd do NSR a 
Svajčiarska. Vystúpil v 15 mestách, okrem 
Iného v Norimbergu, Hamburgu, Stuttgar
te, Mníchove, Kasseli, Bazileji. Ich koncer_ 
ty si vypočulo asi 18.000 poslucháčov ( ná 
vštevnosť na jednom kon certe sa pchybo
vala medzi 700 a 2.500 návštevníkmi) . Na 
programe nášho prvého orchestra boli die
la Beethovena, Brahmsa, Čajkovského, Cik
kera, Suchoňa. Sólistkou bola K. Havlíková. 
O úspechu koncer tov svedčí skutočnosť, 
že Slovenskú filharmóniu pozvali do NSR 
už na budúci rok. 

"'** 
SloveilS '<ý komorný orchester pod vede

ním Bohdana Warchala vystup oval v apríli 
v Belgicku a NSR. 

**"' 
Slovenské kvarteto (A. Móži, A. Nemec, 

M. Telecký, F. Tannenberger) sa zúčastnilo 
otvonmía výstavy Veľká Mor ava v štok· 
~o!m~: pred pr~dstavit':ľmi švédskeho po
lttiCkeho a k ultur neho žtvota n a čele s krá
ľom Gustavom Adolfom Vl. predviedla 
Dvorákovo Sláčikové kvartet o F dur. op. 
96. - Slovenské kvarteto vystúpilo aj na 
samostatnom koncerte v sále Bor ssalen 
pre spoločnosť Sant! d e music, k de pr ed
viedlo s vetovú premiéru II. sláčikového 
kvarteta Dezidera Kardoša, ďalej diela A. 
Ovoráka, A. Očenáša, J. Carls tedta We-
berna a Stravinského. ' 

*** 
Sovietske vydavateľstvo Muzyka vydalo 

výber z klavímych diel československých 
skladateľov - prelúdia Jána Hanuša Malú 
suitu s passacagliou Eugena Such~ňa a 
Dve etudy z cyklu Tatranské potoky od 
Jána Cikkera. Predslov napísal proí. Igor 
Belza. 

*** 
Sólistka baletu SND Gusta Herényiová a 

skladateľ Václav Trojan dostali titul za-
slúžilý umelec". " 

*** 
Cyklus hudobných seminárov Hviezdy1 na 

hudobnom nebi, ktoré organizuje Univer
zitná a Mestská ľud(}vá knižnica bude po~ 
kračovať od mája v záhrade červeného ra-· 
ka. V prehrávkach sa predstavia významné 
os~bnosti a súbory z oblasti džezovej, ta• 
necnej a big b eatovej hudby. 
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KONKURZY 
Odbor školstva a kultúry v Žiari nad Hronom spolu s riad iteľstvom Ľudovej školy ume
nia v Novej Bani vypisuje súbeh na obs adenie m iest 2 učiteľov hry na klavír s nást u
pom od L 9. 1967. 
žiadosti doložené kád.rovým dotazníkom, životopiscm a vysvedčením o kvalifiká cii ;ašli_ 
te na adresu Ľudovej š koly umenia v Novej Bani. Pre s iobodných m áme zais tené uby
tovanie s ústredným kúrením. 

Riaditeľstvo Divadla J. G. Tajovskéh o v Banskej Bystrici vypisuje konkurz na tieto voľ
né miesta vzhľadom na možnosti rozšírenia operného ense mblu: 

sólo tenor - l lyr ický, l hrdinný 
sólo soprán- l lyrický (subretný odbor) . 2 mladodramat ické až dramatické 
sólo bas, 

do orch est.ru: 
I. husle, 3 tutti hräči 
l zástupca koncertného majstra v skupine I. huslí 
II. husle, 4 tutti hr!iči 
viola, 2 tutti hráči 
violončelo, l hráč 
klarinet, l hráč 
harfa 
bicie, l hráč 
fagot, l hráč 

do sboru: 
muži, 5 tenorov 
ženy, l soprán, l alt 

do baletu: 
3 tanečníci do balet. sboru 
2 taneônice do balet. sboru 
l sólistka do balet u 

Možnosť nástupu ihneď. Záujemci nech zasielajú prihlášky na riaditeľstvo DJGT Banská 
Byst<ľica, nábr. Dukelských hrdinov 3. 
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PROGRAM PIEŠŤANSKÉHO FESTIVALU 1967 

16. jún - 30. júl 1967 

Piatok 16. júna - Zelená veža na Slovane o 21.00 hod. 
VEŽOVÝ KONCER T 

Fanfárový súbor Štátneho konzer vatória Bratislava 
Na programe skladby zo XVII. a XVIII. storočia 

Sobota 17. júna - Amf i t e á t e r o 20.00 hod. 
Slávnos tné zahájenie Piešťanského festivalu 1967 
Antonín Dvorák: R U S A L K A 
účinkuje SND Bratis lava 

Nedefa 18. júna - Koncertná sieň Slovan o 20.00 hod. 
Symfonický konc e rt 
SLOVENSKA FILHARMÓNIA 
Dirigen t: LADISLAV SLOVÁK 
Sólistka: MEICO MYAZAWA, klavír - JAPONSKO 
Suchoň, Chopin, Schubert 

štvrtok 22. júna - A m f i t e á t e r o 10.00 a 14.00 hod. 
Piešť a nský festival deťom 
Ján Jílek: SLNKOKRÄĽ A JEHO BRATIA, rozprávka 
účinkuje štätne divadlo Košice 

Koncertná sieň Slova n o 20.00 hod. 
Komorný kon ce rt 
LA PICOLLA CAMERATA - TALIANSKO 
Beethoven, Mozart, Haydn 

Sobota 24. júna - Amfi t e á t e r o 20.00 hod. 
Sándor Szokolay: K R V A V Ä S V A D B A 
účinkuje Štátne divadlo Košice 

Nedefa 25. júna - Koncertná sieň Slovan o 20.00 h od. 
Symfoni c ký konc e rt 
SLOVENSKÁ FILHARMóNIA 
Dirigent: JORMA PANULLA - FlNSKO 
Sólistka: ANITA VÄLKI, soprán - FfNSKO 
Sibelius, Beethoven 

štvrtok 29. júna - Empírové divadlo .,Na zámku" v Hlohovci o 20.00 hod. 

Sobota 1. júla 

ZÁMOCKÝ KONCERT PRI SVIETNIKOCH 
Účinkuje SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER 
Mozart 

A m f l t e á t e r o 20.00 hod. 
Giacomo Pucc ini: T U R AND O T 
Účinkuje SND Bratis lava 

N e defa 2. júla - Koncertná sieň Slovan o 20.00 hod. 
Symfonický k o nc ert 
MORAVSKÁ F I LHA R MÓ N IA 
Dirigent: ZDENEK MÄCAL 
Sólistka: KLÁRA HAVLÍKOVÁ 
Dvorák, Suchoň, Franck 



štvrtok 6. jiila -

Sobota 8. júla 

Koncertná sieň Slovan o 20.00 hod. 
VEČER OPERNÝCH ARII 
Spievajú: KOMLúSY ERZSBBET. m ezzosoprán - MAĎARSKO 
ELENA BOTES, soprán - RUMUNSKO 
EMIL ROTUNDA, tenor - RUMUNSKO 
Pri klavíri: ERVIN LIKACH - MAĎARSKO 
Na programe árie zo svetových opier 

A m f i t e á t e r o 20.00 hod. 
Giacomo Puccini: TO S C A 
HANA SVOBODOVÁ, a. h. - ŠD Brno 
účinkuje SND Bratislava 

štvrtok 1:5. júla - Koncertná sieň Slovan o 20.00 hod. 
Vokálny koncert 
čARO BEL CANTA 
Spievajú: GISELLA VIVARELLI, koloratúrny soprán- TALIANSKO 
GÁBOR CARELLI, tenor - USA 
člen Metropolitnej opery v New Yorku 
Pri klavíri: RUDOLF MACUDZINSKI 

Sobota 15. júla - A m f i t e á t e r o 20.00 hod. 
Giacomo Rossini: BA R B l E R Z O SEVILLY 
účinkuje Divadlo J. G. Tajovské ho Banská Bystrica 

š tvrtok 20. júla - Koncertná sieň Slovan o 20.00 hod. 
Symfonick ý koncert 
GOTTWALDOVSKÁ FILHARMúNIA 
Dirigent: LEOPOLD GROSSMANN - RAKÚSKO 
Sólisti: MARIA GOUTAS. soprán -RAKÚSKO 
KURT SCHUH, tenor - RAKÚSKO 
Strauss, Lehár, Kálmán, 

Nedeľa 23. júla - A m f i t e á t e r o 20.00 hod. 
Baletný večer 
BALET KRÁĽOVSK E J OPERY ŠTOKHOLM 
Bartók, Adam, Haydn, Čajkovskij 

Sobota 29. júla - Ev. chrám o 20.00 hod. 
ORGANOVÝ KONCERT 
účinkuje: Dr. FERDINAND KLINDA 

Nedeľa :50. júla - Koncertná sieň Slovan o 20.00 hod. 
Slávnostné zakončenie Piešťanského festivalu 1967 
Symfonický koncert 
GOTTWALDOVSKÁ F ILHARMONIA 
Dirigent: EDUARD F ISCHER 
Sólistka : NINA BEJLINA, husle - SSSR 
Martinu, Janáček. Čajkovskij 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! 

Informácie: 
PIEŠŤANSKÝ FESTIVAL, sekretar iát, Piešťany, Poštová č. l, tele
fón 2945 
Predpredaj vstupeniek a abonentných vstupeniek: 
Kultúrné a informačné stredisko, Piešťany, Pavlovova 46, tele
fón 29-32 

SLOVENSKÁ HUDBA, časopis Sväzu slovenských skladatel'ov 
Číslo 5, ročník Xl. Cena Kčs 3,-
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OSKÁR ELSCHEK 

s redakčnou radoU 

R. BERGER, L BURLAS, O. FERENeZY, 
J. HATRIK, l. HRUSOVSK't, M. JURIK, J. 
KRESÁNEK, L LENG, M. POTEMROVÁ, I. 
PARIK, P. POlÁK, J. SIVÁČEK, R. VANEK, 
P. ZELENAY 

redaktori 

IGOR VAJDA, ľ.UBOMIR CHALUPKA, 
PETER F ALTIN 

návrh obAlky 

ARNO PU~KAš 

v čísle 

SJAZDOV~ MEMORANDUM o hudobnej 
výchove 
REFERÁT Andreja Očenáša na III. sjazde . 
sss 
r.. KUPKOVIČ charakterizuje koncertnú 
politiku 
R. MACUDZINSKI pokračuje v prebJade 
slovenskej klavírnej tvorby 
I. VAJDA analyzuje Suchoňových 6 skla
dieb pre sláčiky 
Prizma - hudobný život - rozhlas - re
cenzie· - diskotéka - informácie 

• 
. v budúcom čísle 

snahy o riešenie problémov v SJAZDOVEJ 
DISKUSII 
L. BURLAS sa zamýUa nad genézou slo
venskej hudby v medzivojnovom období 
profil K. STOCKHAUSENA 
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B U B N O V A N l E pre hluché uši 
Naši tvoriv! hudobni umele!, pedagógovia, vedeckí, kultúrn! a osve

tov! pracovnic ! už takmer 15 rokov upozorňujú verejnosť 1 štátne 
orgány na katastrofálnu situáciu i podmienky, ktoré vládnu najmä 
v dnešnom všeobecno·vzdelávacom hudobnovýchovnom systéme. 

Všetky návrhy, expertízy, petrcie, memorandá, intervencie a pro
testy, ktoré podil.vali jednotlivci, organizácie a Inštitúcie k s tavu na 
šej hudobnej výchovy, naše š tátne orgány úspešne neber ó na ve· 
domie už po via c a ko 10 rokov. v školskej "politike" s chladom na 
hudobnú výchovu pretrváva tvrdo a permanentne subjektivizmus, 
diletantizmus a svojvôfa. Ak by nevládol v týchto orgánoch anti
demokratický byrokratizmus, nemohli by zostať voči hlasom hudob
nej verejnosti hluché, veď ut pred desiatimi rokmi predpovedala to, 
čo sa dnes sta lo skutočnosťou: 

l. Ceskos lovens ko za ujima vo svete jedno z posle dných miest 
v starostlivost! o hudobnú výchovu na všeobecno-vzdelávacej škole, 

2. naše všeobecno-vzdelávacie školy opúšťajú hudobní analfabeti, 
hudobn! nevzde lanci a polovzdelan ci, 

3. u mladej generácie badať rapídny úpadok umeleckého, hudob
ného vkusu, podfahnutle záplave komerčného gýču a braku, 

4. že sa koncertné sály, hudobné podujatia a operné h lad!ská 
vyprázdňujú 

5. a tým hudobné umenie prestáva a prestalo plnlt jej vlastné 
etické a estetické funkcie, ktoré plni u každého kultúrneho národa. 

Zodpovednosť za všetko toto padá na hlavu tých osôb 1 orgánov, 
ktoré svojou nezodpovednosťou, ra hkovážnostou i nevšfmavost.ou voči 
permanentným návrhom zosta l! hluché a nečinné. 

je !en pochoplte fné, že aj ! !!. sjazd Sväzu slovenských sk ladate
fov sa zaoberal s touto kardinálnou otázkou a prija l k nej stano
visko vo forme memoranda . 

MEMORANDUM o hudobnej výchove 
Tretí sjazd Sväzu slovenských skladateľov, ktorý sa uskutočnil v dňoch 21. a 22. mar

ca 1967, dospel pri analýze súčasného stavu slovenskej hudobnej kultúry k poznatku, že 
opätovne konštatovaná kríza hudobnej výchovy, najmä školskej. čoraz väčšmi prehlbuje 
nerovnomernosť vývoja našej hudobnej kultúry. Keďže všetky doterajšie podnety a vý
zvy, aby sa účinne začali naprávať nedostatky v hudobnej výchove mládeže na školách, 
ako aj úsilie hudobnovýchovných praco.vníkov o nápravu nepriniesli želateľné výsledky, 
obracia sa Sväz slo·venských skladatefov na všetkých zainteresovaných spoločenských 
i politických činitelov i na širokú verejnosť s nästojčivou výzvou premyslene a bezod
kladne začat s nápravou v hudobnej výchove mládeže. 

Predpokladom pre to je uvedomenie sl sp o l o č en s kého významu hudobnej vý
chovy ako súčasti estetickej výcho.vy mladého pokolenia. Nemožno nijako ospravedlniť, 
že práve socialistická spoločnosť, ktorá vytýčila a v nmohých oblastiach úspešne reali
zuj e program kultúrnej revolúcie, · fakticky upiera mladému pokoleniu možnosť partici
povať na kultúrnom bohatstve našej spoločnosti tým, že mladých nevychováva tak, aby 
toto bohatstvo pochopili a aktívne si osvojili. Tento rozpor sa v školskom systéme pre
javuje ako rozpor medzi teoretickými postulátmi socialistickej pedagogiky. medzi ideá
lom harmonicky rozvinutého človeka a medzi r ealizáciou týchto postulátov v učebnom 
pláne naš ich škôl. Estetická výchova, ktorá bezprostredne súvisi i s výchovou etickou, 
je v našej škole nedostatočná a takmer zbavená takých účinných faktorov, akými sú 
hudba, výtvarné umenie a iné druhy umenia . 
Spoločenský význam estetickej výchovy (v jej rámci i hudobnej výchovy) a nedostat

ky terajšieho stavu však ešte :zreternejšie vyniknú v súvislosti s reálnou perspektívou 
našej spoločnosti v súvislosti s vedecko-technickou revolúciou. Z tohto hladiska vystu• 
puje totiž do popredia nevyhnutnosť rozvíjať v mládeži čo naj intenzívnejšie a najvše
strannejšie všetky jej schopno·sti a predpoklady pre psychickú aktivitu a tvorivú čin-
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, . tvrdzu·e skúsenosť vynikajúcich bádateJov v ob-nosť. Hudba, ako to velr~u zre~ef~e ~d kla~y kladne pôsobiť v tomto smere - pred-
last! prirodných vied, ma osobttn~ p inezačala využívať. 
poklady, ktoré naša škola ~r~dbezne ~n . . d'alší moment spoločenského významu hu-vedecko-technická revolucia aktualizuJe I kti . vnej ~Ahopnosti je tiež význam· 

. j · psychicky a v1zac """ 
dobnej výchovy. Hudba popn svo eJ . • h síl na aktívny odpočinok po jednostrannej 
ným prostriedkom na obnov~ ps~:~Ickyc_ N , v hudobná aktivita, či už ako receptiv-
pracovnej intelektuálnej, fyzickeJ cmnostl. avfyký~e · znam tiež ako jedna z príťažlivých 

' · hudby má ve vy · v 
na alebo ako aktivne pestovarue 'v. . orného času ktorý sa nám bude coraz 

• • 1 Iného vyuz1vama v ' . • 
možnosti účelneho a zmys up bl'm súčasnej spoločnosti. Problemy, 
Yäčšmi jaYiť nielen ako vymoženosť, al: aj ako pro! jelDl'ery súvisiace problémy výchov

. mľ d že a s tym do nema e čo s vofným časom našeJ a e h . ť i k využívaniu vofného času. 
né, už dlnes ukazujú, že človeka tre~a vyc ova~a k ti vn e m u v n í .ma n i u a P e-

Hud ob ná v ý chov a a k o vY ch o v a a • sp o l o č en s kl ý vÝznam. 
• d mnohostranny · 

s t o v a n i u h u d b y m _a t ~ a i c k • c h h o d n ô t o b s i a h n u t ý c h v r o z
Vedie k osvoj ovaniu Sl estet y j ostri e dkom na m~ rav_ 

v• h a druhoch hudby, epr k. 't"u manitých zanroc . . j h ps ych ickú a t1v1 · . . v lo eka rozVIJa e o . 
n é z u š r a c h t o v a n J e c v . : . . n ú z l o ž k u, a P o s k Y t u J e 
n a 3-m ä p o k 1 a r 1 e o . • á b a v u v 

0 
v 

0
. r n o• m c a s e. 

. , 'd tvor 1vu a fantaZJJ v\ 
b v "'ne ro z man1tu z 

m u h o d n ot n ú a n e o Y c a J . • resp vôbec nemusí byt v rozpore . 
Vy'chova mladej generácie k hudbe a hudbou me JCP, "klad. socialistického Maďarska a 

. . · ·chovného procesu. rl . 
s ostatnými ciefml a ulohamt vy d hej strane príklad SpO'jených štatov 
Nemeckej demokratickej republiky, ale~o na Jru. oky'm stupňom technického roz-

severoamerickych a Japons a, . h v u nás argumentujú prott estetlc e • k teda kraJm s ve mi vys . . k j 

voja zreteľne demonštruje krátkozrakosť tyck' cto h t'ckej vy· chovy. Priam explozívny 
' b · ...,.írodovedec o- ec n - h 

výchove na školách potre amJ r· d ť očí v USA i Japonsku preble a 
b j v. chovy v poslednom esa r 

rozvoj školskej hu do ne :'.. h . k . vývojom týchto krajín. 
Paralelne s čoraz intenzívneJSlm te:. mc ym. h dobnú vy·chovu a celkovými úlohami 

. -1 d dzi poz1adavka1D1 na u h d · 
Konštatovanie o su a e vme . • v 

0 
hudobnej výchove človeka sa roz o UJe 

vy' chovy mládeže treba vsak doplmt tym, ze AV suplovať a nahradiť š kolu. Preto je 
• . • h d bne · výchovy nemozu . j 

v škole. Nijake me for my u o J v . l' t ' keJ' pedagogiky zásadne zmentť posto 
• . • h äsad nasej SOCia IS IC l ' ť 

nevyhnutné v mtenCJac z _ . . - otreba vypracovať a re& IZoYa 
š ' h šk !ách S tym SUVISJ p . 

k hudobn ej výchove na na lC o . vej spoločnosti zodpovedajúCU k On Cep ~vl U 

modernú, pott:'ebám a perspektívam nas_ . b ť u c e l en á t. j. musí zahrna~ 
T't koncepcia mus1 Y ' · 

h udo b n ej výchovy. a o . . t'slosti so školskou výchovou musJ v A k· ch po vysoke a v s uv . , d 
všetky typy skoi od m aters Y v • hudobny"mi oddeleniami lu o-

. h d b ' ho školstva, pocnuc • riešiť i poslanie odborneho u o ne k . obsahovať premyslený system 
· v kú školu a naopa , mus t . 

vých š kôl umema az po vyso , . hudobneJ· výcho' y má ďaleJ zabez-ed 'cky"ch kádrov. Koncepcia 
1 prípravy hudobnop agogt . . v foriem 'hudobnej výchovy. Napokon h av-

peči! ná väz n o s ť jednotlivych stupnov a · ·anie duševnej aktivity, citového a 
1 sí byť dôraz na roZVlJ ny·m znakom tejto koncepc e mu . . . ť v l i vy· "' i for m am i, vrátane 

• v m o d e r n y m 1, p r 1 a z ·•· 
mravného proftlu mládeze A • h komunikačných prostriedkov. 
yyužitia audiovizuálnych pomocok a masovy~l . k epcie J'e dnes reálna a realizova-

- - - d ka t akejto aktua neJ one • v • 
Nazdávame sa, ze pozla av . . b skutočňovat v systéme nasho skolstva 

terná Preto, aby nezostala iba na paptert, tre. a u . T·ka sa to škôl počnúc základnou 
• . · t e 'ej reahzovame. Y . 

opatrenia, ktoré vytvoria pries or pr J •. li k mater ské školy je prisfubom J pre 
v - 1 v ná priprava uctte e pre • . .. deväťrocnou skolou- z epse . . r "d ZDŠ považujeme za potrebne naJma. 

hudobnú výchovu na tomto stupnt, Pokia I : o_ k u 'na dve hodiny týždenne, pretože 
- h d " v 4 -6 rocn1 T 

roz ší r i t p o cet o l n . . . • . . ece tívne schopnosti žiakov práve vo chv_t l, 
v tomto období možno podchytiť tvorive l r P_ . v bn . program nekladie ešte na žia
ked' s a začínajú naplno prebúdzať!- _ked' celkovy uce y 
kov také nároky ako vo vyšších rocmkoch. 
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Na stredných všeobec no v zd e lá vacích a odborných š~olách 
žiadame zaviesť vo všetkých ročníkoch j e dn u h o d i n u h u d o b n ej v ý c h o v y 
t ý ž d en n e, resp. ak by to nebolo možné, začleniť hudobnú výchovu do nového pred
met u umeleckej výchovy, ktorá by na úrovni primeranej intelektuálnym schopnostiam 
žiakov strednej školy rozvíjala schopnosť adekvátne vnímať umelecké dielo. Oproti ZDŠ, 
kde dôraz musí byť na rozvíjaní hudobnosti a získavaní základných vedomost i o hudbe, 
na strednej škole má byť v popredí výchova k všestrannému chápaniu i náročných h u
dobných prejavov. 

Požiadavka umeleckej výchovy sa v plnom rozsahu vzťahuje i na od born é u č i l i š
t i a, aj keď ju bude treba skoordinovať s celkovým zameraním učebného procesu na 
tomto type škôl . 

Na ZDŠ i stredných školách treba tiež tall\ kde sú pre t o odborné a pedagogické pred_ 
poklady, z r i a d' o v a t t r i e d y a c e l é š k o l y s r o z š í r e n i m h u d o b n e j 
v ý c ho vy, ktor é prináša t aké vynikajúce výsledky v Mad'arsku. 

Napokon na vy s o k ý ch š k o l ách navrhujeme vytvoriť, podobne, ako je to v mno
hých vyspelých krajinách, k ate dr y ume le ck ej výchovy, kt oré by zabezpečo
vali výberové prednášky pre poslucháčov vysokej školy o aktuálnych problémoch jed
notlivých druhov umenia, rozvíjali vedeckovýskumnú činnosť v oblastiach s tyku medzi 
umením a inými humanitnými a prírodovedeckými odbormi a napokon organiz()vali ama_ 
t érsku umeleckú činnosť vysokoškolákov. 

V sústave špecializovaného hudobného školstva najväčšiu pozornosť treba venovať 
hudobným odborom ľudových škôl umenia, ktoré poskytujú hudobné vzdelanie iba asi 
1 percen tám našich detí (teda o polovicu m enej n ež v čechách). Hudobné odbory po
treb-ujú vefkorysejšiu podporu zo strany školskej správy, systematické odborné vedeni!! 
a najmä zvýšený prísun kvalifikovaných učiteJ'o.v. Urýchlene treba doriešiť i ot ázku 
postgraduálneho štúdia ~bsolventov konzervatórií (s r ozšíreným .štúdiom), ktoré by lm 
umožňGvalo získať kvalifikáciu pre vyučovanie hudobnej výchovy na ZDŠ. 

Problém výchovy budobnopedagogických kádrov je pritom jedným z najpálčivejších 
vôbec. Reformy našej sústavy výchovy učitero.v viedli, žiaľ, k ustavičnému znižovaniu ich 
prípravy pre vyučovanie hudobnej výchovy. ČSSR sa preto dostala do situácie, že azda 
ako jediná európs ka krajina neposkytuje učitefom l. - 5. ročníka ZDŠ na pedagogických 
fakultách nást rojovú výuku. Tr eba preto prednostne z l e p š I ť o d b o r n ú a m e t o
d i c k ú p r í p ra v u b u d ú c i c h u č i t e r o v pre t ento stupeň a zaYiesť pre nich 
na pedagogických fakultách povinnú prípravu v hlasovej výchove a nástrojovej hre. 
Skvalitniť treba i prípravu učiteľov pre 6. - 9. ročník ZDš a obnoviť výchovu učiteľov 
hudobnej výchovy pre stredné š koly. 

Tieto konkrétne požiadavky, týkajúce sa zlepšenia úr ovne hudobnej výchovy na ško
lách, treba spájať nielen so skvalitnením od b or n é h o v e den i a a k on tr o ly 
u č i t e r o v, ale aj s n áležitou podporou ich činnosti zo strany riaditeľov škôl, okres
ných inšpektorov i pracovníkov KNV a Pover eníctva SNR pre š kolstvo. 

Všetky tieto požiadavky však predpokladajú jedno: .POchopiť a do života uvies ť my
šllenku, že h u dob n á výc ho v a ako súčasť estetickej výchovy mladého pokolenia 
je v ec o u s p o l o č e n s kého záujm u. To sa týka i kompetentných orgánov na
šej šk olskej správy, ktoré v prípade Ministers tva školstva v konkré tnom probléme zria
denia Sp o l o č no s ti pr e h u dob n ú v ý c h o v u ako organizácie stimulujúcej a 
koordinujúcej hudobnovýchovnú aktivitu všetkých druhov prejavilo priam nepochopi
teľné neporozumenie. 

T retí sjazd Sväzu slove n skýc h sk l adateľov obracia s a pr eto 
s otázkou zabez pe če ni a hudobn e j výchov y mládeže na celú 
n a š u v e r e j n o s ť v p r e s v e d č e n í, ž e s a t ý m h l á s i k p o ž i a d a v k e, 
k t o r á j e v s ú l a d e s i d e á l m i a c i e r m i n a š ej s> p o l o č n o s ti. 
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-- Hlavný referát 
v , v -... - ANDREJA OCENASA )< -- na 111. siazde Sväzu slovenských skladaterov 

Vážené súdružky a súdruhovia, mili hostia!· 

Zišli sme sa opäť po takmer štyroch rokoch na sja~~e ~väzu s!o~wských ~klada_tel'ov. 
Po treti raz sa stretávame, aby sme spoločne zhodnotili _vyvOJ nas~J hudobneJ ku~t~ry, za 
uplynulé obdobie a ujasnili si najdôležit ejšie úlohy a c1ele, ale aJ predpoklady JeJ ďal
šieho vývoja. Význam takéhoto rozboru a vytýčel'l:ia perspektív, o _aké. nám p~jde P? tieto 
dva dni závisi nielen od našej vôle dôsledne a kriticky sa vyrovnavat s aktualnymi p~ob
lémami' ale aj od t oho, z akých pozícii budeme pri ·všetkých úvahách a _hodnoten i_ach 
vycháÚať. Nazdávam sa, že nám všetkým je jasné, že _nevys!~~~me s ~ntér;a_mi čisto 
privátnymi alebo úzko stavovskými. Musi nám ts! o a_na]yzu v sirsw~ ~ zasad~e.JŠích sú-: 
vislostiach. Nástojčivo nám to pripomína skutocnost, ze sme sa z1sh v p:v~ Jat:né dm 
v roku, keď si celé ľudstvo pripomína 50. výročie Vel'kej októbrovej sociali~tickeJ_ r eyo
lúcie, najzákladnejšej z revolúcií, aké dejiny poznali. Samotný !~kt t~h_to veľké~o.JU?lle~ 
nás nabáda klásť si otázku ako srne v uplyulom období uskutocnoval! Ideál socialistickeJ 
hu dobnej kultúry, ako sm'e tvorivo forn:uloval_i a ~e?l~~ovali jeho p:in~ípy a r•apokon, 
k čomu nás zaväzuje tento ideäl do buducnosti. Kr1ter1a, ktoré vyplyvaJu z to_hto kon-, 
textu, sú iste tie najvyššie, nemôže sa im však vyhnúť a tým_ ~a.ne~ na n e za?udať. Ve~ 
k revohtčnému duchu Veľkého októbra. z ktorého sa zrod;la m tclattva vytvoriť hudobn~ 
kultúru nového typu, nehlásime s a iba kvôli j'_:lbileu- Vraciame sa k nemu z_ vnútorneJ 
potreby hlbšie a sústavnejšie premýšľ~ť o o~azkach, ktoré. n ám v poslednych rokoch 
kládla naša vlastná vývinová problematika, nasa vlastná tvorivá prax. 

AKÉ BOLO OBDOBIE MEDZI SJ AZDAMI? 

Máme za sebou obdobie, v ktorom sme sa pok_ú:;a!i skonkré_tniť svoje p~edstavy o so
cialisHckom hudobnom umení a hudobnej kultúre bez prít aze prekonanych n ázorov a 
omylov ako progresívny ideovoumelecký p rogram vš0tkých tvorivýcJ: s!l n ašej h~dby. 
Je celkom pri rodzené, že sm e sa v tomto procese postupne zbav?vah aJ sUbJek1;\v;zmu 
a jednostrannosti pri posudzovani t oho, čo prea..:h~uzal<> posledn_;J e~ape. ~eto tiez ob
jektívnejšie a hlbšie začíname chápať príčmy, pre ktm.-é sa nase mekdaJ~Ie pr~~stavy 
o socialistickej hudobnej kultúre dostávali do rozp~r~ s o skut_očne pr<:grestvnymi uloha-: 
mi nášho hudobného umenia. Za hlavné však povazUJem to·, ze sa nasa pozornosť - aJ 
ked' hádam ešte nie tak intenzívne· ako• by sme s ami chceli - sústreďovala na realizáci~ 
nových koncepcii. V duchu XIII. sjazdu a na ňom prija~ej rezolúcie .o _ďalšom rozvOJI 
socialistickej kultúry začal sa aj u nás proces obsahoveJ pre~-en~ nas~J hudobnej ~ul
túry. Aj keď naše výsledky v tomto smere nechce~ prec;novat --:_ oezt ak hovor_Ime 
o relatíV:Ile veľmi krátkom obdobi - zostáva fakt om, ze v roznych sferach a odvetv1ach 
našej hudobnej kultúry sa prejavila aktlvna snaha o novú ~rh::nt~ciu na báze sociali~tic
k ej spoločnosti. Toto spoločné úsilie -;- a to j e nó";lm teraJŠeJ. sit_uá~Ie - s~ p;:eJaVIl<:' , a 
bezpochyby bude i naďalej prejavovať v podob e stále zrete~neJŠeJ n~zor?veLdlf~renc.ta
cie. pok:ar ide o to, akými konkrétnymi tvorivými p_o_;;tup~m, opat~ema!:ru a cmm1 moz~o 
najúč~nnejšie vyjadriť problematiku predkladanú sucasnym vyvoJom cloveka. a umema. 
Naše konkrétne predstavy o vlastnostiach socialistického hudobného umema sa raz
rôznili, spoločné im však je to, že jadro našich tvor!y.ých pracovníkov _vychádza :o so~. 
cializmu ako faktu, schopného a povolaného zabezpec1t opt1mälne pod.mienky pre. ~ozvoJ 
umenia. Povedané slovami Laca Novomeského: "Casto máme pocit, ze sme venll v1ac, 
než sme dosiahli sľubovali viac než sme mohli dať, ale som stále presvedčený, že t o 
bola aj j e dobr e 'volená cesta. A že určite niekam dovedie, nech je v tejto chvlli ako-
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koľvek zaplatená a hoci by boli okolo asfaltové cesty. Nie preto, že ako socialist ická 
k rajina musime mati proste pravdu, ale z mnohých dôvodov, ktoré spočívajú_ v h istórii 
i p-rítomnosti našej, českej i slovenskej i sveta okolo nás." 

NOV Ái POLOHA PROBLÉMOV 

O vývinovom pohybe v našej hudbe najlepšie svedčí to, ako sa zmenila povaha mno
hých problémov, o ktorých sme diskutovali v čase nášho II. sjazdu. Spomeňme napriklad 
ctá~u súčasných kompozičných technik vo vzťahu k podstate a funkciám socialistického 
umenia. Aj keď sa k !11ej občas vraciame v rovine čisto teoretickej, predsa je n ám už 
jasné, že naša vlastná skladateľská prax túto problematiku posun•Jla do novej polohy. 
Tvorba samotná overuje nosnosť a účinnosť toho, čo umožňuje jednotlivé techniky a 
kompozičné postupy; preto dnes nemusíme diskutovať č i, ale skôr a k o. Sústreďujeme 
sa na pochopenie umeleckých problémov bez aprioristických predsudkov a usilujeme sa 
posudzovať ich z hľadiska ich skutočného umeleckého významu. To, pravda, !11eznamená. 
že sme ~az už zlikvido-vali nebezpečenstvo akéhokoľvek dogmatizmu, alebo· že nám ne
hrozí sklon k prílišnému liberalizmu v takých kľúčových otázkach, ako je umelecká hod
nota, .sp_oloče~ská fun~čnosť a!ď. D_omniev~m sa v~ak, že -posledné štyri roky majú svoju 
zretelnu poz1tivnu Umu vo vsetkych našich tvonvých oblastiach. Túto pozitívnu !Iniu 
tvorí dosť široká šká:la ozajstných činov, ktoré sú súčasne mier ou t oho čo sa u nás 
vyk~y~ta_liz<:valo a vykryštalizúva ako praktické uskutočnenie nového videnia podstaty 
soc!allst!ckeho hudobného umenia. 

V tejto súvislosti nemôžem nevyjadriť - iste i v mene vás všetkých - svoju radosť 
nad vysokým ocenením, aké dostali: -naši členovia v podobe najvyšších uznaní od našej 
spolocnosti. V obdobi po II. sjazde boli titulom národný umelec vyznamenaní skladatelia 
profesor Ján Cikker, profesor Alexander Moyzes a koncertný umelec dr. Janko Blaho. 
Aj z tohto miesta im srde·čne blah oprajem. (Potlesk). Nositeľmi titulu zaslúžilv umelec 
sa stali skladatelia Gejza Dusík, Dezider Kardoš a Andrej Očenáš a koncertňí umelci 
Mária Kišoňová-Hubová, Bohuš Hanák, Aladár Móži, dr. Ľudovít Rajter a Ladislav Slo
vák. (Potles~). N_apok_~n t itulom laureát štátnej ceny bol vyznamenaný dr. Gustáv Papp. 
( ~otlesk). Tíeto 1 ďalsie ocenenia našej tvorivej prá-::e sú pre nás všetký·ch nielen veľ
kym _povzbudením , ale aj záväzkom do budúcna. To sa vzťahuje i na našu povinnosť sta
rostllvo zvážiť výsledky práce nášho sväzu a j eho ďalšie úlohy. 

TVORBA 

Takmer štvorročné obdobie, ktoré uplynulo od poslednéhd II. sjazdu Svazu sloven
s kých skladateľov v noovembri roku 1963 i od III. sjazdu Sväzu československých sklada
ter_ov ': Pr~~e. bolo etapou významného p r eskúmania síl, pos tupnébo reorganizovania 
svazoveho z1vota a. predov~etk~ intenzifikácie a diferenciácie vlas tnej skladateľskej 
tvo~b_Y- Toto obdobie, ktore vyn1eslo na povrch vývoja veľké množstvo problematiky 
poz1tJ.vnych i negatívnych znakov sväzového života a tvorby, nemožno chápať mechanic~ 
ky ak? uzavretú etapu od jedného sja~dového med~íka k druhému. Samotný Il. sjazd 
spr~v1l len formálJ?u. ale nevyhn'll;tnú b 9dku za likvidáciou administratívneho zasaho
vama do problematiky umeleckej tvorby i neúnosných ideovo-estetických direktív Uvoľ . 
ňova?ie. tv?rivého ovzdušia, rozrastanie štýlov, žánrov a technik bolo nezadržateľný~ 
kon~IJ?Uit:tym pr?ce~om. ktorý vyrástol už dávnejšie v lone predchádzajúcich obdobi. 
vynut1l ~ s1 teoreticky postoj Il. sjazdu a pokračoval s neslabnúcou extenz1tou a inten-· 
z1tou az do dneška. Spomeňme si, že Il. sjazd v podstat e neformuloval uzávery a direk
tfvy pre_ skladateľsku tvorbu, obvyklé v praxi minulých s jazdových a konferenčných 
.rokovani. 
_ ~ozi~ív~e výsledky t vorby uplynulých rokov, nové prínosy a tvorivé hodnoty :a vel'kú 
~~ylovu d1~e~oocovano.;;ť n:treba az~a nat?ľko hľadať v . obsahu rezolučných uzáverov II. 
SJ,azd~, _am 1c!I nemozno Jednoznacne pnsúdiť k zásluhám len sväzového vedenia ale 
hladat. ~ch s~or v objektf~om vývoji slovenskej hudby posled·liých rokov, v 'jej s~ahe 
preraz1t baneru lokálnostl a -závislosti, konfrontovať svoje -výsledky s okolitým hudob• 
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ným svetom a uzemniť ich pevnejšie v domácom prostredi. Vid! sa. že individuálna zain
teresovanosť skladateľov na vlastnej tvorbe a jej rýchlom uplatneni n iekedy aj v proce
se konfliktnej súťaživosti s inými skladateľmi je často sil.nejšim, nj reálnym "spiritus 
movens" vývoja, než mechanická aplikácia kultúrnopolitických uznesení na sväzovej 
pôde 1 mimo nej. To však znamená, že svaz zostal svojim členom dižný niečo, čo sa 
ukazovalo na II. sjazde reálne perspektívnym a že jeho funkcia vedúceho usmerňovateľa 
tvorby i umeleckého života nie je taká j ednoznačné, ako to bolo kedysi. 

JEDNOTA ALEBO DIFERENCIÁCIA TVORBY 

Dnes je ťažké hovoriť o jednotnom a širokom fronte skladateľskej obce. Individuali
zácia tvorby, skladateľských záujmov. štýlov a estetických ideálov je dnes taká silná, že 
sa vedeniu sväzu dosiaľ nepodarilo nájsť prijateľnú platformu, na ktorej by sa darilo 
pripútať členov skladateľskej sekcie k závažnejším spoločným akciám, uskutočniť sú
činnosť tendencií alebo nejakým spôsobom podnietiť ich slabnúci záujem o sväzovú 
prácu. Liberalizácia vývoja tu stojí akosi proti sväzo'vým záujmom. Nemôžeme však 
hO'VOriť o usmerňovaní, preťože tento pojem má nebezpečnú pr!chuť dogmatických direk-
tív a administratívneho zasahovania. 

Faktom je, že postoj skladatel'ov k sväzovej činnosti je dnes dosť slabý - tou mierou, 
akou slabne extenzita a intenzita pozície sväzu, jeho zainteresovanosť na konkrétnej 
umeleckej práci' členov a s ňou spojenej problemat iky. A napokon aj invencia činnosti. 
ktorou by sa dalo členstvo pripútať v širšom rozsahu k sväzovej pôde. II. sjazd už sig
nalizoval vyhranenosť a perspektívnosť koncepcie' sväzu, ale praktícky sme sa ešte vždy 
v štádiu permanentného hľadania koncepcie nedostali veľmi ďaleko. Sväz nenašiel do
statočné podnety pre novú tvorbu, nezverejňuje diskusnou formou problematiku dnešnej 
hudby a jej estetiky, hoci diskusná tribúna o slovenských skladbách akéhokoľvek štý
lového zam erania, o tvorivých aktualitách , resp. o problematike t vorby v širšom zmysle 
by mala byť takmer každodennou samozrejmosťou a centrälnym ťažiskom činnosti skla
dateľskej s-ekcie. V uplynulej činnosti skladateľskej sekcie, konkrétne-komisie veľkých 
foriem, sa doteraz nenašiel účinný spôsob, ako aktivizovať zarážajúco malý interes členov 
nielen o tvorbu iných slovenských slcladateľov, ale aj o novú hudbu českú, sovietsku a 
prípadne ďalšie. Pre nezáujem členov skladateľskej sekcie zlyhávali doteraz formy in
formatívnych prehrávok a diskusií, takže od II. s jazdu možno zaregistrovať len mini
mälny počet prehrávok a diskusií, na ktorých sa členstvo striedavo, hoci len fragmen
tárne a sporadicky, oboznamovalo so skladobnými aktualitami. Citeľné zoslabeni·e infor
mačnej a diskusnej základne ide ruka v ruke so· znížením spoločenskej zaangažovanosti 
novej slO'Venskej hudobnej tvorby. Sväzu akoby sa vymkýňa·l z rúk moment účinnej pro
pagácie a prenášania nových slovenských hudobných hodnôt do povedl'mia širokej spo
ločnosti. Občasné tradičné prehrávky novej slovenskej hudobnej tvorby sa ukázali byť 
málo účinné a schematické; jasne pozorujeme, že ťažisko hudobného· života na Slovensku 
sa občas presúva do oblastí a inštitúcii, ktoré začínajú byť zo sväzovej pozície nezvlád
nuteľné a ktorých repertoárová politika stojí často v opozícii voči vedúcim princípom 
činnosti Sväzu slovenských skladateľov. 

Napriek t ýmto viacerým negatívnym znakom treba konštatovať, že v trojročnej po
s jazdovej etape sa vykonalo zo sväzovej strany p:e slovenskú hudobnú tvorbu dosť po
zitivneho. Pozoruhodné sú najmä' zahraničné úspechy viacerých slovenských skladate
ľov a ich diel (mnohé nové dieľa aj nové mená skladateľov prenikli do zahraničia viac 
ako kedykoľvek predtým), snaha· sv'äzu - i keď stále prävom dosť kritizovaná - o šir
š iu propagáciu slovenskej hudby v zahraničí v spolupráci so Slovenským hudobným 
fondom a Hudobným informačným strediskom, hľadanie účinnejšieho kontaktu s brat
skou českou hudobnou kultúrOu, snaha o rozširovanie pôsobnosti do ostatných, dosiaľ 
silne zanedbaných krajov Slovenska, pozornejšie t"egistrovanie zahraničných i domácich 
konferencií, seminárov, kurzov, ako aj vysielanie svojich členov na tieto podujatia atď., 
to všetko je pozitívna činnosť 'llášho sväzu. Pozitívny prínos III. sjazdu je tu predsa len 
evidentný. Nemožno sa však ubrániť dojmu, že ťažisko umeleckej a organizačnej práce 
členo·v - najma členov skladateľskej sekcie - je predsa len záujmove• sústredené do 
m imosväzO'Vých inštitúcií. K sväzovej činností' sa tito členovia stavajú prevažne formálne 
a tým sa '!levyhnutne naštrbuje sila a kontinuita pôsobenia sväzu na všetk)' zložky hu
dobného života. Pochybnosti o vedúcom postavení sväzu v dnešnom hudobnom živote, 
ktoré sa v poslednom čase sem-tam objavujú, bude musieť sväz a tak isto jeho sklada
teľskí\ sekcia vyvrátiť v posjazdovom obdobi prezieravou a rozumnou poHtikou, ktorá 
sa bude opierať o záujmovú zaangažovanosť všetkých členov a ich diel. 
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PROBL11:MY KVANTITY A KV ALI TY TVORB'ľ 

d Pri p~hľade na neobyčajn~ zložitú problematiku skladateľskej tvorby po druhom sjaz 
:'-ponuk.? s~ ~e~hnutno~t hodnotiť jej štatistickú štruktúru i esteticko-kompozičné 
P~F~sl' ľ S~a~Jstickeb skutocnosti tu udávajú len približný obraz resp. vonkajši rämec 
s a a e s eJ tvor y. Problém proporčnosti žánrov nie je tu r~zhod ·, · · · 
tvorby .. t ým menej pr~ je_j ~týloyú štruktúru, ktorá je v dneš nej vývoj~Jv~c·1 s~f~á~~~~~ 
;~n;'k~{ ~u~bf značnehmd!Vlduahzovaná. Mi_ery proporčnosti poukazujú na iäujmový· roz-

_Y s a a. e ov s. vy r~nenjm spoločenskym pozadím i na stav a charakter re rodukč
~;~go~~~~nC:k. Uz ·t~l bezn_om pohľade llla mechanickú štatistiku poslednéhop obdobia 
venske "z;u~b ze vzm o. znac_né kvantum tvorby, neobvyklé v doterajšej histórií slo
dieb oJ mier/i ~am'?ZreJme, ~e tento .počet ne~o.Y.orí vžd.Y o kvalite jednotlivých skla• 

~ac~v_tiť ic}! štÝl?~rz~:a~~~~=~~~t~~~~~~~i~~fi~!t~š~kp~~~~~mžC:~~~t~~~ ~~~~~~i~e~ôž: 

~í~i:~~sr~~?!~~~:fz:efEi1!~F{C~~l~~~~~~~r!r~~~yú~4~r~:~;;jvh~~~ľp~cho~~~ 
novame foriem s netradičným inštrumentáln o - p u azuJ~ n~ vyrazné uplat
né ten~e~cie-mia~ ej skladatel'skej gen erácie.ym bsademm, tak typlckych pre skladob-

ko~s~~~~~~c~~~~~ul~~d~~~~~eŠ~ 0chpoe<ňreotn_ejha bacl~ktknej tv_?rby syedčí o klasickom scénic-
ct k 

. . • . vyc a 1 erovych op1er vply' va na ~ · 
p_ro u tJVlty a zamteresovanosť skladateľov o špe T kú k . zvysollame 
tlckého diela Ch kt · "k - ·- . Cl :c oncepc1u moderného drama-
polovica tituiov ;~~ol:r~~t~ia~ ľ~~~~~:~encu J~1 vsak. dodn?s ?tvor~ná, _keďže dobrá 
dramaticke · a b 1 t · . . - a pro emattka vyvoJa naJnovsej hudobno
Ukazuje saJ však a ~en~~ž~véor~y !'lle Je este zrel~ na kort_lplexné a detailné hodnotenie. 
nové hodnoty, ktoré rozšíria ~~~!~aj;i~v~~:~é dle!f. z ~eJt_o obla_st! pr~nesie sui generis 
venského hudobného divadla. u mys ten ovych a stylovych temdencil slo-

n~~č~~~~~ľ~o~:o!lickoo~chestrálnych, konce_rtných, sbo1 ových a najma k omor
dukčnú základňu sloven~Je. SVOJ m počto'? na rel~tivne priaznivú materiälnu a repro~ 
tou problematikou dnešn~~ ~~;~::t!~~keJ ~o~b~ 1 ~~tívnejší kontakt tvorcov so zloži
žán~e sú centrom celej dnešnej sla:vens~~jhuc~;~ n~ ~eha~osť u~elec~ej výpO'Vede. Tieto 
temu, v nich sa najzreteľne· -· . . . neJ v_or_y a vychodJskom k jej hodno
rozptyl. štruktúra novej tvo;;~ejľ~~Vl!_je Jek ~elkovy,. stýlo~e .technický a generačný 
stáva otáznym uplatňovanie rin 1 rozn~r- . a ~ protlkladna, ze v dnešnej situácii sa 
J?ri~mernosti či nadpriemerľostl~ V~d~o;~o!az~osi\ h~dnoty, 0 ~torý sa ~piex:_a.jú k ritériá 
Jed~ne v k~ntexte vyhranenej tvorby tvo;i:-eho ':a~. a~d v;ne !rozdiely sa .U~ ~ožu uplatniť 
rama mensej skladateľske· .sku i· e 1l_l !Vl ua. a e?o v rámc1 s tylového zame
paralelizovať navzájom AkJ je s~i ~ so . 5P01?čnym estetlckym 1deálom, a nemožno ich 
ba_ KolmanovO' Monum~nto v en eris prmo:som Suc~?~0~~ Rapsodická fantázia ale• 
s\1casne aj istá vágnosť r{ek~~;~~l;a ~~Ikon; Ja~ne zloz1ta merarchičnosť situácie. Ale 
kvality, ktorá si však žlada nalieh va e nost P?Jmov. hodnoty, novosti či progresívnej 
tických kritérií, čo sa čiastočne kt? v.~ ~zemneme, ,t. J. :'ybudovanie. _objektivnych este
{ tento pojem je aplikovaný bez ohľ~~ P~J~Om : ysok~ho komp~z1cného majstrovstva 
dobnej technike). u na st y • t. J. tak ISto v senátnej alebo inej skla-

PRIEMERNOSŤ A ELEKTICIZMUS TRV Á 

b~ap~iek v~el:kém~ s~ uka~uje, že hladina priemernosti v umeleckej hudbe posledného 
\t ~~~u nas ra~ue, ze s~upa spolu s rastúcim počtom kvaliťných až nadpriemerných 
~á a leh. a pod~nemernost tvorby, tak kritizovaná na IL sjazde pomaly u umeleck)'ch 
z nroc. ustupu~e: P.ro~ramový prvok je aj v súčasných vývojo~ý-::h podmienkac h slo
vensk~J hudby JeJ s1lnym charakt eristickým z:nakom, takmer prevládajúcim a využitým 
r?vna o v ~zv .... ava~tga.rde" ako v tradične orientovanej hudbe. Däva našim kom ozí
~~~~t:~~:a:s~e<J tetn~keJ fchlkalrakteri~tik~. akejsi špeciálností slovenskej. Je nevyhľutné 
tí _ t • ze vor a s o · órnou mšp1račnou ~ákladňou sa dnes už presúva do oblas
oblas/~/ybsom to ;:z~al - populárno·-zábavneJ, resp. rozhlasovej úžitkovej hudby do 
mene .1 or ~.Pre: s · o·ry l3UT ~lebo· illlš~ruktlvnej literatúry, čo ni·jako neimplikuje ;nak 
k fot~f_ennos l teJtO ~udby, ak ide o senóznejši, objavnejší alebo te;::hnicky zrelý prístup 

ornemu matenálu. V obdobi m edzi dvoma sjazdami prebiehal v hudobnofoiklór-
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v- , i roces zdravej kryštal.izäcie. Pestovanie tohto žánru stratilo nádych m~dn~st! 
nom zanr_ p . - . okov S t. . stratilo aj ostatné - mož-no povedať - nepriazntve 
z ~f:v~c:;tzza~~~~c~;bovo · pref~vaného druhu malých hudobrl;ých fo~ie~. Tr~ba ~šak 
sp sloviť názor le hudobný folklór je u nás stále živý, je v oblube naJma na _u~emia~h 
vy 'h odu kde má aj naďalej živnú pôdu. Moderný kontakt rozhlasu a telev1:z:1e s mi
~:~í~~r hudobnofolklórnych žánrov u nás má stále veľký vplyv na formovanie vkusu 
a vzťahu k ľudov€j piesni. 

AMATÉRSKE UMENIE A FOLKLÓR 

Počet amatéTskych súborov a -profesionálnych hudobných ;:eli€s, kt_:ré -fu!~!~~ .šíria, ~~ 
v posledných rokoch znížil. Taktiež sa zúžil okruh skl~datelov, k_ton sa n~ďa,eJ v~~~JU 
hudobnofolklórnemu žánru. Ich prístup k spracovamu hu.dobneh? !o~~loru vyc a ,za 
z vlastných pohnútok. Tieto fakty zodpovedajú akejsi zdraveJ kon.sol!d~cl: pom~r~v v. ob_ 
las ti šírenia a spraco•vania slovenského hudobného_ žá!lru. Ale. sJg~ahzu~u ~J ~n~ vyv1k 
jo·vú tvár v tejto oblasti. Ak sa tak deje naozaj s vyvoJom ~vahty, Je to zna s u ny. 
tento úbytok spôsobujú iné príčiny, je to fakt na zamys.:e~~~~ _ . _ . _ 

p . ·k • úspechy dosahuj ú naše amatérske a naJma sp1ckove profesional-ne ~u~orY. 
v z:~~~n~~~ Západoeurópske štáty čoraz častejšie pozývaj 9- naše ~ú?or~ na f~~klonsti_ck~ 
festivaly ale aj konoertné turné. štatistické údaje o mnozstve divsko\' a poc.e ~y~tupe_ 
ní našich súborov za hranicami nášho štátu by za!ste mohli ko~kurov~!. s _P 0 <: ny~i 
údajmi v oblasti propagácie vážnej hudby ~lo;vensk~ch _autorov_ v ~~hra~I.cl. š~o~e t~~z
nosti spracovania a propagácie slovenskeJ ludoveJ piesne nuka~u nasim s a, a e_ n; 
novozakladajúce sa spevácke sbory. Perspe~tíva ~íren.i~ s_boroveJ tvor~yv Je _ _:;lub~~ a.; 
preto, že po dobre upravených ľudových piesnach s iahaJU aJ naJreprezen<acneJsie su ory 
na Slovensku. 

v poslednom čase zaznamenávame popri sviatkoch l'udových pies!".í a tanc?·v celoslo
venského charakteru aj reg ioná·lne festivaly a slávn::>sti tohto druhu. SyJ?p_atickou s~a
hou t "chto podujatí j e pridŕžanie sa autentického hudobnéhv a tar.e~:ne?_o _fC:l.kloru: 

0 sta!ostlivom prístupe k autentickému folklóru sve1čia aj v~sku~y :1 edi.cna cu;nost 
vedeckých a osvetových inštitúcií na Slovens~u, S.~V:t. O·>':_~to_veho ustavu a 1. To vsetko 
sú ustanoiVizne ktoré sa o tieto druhy umenia velmi zasluzt!I. _ 

Vysoká umel~cká náročnosť, vedecký prístup, národná_ uvedome!~sť, pieta k ho?no.t~m 
ľudového umenia sú zárukou jeho celistvého uchopema a zdraveho usmernema Jeno 
vývoja. , .• . __ 

Ideové tendencie väčšiny diel s lovenských skladatelov pres~dZ:UJU v posledno~ ca 
se_ v súhlase s progr eSívnymi javmi svetove j hu?bY. - hu~antsti~k:J o;I~ntovan~, uni
ver zálnejší prejav ktorý sa nevzdáva istej kontmuity s na.rodnou tr.,diciou. Tat~ sa 
však presrúva do ~yššej, .kv~litatívn~ odlišnej roviny. vyžadujúc v plnej mtere rozne 
súčasné výrazové a techmcke prostnedky. 

NEDOSTATKY PRI REALIZÁCII TVORBY. 

Na riek vel'mi priaznivému kvantu nových skladieb z uplynulého ohdobia m ?žnosti !ch 
inter~retačnej realizácie, žia!', nie sú vždy najideálnejŠle a 2nač~é -per~eRto -d tel zost"'~~ 
len nevdznelými partitúrami. To znamená, že sa v tomto prot1recent. Silne pr~sadzu~e 
n~vyhnutnosť výpovede skladateľského subjekt_u,_ ~torý dáva prednost popudu ~~-vinci~ 
a ~Vlastnej tvorbe pred jej mterpretačnou reallzacm. Tv:>rba s odklad~m do. vz ta.eneJ 
perspektívy je s t ále status quo slovenskej hudby. Vysoké k':antum v statiS~Ike sl?ve_n~ 
ske · tvor b poukazuje však aj na to, že počet nových skladieb bude v bud uc?-ost_I rast 
a b~de ma~ čoraz vyššie a vyšš ie požiadavky. Na margo niekt_orýcn slovenskych m,te:-

rewv a sólistov či komorných súborov, či orchestrálnych telies treba P<?z!lamenať,_ z~ 
ľch vzťah k väčšine nových skladieb by mal byť oveľa lepší, v u~eleckeJ mterp.retacn 
·ročnejší a srdečneiší Dojem ktorý vzniká - a možno ho kvallft kovať ako v:ztah len 
~~mnej záväznosti :_'myslím: treba pozme~iť. _Zat ial' sa oj?dinelG vyb:a.né diela _slo
eenské zaraďujú k bežnému klasickoromantiCk emu repe:toar_u .:ko a~ys1 sekundarny 
doplnok. s výnimkou niektorých inštitúcií nie je ~love~ska, _?aJma nova ?udba ~entrom 
záujmu repertoá1:ovej politiky a tak isto ani štýlovou zakladnou umeleck eho preJavu. 
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PREKONÁ VANIE DOGMATICKEJ ESTETIKY 

Jedným z výrazných znakov skladateľskej tvorby po· II. sj azde - a to v širšom slova 
zmysle - bol všeobecný trend zbaviť sa nánosov dogmatickej normatívnej estetiky, kto
rá sa značne dlho usilovala udržať pri živote neúnosným deklarovaním toho, čo sa už 
dlhši čas vymkýnalo prirodzenému vývojovému procesu Uvoľnenie procesu prežitých 
noriem a princípov bolo súčasne aj uvol'nením procesu integrácie, ktorým sa najmladšia 
vetva slovenských skladateľov snažila myšlienkove a technicky zapojiť do všeobecné
ho vývo:ja súčasnej hudby. Veľký diferenciačný proces v organizme slovenskej hudby 
teda pokračuje ďalej a bude sa rozvíjať - myslím si - do objavnej kvality len jednot
livými umeleckými dielami. 

Ak sa u nás v päťdesiatych rokoch pojem hodnoty, vesp. progresívnosti hudobného 
diela zovrel do rámčeka hotových estetických formul iek, tak obdobie pred II. sjazdom 
i samotný sjazd dali impulz k spätnej reakcii. k voľnej umeleckej explikácii tohto pOJ
mu i celého radu ďalších spojených kategórií, teda. k individualizácii a k zvýšenej sub
jektivizácii tvorby. Tento istý liberalizmus, ktorý nemá ďaleko k tendecii "laissez faire, 
laissez passer", treba chápať ako prirodzenú, zákonitú reakciu na predošlé obdobie. 
S touto liberalizáciou tvorby postupuJe štýlový rozptyl, diferenciácia záujmov a estetic
kých ideálov. prirodzený vzrast kvantity tvorby i periodické objavovanie sa nových kva
lít. Každý, kto v uplynulých rokoch pozornejšie sledoval charakter vývoja novej slo~ 
venskej hudby, musel si všimnúť túto skutoč11osť, Pod zorným uhlom tohto trendu ne
môžu nikoho prekvapiť zjavné presuny v sústave kritérií, priradených k pojmu hodnoty, 
v sústave, ktorá mala svoj ustálený charakter v doterajšej tradícii slovenskej národnej 
hudby. Mo.žno jasne pozorovať, že oslobodenie z područia monoštýlovosti a dogiem ne:r
matívnej estetiky, ktoré je u nás predsa len stále aktuálnym procesom s množstvom 
tJtvorených problémov, je stále presvedčivejšie, plnšie a :."ealizuje sa u každej silnejšej 
individualizácii prejavu a v podstate i bez ohl'adu na generačnú príslušnosť. 

STANOVISKO K NOVEJ HUDBE 

Zásahom tohto procesu aktualizácie prejavu sa nevyhli ani pred5tavitelia staršej skla
dateľskej generácie, ktorí geneticky, ideove a štýlove tkvejú v spoločnej pôde klasickej 
národnej estetiky. Tak isto sa niektorí predstavitelia ,,avantgardno-experimentátorskej" 
skupiny voči zvolenému okruhu svojej umeleckej pôsobnosti dopracovali predsa len 
v poslednom čase k sústavnejšiemu, zrelšiemu pr·ejavu. Konštatujeme, že potr2ba mo· 
dernizácie, aktualizácie umeleckej výpovedt, ktorú prináša so sebou objektívny tlak 
vývoja, nezužuje sa u nás v "šťastných" prejavoch na problém jednostranného technic
kého experimentu, ale hl'adá sa prvok syntézy novosti v sématickej rovine s takou no~ 
vosťou v oblasti hudobnej lexiky a syntaxe, ktorá u každého' hľadajúceho skladateľa 
konvenuje jeho umeleckému raison ďetre a neprotirečí koncepcii diela. Treba podporo
vať diela, ktoré sú nové - ale v tejto novosti závažné - nielen objavnosťou detailov 
vo svojej stavebnej štruktúre, ale predovšetkým j ednoznačnou obsažno·sťou svojej my
šlienky i citovej. výpovede. Prirodzene, že mladší skladatelia, ktorl priniesli do sloven
s kej hudby veľa podnetov p ráve v lexikálnej oblasti, budú väčšmi inklinovať k presadzo
vaniu novosti v skladobných detailoch, hoci t áto nov<:>sť - v porovnaní so svetovým hu
dobným vývojom - dnes nie je nijako čerstvá. Dnes je s ituácia t aká, že slovenská hu
dobná tvorba, ak chce preniknúť zo svojej uzavretej' zóny a vydobiť s i v európskom 
hudobnom kontexte svoje isté čestné miesto, nemôže sa presadzovať momentami tech
nického expe.rimentovania, ale jedine silou a špecifičnosťou myšlienky, prenikavejš0u 
umeleckou analýzou človeka. 

Skutočnosť, že značný štýlove technický rozptyl cLnešnej sloven:Jkej hudby nie je me
chanicky totožný s jej generačnou š truktúrou, je veľkým kladom. Akokoľvek sa niektorí 
<;nažia u nás deliť skladateľov na exper imentátorských, tradicionalistických alebo synte_ 
tizu júcich a hľadať prednosti v tej alebo onej skupine, nemožno medzi jednotlivými štý
lovými tendenciami zastrieť akúsi skrytú. akoby filtrovanú, často neuvedomelú výmenu 
hodnôt a podnetov. Prirodzene, ž e u skladateľov s vyh:aneným hudobným myslením a 
pevne vybudovanými prostriedkami nemo·ž-no očakávať radikálnu zmenu smerom ku kraj
ným tendenciám, t ak isto ako u mladších skladatel'ov n ávrat celkovou koncepciou sklad
by k starým tonálnym prvkom. No existujú tu isté snahy o syntézu a tie vznikajú u t ých, 
ktorí sa neboja na pôde svojho vyhraneného štýlového zázemia voľne kombinovať s prv
kami naj-novších súčasných vymožeností alebo timbrovej hudby, čo sa u nás už napríklad 
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prejavuje u mnohých skladateľov. Prúd nových lexikálno-syntaktických podnetov ne
zaručuje síce ešte syntézu a umelecký výsledok diela, ale môže byť využitý sprostred
kujúcim, kombinačným spôsobom na inej pôde. 

To na druhej strane neznamená, že v štruktúre dnešnej slovenskej hudby prevláda 
~kási názorová alebo slohová tolerancia. Vä'čšie-menšie generačné napätie medzi skla
dateľmi alebo skupinami je tu celkom prirodzené, lenže nemá konfliktný charakter. ale 
formu istej súťaživosti medzi vyhranenými tenäenciami. Vidí sa, že toto napätie pôsobí 
na vývoj dosť stimulatívne, nie regresívne a podporuje ešte väčšiu diferencovanosť 
tvorby. 

úlohy, pred ktorými stojí sväz v období po III. sjazde, sú iste značne komplikované. 
Ich riešenie by malo byť postupné a hlavne naplnené požiadavkami každodenného tvo
rivého zainteresovania členov o sväzovú prácu, ale v praktickom, nie deklaratívnom 
zmysle. 

PROBLEMY TZV. MALÝCH FORIEM 

Proces funkčnej a zanrovej diferenciácie, objektívne existujúci v našej hudbe. viedol 
k roztriedeniu skladateľov a ich tvorivej problematiky do dvoch sekcií s nie celkom 
adekvátnym pomenovaním do akýchsi "komisií veľkých, resp. malých foriem". Pod ko
misiou malých foriem zvykli sme si rozumieť skladateľov, pracujúcich v oblasti tzv. ta
nečnej piesne, jazzu, folklóru, ľudovky, tzv. vyššieho populáru a pod. Je to oblasť už na 
prvý pohľad veľmt rôznorodá. Spoločné je jej však to, že zahŕňa žánre s veľkým spolo
čenským dosahom. Túto okolnosť sme opätovne prízvukovali, no zdá sa, že je načase pri
stúpiť i ku konkrétnemu analytickému hodnoteniu a formulácii účinných opatrení v pN· 
ropech ďalšieho rozvoja tejto oblasti. 

Na rebríčku spoločenského záujmu u nás práve tak ako temer v celom svete veľmi 
výrazne vystúpil spomedzi všetkých hudobných žánrov a druhov zábavnej hudby masový 
záujem o istý druh umelej piesne (či pOpevku) s tanečno vystrojenou rytmickou fak
túrou. U nás to z akejsi zotrvačnosti nazývame "tanečnou piesňou". Historický vzaté. 
vyvinula sa táto z tohto hudobného druhu. Svojím funkčným pôsobením a poslaním vsak 
už dnes dávno prekročila pôvodný rámec určenia. Tzv. tanečná pieseň z hľadiska spolo
čenského uplatnenia prqkticky zachádza do všetkých oblastí detskej piesne, vytláča tzv. 
"ľudovku", preniká do viacerých foriem spoločenského spievania a vtláča svoju pečať 
i oblasti - u nás, žiaľ, skladateľský málo pestovanej - tzv. vyšši,eho populáru. 

V celosvetovom meradle sa tento nástup nových tendencií začína pociťovať v priebe
hu päťdesiatych rokov nášho storočia. Boli to časy, keď u nás ešte dominovali vývojové 
tendencie tradičného smeru. Na istý čas ovládla prevažnú väčšinu domácej tvorby skla
dateľská orientácia tejto proveniencie, ktorá našla z interpretačného hľadiska najlepšie
ho tlmočníka vo zvuku veľkého akéhosi symfonického· orchestra. V žiadnom prípade ne
možno znižovať nemalý dobový prínos tejto etapy pre vývoj našej populárnej piesne. 
Ukázalo sa však, že z perspektivneho hľadiska boli neúnosne zanedbané aj mnohé mé 
možnosti, lebo. to spôsobilo nežiadúcu jednostrannú orientáciu tvorby. 

Táto skutočnosť sa veľmi plasticky prejavila najma v čase nástupu nových tvorivých 
sn v českom zázemí. Objavuje sa tu tvorba, ktorá prináša nové myšlienky v: textoch, 
oprosťuje sa od banality, približuje sa k životnej pravde, vyjadruje sa postupmi zdanlivo 
výlučnými a intelektuálnymi, ktoré však na druhej strane robi majetkom veľmi širo
kého obecenstva. Dokázala sa úspešnosť vzoprieť dovtedy vládnúcej konvencii. prepra
cov8'la sa z oblasti úžitkovej tvorby k este'ťickým zážitkom položeným na inej, vyššej 
rovine a prepašovala do "piesní všedného dňa" dnes u:;f povestnú onú "trošku poézie". 
Tvorba, ktorá všetky tieto požiadavky dokázala uplatniť v súlade s požiadavkou vyrovna
nia sa so súčasnými svetovými módnymi vplyvmi (oprostené melodickoharmonické mys
lenie, akcentovanie prostriedkov kategórie rytmu, ako i uplatňovanie nových ideálov 
zvukových a farebných) zakrátko suveré!nne ovládla pole. Všetko, čo sa nedokázalo vy
rovnať s takto formulovanými požiadavkami času, bolo odkázané na totálny spoločenský 
ústup. Tento postihol - okrem nepatrných výnimiek - i drvivú väčšinu súčasnej slo
venskej tvorby. Ironický nádych s vermt trpkou príchuťou dodáva tomuto javu skutoč-' 
nosť. že sa tak stáva v čase, keď práve táto hudba ako celok prežíva obdobie maximálnej' 
kOI!ljunktúry. 

Z hľadiska nášho akéhosi svífzového ,.kalendára" toto obdobie tesne predchádza obdo
biu II. sjazdu SSS. Z hradiska nášho sv:äzového kalendára to bol hádam aj celkom bežný 
(!kaz. 
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PLNENIE UZNESENí II. SJAZDU 

Pravd-epodobne krátkosť časového odstupu, ktorá zrejme negatívne pôsobila na mož
nosť okamžitej jasnejšej orientácie a zaiste i viacero ďalšieh vážnych dôvodov spôsobi
lo, že v materiáloch II. sjazdu nenachádzame dostatočne hlbokú analýzu vtedajšieho 
reálneho stavu tejto skladateľskej oblasti. Táto okolnosť sa prejavila i !!la formulácii 
sjazdových uznesení, ktoré síce priniesli vo všeobecnej polohe požiadavku vysokej ume
leckej náročnosti vedno s inými postulátmi, ktoré, nepochybne veľmi správne, ale pred
sa len - z hľadiska špecifických potrieb žánru zábavnej hudby - trochu jednostranne 
vystihovali jeho životné záujmy a potreby. Medzi nimi, ako to čoskoro nastolil sám ži
vot, na pOpredné miesto sa dostal záujem a snaha o znovuzískanie domáceho posluchá
ča, boj o podstatné prehlbenie spoločenského pôsobenia našej pôvodnej tvorby. 

Riešenie úloh, ktoré pred nami vyvstali po II. sjazde, premietnuté do každodennej pra
xe nášho sväzu, predstavuje potom už vlastne jedinú reťaz neraz dosť chúlostivých si
tuácií, vzťahov a ponaučení. Na jednej strane napriklad často elementárne požiadavky 
rozvoja tvorby sme nevedeli presadiť oproti záujmom diktovaným povedzme podniko
vým videním niektorej z inštitúcií, alebo na druhej strane nastoľovanie umelecko
l~eový~h záujmov naráža na problémy hospodársko-ekonomické. A práve v takýchto sú
nslostiach, ktoré vonkoncom neplatia iba pre oblasť malých foriem, pálčivo sa na povrch 
derie myšlienka a úvaha o nevyhnutnosti domyslieť akcieschopnosť a napokon vôbec 
i spoločenskú (a teda i politi>Ckú) vážnosť nášho sväzu. 

Bolo jasné, že úloha obnoviť spoločenský dosah našej tvorby, závažná pre sss· ako 
najvä~šiu ideovú inštitúciu, môže sa riešiť jedine vo fóre pripravenom s najvyššími 
ambic1ami odbomo~hudobnými, organizačnými a spoločenskými. Realizáciu I. medziná
rodného festivalu tanečnej piesne v Bratislave v júni 1966 treba považovať za logické 
domyslenie a vyvrcholenie tu načrtnutých úvah. Hodnotiac výsledky tohto podujatia, 
najmä jeho odraz na ďalšie dianie v tejto tvorivej oblasti u nás môžeme dnes s uspokO
jením zare·gistrovať skutočnosť, že SSS sa stal iniciátorom a je'dným z hlavných realizá
torov podujatia. ktoré zohralo kľúčovú rolu v riešení problémov hudobného žánru s mo
mentálne najmasovejším dosahom. Odstup času nás oprávňuje konštatovať, že sa tak 
stalo po prvý raz v histórii nášho sväzu, ako i v histórii tohto hudobného žánru. SSS na
ozaj účmným spôsobom prispe] k zvráteniu krízovej situácie v hudobnom žánri o kto
rom ešte pred nedávnom nejeden z nás hovoril ako o umeleckej periférii. Z hl'adiska 
?k_olnos!í, ktoré si y tejto tvorivej oblasti možno odmyslieť (silný vplyv. zahraničných 
slagrovych produkcií s častým predkladaním sa vkusu más, ako i komercializačné ten
dencie, s ktorých prenikaním sa v oblasti umenia, zdá sa~ čoraz častejšie budeme núte
ní stretať i u nás). treba obzvlášť podčiarknuť skutočnosť, že úloha reštauráci(> spolo
čenského dosahu našej tvorby sa tu realizovala s maximálnym ohl'adom mi zreteľ ume
leckej idey. 
Súčasný stav možno charakterizovať _týmito faktormi: 
a) popri normalizácii kvantitatívneho hľadiska vzniká v súčasnosti v oblasti populár

nej hudby u nás málo naozaj tzv. vrcholných diel, 
b) skladateľská orientácia je ovládaná snahou o postupné zvládnutie podneto·v súčas

~é~o sveto':ého vývoja. _Pri_ re~lnom posudzovaní tohto javu si nemožno odmyslieť 
tstu retardac1u ako log1cky dosledok pomerov minulosti, 

c) v tvorbe sa prejavujú črty neži,adúcej monotematičnosti (ľúbostná tematika) so 
zastaralým pojmovým, pocitovým a rcekvizitárnym arzenálom, 

d) javí sa dispropocionalita v rO·zvoji tvorby v jednotlivých drnhoch zábavnej hudby 
.(zaostáva napríklad tvorba z oblasti hudobnozábavného divadla, tzv. vyššieho po'
puláru a pod.), 

·e) citeľné nedostat ky sa prejavujú v oblasťi interpretácie atď. 
Z analýzy súčasného stavu vyplývaj.ú pr.e najbližšie obdobie asi tieto úlohy: 
a) p:ehlbe~e prc:fesiona:li~ác~e žáinru - pod čím sa ro'zumie jednak úloha vyTiešenia 

za_kladt_ly~h _?tazok spoJenych s proble'matiko'u začlenenia vyučovania špecializova
nych disc1p1Ln z odboTu "ľahkej, múzy" do rámca hudobnéh() školstva, jednak všetky 
ostatné_ vho_d_né cesty k. zvyšovaniu umeleckého m ajstrovstva a interpretov tohtd 
hudobneho· zanru s osob1tným ohľadom na kritickú situáciu v oblasti sólistickej vo 
kálnej reprodukcie, -

b) P_?dpo_ra stimulačných momenťov, ktoré by pomohli_ k propocionálnemu rozvíjaniu 
vsetkych_ dru~ov !ohto hudobného žánru, so zvláštnym zrete!' om na evokáciu tvorby 
hodnotnych l!terarnych predlôh k hudobnozábavnému divadlu. 
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c) dobudovanie Medzinárodného festivalu tanečnej piesne ako inštitúcie s trvalým 
poslaním v našej zábavnej hudbe, ako súčasti našej hudobnej kultúry, 

d) vytvorenie scény, hudobného divadielka či podobne, kde by bola možnosť perma
nentnej konfrontácie tvorby a každodenného styku našej pôvodnej tvorby s poslu-

cháčom. 

INTERPRETAČNÉ UMENIE 
Ak teraz chceme ana!ýzovať stav druhej veľkej tvorivej oblasti nášho sväzu, sloven

ského koncertného· umenia, musíme si uvedomiť, že pop::i spoločných problémoch tu vy
stupujú do popredia špecifické črty, ktoré si vynucujú presun akcentov i pri hodnoteni. 
Namiesto ideovoestetických a kompozičnotechnických problémov, ktoré trápia sklada
te~a pri tvorbe diela, stretáme sa so skutočnosťami, ktoré sú nemenej závažné a pálčivé, 
od problémov umeleckého majstrovstva na prvý pohľad síce radove nižšími. no životne 
dôležitými otázkami podmienok pre tvorivé uplatnenie. Pritom každ~mu, kto· sústavne 
sledoval činnosť slovenských koncertných umelcov v posledných rokoch, muselo byť 
zrejmé, že zásluhou aktívnych príslušníkov spomedzi všetkých generácií si naše kon
certné umenie upevnilo- postavenie v kontexte slovenskej i československej hudohnej 
kultúry. Aj keď to, prirodzene, je predovšetkým zásluhou umelcov samotných, nazdá
vam sa, že v tom je i kus práce sväzu, ktorý sa cieľavedome usiloval o vytvára;n.:!e 
predpokladov pre· kvalitatívny rast slO'Venského koncertného umenia. Nie všetky naše 
kroky v tomto smere sa nám podarili. Pre nedostatok prostriedkov sme napr. nemohli 
realizovať plánované recitaly. Popri zabezpečovaní účasti na celoštátnych prehliadkach 
sústredili sme sa preto na usporiadanie dvoch celoslO'Venských prehliadok v Nitre a Ko
šiciach. ktoré zrete.Yne potvrdili kvality širokého· kádra umelcov takmer vo· všetkých 
odboroch. Radi pritom oceňujeme, že mnohí naši umelci dosiahli vrcholné výsledky pri 
interpretácii súčasnej tvorby našej i svetovej. Umelecký rast príslušníkov sekcie kon
certných umelcov nášho sväzu vytvára predpoklady i pre ich všestrannejšie a veci na
šej hudobnej kultúry veľmi prospešné uplatnenie i vo svete. I tu sa v posledných rokoch 
dosiahol pozoruhodný pokrok, aj keď s celkovou intenzitou medzinárodného uplatnenia 
našich umelcov zďaleka nemôžeme byť spokojní. 

PRENIKAVÝ NÁSTUP MLADÝCH TALENTOV 

K naj:radostnejším stránkam štvorročného bilancovania nášho koncertného umenia 
patr í prenikavý nástup mladých. Môžeme, myslím, oprávnene konštatovať, že náš sväz 
nebol jeho tichým svedkom, ale že ho cieľavedome a sústavne podnecoval. Z našej ini
ciatívy uskutočnili sa dve ~prehliadky mladých koncertných umelcov v Trenčianskych 
Tepliciach, ktoré pre mnohých i z tých, čo dnes sú v našich radoch, znamenali začiatok 
umeleckej kariéry. Súčasne si však uvedomujeme, že príliv mladých talentov, ktorý -
ako ukazujú posledné úspechy na m edzinárodných súťažiach - bude mať čoraz väčšiu 
i11tenzitu, a to nás zaväzuje k tomu, aby sme sa starali ďalej o to, aby ani jeden z nich 
nevyšiel nazmar, aby sa neopakovali osudy ich starších kolegov, ktorí v období najväč
šieho ·rozvoja nemali podmienky pre plné rozvinutie svojich schopností. Nazdávam sa, 
že to je jeden z kľúčových problémov terajšej situácie, ktorý nemôžeme riešiť len vo 
vlastnej kompetencii, ale iba v s polupd.ci so všetkými zainteresovanými inštitúciami a 

ustanO'Vizňami. 
Práca s väzu v oblasti koncertného umenia doteraz vychádzala a bezpochyby i bude 

musieť vychádzať zo skutočnosti, že sekcia koncertných umelcov sa azda väčšmi než in é 
sekcie musí starať o umelecký rast svojich príslušníkov - i preto, že u nás koncertní 
umelci majú svoje občianske zamestnanie, ktoré veľmi často priamo nesúvisí s ich kon
certnou činnosťou, obdobne ako skladatelia, a núti ich venovať sa jej za cenu veľkého. 
vypätia síl a osobných obetí. Aj ked' neočakávame okamžitú zmenu v tomto smere. mu
s íme sa v budúcnosti väčšmi než doteraz usilovať o t u, aby sa naše podmienky pre tvo
rivú činnosť postupne zlepšovali. To sa týka i otázok honorovania práce koncertných 
umelcov najmä v rozhlase a t elevízii. Na tomto jedinom fakte však zreteľne vidno, že 
problematika umeleckého rastu bezprostredne súvisí s mo.žnosťou uplatnenia sa. Sekcia 

252 

AGENTÚRY A ZAHRANIČNE UPLATNENIE 

HUDOBNÁ VEDA A KRITIKA 

ko~~t~t~~:~~\!l~ž~e n~~=Z~0 slovenskÝc;. s~ladateľ_ov , _o hudobnej vede a kri tike, m ožno 
lógov nie sú nat~ľko objek~~e:~;:~~n~_a. ~oc; vy~ledkkly práce slovenských muzika..; 
umelcov treba k onštnto ť - ~ 1 a 0 .vor a s adate"ľov alebo koncertných 
výskum~. či už ide 

0 
Q hu~aob~~ ~=ó~~~-1e!~~~~~ks~ _v ?bla1s~ záh~ladn.ého muzikologického 

važné výsledky. To napokon vyjadruJe a. sku~ ~ og;u _a e o_ JStorwgraf!u, dosíe.hli zá
po prvý raz participovala na ce • ··. J ~ ocnos ' ze_ praca slovenskeho muzikológ a 
je do veľkej miery podmienený ~~~J;o~~~=~~~slov~n~ky~h skl~dat~ľov. I t~,;tto v:ostup 
na r ozdie l od koncertného umenia a o o n . e o po o enJa_ ":l.uzikol<:gov, ~~Icom vsak -
výraznejšie nezasiahla do muzil<.oloJ:c~é~o ed~k01 v ~omcozJcu -:- naJml~dsJa smena ešte 
rokov je okolnosť, že slovenská muzikológ · Jan:a.- ru ~u .pozttlvnou crtou uplynulých 
nrodnom fóre rôvnych ved.eck -ch o _Ia _p~ P• vy raz C!~Ta_vedome :ryst úpila na m edzi· 
partner schopný aktívne zasia~nuť :ga~~~acJ~ a ust~noviznJ. Osvedcila sa pritom ako 
t r ':ba_ oceniť aktivitu slovenských hudo~nÝe~Ja ~ktualn~ch_ ~ed~ckých o!á;;;.ok. .Napcko~ 
zacnych otázok, týkajúcich sa celej našej chu~~b coy ~rt :lesem kon~epcnych l organi-· 
v n ajaktuálnej šej z nich v oF k - ~~J u tury, a to S:J napriek tomu, že 
nemohli dosiahnuť zatial,' zása~~ejš~a~ý~yYd~avanJného stavu n'ašej hudobnej výchO'Vy, 

Uvedené tri bod n h • d k · _e y. tóvať to, čo sa m/av~ca~~ ~= · u ~':at: P~!!los slo~enskej muzikológie, chcú skôr akcen-
kladov otvor ene ho~oriť a · 

0 
J?~OZJtJvn_eJSle. Je vsa~ n;vyhnutné spolu s konštatovaním 

čakajú v budúcom období J Nav;~eKch u~ohtách, ktore. tuto oblasť našej hudobr.ej kult úry 
ťenzivňovať základný výskum p re ~o~y~eds e spo'?emem potre~~ ďal ej prehlbovať a zi:n-. • . ne~ m ame ovela !eps1e predpoklady ne:ž kedy-
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kol'vek predtým. Tým viac, že i pričinením sväzu sa sieť odborných muzikologickýc~ .pra
covísk rozšírila o hudobné oddelenie Slovenského národného múzea, povolané plmt po
slanie akéhosi Pamätníka slovenskej hudby. Na zlntenzív>nenie základného- výskumu má
me v súčasnosti dobré kádrové predpoklady, stále viac však narastá rozpor medzi '!_Ý: 
sledkam! vedeckej práce a možnosťou ju zverejňovať. I v tomto smere by bolo osozne 
skonkrétniť naše požiadavky a formulovať ich ako uznesenie sjazdu. 

POLOHA NÁZOROVÝCH STRETNUTÍ V DISKUSII 

K rozvoju základného výskumu však treba dodať. že jeho o,kruh treba oveľa výraz
nejšie než dosial' rozširovať i na otázky ~úča~nej hudb;y. ~ to zo všetkých.vaspek!<:v -
estetických, rovnako ako teoretických a htstonckcgenettc~y.c~. Bez toho !ottz nemozem~ 
dosiahnuť pokrok v druhej sfére, ktorá bezprostre~ne suvtsl s t_>raxovu 1 ~erspektl:-ra~ 
celej našej hudobnej kult~y. Mám ~a .m~sli analytick~ a ~~nottace s~údte o ~aše] su
časnej tvorbe. Ich absencia, resp. ctteľny nedostatok Je vaznym problemom melen ~u
dobnej vedy, ale súčasne sa javí i v tvorbe. Ak sme s~ . s týmto faktom doteraz znyer
novali preto, že i naozaj povolaným ~väzovala ruky zl?zttc~sť problematiky ~- neraz~ : ne
dostatok atmosféry potrebnej pre krttickú konfrontáciU nazorov a koncepcll, nemozet?~ 
sa s nlm uspokojiť natrvalo. Je pritom evidentné, že nároky na úroveň_ prá.ce! na Je~ 
mysliteľskú odvahu a originalitu, na presvedčivosť analýz a argumento:v su yelmt vysoke 
a že nie každý čo sa chce k veci vyjadriť, naozaj dokáže posuaúť n ešeme problémov 
dopredu. Napriek tomu, i za oonu možných chýb a ?myl<:v, yovažujeme za nevyhn_umé 
rozvíjať principálnu diskusiu a zápas názorov ako· e~nstenc~Y. prédpok~ad pre r.ozVOJ ~a
šej hudobnej kultúry. Dnes je t áto diskusia z pozicte tvortveho marxtzmu nahehaveJsia 
ako kedyko,Yvek predtým , pretože bez nej nemožno riešiť ani také naliehavé otázky hod
noty a hodnotenia, s akými sme sa dosial' stretávali. Tie sú totiž výsledkom procesu po
znania, ktoré sa .rieši nie abstraktnými úvahami a slohovými cvičeniami. ale konkrétnou 
analyticko-zovšeobecňujúcou prácou a zápasom näzorov. 

POPULARIZÄCIA OSTÄ VA POPOLUŠKOU 

Tretia oblasť kde treba sústrediť pozornosť a energiu slovenskej muzikológie, je širo
ká sféra apliko~anej muzikologickej práce, čím mäme na mysli oblasť pedagog.ickú, p~o 
pagačnú, osvetovú atď. Je pepochybné, že i t áto s pr~xou bezp!ostredne St_>OJená sfera 
vyžaduje si tvorivý prístup a iniciatívu. V našich podmienkach vsak vystupuJe do popre
dia elementárnejšia požiadavka, a to zvýšenie odbornej úrovne. Nik nemá v úmysle pau
šálne podceňovať výsledky tejto oblasti. nemožno však nevidieť, že medzí úrov~~u š~ič
kovej slo·venskej muzikológie, ktorej základňa je ešte stále veľmi 11zka, a medzt urovnou 
tejto spoločensky t ak významnej oblasti je priliš veľký rozdiel. Ani tu bezpochy~y nedo
siahneme obrat odrazu, musíme však cieľavedome robiť kroky, aby sa kádrové 1 pracov
né podmienky na tomto úseku sústavne zlepšovali. To, prirodzene, znamená sústrediť sa 
najmä na výchovu nových pracovnikov tak isto na filozofických a pedagogických kate
drách, ktoré produkujú príliš veľa priemerných, ba podpriemerných pracovnikov, kto
rých iba titul a nie odborná pripravenosť oprávňuje zastávať významné miesta v našej 
hudobnej kultúre. 

v období po doterajšom sjazde iste bude potrebné vera uvažo·vať aj o pr ehlbeni vnú-
trosvä.zovej činnosti sekcie hudobných vedcov a kritikov. Nazdávam sa, že podobne ako 
pracuj\1 českí kolegovia, bude možno aj u nás prejsť k diferencovanej činnosti na zá
klade rôzmosti odborných :záujmov. Činnosť našej komisie kritikov priniesla v t omto 
smere pozitívne skúsenosti. Ešte väčšmi však bude potrebné realizovať fakt, že táto sek
cia funguje vo význame vedeckej spoločnosti, aké v iných vedných disciplínach fungujú 
v rámci akadémie vied. To znamená, ešte viac než doteraz akcentovať také formy práce, 
ktoré budú prinosom pre rozvoj slovenskej muzikológie ako vednej discipliny. 

SPOLOČENSKÉ UPLATNENIE TVORBY 
Po spoločenskom uplatonení tento nevyhnutne neúplný pokus o načrtnutie hlavných 

výsledkov i problémov tvorivých oblasti, ktoré združuje SSS, viackrát celkom logicky 
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prechádzal do okruhu otázok, k toré charakterizujeme ako otázky spoločenského uplat
nenia našej t vorby. Nazdávam sa, že práve v súčasnom obdobi t reoa sa nimi veľmi vecne 
a dôkladne zaoberať, aj -keď si iste všetci uvedomujeme, že ide o taký zložit ý komplex, 
že v referáte a diskusii sa môžeme dotknúť iba niektorých jeho stránok. Našou snahou 
musí byť hľadať t ie hlavné - rozhodujúce. 

KTO JE "ĽUD"? 

Problematika spo·ločenského uplatnenia našej tvorby - tak skladateľskej ako koncert
nourr;eleck ej. čl m~:zi~ologic.kej - _;nie je predmetom našej pozornosti po prvý raz. Nie
ktore oblastt našeJ cmnostt sa s nou bezpr ostredne stretali vždy, a preto jej venovali 
sús.tavnú po:zo~nosť, iné len .sporadicky a zväčša neúčinne. Musíme však priznať, že sme 
nahehavost teJtO problematiky ako celok dlho nedoceňovali, pomýlení dobre m ienenou 
no nereálnou preds tavou, že v nových spoločenských podmienkach si t vorba takrečen~ 
automaticky ná'jde uplatnenie. V nádeji, ž2 tvorime pre ľud a bližšie neidentifikovaný 
súhrn ľu~í sme nedostatočne· prihliadali na zložitosť mechanizmu, akým sa spoločenské 
uplatnenie tvorby realizuje. Dnes sme sa dosta li do situácie, keď namiesto starého hesla 
aplikovať i v oblasti umenia celkom mechanicky na;jrô:znejšie tendencie bada't čo.raz zre
teľnejšie zásadu pomeru medzi dopytom a ponukou. To prakticky znamená forsírovať 
k~merčne výnosných, neraz celkom úpadkových for iem hudby, pod heslom masového zá
UJmu, a na druhej strane kvalifikovanie náročných umeleckých prejavov ako vec luxusu 
alebo koníčka, ktorého si majú zaplatiť tJ, čo na t o majú. 
. Obe st~n?~ská sú očivi~ne extrét?ne a škodlivé pre socialistickú spoločnost. Aby sme 
tch mohli .ucmne prekon~t, treba st teoreticky a v podobe konkrétnych člnov ozrejmiť 
P~.oblemattku spoločenskeho uplatnenia, primeranú spoločenskému poriadku, v k tor om 
ZtJe~e .. Z~e:ne zdôra~ňuj~e špecifičnosť socialistického l!šenia, pretože podmienky 
kaptta!tstickeJ hudobneJ kult ur y nechceme a ani nesmieme imitovať aj keď sa s takými 
t endenciami st retáme. ' ' 

ŽIJEME A TVORÍME V DIFERENCOVANEJ SPOLOČNOSTI 

. Bol~ by, vpriro~z7.ne, priveľa chcieť od toho r eferátu ucelený 'L'OZbor tejto problematiky, 
t ym VIac, :ze naJma vzhľadom na nové skutočnosti, ktoré zdôrazňuje vedecko- technická 
revolúcia, je celkom nedostatočné rozpracovaná. Obmedzfm sa oreto len na hlavné m o
menty. Predovšetkým: v socialistickej spoločnosti exist u je a (naďalej bude existovať 
rôznosť záujmov;- potrieb a postojov voči hudbe, čo samo osebe ?redpokladá funkčnú di
!eren~ovanosť rôznych druhov hudby. Bolo by preto zbytočné a naivné živiť ilúzie o tom. 
ze ~~rou hod_noty h~d_obného prejavu je jeho masový dosah. To však neznamená, že 
teraJS~ dosah J:Onot!tvych ~ánrov a druhov hudby je želateľný a raz navždy daný. So
ctahsttcká kulturna revolúcia sa programove usiluje zvýšiť a rozšíriť úroveň vkusu širo
kých vrstiev a tým vytvárať predpoklady pre vzrast pôsobnosti a j u náročnejších druhov 
hudb_y, uspôsobených _yyslovovať závažné, esteticky hlboko pôsobiace výpovede. Výskum, 
ktory sa u nás uskutocml lanského roku, ukazuje, že napriek relatívne obmedzenému do
~ahu umeleckej h~dby proces ro:š irovania jej záujemcov zrejme prebieha i u nás, a to 
1 navzdory tomu, ze ho takmer vobec nepodporuje hudobná výchova na školách. 

Spoločenské uplatnenie hudby musi ďalej rátať s t ým, že kontakt medzi skladbou a 
oo~~u_cháčom je veľmi zložitý a sprostredkovaný. Realizuje sa prost redníctvom siete me
dziClankov od koncertného umelca cez inštitúcie, prostr iedky masovej k omunikácie atď. 
V tejto rovine je možná a nevyhnutná aktivita sväzu, pretože t u v praxi treba realizovať 
zásady socialistic~ej. ~u~túrne~ politiky. Náš sväz po II. sjazde. začal cieľavedome spolu
pracovať s hlavnymt clanknmt v tomtc procese komu niko•vanta medzi t vorbou a poslu
ch~č?m. Tam treba nájsť súvis. Spomenul som už kladné výsledky, dosiahnuté v spolu
~rac~ s KDK. ~rvé kontakty sme nadviazali i s rozhlasom a viacerými inými ustanoviz
namt. Treba vsak konštatovať, že doterajšie výsledky absolútne neuspokojujú a vzhľa
dom na n~·~novšl v~voj sit~ácie, keď sa do popredia dostáva jP.dnostranný ekonomizmus, 
treba robtt niečo celkom mé. Znova sa treba veľmi inten:z:1vne zam~ať na konkrétne 
akcie y celej te jto zložitej sfére. Očakávame, že t u budeme veľmi 11zko spolupracovať 
s n?vym Poverenictvom SNR pre kultúru a informácie, ktorého ustanovenie vítame a 
spáJame s reálnymi nádejami a požiadavkami. 
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POTREBUJEME REALISTICKÉ STANOVISKO 
NAMIESTO ILÚZIE V SPOLOČNOSTI 

Možnosti spoločenského uplatnenia hudby sú však determinované aj tým, do ak~.J 
miery tvorba vychádza v ústrety reálnym spolc.čenským potrebám, prejavujúcim ~a 
v nových funkciách a existenčných formách hudby. Zdá sa, že v tejto sf€re sme príllš 
zaťažení predstavami o hierarchii žánrov, ktoré majú pôvod v 19. storočí, alebo :na dru
hPj strane nevidfme, že i z tradičných foriem hudby mnohé by sa mohli oveľa širšie 
uplatniť. keby sa im venovala sústavné pozornosť !napríklad živorlaca sborová tvorba). 
Považujem za syptomatické, že ešte stále nedoceňujeme význam a účinok takýchto žán
rov, ako sú filmová a scénická hudba, populárna hudba tanečná i na počúvanie, inštruk
tívna tvorba, tvorba pre súbory. Je priamo škodlivé, že práve v_ týchto masovo _pôso
biacich žánroch namiesto opravdivej tvorby tak často prichádza k slovu komerčne moti-
vovaná rutina a šablóna. · 

HUDOBNÁ VÝCHOVA - ZÁKLADNÝ PREDPOKLAD 
PRE SPOLOČENSKÉ UPLATNENIE TVORBY 

Spoločenské uplatnenie hudby napo,kon v rozhodujúcej miere súvisí s úrovňou hudob
nej výchovy. Týmto konštatovaním nechceme poprieť pôsobnosť ďalšieh faktorov, ako 
sú životný štýl, materiálne podmienky až po moment módnost i atď., ale iba zdôrazniť 
prvoradosť hudobne-j výchovy z hľadiska celospoločenského. Nechcem do zunovania opa
kovať náreky nad žalostným stavom tej to oblasti v krajine, ktorá ešte nie tak dávno 
p atrila k prvým na svete a dnes sa napriklad musí "pýšiť" smutným európskym prven
stvom v t om, že je jediná, ktorá nezabezpečuje nástrojovl1 výuku učiteľov všeobecno
vzdelávacích škôl prvého stupňa. Veľmi dôrazne namiesto toho by som i z tohto fóra 
chcel zdôrazniť, že otázka hudobnej výchovy sa v terajšej etape spoločenského vývinu 
stáva vecou eminentne celospolo·čenskou. Proces vedecko-technickej revolúcie v socia
lizme ·robí estetickú, teda i hudobnú výchovu človeka ::1evyhnutnosťou. Nie my muzikanti, 
ale celá spoločnosť musí mat záujem o to, aby sa naďalej celé generácie nezbavovali 
wojho prirodzeného práva byť účastnými na hodnot ách našej i svetovej hudby. Názory, 
podľa ktorých je umenie pre súčasného a budúceho človeka zbytočné alebo aspoň za· 
nedbateľné, ukazujú sa čoraz zreteľnejšie ako hlboko chybné, a to :nielen z hľadiska po
trieb estetického a mravného vývoja osobnosti, ale i z aspektu psychohygiény a zmyslu
plného, tvorivého využívania voľného času. Hudobná výchova ako súčasť estetickej vý
chovy na školách preto nemusí byť v rozpore s požiadavkou dôkladnej prípravy v tecp
nických discipllnach, jazykoch atď. 
Veľmi názorne nás o tom presvedčujú skúsenosti susedného Maďarska, NDR, pobalt

ských republík Sovietskeho sväzu a iných štátov - teda krajín. kde úroveň hudobnej 
výchovy prudko stiÍpa paralelne s rozvojom vedecko-technickej revolúcie. V terajšej 
situácii, do ktorej sme sa dostali najmä po školskej reforme z roku 1953, ťažko môžeme 
dosiahnuť okamžitú nápravu. Môžeme a musíme chcieť predovšetkým sami si ujasniť 
reáinu, perspektíve spoločenského i umeleckého vývoja primeranú koncepciu hudobnej 
výchovy a potom ju v spolupráci s orgánmi školskej správy i celej spoločnosti presa
-dzavať. Ak však chceme, aby si vážnosť tejto veci uvedomila celá spoločnosť, musíme 
byť o nej presvedčeni a aktívne pre ňu pracovať predovšetkým my sami. Prípad Spoloč
nosti pre hudobnú vedu ukazuje, že napriek iniciatíve komisie sväzu i my sami nesieme 
podiel viny na tom. že sa tu postupovalo· tak neuveriteľne liknavo a že sa strácal draho
cenný čas-nie pre -vedu, ale-·pre··hudobntí výchovu. 

Slovenskí hudobní umelci od chvlle, keď sa konštituovala m oderná slovenská hudba, 
vedeli, že \ existencia slovenskej hudby ako celospoločenského bohatstva jednoznačne 
závisí od úrovne hudobnej výchovy. Je preto načase, aby sme v tejto veci vyvinuli novú 
iniciatívu a dosiahli zásadný obrat. Odstupujúci výbor sväzu sa rozhodol predložiť vám 
n a vyjadrenie a schválenie osobitné memorandum k otázkam hudobnej výchovy, ktoré 
by tvorilo akýsi akčný program, záväzný pre prácu nášho sväzu aj ďalej, a dúfam, i pre 
zainteresované mim osväzové orgány. 

EKONOMIKA A UMENIE 

Hovoriť v takýchto širokých súvislostiach o problémoch spoločenského uplatnenia 
t vorby znamená skôr či neskôr dotknúť sa i háklivej otázky vzťahu hudby a ekonomiky. 
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l Vieme, že i v tejto veci sme názorove i v praktickej činnosti prekonali istý vývoj. Naša 
socialistická spoločnosť vo chvíli svojho vzniku prevzala nemalú, no veľmi dôležitú po
vinnosť materiálne zabezpečovať existenciu a rozvoj všetkých druhov a foriem umenia. 
Na Slovensku sa tento aspekt prejavil mimoriadne zn~teľne, pretože iba vďak tomu bolo 
možné za krátky čas dovtšit proces profesionalizácie slovenskej hudobnej kultúry. V ďal
šom vývoji vyšli na povrch :niektoré faktory, s ktorými sa sprvu nerátalo. Na jednej 
strane sa ukázalo, že záujem o náročné umelecké podujatia, ktoré slovenskému člo•veku 
ponúkala sieť našich hudobných inštitúcii, nie j e daný raz navždy, že môže' kolísať, ba aj "' 
klesať. V tom istom čase, keď sa v dôsledku komplexu príčin, ktoré tu nechceme rozo· 
berať, začal niekedy prejavovať pokles záujmu, v súvislosti s hospodárskymi ťažkosťami 
štátu vystúpila do popredia otázka ekonomičnosti prevádzky a hustoty siete hudobných 
inštitúcií. 

Problém ekonomiky sa pritom premieta i do ďalších sfér; dotýka sa dotácií pre kon
certy u vidieckych usporiadateľov, vydavateľstiev, prostredkov masovej komu."likácíe, ale 
aj hotelov a reštaurácií, zamestnávajúcich kaviarenských hudobníkov atď. Otázka vzťahu 
hudby a ekonom iky stáva sa takto jedným z aktuálnych problémov terajšej etapy a ne 
môžeme sa jej vyhnúť ani my na našom sjazde. Musíme opätovne zdôrazniť, že jedno
stranný ekonomizmus a komercializácia, s akou sa stretáme čoraz častejšie·, :nie sú rie
šenim tohto problému a nezodpovedaj11 neodmysliteľným princípom socialistickej kul
túry. Historický význam socializmu totiž spočiva práve v tom, že po prvý raz v deji
nách ľudstva chápe rozvoj umenia ako vec celospoločenského záujmu a z toho vyvodzuje 
i .nevyhnutnosť vytvárať preň optimálne podmienky. Vzdať sa tejto vymoženosti zna
mená vzdať sa jedného z principiálnych výdobytkov novej spoločnosti. Bolo by, pravda, 
naivné stavať túto zásadu natoľko abstraktne, aby sme nevideli, že socializmus môže 
robiť pre ume nie iba toľko, na ko'ľko mu stačia sily. Nie sme preto, prirodzene, proti po
žiadavke hospodárnosti i v oblasti hudby. Nesúhlasíme však s tým, že v praxi sa pod 
hospodárnosťou rozumie likvidovanie toho, čo sme už dosia! dosiah li. Je napríklad kraj
ne školivé, ak sa v krajoch a okresoch pod h eslom ú,spo·rných opatreni opäť podväzuje 
koncertný život, ktorý sme iba pred nedávnom začali rozvíjať. 

Naopak: musíme si byť vedomí, že slovenská hudobná kultúra ani za terajšieho stavu 
nie je dostatočne rozvinutá do šírky a značne zaostáva za úrovňou českých krajov. Stačí 
si porovnať napríklad sieť hudobných oddeleni ľudových škôl umenia alebo štátnych 
symfonických orchestrov. kde oproti 15 českým stojí jediné slovenské teleso. Nemôžeme 
preto súhlasiť nielen so snahami o· redukovanie doterajších foriem postavenia hudby, 
ale ani s pokusmi zmraziť terajší stav na neurčitý čas. Konštatujeme to s vedomím, že 
naše požiadavky muslme zladiť s možnosťami naš~j spoločnosti a že sa musíme snažiť 
c to, aby všetky hudobné inštitúcie pracovali účelne a účinne. 

FORMY SVÄZOVEJ AKTIVITY A OTÁZKY KOORDINÁCIE 

Problematika spoločenského uplatnenia našej tvorby, o ktorej som doteraz hovoril 
v rovine viac principiálnej, má však v našom svaze celkom konkrétnu podobu vo forme 
akcií a iniciatívy, ktorú vynakladáme v záujme našej tvorby. Nazdávam sa, že všetci 
viete o niektorých radostných výsledkoch našej aktivity, ako sú už spomínaný festival 
Bratislavská lýra, prehliadky koncertných umelcov, banskobystrický festival komornej 
tvorby atď. V uplynulom období sme sa usilovaii túto aktivitu systematicky rozvíjať 
prostredníctvom tzv. :námetových komisii. Aj keď sa ich činnosť ešte naplno nerozvinula. 
je ich osoŽnosť evidentná, a preto sa stotožňujeme s návrhmi, aby sa priamo v. štruktúre 
sväzu vyjadrila sústavnä starostlivosť o otázky spoločanského uplatnenia. Touto úlohou 
musia byť poverené špecializované komisie: kultúrnopolická, zahraničná, ekonomicko,. 
právna a dramaturgická. Veríme, že ich činnosť bude znamenať výrazný pokrok v práci 
sväzu smerom navonok 

Prostredníctvom komisii chceme usústavniť i spoluprácu nášho svS.zu s inštitúciami. 
nášho kultúrneho života. Na prvom m ieste chceme čo najintenzívnejšie spolupracovatl 
s novovytvoreným Povereníctvom SNR pre kultúru a informácie. od ktorého očakávame 
výrazné skvalitnenie riadiacej a o·rganizátorskej práce v celom komplexe našej hudob
nej kultúry. Pokiaľ ide o inštitúcie takého typu, ako je KDK, československý rozhlas, 
t e levízia, štátne hudobné vydavateľstva atď., osvedčuje sa nám popri komisiách zlože-· 
ných z našich a ich zástupcov i práca našich členov v ich umeleckých radách. Budeme 
i naďalej podporovať túto formu činnosti a odporúčať, aby sa tieto umelecké rady pra
videlne obnovovali výmenou doterajších členov za ďalších kompetentných predstavite
ľov nášho svjjzu. 
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Jedno však v súvislosti s p·roblémami spolupráce s inštitúciami nášho kultúrneho živo
ta treba dôrazne konštatovať - sväz v minulosti veľmi často prichádzal s iniciatívou, 
ktorá skôr prislúchala niektorej inštitúcii a nemieni sa ani v budúcnosti vzdať svojho 
poslania, totiž V: tom zmysle. á:b~ srn~ ?oli iniciá!orot;~ novýc~ dôležitých a~c.ií a ~ino:". 
No nemôže a am nebude suplovat za mych, pretoze nas orgamzmus hudobneJ tcultury Je 
dnes natoľko rozkošatený, že takéto suplovanie by sväz zbytočne zaťažovalo a príslušné 
i:nštit11cie zbavovalo možností uplatniť sa v rámci vlastnej kompetencie. Z našej strany, 
prirodzene, chceme - a dúfam, že aj účinne budeme - podporovať všetky o.;:ožné kroky 
a opatrenia, ktoré naše inštitúcié podnikn11 v záujme hudobnej kultúry. Nezabudneme 
však pozdvihnúť svoj hlas vtedy, keď ich opatrenia budú v rozpore s týmito progresív
nymi záujmami. 

Nazdávam sa. že veľkou priležitosťou a zaťažkávajúcou skúškou všetkých našich hu
dobných inštitúcií i našej spolupráce s nimi bude akcia, ktorú sme nazvali Rok slove~~ 
skej hudby. Na návrh nášho· výboru sa má uskutočniť v sezóne 1968-1969 a vyvrcholl~ 
p:rvým festivalom slovenskej ,hudby v Nitre .. E_'l."i _koncipo:'.aní myšl_ien~y ~ok_u ~lo~enskeJ 
hudby ktor.á sa stretla s velmi kladným prLJatim u nas1ch pol!tJckych 1 rtadiacJCh or
gánov: vychádzali sme za snahy demonštrovať výsledky našej tvorivej práce od chvíle, 
keď vďaka vzniku československej republiky začali sa klásť základy profesionálnej slo
venskej hudobnej kultúry. Chceme, aby sa Rok slovenskej hudby nest,al formálnou ak
ciou, ale počiatkom sústredenej a účinnej propagácie našej hudby. 

ORGANIZAČNÁ $TRUKTÚRA SVAZU 

Vážené súdružky a súdruhovia, 
problémy, ktoré som sa pokúsil načrtnúť vo svojom referáte. neraz presahujú kom~ 

petenciu Sväzu slovenských skladateľov. Vždy sú však bezprostredne spojené s našou 
tvorivou prácou a sväz ako ideová organizácia sa nemôže vyhnúť spoluzodpovednosti za 
ich riešenie. V poslednom čase sme na rôznych fórach veľa diskutovali o zmysle, cha
raktere a poslaní sväzu. Zdá sa mi, že nie náhodou sme sa vracali k poznatku. že medzi 
našimi záujmami ako tvorivými pracovníkmi a medzi záujmami celej našQj hudobnej 
kultúry ba celej spoločnosti je taká bezprostredná súvi;;!osť, že i naďalej musíme vidieť 
poslanie sväzu v tom, žel ako ideová organizácia bude zabezpečovať optimálnE' podmie:-1-
ky pre tozvoj a uplatnenie našej tvorby v súlade s vývojom našej spoločnosti. Nová spo
ločenská situácia sí však stále zreteľnejšie vyžaduje, aby sa vnútorná štruktúra i formy 
práce SSS prispôsobili zmeneným podmienkam tak, aby uvedené úlohy mohol splniť čo 
najúčinnejšie a k optimáLnej spok ojnosti svojich členov. 

Ak sa pokúsime zhrnúť výsledky predsjazdovej di skusie. ktorá sa uskutočnila v celej 
š írke (aktívy sekcií, v práci odborných komisií, na stránkach tlače i vo s väzových or· 
gánoch), ukazuje sa, že doterajšia štruktúra sväzu, jeho organizácia horizontálne (ústre
die - krajské organizácie), ale aj vertikálne (ústredný výbor - predsedníctvo - sek
cie - komisie) je vývinom niekde prekonaná, najma pokiaľ ide ohierarchiu jednotli
vých funkčných a organizačných útvarov v súvislosti s ich dote!'ajsou pracovnou nápl
ňou. Ukázalo sa, že trpí akýmsi prebyrokratizovaním, čo možno doložiť viacerými p.rí
kladmi. 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA A INICIATÍVA 

"Zabehané" formy uberajú ria iniciatíve funkcionárov a v členstve plodia nezáujem, až 
letargiu, p okiar ide o prácu vo svä1ze. Existujúci stav dáva málo možností pozití':neho 
uplatňovania iniciatívy a aktivity členstva. Jednotlivé návrhy dostávajú sa na zdlhavú 
a nepružnú anabázu administratívneho pokračovnia (komisie, sekcie, predsedníctvo, ús-· 
tredný výbor) a niekedy sa návrh výsostne odborne zahrotený stával predmetom disku• 
sie viac-menej neinformovaných prítomných. 

Sledujúc tieto hlasy, ktoré volajú po ozdravení, je potrebné vyvinúť úsili e o hlbokú 
demokratizáciu svazového života. Aby nezostald len pri proklamovaní h esla, treba sa 
pokúsiť, žeby sa reorganizačné snahy nerozplynuli v platonizme form alnych usporiadaní 
vecí, ale aby sme sa pokúsili zasiahnuť základňu ideového i ekonomického dosahu vnú-
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torného sväzového života. Zdá sa, že princípom nového usporiadnia by sa mala stať zá
sada, že skutočné ohniská sväzového života sú v sekciách. Vhodnými organizačnými opa
treniami a zásahmi do organizačného poriadku sväzu by mali byť vytvorené podmienky, 
a~y sekcie mali možn<>sť .svoju činnosť, zameranú špecificky odborne-tvorivo. riešiť do 
vsetkých dôsledkov. Ak by sa táto otázka postavenia sekcie ako špecificky odborne-idea· 
vého centra ukázala jasnou, myslím, je potrebné jej predstavu spojiť s vytvorením sys
tému strediskového hospodárenia a sledovania plánu čin_"losU podľa sekcií aj v ekono
mickej oblasti. 

Takéto rieš~nie by dalo základ k novej automatike sväzových rokovaní i hospodárenia 
a pôsobilo by obrodzujúco najmä v zmysle zvyšovania iniciatívy v aktivite členstva 
i funkcionárov sekcií. Absorbovali by značné množstvo administrovania a oprostili od 
neho sväzové orgány. aby konečne mohli začať fungovať ako skutočné orgány riadiace, 
ako orgán.y vytvárajúce koncepciu. Uvoľnil by sa priestor pre skutočne ideóvé riadenie 
sväzu. Podľa doterajšej praxe totiž vel'ká časť problematiky, s ktorou sa zaoberajú svä
zové orgány, mohla by sa v novom usporiadaní bezo zvyšku riešiť v sekciách. 

NOV Ál KONCEPCIA ORGÁNOV SV ÄZU 

Myslim, be·z diskusie treba prija.ť názor, že vrcholný sväzový orgán v období medzi 
sjazdami - ústredný výbor - by mal vykonávať vrcholnú funkciu riadiacu, kontrolnú, 
byť najvyšším odvolacím miestom, sledovať plnenie sj.azdových uzneseni a dávať podne
ty pre zá~adné koncepčné riešenie špecifických okruhov problematiky. Ak by sme túto 
zásadu prijali, napovedalo by nám to veľa aj pokiaľ ide o kádrové zloženie takého ústred
ného výboru. 

Predsedníctvo by v intenciách ústredného výboru pokračovalo v dotváraní a uskutoč~ 
ňovaní koncepcie námetov prostredníctvom spolupráce svojich členov alebo prostred
níctvom špecifických komisií stálych. zriadených pri ústrednom výbore pre jednotlivé 
okruhy problematiky, alebo komisií zostavených ad hoc. Ďalej by predsedníctvo vykoná_ 
valo funkciu koordinátora súčinností sekcií navzájom a zaoberalo by sa celosväzovou 
problematikou, ktorú prináša b,ežný deň. Ak chápeme predsedníctvo v tomto duchu, 
z logiky veci vyplýva, že kádrové musí byť vybavené tak, "rezortne", aby jeho zloženie 
obsiahlo základné piliere sväzového života, a to sú pr·edstavitelia sekcií a predstavitelia 
komisii. 

Pri realizovaní myšlienok predtým uvedených do štruktúry a organizačného poriadku 
sväzu vynoria sa nám požiadavky na značnú náročnosť u funkcion3rskych kádrov, u ta
jomníkov svä~u a sekcií. Myslím, že by bolo správne, aby všetci boli považovaní za svä
zových funkcionárov, na ktorých leží hlavná záťaž riešenia sväzovej problematiky. 

Otázka vzájomných vzťahov česko-slovenských mala by byť pojatá do štruktúry a or
ganizácie SSS spôsobom, ktorý vylučuje formálnosť tohto vzťahu a v organizačnom po· 
ľiadku by mala byť zakotvená myš lienka s tarostlivosti o zodpovednosť Sväzu českoslo
venských skladateľov za rovnakých podmienok pre tvorivú prácu a jef spoločenské 
11platnenie na Slovensku. · 

(Medzititulky: redakcia SH) 

. ' 
VYSLEDKY SÚŤAŽE O HUDOBNO-PUBLICISTICKÉ DIELA 

vypísanej SHF a redakciou SH: 

l. cena L. BURLAS: JEDNOTA A VÝVOJ V DIELE EUGENA SUCHOŇA 

2. cena J.HATRÍK: OPERA A DNEŠNý ČLOVEK 

3. cena R. MACUDZINSKI: SLOVENSKÄ KLAVÍRNA TVORBA 
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KONCERTNA A DIVADELNÁ KANCELÁRIA 
B R A T 1 S L A V A. L EN l N G R A DS K Á 5 

l l 
T1tl. 

\' l!ttH•l..• .. tiM 1 16.noTftbra 1966 

Le41alaY K u p k o Y 1 č 
yadúc1 &dru!enia HUDBA D~A 

t. ;- 17544/ 66 

v,., "oncart aarulenia Hudba dndl<a 
,. Jmub-1 1967, a r a t i • l • .. 8 

AatrOY' 54 

L 

v á!ený sd druh !Cupkodč, 
potvrdzujQil$ príjem Váilho listu zo dňa 7, t, .. a doTol\ljt me 

si Vá= oznám1e !e yýDor náilho Kruhu priateľov ko~ornej hudby sa uBDiQ
~o l nezaraďova~ zásadne žiedne takéto súbory, ktorých počet presahuje 
obvyklý rállee komorných súborov. ~o as týka plánu komorných koncertov 
!<PlCH na tlito s ezónu j e u! nHmentteľný • práTe priOr!IVIlj""'" pl6& <falilej 
~ ezÓey l%7 /6B,Koncert združenia HUDSA DN~KA by s a moho l real1zova1: Y 
tejto sezÓne u! len ako mimoriadny koncert fi nancovaný SSS alebo v ..-laci 
9HS 1967.·0dporúčame Vám preto,aby ste sa obrátili na tieto inJtitlici a, 

~iadame Vá•, aby st e t oto oznáaenie vzali láakrro aa Yedo
sie a ostávame s pozdravo• 

' 

Pravide-lných návštevníUcov krmcer.tov H!.fdby dme~ka iste p;e
kvapila skut-očnost. že túto sezónu sa sub?'r na prcwidelnych. 
zimných 

1
prehUad!kac.h nepredsta-vil . . V Bra!~~lcwe sa _praktt~ky 

.odmlčal pred verejnosťou už od mm~l~ro~nydh Bra:!.tslavs~ych 
hudobných slávonosti. Ba k de-tu vznilf-lt GJ _oba'?_Y· c~ _s_a_ subor 
nero.z,padol. Na jeseň síce prenikli zpr11!Vy o uspesiT!om uc~'l'lkorva: 
'11Í na Varšavskej jeseni. ale to bolo všetko. čo sa brattslavsky 
po·sJucháč dozvedel. Vysvetlenie p~ až ~6rpia list~ •. ktmý 
KDK zas.lala L. K.upko,vičovi, umeleckemu veducemu a di·ngento
vi Hudby d neška. Súbor, ktorý tak úspešne s.plŕíat úlohu spro
stredJkovateia medtzi pos~ucháčom a súčas.nou hudbou. zrazu ne
má podmie.nky a možnoot.i .v B.ratis:lcwe koncertovať. P.reto sme 
sa L . ,K;u;pkoviča spýtali na príč~y ~ohto ~tavu ~ na perspek
t~vy v budúcno~ti. Rozl~ovo-r odhc_:lLl n~:·':fore negah_Vtne momer;ty 
našej kon.certlr!ej po;lii:~ky, ktoryoh ucznoJc sa zre]me nedotyka 
iba súbcoru Hudba dneška. 

Nechce KDK vedome útočiť na dramaturgickú líniu skrývaním sa za ekonomicko- or-
ganizačné problémy? Je to vskutku iba vo financiách? ~ 

Nemožno hovoriť, že by naše k oncerty vzhľadom na. _Počet účinkujúcich b oli zvlásť 
náročné. KDK po dohode s nami dotovala hono~áre na~1ch _konc_ertov stabi~n~u .sumou 
2000 Kčs; ak sme potrebovali viac, m useli srn~ S I_ zohnat penia~e m~e. J~ m ozne, ze KDK 
prlliš n evíta dram aturgiu našich koncertov. Upnmne p_~v~dane, necuduJe~ sa ~omu. Je 
to pr!rodzen é. Koncerty tohto typu všade na svete n arazaJÚ na podobné ťazkosti. Vonku 
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je rozdiel snáď len v tom. že súbory nie sú natoľko viazané na pomoc štátnych podni
kov, keďže existu je veľa súkromných dotátorov. Dnes však otázka nestojí tak, či t ieto 
koncerty chce alebo nechce KDK. Otázka stojí tak, či Bratislava má mať koncerty tohto 
typu al ebo nie. Ak je to priveľký luxus, koncerty sa konať nebudú. Ak pristúpime na to, 
že t ieto k oncerty sú pre spoločnosť užitočné, budeme musieť prijať záväzky, ktoré z toho 
vyplývajú. 

Ako si v tomto prípade predst avujete organizáciu? 

Ot ázka j e preto zložitá, lebo sa dá riešiť len s celou koncepciou organi)':ácie nášho kon
certného života, k torá je celkom zlá. Podstatne ťažisko slovenského koncertného života 
leží v koncertoch na vidieku a vo výchovných koncertoch. Sumy, ktoré náš štát dáva na 
túto činnosť, sú peniaze vyhadzované oknom. Hudba sa tu často nanucuje ľuďom, ktori 
ju vôbec nepotrebujú, a k tomu ešte väčšinou hudba nie príliš náročná. Rozpor vzniká 
tým, že koncertné organizácie stavajú túto činnosť ek onomicky na temer rovnakú úro
veň ako koncertnú činnosť v kultúrnych centrách. Ekonomické danosti nút ia 
koncertných umelcov, aby mali čím menší záujem o seriózne koncertné akcie 
v kultúrnych centrách a aby čím viac cestovali a dosť bezvýznamne zahadzo
vali svoje s chop nosti. Výsledky tejto nerozumnej politiky sa o pár rokov iste 
citeľne prejavia. V dnešných podmienkach na ňu doplácame napr. my. Pr1 
dnešnom systém e odmeňovania nie je m ožné koncert nášho typu naštudovať na serióz
nom profesionálnom základe. Koncertné organizácie by mali podľa ná-ročnosti koncertov 
vytvoriť ich kategorizáciu, ktorá by ekonomicky zvýhodňovala vystupovanie v kultúrnom 
centr e. Povediac celkom k onkrétne: za výchov.ný koncer t umelec môže dostať napr. 100 
korún. Ak absolvuje v jednom záťahu napr. 10 takýcht o "výchovných" koncertov, jeho 
finančný efekt je 1000 Kčs. Nemusel si nič pripraviť, nepodstúpi! žiadny umelecký zápas, 
j-e imúnny voči krit ike, ktorá na týchto koncertoch nie je; okrem fyzickej námahy, s po_, 
jenej s cestovaním, nič viac do koncertu neinvestoval. Ak pripraví koncert napr. v Bra
t isfave, musf ho veľmi dlhý čas seriózne pripravovať, pretože je nútený realizovať tu 
oveľa náročnejšiu dramaturgiu; aj keby zaň dostal 1000 Kčs (čo je celkom nepravde
podobné), hodinový efekt jeho práce sa dá vyčísliť sot va v halieroch. Opäť bod, kde "de
mokratizáciou" dosiahneme opačný výsledok. 

Mienit e sa vyrovnať nejakým spôsobom s týmito problémami? 

Keď podmienky nemôžete zmeniť, musíte sa im prispôsobiť. Hudba dneška nemôže 
robiť koncerty doterajšieho typu,* keďže nemôže zaručiť t aké profesionálne výsledky, 
ktoré by opráviiovali jej existenciu. V budúcnosti chceme p rogramy našich koncertov 
sústrediť. hrať met:tej diel, no len tie umelecky najzávažnejšie, a to s čo najminimál
nejším počtom účinkujúcich. Na jeseň chystáme napr. k oncert, kde uvedieme len 2 diela, 
Qbidve rozsahom dlhšie, ktoré budú interpretované malým počtom hráčov. Naše ťažkosti 
b y mohli vyriešiť i "koncerty pre závody" , pr avda, trochu iného typu ako sa pod tým 
obyčajne rozumie . 

Čo si pod tým predstavujete? 

V j úni minulého raku sme predviedli vo Viedni recitál z troch skladieb Stockhausena. 
Koncerty tohto typu organizujú však na Západe aj rôzne iné nehudobné podniky. Vystú
penie si u nás objednala istá pomerne významná viedenská banka. Koncert sa konal 

vo vlastnej koncertnej miestnosti banky, bol len pre pozvaných (s vylúčením verejnosti ), 
po ňom bola v priľahlých miestnostiach recep cia, a to veľmi okázalá. Podniky, ktor é nie-· 
čo znamenajú, sa tak ýmto spôsobom i kultúrne prezentujú napr. pred klientmi a:-p-od. Sú 
to väčšinou podniky, ktoré majú na t ieto účely oveľa viac peňazí než vlastné k oncertné 
agentl1!ry. Niečo také by bolo iste dobré aj u nás, pokiaľ by si kultúrnosť riaditeľov na
šich podnikov i takúto reprezentáciu vyžadovala. 

Myslím si však, že doterajšia forma činnosti súboru predsa len vykázala pozitívny prí
nos zo spoločenského hľadiska. Súbor prinášal pre diváka podnetný zdroj informácie, 
koncerty mu pomáhali na vyššiu bázu rozhľadenosti a vzdelanosti. Pozornosť a nadše
nie u publika iste nebolo snobského pôvodu. V tejto s úvislosti si spomínam na výsledky 

* ide t u o typ koncertu, kde sa hrá i viac kratších skladieb s pestrým nástrojovým ob
sadenim. 
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čitateľskej ankety o obrúbeno~ti skladieb, kde boli bad3:teľné výsledky ohl~ov a d_~jmov. 
aké vystúpenia Hudby dneška u poslucháčov zanechah. Ako sa vy pozer;ote na ctnnosť 
súboru v predchádzajúcich rokoch? 

Naša doterajšia činnosť v súvislosti so spomínaným na~~~zuje pohľad pomer!~e pestrý, 
, no sám m ám dosť hrejivý pocit, keď s?ommam na d~teraJSlu p~ácu ~udby dn~sKa. V B~a

tislave _ ktorá by mala byť pre nás vzdy hlavnou zakladňou_ cmnos~1 -:- sa nam podan~ o 
vzbudiť publicitu, o akú sa v r ámci komorných konce:toy marne. us~~ u~~ napr. KD~. lv!a 
me svoj ich fanúškov a naše koncerty vyvolali rezonanc1u v ove1a str~tc~ geograftck ych 
proporciách, než sme si mysleli. Keď som bol napriklad pred dvoma. r:::>Kml v _Darmstadt e . 
pre kvapilo ma, koľko ľudí o nás vie, koľko pozornosti sa nám pod~r_tlo _vzbudiť. A netr:~a 
zostať v Darmstadte - už preto, aby si t o niekto nevykladal pr1h s uzkoprso - fanus
kov máme od Moskvy a Leningradu až po New York a Illinois. Ne_treba t?, _sa~ozrej~~· 
preceňovať, no ťažko ma niekto prin~ti, aby SOIJl to úplne P?dc;noval. Nas_a cmnost Je 
pomerne dobre zaznamenaná. Nase vykony a nase ~ramaturg1c~e názory mame }lahran~ 
na dvoch samostatných gramoplatniach, na dvoch ďalšieh \)latwach sme_ spoluúcmko~ah 
a mohli by sme toho mať ešt~ oveľa viac, mnohé výkony sú zaz~amena<ne v rozhlasov~ch 
archívoch, a to nielen v bratislavskom. Nebolo toho veľa, ale meco sa predsa len podarilo. 

Iste s ú aj v súvislosti so zahraničnými cestami podobné ekonomic~o-~rganizač~é pro
blémy ako doma. Mienite sa od nich odbremeniť zmenou dramaturgickeJ koncepcie pro.
gramov pre cudzinu? 

So zahraničnými koncertmi máme najviac problémov. Nemáme inštitúciu, ktorá by nás, 
lepšie povedané mňa - odbremenila v organizačných starostiac!: (Pragokon~ei't; a ~DK 
sú v týchto oblastiach - bez irónie - úplne n eschopné ), ponuk by bolo aost. Mame 
však a j problémy dramattrrgicke, všade by od nás chceli domácu tvorb~.: a my do~~py 
žiadnu nemáme. Každá skladba m á iné obsadenie a j e neúnosné ťahať hraca po po!ovtcke 
Európy pre desať minút hry. Organizačné problémy :·iešime tak;, že si vyberáme súkrom-: 
ných impresáriov. (Mimochodom, neviete o nejakom schopnom človeku? Zarobil by st 
dosť). 

Je možné usilovať sa o nejaké ideálne zlepšenie v budúcnosti? 

K tejto otázke by sa azda mohli vyjadri~ iní ľudia, kto.ri t ýmito podm!enkami _ di,sp~
nujú. Samozrejme, každá činnosť závisí m elen od podm1enok. Od .nábOJa, ktory ludta 
v sebe majú, pretože táto vlastnosť j e špecificky ľudská ( slovo "ľudský" n~~y_slim ten
toraz pejoratívne) a vyt vára a pretvára podmienky. čo bude a ako ~>Ud~, zav1s1 <:,d ~oho, 
koľko e nergie budú vedieť objaviť v sebe tí, ktorí to robiť chcú. To Je vsak zbytocne ne
jako predvídať. Dajme sa prekvapiť. 

Zhováral sa Ľubomír Chalupka 
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Medzičasom sme dostali zprávu, ž.e súbor Hudba dneš· 
ka uskutoční niekoľko koncertov v Nemeckej spolkovej 
republike. Okrem vystúpenia vo Frankfurte a niekoľkých 
nahrávok pre rozhlasové spoločnosti predvedie aj sklad
by, ktoré pod vedením Karlheinza Stockhausena skompo
nuje osem vybraných skladateľov v rámci prázdnino
vých kurzov v Darms tadte. Dúfajme, že tento s úbor 
dostane raz príležitosť "hosťovať" aj v rodnej Bratis
lave. 

l 

SLOVENSKA (POKRAČOVANIE 
Z MINUL~HO čfSLA) 

l 

KLAVIRNA TVORBA 
RUDOLF MACUDZINSKI 

a OD POČIATKOV NAŠEJ MODERNEJ HUDBY AŽ PO SLOVENSK~ NARODN~ 
POVSTANIE 

v prvom desaťročí nášho storočia sa narodili (v chronologickom poradí); Michal V i
l ec, František Bab u še k ( 1905-1954), z~ umelec J'ndoyít R ajte r , ná-

. -roan ý umelec Alexander M o y z e s, Rudotr M a c ~~. Kornel S c fi f m p l. 
Jozef Gr e š á k, národný umelec Eugen -s u c h o n, Teodor Hi r n e r . lch!iiľá11SJe d~ 
la, ctastočne ešte zo študen tských rokov, ObJavih sa uz pred roRom I9j(f: Vilecove Baga
tely, op. l . v roku 1923, neskoršie (1938) preprac()vané, Macudzinského Dve romance, op. 
6. v roku 1925, Moyzesových Sedem klavírnych skladieb, op. 2. v r okoch 1926-7, ktoré 
skladateľ r. -1942 dotvoril na majstro·vské dielo našej literatúry Sonátu e mol, op. 2. 
z konzervatoriálnych začiatkov ....Eug.ena Suchoňa pochádza vera klavírnich skladieb: 
z roku 1923 Pochod pezinského-~- :lfveho klubu;-Valse !ento a cyklus červená ruža, 
1924 Introdukcia,-19.25. Tragédia, 926 ve nokturná, Vila a . faun, Intermezzo capricdosO>, 
Prvá suita, Lístok do pamätníka, eň bez slov a[nedokoncenf klavírny J<oncert~-
Pierot a Colombína, 1928 Prelúdium a Adagio. V roku 1926 zloží Alexander Albrecht So
natínu v 3 častiach pre 4-ročnú hru a 1927 hlási sa iba 16-ročný Ján Cikker svojou prvou 
klavírnou skladbou, Sonátou e m ol, op. ll. V tom istom období vznikli na východnom 
Slovensku Grešákove menšie skladby a 1928 jeho Sonatína. I známa tt•ojica orchestrál
nych dirigentov prispela menšími prácami: uvádzame Babuškovo Prelúdium, op. 8., Raj
terových Päť skladieb a Malú suitu v starom s lohu, Schimplove drobné skladby a 4-ruč
nú malú suitu v starom štýle. 

Druhé desaťročie XX. storočia dalo slovens kému národu niekoľko významných skla
dateľov: sú to podľa rokov na·rodenia zaslúžilý umelec Andrej O č e n á š, n árodný ume
lec Ján Ci k ker, Karol EIb e rt, šimon Jur o v s k ý (1912-1963), Július K O• w a l
s k i, Ladislav Ho l o ub e k, Jozef • Kr esá n e k , Július Let ň an, zaslúžilý umelec 
Dezider K a r d o š, Ondrej F r a n c i s c i, Tibor A n d r a š o v a n, Bartolomej U r b a · 
nec, Tibor F.r e š o. No vráťme sa k pog:orovaniu 30-tych rokov a sledujme sfubný vý
voj_klavírneLiite~túry, á~ostupne vznikala v tomto medzníkovom obélobí. Alexander 
Moyzes obohatil r. 19-:fotiäsu tvorbli'lfivertlmentom, op. U., venovanym buducej manžel
ke Marte Bfezíkovej; nachádzame v ňom jasné impresionistické prvky a v 4. a 5. sklad
be koncertne-jazzové obrazy pod.fa módy vtedajších čias. Dr uhá skladbička "Do školy" 
uvádza vtipným spôsobom v nrotiviku ostatných piatych taktov, do akej to školy autor 
myslí : a'- c''- a'-dé"-m.í"-a', teda na miesto svojho pôsobenia. 17-ročný Ladislav Ho
loubek píše v tomto roku prvú klavírnu skladbu, označenú neskôr ako I. sonáta. Z nasle
dujúceho roka 7aznamenáme Suchoňovu Malú monotematickú suitu, op. 3. V pôvodnej 
podobe: Prelúdium- Arietta (v A dur!, resp. záverečný fakt fis. mol) - Scherzo odzne
la často z tunajšieho rozhlasu, aj vo vysielačoch Berlín, Zagreb ap., no ani rukopis ani 
nahrávky na vtedajšie m~kké d ecelity sa cez vojnové obdobie n ezachovali, takže skla
dateľ spamäti rekonštruoval dielo za pridania veľkolepej Passacaglie a záverečnej krát
kej Reminiscencie na úvodné Prelúdium. Dnes je Malá suita s passacagliou obľúbeným 
koncertným číslom našich klaviristov a pritom jediným klavírnym dielom národného 
umelca, ktoré nejestvuje aj v majstrovskom znení pre veľký orchester. Z roku 1932 po-. 
chádza Moyzesova Jazzová sonáta, op. 14, čís. 2. pre dva klavíry, ktorá stopercentne splá
ca dlh módnej línii v tvorbe európskeho Západu v týchto rokoch, a Kowalskéhq inštruk
tívne skladbičky Z ríše bábik. 
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v roku 1933 vznikla Sonatína op. 12, čís. l. Jána Cikkera, písaná počas pražských štúdií 
u prof. Jar. Kfičku a dodatočne zinštrumentovaná s názvom Symfonietta, op. 16, čís. 2 .. 
d'alej Prvá klavírna suita Andreja Očenáša, nazvaná Prvé listy, z čias II. a III. ročníka na 
bratislavskom konzervatóriu, Dve klavírne skladby Dezidera· Kardoša vytvorené tak isto 

} 

v konzervatoriálnej triede prof. Moyzesa, a Štyri klavírne kusy Júliusa Kowalského. 
( rJlC, V ďalšom roku komponuje Rudo.If Macudzinski svoje Valse-lml!roml!tu op. 1~ .. IJre klavír 

a .~ orchester, venovane man:ze1lre-syívír1IälmosoveJ, prvú k~antnú ~K a4!bu s or
' c l1eštft)lff'v našej klavime;í tvoi'fi'e.'PriffiiiEfu na symioniéi<ôinkon:certe Osvetovéfui sva;
zu o ~'ôdiioti Alexander Mo~es _v Ltdovych novinách takto: "Autor_!!_P~!!filo se tu vy,-
~~~o P!:?.~oncertrt1'1U~íf"Si!esttÝ.!U...2 _!!o~!'e pc_>sazenýrn ~rť!_v~em orche_s
tFäffiím-;-i l{ilyz n_e]~IL!l~esoiihlasttl_ ~ E-~!yrov_p!!!iosh JlleZ! stylef!i ~slechtlle Sl_llc_>~mm . 
a symfonickym." 1934 vzmKlääfKardoso·va l. smta, OlJ. 1., teraz naJma v reiJertoan Jeho 
dcery-Uäiiietf,Símona..JuOl.l\Ského Fúga a Klavírna suita, op. 2., veno-:a1_1á Michalovi K~ri
novi a ním nahratá na SupraiJhon 3870-V. a Holoubkovo, op. 9. Preludxum, passacagha a 
toccata. Rok 1935 je významný v klavírnej literatúre Suchoňovou Baladickou suitou, op. 
9., poctenou Bellovou cenou mesta Bratislavy. Aj keď svoj u víťaznú cestu · svetom robila 
ako symfonické dielo, zostáva navždy pilierom klavírnej tvorby tohio desaťročia, štan
dardnou vizitkou celej elity našich pianistov. Podobný význam nedosiahli Cikkerove Va
riácie, op. 14., IJráca z pražských štúdií u V. Nováka, ani Moyzesova Fox-Etuda a Imp
romptu, op. 14, čís. 1., ani Kowalského Sonatína a Päť malých predrte.sových skladbičiek 
zo spomenutého roka. 

Najbližšie roky až po obdobie Slovenského štátu vykazujú klavírne skladby ~~~~ené 
so štúdiom .n.!!..Jlla~trovskej škole v Prahe najmä u VW~zslava Nováka: Očenášova Fúgi'r 
~íma suita, Elégla~fa Kre~nka a Kardošova Druhá suita-;-op. 5., ktorá sa 
stiila často hraným dielom v programoch mladej g~nerácle. najmä jej tretia časť Gro·
teskný pochod. Dalej treba spomenúť Sonatínu Júliusa Letňana a Bagately, op. l. Michala 
Vileca v terajšom definitívnom znení. Počas druhe' svetov~_v_2jt!y __ @jay yiú.sa..no:\':é-me·-
ná v klavírnej tvorbe, hlásia s_l!_l<_slovu ročiiik'Y. sklad~teiQY_narode!!Ý""~ -Po 1929:....Q!<!__ 

' Ferenc z y, Marián I v an k~ v i č, _ l\firoslav K ofín e_k,____Mn _ ZJ m~ E! f.:, __ _!'~v~
Z i k-á,- Ivan - -H-ŕlfsó'VS~ -f:-;-_ Ladislav ~Ru rl a s, _,\1il~ v á k, Narcisa_ D on á t o-
v á;-'rifior---~n á a-ko'Vn, Pavol š im U. Roman B e r g e r. - · ~ .. 

V prvých povojnových rokoch zrodila sa Miniatúrna suita, op. 7. Tibora Frešu. efektná 
prednesová skladba menších technických nárokov, Cikkerove dve skladby V samote, op. 
16., neprávom akoby obchádzané našimi interpretmi, Očenášov' cyklus Poľné kvietky, 
určený pre mladých klaviristov, tri jazzové sonáty Karola Elberta, ldoré sú, pravda, na
šej verejnosti temer neznáme, a harmonicky pútavé i klaviristicky dosť vďačné Variácie 
na vlastnú tému od štefana Moyzesa, bratanca národného umelca A. Moyzesa. Najvý
znamnejším dielom tohto vo~vého· obdobia je ,!dkkeroXQ ~g}}.C~~o, !tP~O. p_r!_~la:~-

y 10 .o~-est'eri!Ji~!!;1Iovou cenou a venované ~vl M~~'!_z~em_u: Je t?-l!:~L 
klavírny l<oncert v naseJ hudobnej tvor6e, ak odlihadneme od nedokoru:_elly~h p~ac _po- . 

~ dobnéhodrul:iu z ·pera'""'člV'Oc mäJsfrov Moyz~Suchoňa. Vynikajúce dielo nastúpilo~ 
ihned'Vi'fáznú- ce"stu pi}celom l<oň'Onente; nahrávka Súpr~äphon DV 5183, ako aj tretia 
časť skladby na portréte národného umelca Jána Cikkera pre Gramofonový klub DV 6208 
jej zaručujú pennanentné šírenie p() svete. Taktiež z roku 1942 pochádza Cikkerova 
utešená Uspávanka, quasi novodobá kópia Chopinovej Berceuse, písaná pred Vianocami 
pre priateľa dr. J. Haluzického ako blahoželanie k narodeniu tretej dcéry. V naS;ledujú
cich dvoch rokoch vzniklo ešte svojrázne Intermezzo Ota Ferenczyho, prepracované 1957, 
a pianisticky vďačné Scherzo Jozefa Kresánka. 

4 OBDOBIE PO OSLOBODEN! 1945 
-~ojnových 'rokoch sa klavírna tvorba len nesmelo rozprúdila. Zaznamenáme pre
dovšetkým -ocemišóVilfaiitá'ZiU- PTúst;-K't'lffii vo svojej pocKmUi'iíej modernosti priam 
odzrkadľuje hrozivé dojmy prekonaného obdobia a súčasne sa oslobodzuje od romantic
kých nánosov, zaťažujúcich - na rozdiel od ostatného európskeho diania - veľkú časť 
našej hudobnej tvorby ešte v polovici XX. storočia. Nahrávka Očenášovej fantázie vyšla 
na štandardnej platni Supraphon 3877-V. Podobný nový ráz nájdeme v Karrdošových 5 
štúdiách op. 15., menej presvedčivo v Némethovom Capricciu alebo v Holoubkovej Dru
IÍej sonáte, op. 36. Jozef llosinský tvorí vo svojej nitrianskej idyle Plastické obrázky, op. 
153. (Veselá nálada, Frenézia, Melódia zimnej nedele, Jeremiáda, Divertimento), 4-ročné 
Scherzo, op. 159. a Slovenské paberky, op. 190. Z roku 1947 spomeňme ešte Ruský tanec 
Tibora Freš u a Koi'inkovo Lento tranquillo a Furiant. 
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_B~~48, politicky_ pt;e_nás...tak význa~~Ýd!!roval naše· kl.a.x1rqgj tvorbe rvý veľko-

• l~EX. (v roz~!l-~~h-a ~l!oé~zd!! tro~h!! preE;!,!P.Onovaqý) kl_~vírlly_koncert: xonce?r
_d mol'""F!_an~sk~. l!ab!!§ka, ak sa pozeráme na_ Cikkerovo Concertino predsa len ako ná 
koncertan~ne dxelo ~ orchestr?m v str~ej dlžke. Je obdivuhodné, že dirigent a bývalý 
~O~l§.t_a B~busek takto uplne vycerpal kom endmm moderneJ kläVirtshckeJ tech
niKy a rytmickeJ mno o varnos 1 1 omp 1 ovano·sti v jednej majstrovskej sklaabe. Náš 
naJp o neJs! s. a~ateľ v_ o<lbore klavírnych kompozís!l_Ján Zi,m~redsťavuJe sa v tom_ 
to roku zattaľ Naladamt, op. 2. a prvou Sonátou, op. 'i., ktorá az na markantne sucho-
11ovsk.~ intonáciu prezrádza mimoriadny skladateľský talent mladého tvorcu. Ih::t E'ď v na
sledUJUCom roku _.Ere~;iedol Zim~e,!._!!!!_šeL!,erejnosti~voj_!._klavírny koncert, op 5. 
zroJarl!Jll8 pocha zaJU este Kardosove Bagate y, op. 18., ktoré si zakrátko ztskali sz-~ 
všetkých mladých i starších klaviristov a tvoria dnes j.eden zo základných kameňov slo
venskej literatúry pre klavír (výber na platni Supraphon 3890-V), Cikkerove Dve sklad-
by pre mládež, op. 27. (Mamička spieva, Malý virtuóz) a Sonáta B dur Miloslava Koi'Inka. 

S~ovenská tvorba pre dv~ klavíry ožíva roku 1949: zrelý majster Alexander Albrecht 
nap!sal, Humo~;sku s ~~dtlt~lom Výlet_ do .dažďa s hrmavicou, Ján Cikker prepracoval 
SVOJU ďaleko-sm~~o ~blubenu Slovensku suxtu, op. 22 na koncerhtú úpravu pre 2 klavíry 
a Rudolf Ma~udzms~u pr~ekomponoval pre potreby vlastného klavírneho dua sonátu pre 
harfu a klavtr na Divertimento, op. 23 A (Allegro monotematico, Romanca, Valse-Imp
ro~tu?. ~ýzn~amným prírastkom sólGvej tvorby sú Tri skladby Frica Kafendu: Amulet, 
Vecerna_ I?~ese.n, Na prelome. Prvé_ dve vyšli na malom fonnáte Supraphon OSA 014501, 
no_ v edtcu !eJto_ pl_atn~ sa s.tal zriedkavý výrobný omyl: na druhej strane so správnou 
etiketou Vecenta ptesen zneJe znova nahrávka prvej strany, teda Amuletu. Tretia sklad
ba .N~ P:elo~m~ ~e kompoz~č~ým vrcholom v klavírnej !vorbe majstra Kafendu a obsahuje 
vehm ?_arocne u!-terpr~tacne prob!émy: Mladý Pavol Simai prejavil svoje nadanie zatiaľ 
v kratstch fonnach (Fuga, Invencta, Pteseň, Scherzo, Impresia a i.). 

~ _ In~I!irovaný komorným orchestrom, utvoreným Václavom Talichom popri jeho činnosti 
sefdtngenta Slovenskej filhannónie, _doiil..Simon Jurovský Mierovú symfóniu pre kon
~e~tný_~~x!t; -~sláčikový orcheste; ;. Dielo je vo svojoiífobSälluprotil{Jaaom K Ocená- -
s_ov~~ f~ntaz~t PI us.ť: ~sklada te_ zaouifol na hrôzy vojny a pozerá s a optimisticky do šťast
ltveJS~J b'!ducn~sti. Stefa~ N~meth-Samorínsky ~pravuje 20 slov~>nských ľudový~h nie!=:ní 
pre ~~lov~ klavtr_ !'~e ml~dez a ~udolf Ma~u~zmski_ obohacuje literatúru pre 2 klavíry 
<J nov~ ~racu ~artacte a fuga ~a ternu ~-I. <;:a_Jkovskeho op. 30., v ktorých spracúva tému 
neobycaJne znamu a obohranu (hlavnu mysltenku klavírneho koncertu b mol) . z roku 
1950 treba _ešte_ spomenúť Sonatínu Ivana Hrušovského, Desať drobných skladieb, op. 237 
Jozefa Rosmskeho. ,A_ tu už vyleteli prvé lastovičky novš.ej, najmladšej_g~nerácie našich 
s~l~,!lt~fov, nar?den~ch po roku 1930. Ich zoznam: Juraj P os pí š i l , Miroslav Báz--
-~ 1 k, IlJa Z el Jen K,!,. Jozef Ma l o vec, Lä<lišľävK'il]K o-v-i -č;--nu·š-an~-a r-ri-rr-o
. (! rr,-Iv~n ...ľ a r~eter K ?l~ an, Tom~- I!.!:JU!..e r Iván K.Q.ifj]li~Jozef S ix :;
_t a, . JJHl U .... H at r 1 k, Igo·r Ba z It k. V bežnom roku zaznamenáme dve variaénédlela 
Miroslava Bázlika. 

<f NasledJijú~ rok 1951 otvára Zirnmerovo veľa diskutované Concerto grosso op_. 7. pre 
...--- ~!a sláčikové orchestre a bicie nástroje. Skladateľ sa snaffi týmto dielom 
vymanrt z dtkt~eno este~ Zdanova !- rom94íf__ilil< sa vläšme "stal v· Jed

_n_o~~~rr-~- ~~!eE:~o~anom~ u_ na~ naj okrok~~~ a ;skutoč.!!!L.!!!o_emfm aut orom. 
Ostatne;m-vmxy, ~ova Meditácia na Pagammovu t ému a transkripeia Beethoveno
v_:j huslovej romance _D dur, Vilecova Fantázia na valčíky Franza Schuberta Schuber
tt~da, oľ .. 15~ pre klav~r a ~~chester. On.~reja Fra•ncisciho inštruktívny cyklus Pionieri 

11n -klavtr~ a "Drobnum "Marrana- 1vatľkOvRa, nemali· -pullobný -význam. -

V ďalšom prehľade bude azda najspravodlivejšie uvádzať diela vzniknuté v tom-kto
rom r?~ podľa ab~cedné~,? poria~~u. _!llien ic~ autorov. Tvoria totiž súčasne temer štyri 
generacte. skl~~atelov, pnc~om kt;Jterxa dobreJ a zlej hudby sa vzájomne prelínajú, cel
kom ~o~hhad~JUC od_ sP.olocenske_~? ohlas_u ~ významu priebojných experimentov naj
ml~dseJ skup1~y, naJ!ll~ v zahramct, oprot! vtac-menej tradičným skladbám osvedčených 
maJstro·v stars1ch rocn1kov . ..- ll . _l -t-l 1 

- " , 
__ ~ - ~rite.- /"P'/">>-y ._, /U<.~~'--" ?r~~v/1.. .~, , 

.. .!'~.~~952, obdobie krátkozrakého., dogrpatizmu, ké'ď ešte obidvoma nohami sto
Jl_lll;e na .~danovovs ých tézach socialistickeho realizmu (Kolman, Kupkovič a ich vrstov
niCI tnaJU 15-16 rokov; no onedlho sa vera zmení počnúc 20 sjazdom KSSS a vyústi 
v búrlivé .doháňaní: zameškaného vývoja -~vetovej hudobnej t~orby a vzájomného obo· 
zn:'m~vam~ .s aktu~~;Inym stavom kompoztcných smerov). Prírastky jasne odzrkadfujú 
~rladnucu hntu noveJ tvorby: staručký Alexander Albrecht píše Dvanásť drobných skla-
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dieb s výslovne mladými názvami (Hudbe zdar, Malý Janko, V diali, Pastiersky tanec, 
Radostné budovanie, Svadobná hody svrčk(}V, Vo veselej chyžke, Začiatočník v tanečnej, 
Dokonalý tanečník, Zmdka sa, Noc, Nástup do rannej práce), podobného rázu je Miloša 
Kofínka cyklus hudobných obrázk(}v zo živ(}ta maléh(} chlapca Fer~ncl<ove let o, tak isto 
Macudzinského, op. 36. Zo života pionierov s okate dobovými t itulka::ni (Túžba alebo Sen 
o šatke, Pioniersky sľub, Na májovom sprievode. Beh o PPOV, P,cniP.rsl~y dom Kl. Gott
walda, Na jarnej brigáde, Odchod na spartakiádu), Németh-Šamorínsky k uvedenému 
radu pripojí ešte 14 drabných skladieb Malý začiatočíífk, okrem toho obohatí však kon-_ 

<certnú literatúru o veľmi účinnú Slovenskú raesódiu a o lií'íffimezzo pre klavír. Michal 
Vilec dokoncUJe svoje Preludiä, op. 16. a sotva 2lí-rocny Ilja Zeljenka. prejavuje talent už: 
v študijných prácach (Capriccio, Scherzo, Intermezzo, Pastorale, Bagately). Plodný Jan-
ko Zimmer v~tvára z dojmov baníckej brigády svoj druhý klavírn konce t o-:-m:-našť'-
-~!_kolep: Tatr~o msplrUJU k prvej1; · · mo n zvom op. ll.), ktorú v ďalšom 

roku z1n trumen Je na mohutriy učmok symfonického orchestra. V zmysle spomínanej 
,.línie" Sväzu skladateľov vznikajú jeho malé formy, op. 13., "10 detských skladbičiek", 
autorom nahrané a sprievodným slovom spojené na platni Supraphon DM 04135. 

J. roku 19dspomeňme najprv Ciacconu a fúgu Ladislava Burlasa a štyri skla~by Šimo
na Jurovského Z detského raja. Rudolf Macudzinski píše rozsiahle dielo re klavír a. 
orchester Variazioni olimpiche, .op. ., v ryc na an lC hymnus Mesomedesa venu e· :po jednej charakter~. _ e ~-varmcu az e novodobej Olym iáde od at~ns e ~~~ až ~O> 

_ j)'FtrOlftiD • o studiJnych Cias na V M poc a za ona ma, op. 2. JuraJa Posptsiia. Na -
významnejšia novinka 50. rokov vôbec s ú Suchoňove Metamorfózy s podtitulom " pät va-· 
riácií na vlastné témy", kompendium novodobého klavh'neho zvuku. a pôsobivej pasážo-· 
vej i akordovej techniky. V neskoršej podobe pre veľký symfonický orchester majstrov
s.ké dielo vynieslo autorovi ďalší titul laureáta, štátnej ceny Klementa ~ottwalda a čo
skoro nastúpilo cestu s lávy cez koncertné pódiá celého sve ta. 

Rok 19Si. \prináša našej verejnosti Sonátu h mol Miroslava Bázlika, d'alej vynikajúce 
pianistické dielo Jäna Cikkera Tatranské potoky, tri koncertné etudy (Potok a vánok. 
čo mi potok rozprával, Potok a búrka), ktoré nielen dávajú dojímavé svedectvo o hlbo
kej láske autora k slovenske'j prírode, ale predstavujú ideálnu obmen u v myslení nášhO> 
~, .oročia k släv.nej Smetanovej etude Na brehu moi'ském. Július Letňan p·rekvapuje So
nácou, ktorá najmä v lyrickej s trednej časti uplatňuje pekný slovenský kolorit. Najväčší 
úspech medzi klaviristami má Očenášov cyklus Nová jar, op. ll - osem skladieb, inšpi
rovaných dvoma poviedkami Ľuda Ondrejova a venovaných Michalovi ~(arinovi, dáva 
pianistom každej vekovej skupiny vítané interpretačné možnosti a pre svoje janáčkov
ské zafarbenie stretá sa vždy s vefkým ohlasom u obecenstva._Ján Zimmer si aj v tomtO> 
roku udržal štandard v troch nových k~clL..dielach: zaznamename prvú Sonátu pre 

· a va klavíry, op. 16., Rapsódiu, op. 18. p_r:._e klavír a orchester vo forme val'iäcil§Q_ záyereč_. 
n~gou a 'I.'rí"Dfelu"diá:Op7 20., nOre sa :1Qie.r:az:::zg::žfui1liki.Q.YlCh skfit.dieb az!!,l!.....!)ll,j~ 
~iac presa..!!_il~a!ich kJ&YicisJ:o 

V bohat~m ~e folkloristických skladieb pre umelecké ľudové súbory píše Tibor 
Andršovan 955 j Cigánsky tanec pre dva klavíry. ktorý je akoby na rozhraní koncert
nej a úžitkovej tvorby. Miro Bázlik pridá k svojim dvom variačným dielam tretie - šes·t 
variácií, Macudzinski vytvára strednú formu Sonatína monotematica op. 35. (Prelúdium -
Meditácia - Fúga) a výnimočne nadanÝ. Dušan Martinček označuje Rapsódiu pre klavír 
_a orchester skromne opusovým l. Németli-S"amorinsky dol<oncuje Sonätu s obsahove 
hodriotnejšou 3. casťou (Toccata a túga), Rosinský zvyšuje úctyhodný počet svojich 
opusov už na 242. (Veselá predohra, Intermezzo) a 241. (Malá Ekloga), Tibor Sládkovič 
c:kladá Desať variácií ~ J:än Zimmer prepracuje dvojklavírovú sonátu, op. 16. na Concer
tino pre klavír a sláči o - orchester o . 19. 

R. 956:hednostranná orientácia stalinskej epochy ustupuj_!!....]Q.!!rálgemu náhľadu na 
~pe_rimentáln~čiasto~e div!!,kÝ v;ýyQj zá_eadnej_hudb . Najmladšia generácia sldada-:· 
tefov ziskava vplyv a uznanie, teh učitelia a ešte stmí musia sa skôr-neskôr do určitej 
miery preorientovať, aby ich tvorba neostávala na písacom stole. Predposlednou klavír
nou _skladbou Alexandra Albrechta je Capriccio, prepracované zo štvrtej variácie je~ 
ho Symfonických variácii pre trúbku a orchester. Bagately Miroslava Bázlika P·aleta ne
prezrádzajú ešte st.opy nových smer(}V, viac prvkov súčasnej hudby vykazuje op. 27. 
Dezidera Kardoša Klavírne skladby pre mládež, najmä tri interpretačne dosť náročné 
z nich (Prekáračka, Humoreska, Toccatina). Nevyšliapané cesty nastupuje Peter Kol
man (Tri miniatúry), 17-ročný Ivan Konečný (Dve bagately), Jozef Malovec (dve So
natiny) a Dušan Martinček v Troch prehidiách, op. 2. Andrej Očenáš čerpá v ďalšej svojej 
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s ui te Mladosť, op. 14. zo spomienok na junácke roky (Idyla, Detské hry, Dievčenský ta
nec, Vrchári idú) a Ivan Parík prekvapuje novým prístupom l<u klavírnej kompozícii 
v svojej Rapsódii a v d'lojklavírovej skladbe Noc. Neocemtefným darom pre mladších 
a starších klaviristov je Suchoňova rozsiahle dielo Obrázky zo Slovenska. písané, pravda. 
<.šte v tradičnom štýle majstra: obsahuje vlastne šesť cyklov, resp. cyklických skladieb 
(Maličká som, Keď sa vlci zišli, Preletel ·sokol, Sonatína, Horalská suita, Sonata rustica) 
progresívnej obťažnosti od stupňa nižších ročníkov ĽŠU až po zrelý stupeň t echniky 
i prednesu. Ako gramofonový celok vyšli cykly v neskoršom autorovom prepise pre 
rôzne, najmä sláčikové súbory, posledný v orchestrálnom znení ako Symfonietta rustica. 
iba Horalská suita venovaná pamiatke Vít. Nováka v klavírnej pôvodine na platni Su
praphon DM 5709. Z tohto bohatého roka ostáva nakoniec Fragment sonáty Pavla Šimaia 
(jestvuje aj vo verzii pre 4-ručnú hru), ďalej jeho skladba Mŕtvi ... a druhý diel vo ve
rejnosti medzit~Q§llabehaného cyklu Tatry Jána Zimmera. 

. _Rok 195U nasledujúce sa ukážu ako nemenej bohaté na :;;; výtvory klavírnej lite
ratúry. Rad-radom sú to Albrechtova inštruktívna práca Desať skiadieb pre 4-ručnú hru 
na témy piesní a riekaniek zo zbierky J. Krasku (inštrumentované tiež pre sláčikové 
kvarteto alebo žiacky orchester), Koncertná etuda a Moment musica! Miroslava Bázlika, 
intímnou a citlivou dušou koncipované, a preto veľmi rozšírené Akvarely Jána Cikkera 
Co mi deti rozprávali. No vrcholn~m dielom tohto roku je Ferenczyho Capriccio pre kla- > 

vír a orch t er. Táto ďlJt"eraz nleostatočne ocenen(llovmrftfEatnla ~ ~vojou p1anistic 
_kou faktúrou, svoJraznou ms · u men ac1ou a naozaj novo o ym sk adatefskS·m postu
~pom-me"dz~; prilflag!Jé 1Clav1rn~ koncerty 2U. storocta. libor Frer.o o6ohaiil tvorbu pre 
~O o cyk ~s V etsl<eJ tz6ietke, Ivan Hrušovský absolvoval Moyzesovu kompozičnú 
t riedu na VSMU Klavírnym koncei"torn a Derld:er-Karno~rpoa~ 
aeťonn-rrsRladby-prenizsl streaný stupeň (Pochod, Tanec, Valčík). Mladý Ivan Konečný 
napísal Variácie, Dušan Martinček Poému, op. 3., neskoršie pomenovanú na Sonátu čís. 1., 
a Alexander Moyzes venoval našim klaviristom koncertnú skladbu v 4 častiach Zbojnícku 
,t:a~~skal ruffi'iovaným pre racovaním"lOII<lonshc;.; ch seen re ru:. 
dové kolekttvy.;,. o nasl pianisti pr sa u UJU, ze Je o uz pred desiatkami rokov nacrt
nu.tý koncert pre klavír a orchester musel zatial ustúpiť dvom koncertom pre iné ná
str oje, pre husle a začiatkom r . 1967 pre flautu. Ako vítanú náhradu prijala naša pianis
tická obec Klavírny koncert Németha-Ša!!torínskeho, ktotj, však vcelku nevybočuje ďa
~!i,_o_od znameho stýra autora. ADdrej rfcenas o6dar1l mladu generáciuďälšou suitou Ob
rázky z baJI, ~ožil opus 251, Sonata prima, Bartolomej Urbanec Tri ro
mantické kusy (Jarné prelúdium, Elégia, Burleska), ktoré sa pekne udomácnili v kon
certných programoch, a konečne Jän Zimmer Conce,rto pre klavír bez orchestra, op. 23. 

l 
q f'fi> ~a záver desaťročia zaznamenáme Holoubkov cyklus pre pokročilých mladých klavi• 
~'f rlstov Detské hry a radosti, posledné klavírne dielo majstra Frica Kafendu Variácie a 

fliga, kde jednotlivé obm-eny témy r eprezentujú rozličné štýlové obdobia hudobných 
dejin, Dve skladby Ivana Konečného, Macudzinského Dve bagately, op. 44. pre 2 klavíry 
(~ druhej - ~cherzo - je aj verzia pre husle a klavír), Martinčekove Tri prelúdiá a 
!ugy, op. 5, a Jeho Sedem koncertných etud, op. 4., obsahujúcich zaujímavé nové pro
blémy klavírnej techniky, Némethove menšie inštruktívne skladby (najznámejšia Dia
lóg) a jeho Improvizáciu na slovenskú ľudovú pieseň, Očenášovu Baladu, Rosinského, op. 
252. (Sonata seconda) a op. 253. (Sonáta pre klavír alebo harmónium), prvé kompozície 
(Dve fúgy) mladého Jozefa Sixtu, Pavla Šimaia Sonátu, suitu Zo Slovenska a Perokres
by, Sonátu a Suitu z dielne Ilju Zeljenku a Zimmerov tretí Koncert pre klavír a orchester 
op. 29. 

Osobitne z rok~eba vyzdvihnúť Toccatu Ivana Hrušovského 4-ručné Tance a 
s pevy Júliusa Letňana, Macudzinského cyklus Obrazy z výstavy Juta' Nemčíka po sto
()áCh kpt. Nálepku, op. 47. (Potôčik v Smižanoch, Matka kpt. Nálepku, Ján Nálepka, Na 
šírej Uk.rajine, Pri DanHoviči, Na brehoch Dnepra, čierny domik, Ovruč); s úvislá verzia 
tejto zbierky ako prekomponovaný celok je pre violu a klavir. Významné miesto v tomto 

.J?ku mä Klaví~ny k?ncert,~. I!R·_ 20..An.dr!ljiLO_Un~ ktor' o redčasnom úmrtí na'le -
Jle~tativne 1 kvantít~ mterereta slovenskej klavírnej tvorb Miloša Váňu 
.!t~(!jjôjho _ ovolaného sólistu..:. Juraj Pospíšil prispel- do bilän'Cie uplynulej"Kaptto y 
dielom Monology, op. 10., Pavel Ztka Serenádou, Menuetom a Gavotou a konečne Jän 
Zimmer druhou Sonátou pre dva klaviry. 

(DOKONČENIE V BUDÚCOM čiSLE) 
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Kto nemá rád hudbu, nezasluhuje si na
zývať sa človekom, 

kto má rád hudbu, je len polovičným 
človekom, 

kto sa jej však venuje, iba ten je celým 
člo·vekom. · 

GOETHE 

Nespočíva pri výchove človeka to najdôle
žitejšie v hudbe? Ved' časová miera a har
mónia tak výborne vnikajú do vnútra du
še a vrývajú sa do nej čo najhlbšie tým, 
že prinášajú so sebou usporiadanosť a mo
rálnosť, a k tomu vedú aj človeka, ked je 
správne vychovaný; ked to tak nie je, ve
die to k opaku. 

PLATÚN 

Hlavná otázka je, či máme alebo nemáme 
pri výchove použiť hudbu a ktorému z tých· 
to troch ciefov slúžiť: vzdelaniu, zábave 
alebo morálnemu životu. Bude správne, ak 
hudbe priznáme všetky tieto účinky. Z to
ho vyplýva, že hudba je schopná ovplyv
niť určitým spôsobom duševný stav člo
veka; ked' je toho schopná, potom je jas· 
né, že ju musíme poskytnúť mládeži a 
vzdelávaním ovplyvniť jej etiku, a to o· to 
viac, lebo hudobná výučba sa hodí pri.ro
dzeným danostiam mladého človeka. Mladí 
fudia pre svoj nezrelý vek sa nepodrobu· 
jú nijakej veci dobrovoľne, ak im nespô
sobuje radosť; k podstate hudby však pa· 
trí pôsobiť radosť. 

ARISTOTELES 

Hudobná výchova má dorastajťlce pokole
nie utvárať tak, aby popri iných hodnotách 
prijala aj hudbu ako základnú životnú ná
l>lň a bola ju schopná zachovaním hudob
nej kultúry udržať a ďalej rozvíjať. 

R. MUNNICH 

Domnienka, že hudba je výrazom lát kove 
určenej predstavy, ktorú nájdeme mimo 
hudby, viedla k obsahovej a výrazovej es· 
tetike. Podľa tejto hudba uspokojuje po
slucháča len vtedy, ak mu pri počúvaní 
hudobného diela priblížime určité obsaho
vé a látkové asociácie, i keby boli len cel
kom naivné, konkrétne alebo popisné ako 
v char akteristickej skladbe, ktorá ilustru
je jazdu na saniach v lese alebo - orga-
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nickejšie vyjadrené - v symfonickej bás
ni, v ktorej môže poslucháč navodené ver
ké pocity pomocou pripojeného progra~': 
lepšie identifikovať. Priemerný posluchac 
je výrazovou estetikou vychovaný k tomu, 
aby sa pri prežívaní hudobného diela po
hyboval na "barlách" asociácií. Značný po
diel na neppchopení NovE.'j hudby pramení 
z nepoužiteľnosti tohto primitívneho aso
ciač-ného mechani.zmu a pre zakrpateno~tť 
iných schopností, ktoré by pomohli pocho
piť Novú hudbu a porozumieť ju. 

E. KRENEK 

Všetky nedorozumenia vznikajú tým, že 
ľudia chcú nájsť v hudbe vždy niečo iné 
ako hudbu. Pre nich je dôležité vedieť, č o 
vyjadruje hudba, čo si asi myslel sklada
teľ, keď ju písal. Nemôžu pochopiť, ~e 
hudba je vec pre s e b a, celkom neza
vislá od myšlienok, ktoré v nich vyvolala: 
Väčšina ľudí má rada hudbu, lebo v neJ 
chce nájsť podnety pre svoj duševný ži
vot, radosť, bolesť, smútok, nadšenie. prí
ležitosti na snívanie alebo konečne zabud· 
nutie na pr o z a i c k o sť ž i v o ta. Hľada
jú v nej omamný jed, s tim u l á t or. Ke
by sa títo ľudia naučili milovať hudbu pre 
ňu samu! Keby ju chceli počúvať s inými 
ušami, bol by ich pôžitok väčší a boli by 
schopní úsudku, ktorý stojí na oveľa vyš
šom stupni: spoznali by skutočnú vnútor
nú hodnotu hudby. Tento postoj predpo
kladá určitý duchovný prístup, určitý stu
peň hudobnej vyspelosti a duševnej kultú
ry, pričom tento stupeň nie je ani tak ťaž
ko dosiahnutefný. 

I. STRA VINSKlJ 

Percentuálny podiel r adikálne modernej 
hudby je mizivo malý: podľa podkladov, 
ktoré máme o činnosti určitej progresív
nej rozhlasovej stanice k dispozícii, vidí~ 
me, že zo 40 hodín vážnej hudby, ktoré 
sa v jednom týždni vysielajú, pripadá len 
1-2hodiny na najmladšiu, avantgardne 
klasifikovateľnú hudobnú produkciu. To, 
že sa j ej dáva k dispozicii hoci aj tento 
zlomok vysielacieho času, vychádza z na
najvýš legitímnej a rozumnej úvahy: z kva
lity kultúrnych produktov a z nich práva 
byť prezentované verejnosti. Na druhej 
strane táto hudba sa neopiera ani o obľú
benosť ani o dopyt. Nie je bez irónie, že 
práve tí, ktorí najviac hovoria o komer
cionalizácii a odcudzení kultúry, svojím 
odvolávaním sa na dopyt sa dovolávajú 
trhu ako inštancfe, ktorá v skutočnosti vy
tvára základňu pre komercionalizáciu bud· 
by. 

T. W. ADORNO 

Prv než pristúpime k vlastnému rozboru, 
tent~raz dáme slovo samotnému autorovi. 
Ten totiž minulého roku napísal Dušanovi 
Pan dulovi o vzniku diela; tieto riadky iste 

EUGEN SUCHOŇ: 

Šesf skladieb pre sláčiky 
Vznik: 1955-63 
Trvanie: 27 min. 
Premiéra: 20. okt. 1965, Novákovo kvarteto 
Praha 

nebudú nezaujímavé aj pre verejnosť -
už a j preto, lebo málokedy sa skladateľ 
rozpíše o genéze svojej skladby. (Nemáme 
na mysli konkrétne len prof. Suchoňa). 

" Po dok6nčení partitúry Metamcxrfóz ma čakala záv~iná :_l~oha: def~nitív.ne stvá;·nif 
SvätoplU!ka v mohutný openný e,pos. Práca na prvom deJstve s.la .po.men:e __ hlml:_ko, otaz.Jcu 
štýlového stvárnenia, ovzdušie kráťo.vskélho dv.()l"a som v podstate vynesil uz v r. _1934 
v predohre Kráľ S·vätorpluk. Oveľa závažnejším problémom bola hudobná reč ~l. de]St~~ 
S1pevy. obrady a kultické tance našioh po!hans'kých pre.dkr>v som mohOl spracovať t:O svo;e1 
fantázii l en po dôkladnom štúdiu 111.aj~tarších ~iat_ok ,naš:ich dej!n a h_udby ~Jamanskyc_h 
ruŕr.odo·v. Takto som sa dosta! na ·nove pole modálme; rtO<ľlaltty. Pocas te;to .prace som pn
šiel k výsled!kom, ktorré ma :nútili zamy,slieť sa nad problémom dodeľrafónie. Sc!hänber
govslcá dodekafónia mi bola veľmi dobrre známa ešte z čias mojich štúdií •U Frica Kafendu 
v rokoch .1929-1931. Bola mi vtedy bytostne cudzia, lebo som vyloržene harmonický typ 
skladateľa. Priortta horizo.ntc'Une!ho my~lenia docie*afonistov bez ohradu ma ventikál!nu vý· 
s.iednicu simultánnych tvarov sa mi nikdy ne,po:zdálv~la. Ešte viac mi ·Vadila negácia tonál
nych centier, v ktorrých viäun hlavné o.po:nné body hudobnej sklaďby. Pri skúmaní momos
t í SipojotVGir!ia viacerých 'modov ·V jeden bi,modá~ny alebo polymodcílny t·var som časti do· 
:;pel k 8 až 12 tónooému modu. 

V ,roku 1955 som bol hosťom Dubro,vnícketho festivaLu. Tu som mohol ničím nerušený 
spraco,vaf dlve diametrá.Zne od>liŠiné úlohy: dokončiť inštruktívny cyklus Obrázky zo Slo
venska a za,čo:ť sooje II. sláčťkové ktvarteto. NazdaJ. som sa totiž. že pre Tconfro,ntáciu do
dekafónie s tec-hnikou 8 až 12 tónového modlu oude ,najvhodnejšia ušľachtilá forma štvor· 
hlasu, ktotrú štyri sláčiko,vé rnásrtMje pos'kyt·ujú, Keď dtne.s listujem vo s.vojich náčrtkoch 
z ôia's svojho pobytu ·V Dubmvníku, naC'hádzam v nich .takéto po·kusy: 
Spojenie dvoch celotónových a poUónovýoh modo·v v jeden 12 tónový s 4 spoločnými tón
mi : 

t:_tz J~ · s ~Ue /. q ~ e : #" fe o 

-OJ 1 l l 
11. ~ ~ · e v ~ v iv 

M-e-#u:S tu 
"'1 2 J .. 5 li Jl s 

Rad zostavený z o.semt ónového modu I .: 

9 J 
ll 

2 5 ~:, i' ll 

#n v e 
u 

St vo.rzvuky získané z m odu l.: 

~= 
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2 modu I. získaný osemzvuk. spojený s osemzvukom druhého modu: 

" l 
l 

~ Of l f 
.n& / !----.._ !!it ~ 

U' #-- p 171 19" 

{ 
l. ll. /. //. 

Kvaterni-o,n získaný z modu 1.: 

o 

~.:ll 
b (rak) 

e le u #o u 

~e ,, e 

ll 

Nasleduje výpočet intervalových a akordických kombinácií z radu I. : 

Zdá sa byt ,paradoxné. že som sa pokúsil techniku klasickej dodekafónie aplikovať na 
osemtó.no,vý modus, ale •vý.sledoik j e zaujímavý. Tempo di valse zo 6. skladieb .pre sláčiky 
malo ut edy t akút o podobu: 

~~' •': l~ J 1Q@11gJ l~ 
~:: . ... ~. .~ 

{_-~ ~~~~ 
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·-
" 
~r~ bJ J. 

{ 
-·- - ...... _j ~~ - atd~ 

a - b ... ft. #~ ~ 

-
J'!a konci toho sm>ného listu sú na spodnej o.s.nove náčrtky valčíko.vého <m<rievod.u vic; lon 
cela takto: -r - -

Na ďalšej strane je náčrtok pomalej časti: 
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Ale už na nasledujúcej strane je pokus o výskum intervalov a akordo·v z kompletn ého 12 
tónového radu: 

r-1 ~ ~ ,, 
e~f efje #"'!18 ll 1, .. ll 

L_--.J 

Tento 12 tónový rad bol neskôr ,použitý v l. piesni cyklu Ad astra. Je zrejmé, že má 12 
tónový ·rad zaujímal vtedy predovšetkým ako ~nŠtpirátor 'nových ha r ;mon i Cik ý ch mož
ností. Toto dalo podnet k môjmu triedeniu ak·ordov od trojwuku k 12 tónovému akordu 
v moďáhnej hudbe, .ktorú som v priebehu ďalších r oll<:ov spracoval ako Il. d·iel svojich 
skrípt z rnáuky o ha·rmónii. 

A le .vráťme sa ku ge.néze II. sláčikového k.va·rteta! 
Po skúmaní možností získania kvartových trojzvukov z materiá!u durovej stupnice náj-

deme v zošite náôrtkorv tento záznam: 
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4 l,., o a·, ľa 
fo rak* 

ju 9 bu l il 9 
9 le o o ,,Jo 

~o e o ll 
-&- - 9~0 

~ 
in v. rak inr. 

lz v ~oqtfi IJ! ul v ll n ~e hn l e a It lf e 
o ~ &u- &u- a~ u iíe u 

, r : ·ntc:_ .rad s~m sí vo!il_ pre kompozíciu svojho kvarteta. Druhý skizár z ,r . 1955 už je 
pmy _nacrrtkamt pomaleJ cas~i Tvt:.f!·rteta ( Appasionato J a scherza ( P.resto) s1pracovávaného 
na za:hlade tohto r ad u. Tret! zostt obsahu;e kompletný štvorhlasový kánon z f inále . 

.ol. A atd~ g·!&i±r.~· tr tr t atd~ 
J .J...,;;;iiif -
A atd~ 6 ó 6 at d! 

.2. 

J l -J ..J ~ 
atd! 

.J, 

1f 

6 ~ 6 

~-
a• 

~· 

A 
_......, -- atd~ A ó 6 6 atd: 

.s. 1. 

J . -~ O • ~-&-· 

;.. l atď. 
_A l atď. 

2. 
,6 . 

- p-

J l J .-J I....J.:..J -, -.";. -
lo ~!. 6 ntd! 

JJc -!L~- atd: 
3 . 

7. -l 

atd! atd~ 

"· ... l ~ -· ~ . 
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Tabuľka obsahuje plán permutácií šty
roch ostinátnych tvaro;v radu v Scherze.. 

V ďalších rošitoch som našiel t iež .náčrt
ky ostat<ných častí okrem Allegra modera
to, kt-o·ré vzni!klo až nakoniec. 

Z uvedených údajov je zrejmé, že prí 
k ompozícii kvar teta mi šlo o pokus .vyrov
nať sa s dod ekafóniou s.pôsobom, ktorý vy
hovuje môjmu naturelu a vyskúšat únos· 
nost kcm.frontácie ortodoxne dodekafcm.ic· 
ky s pracovných úsekov s modáTine pracov
nými celkami, a tým dosiahnut pot.rebný 
k ontrast pri vý st avbe. jednotlivých častí 
ako celok a 'kontrast medzi jednotnvými 
časťami, Neskôr som od náwu II. sláčiko.vé 
kvartet o UipiUStil a volil som titul šesť skla
dieb pre sláči!ky, aby som prízvukoval sa
mostatlnosť jednoNivých častí, ktoré mo.z
no hrať tiež v pozme.nenom por iadku, ba 
nemusia sa hrať ani všetky . 

Dnes mi j e ťažko odpovedať na otázku, 
kedy som ktorú časť dokončil. Hlavnou úlo 
hou bolo dokončiť Svätopluka. Povedľa to
ho som dokončil Obrázky zo SlovenS'ka pre 
klavír a ~nšt;rument·áZne. a vokálne verzie 
jedJllotlivých celkov až po Symfoniettu r us· 
ticu a neúnavne som pracoval na kvar tete. 
Ale .po dokončení Svätopluka ma zaujala 
poézia Štefana Záryho. Napísal som cyklus 
pies.ní Ad astra. Potom som siahol ,po ver
šoch Jána Smre'ka a zložil cyklus miešaných 
sbor·ov O človeku. Na päťdesiatku Tibora 
Gaš.par'ka som napísal skladbu pre husle a 
klavír Poeme macabre. Partitúru šiestich 
skladieb pre sláčiky som dopísal až v lete 
r. 1963". 

Šesť skladieb pre <;láčiky j e výnimkou 
v doterajšom celoživotnom Suchoňovom 
tvorivom odkaze. Môžu sa totiž predvádzať 
(kvartetove aj chóricky) aj tak, že niekto
re sa vynechávajú, aj poradie predvádza
ných skladieb môže byť ľubovoľné. Pred..: 
chádzajúce riadky samotného E. Suchoňa 
objasňuj11, prečo je to tak: šesť skladieb 
pre sláčiky j e akousi tvorivou Suchoňovou 
vyhňou, v ktorej pretavoval svoj starší 
modálny štýl v. syntézu s dodekafonický
m i princípmi. Je to po prvý raz, čo Suchoň 
interpretovi - a tak aj verejnosti vô
bec- dal nazrieť (skladbou a práve uve
rejneným komentäro:n) do svojho zápasu 
s hudobnou matériou. Pravda, autorom vy_ 
jadrená licencia artistica je dosť kurióz
na - pr etože všetkých šesť skladieb vy
chádza zo spoločného základu, z jedného 
radu; aj näslednosť jednotlivých častí (tak 
ako sú napísané) je veľmi logická vzhl'a
dom na celkovú organizáciu diela ako cel
ku. Okr em toho posledné dve časti úzko 
súvisia - čo dokazuje cit át úvodu prvej 
z nich na vrchole druhej. Preto je l epšie 

' . 

pre dielo· samotné nevyužiť skladateľom 
danú voľnosť a interpretovať ho tak, ako 
bolo napísané. 

Prvá s kladba - Allegro moderato - je 
trojdielnou baladou s tanečným .,triom" 
uprostred v trojštvrťovom metre. Krajné 
diely sa vyzmačujú ostinátnym sprievodom, 
ktoré v dvoch taktoch vystrieda dvanásť 
tónov chromatiky; pre st redný diel je cha
rakteristický nasledovný rytmus: dve os
minky, jedna štvrtka, dve os minky, štvrt
ka, osminová pauza, osmina, štvrtka. Za
ujímavé je, že na zači atku tret ieho dielu 
nastupuje téma prvého dielu v inverzii, 
neskôr ju však nahradi m odifikácia t ema
tického rozvíjania v pôvodnom smerovani. 
Detailná an alýza odhaľuje dôsledné použi
vanie kvat erniónu (rad, r ak. inverzia, rak 
inverzie). dôležitejšia je ale nadradenosť 
dynamickej formy, ktorá tvori v prvom 
diele zvlnenú krivku, kulminujúcu tesne 
pred jeho zakončením: druhý a treti die l 
majú obdobný priebeh, no hierar chicky 
najvyššie s tojí vrchol na konci celej časti, 
vytvorený "nadstavovaním" a vygradova
ním niekoľkých taktov. 

Druhá skladba - ako už samotné t em
pové označenie prezrádza - je valčíkom, 
presnejšie definované : groteskným valčí
kom , postaveným opäť na kontraste dvoch 
myšlienok spoločného základu. No kým 
v prvej skladbe ide o k ontrast na vačšej 
p loche, tu sa pomerne r ýchlo striedajú 
(samotná skladba je kr átka) - a le na spo
ločnom základe, valčíkovom rytme. Takto 
vzniká akýsi rondový pôdorys ABAB + k á
da z A, no c·elk ový dynamický priebeh na
vodzuje skôr dojem dvojdielnosti; kóda 
z A je vynútená skladateľovou snahou po 
logick om uzavretí formy. Zvláštnosťou te.i
to skladby je presúvanie rytmických ak
centov v jej druhej polovici, čim sa stup· 
ňuje jej sarkastický ráz, daný už kontras
tom monotónneho, až schválne ba'nálne
ho sprievodu, a dodekafonicky organizo
vaného melodického priebehu. 

Tretia skladba - Largo - zase vyrastá 
z kontrastu dvoch protikladných prvkov -
tentoraz ide o dodekafonicky inšpirovanú 
melodiku a akordiku na jednej a pr ostý 
molový a durový akord na s trane druh ej. 
Je to chorál, plynúci vo veľkých h odno
tách, plný ostrých dynamických zlomov a 
kulminácií. Na rozdiel oci predchádzaj11-
cich skladieb je táto pri všetkej svojej 
rozmanitosti monolitná - nedelí sa na 
viacero súčasti. 

štvrt á skladba - Presto - je motoric
kou tok átou s funkciou sch erza v cykle, 
mot oricko-sonorickou riavou, pripomína
júcou vrcholmi stredovekú polyfóniu so 
spoločným cant om fir mom - pretože jed-

na téma tvorí východisko pre všetky hla
sy (ale v rozmanitých d[žkových hodno
tách), kombinovaných v zložitých permu
táciách, vyjadrených obrazcom v Sucho
ňovom opísaní vzniku diela. Dynamicky ide 
o klimax, antiklimax a ešte účinnejšiu 
gradáciu. 

Piata skladba - Appassionato - je 
akýmsi dram aticko-tragickým nokturnom. 
Zo všetkých skladieb je najúčinnejšia -
práve pr e svoju rozmanitosť, a predsa kon
cíznosť. Je to· ďalšia fr apantná ukážk a veľ
kého Suchoňovho variačného a formového 
m ajstrovstva. Ide totiž o zvláštnu kombi
náciu vel'k ej dvojdielnosti s rondom prvé
h o typu: .,hlavica" - úvodné takty sklad
by - s a ob javuje spolu trikrát, lež dyna
mický pri·ebeh inklinuje k scarlattiovskej 
forme. Náladove je toto nokturno najbliž
šie atmosfére druhého dejstva Svätopluka 
a Poeme macabre - napokon z Poeme 
macabre sa cituje aj jeho východisková 
myšlienka, ~torá sa tak stáva akýmsi .,le
itmotívom" pos ledného Suchoňovho obdo
bia (objavuje sa aj v Kontempláciách) . 
Rapsodizmus - bytostný nat urelový Su
choňov znak - sa tu prejavuje v plnej sL 
le, pravda, v zaujímavo bipolárnom k ad
lube architektonickej stavby, zakončenej 
v pianissimovej meditácii. 

Šiesta skladba, typick é finále - Viva
ce - ( opäť motorick é - čim vzniká urči
tý pendant štvrtej skladby ) je štvorhlas
ným veľmi zložitým kánonom, organizova
ným na spôsob veľkej dvojdielnej formy 
s úvodom k obom dielom. Jej priebeh je 
podmienený dynamickou gradáciou - po 
kr átkom poklese p omerne jednoznačne 
k vr ch olom: prvý z nich je citát - ,.hlavi
ca" piatej časti - druhý čerpá z takt ov 
11vodu t ejt o skladby. 

šesť skladieb pre sláčiky - ako z pred
chádzajú cich_glos vyplýva - bolo by mož
né nazvať .,Sesť charakteristických skla
dieb". Napriek všetkým novostiam ich hu
dobnej reči - ako o nich píše ich autor -
zapadajú do vývojového radu Suchoňovho 
celoživotného diela. Majú podobné posta
venie pre Suchoňa .,posledného" obdobia 
(približne od r . 1955) ako pre .,raného" 
Suchoňa jeho Sláčikové kvarteto - sú vý
chodiskom pre viaceré jeho diela (mimo
chodom: so Sláčikovým kvartetom majú aj 
rovnakú dlžku - 27 m in.). Vertikálne chá_ 
panie harm cmického procesu, jeho tonali 
zovanie, ako aj nadradenosť dynamickej 
formy a boh atá kcmtrapunktická práca, 
t vor í s pojovací most medzi týmito a star
šími dielami skladateľa; ich rozbory 
prin iesla Slovenská hudba y predchádzaj11-
cich ročníkoch . 

Igor Vajda 
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Vrchof-sezóny 

l 
Leoš Janáček: Jej Pastorkyňa 
Dirigent: Anton Buranovský 
Režisér: Ilja Hylas a. h. 
Výtvarník: Pavol Herchl 
DJGT Banská Bystrica 

Opery s folklórnym námetom majú 
v Stredoslovenskom kraji nesporne naj
vä'čší ohlas. Ukázalo sa to už na prvej pre
m iér e banskobystrickej spevohry - Foer
sterovej Eve, ktorá v jej interpretácii ma..
la viac repríz než v pražskom ND - a 
opakovalo sa to v Krútňave a Begovi Ba
jazidovi. Nie div, že tohto roku rozhodlo 
sa jej ume leck é vedenie uviesť opäť ďalší 
podobný titul - Janáčkovu najhranejšiu 
(a vari aj najlepšiu) operu. 

Pravda, nemalú zásluhu na veľkej po~ 
pularite spom!naných diel má - popri 
stále živej folklórnej tradícii stredného 
Slovenska - aj niekol'ko' sólistov D.TGT, 
ktor!. keďže sami majú ľudovú tradíciu 
v krvi, vedia ju na javisku stvárniť spô
sobom zriedkavým aj na reprezentat!v
nych scénach. Platí to zvlášť o J ozefovi 
Konderovi - unikátnom ondrejovi (v Krút
ňave) a Bego,vi Bajazidovi. Tentoraz stvár
nil Lacu - s takou perfektnou rázovitos
ťou, že· na Slovensku je (i po veľkom vý
kone dr. G. Pappa) bez konkurencie. 

Aj celé hudobné poňatie Bystričanov je 
veľmi adekvátne d ie iu a skutačne moder
né. Dirigent Anton Buranovsk ý - od toh
to r oku opäť šéf spevohry (veľmi správne 
riešenie!) - si vytýčil za cieľ čo najdoko
nalejšie zvýraz:liť dramatickú pulzáciu Ja
náčkovej partitúry. Podarilo sa mu to ci
teľným zrýchlením väčších temp vzhľadom 
na vžitý úzus. Nezrýchľoval však mecha
nicky: dôležité miesta (najmä Kostolníč
kine m onológy) ponechal v pomalších tem
pách, a práve tým ich ozvláštnil. Spoľah
livého· pomocníka mal v sbonnajstrovi Ka
rolovi Bélovi, ktorý - ako vždy - naštu
doval sbory veľmi ser iózne. 

Umelecké veden ie DJGT pozvalo tento
raz h lavného režiséra ostravskej opery Il-
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ju Hylasa. Ukázalo sa, že to bola veľmi vy
darená voľba. Hylas prišiel s jasným, do 
detailov premysl·eným zámerom, ktorý 
možno zhrnúť do dvoch slov: jednodu
chosť a prirodzenosť. Odstraňuje zbytočné 
rekvizity, sústreďuje sa na etické move-ns 
a veľmi prirodzene zapája sbory (i ta
nec) - na scéne P.avla Herchla. veľmi čis
tej a funkčnej (Herchl je aj autorom kos~ 
týmov). 

Banskobystrická Pastorkyňa sa stala za
tial' vyvrcholenirn sezóny 1966/67. A to va
ri na zá-ver krátkej charakteristiky postačf. 

ra 

Láska a žiarlivos l + 
Vták Ohnivák 

l 
I. Stravinskij: Vták Ohnivák _, 
A. Dvorák: Príroda, život, láska 
Choreografia a réžia: Stanislav Remar 
Dirigent: Ján Kende 
Scéna: Ladislav šestina 

ŠD Košice 

K reťazi cieľavedomých inscenácií, kto
ré sme mohli zaznamenať na scéne Štát
n eho divadla v Košiciach v novej sezóne, 
patr! aj baletný večer s premiérou 29. 4. 
1967. Predstavenie bolo rozdelené na dve 
tematicky a žánrove odlišné časti. 

V poslednom čase sa často stretávame 
na našich, ale i zahraničných javiskách 
so schoreografickým symfonickými či in
štrumentálnymi skladbami. Ani košické di
vadlo nie je v tom ohľade nováčkom. Snáď 
práve preto baletná adaptácia Dvorákovho 
cyklu predohier Prlroda, život a láska pod 
názvom "Láska a žiarliv<:>sť" vyznela po
merne presvedčivo. Choreograf celého 
predstavenia St anislav Remar spracoval 
námet l libreto. Dej m u logicky vyplynul 
zo symfonického cyklu. Veď práve tento 
Dvorák už nevdojak sám inšpiruje k poní
maniu konania človeka obklopeného krá
sam i prlrody. Jednoduch á scéna Ladislava 
šestinu i kostýmy Stanislava -Remara sa 
snažili dotvoriť prostú, pritom vkusnú at
mosféru čo najlapidárnejšími prostriedka.
mi. Iskru života sólistom (Jančáriková. 
Tkáč, Goga), baletnému súboru a orche
stru vštepil dirigent Ján Kende. Škoda, že 
nie je v jeho rukách aj intonácia orche
stra. 

Romantika a lyricky ladeného Dvoráka , 
vystriedal (Vták Ohnivák) - sice tiež ro
mantický, ale u ž Igor Stravinskij. Jeho hud
ba s neustálou rytmickou, miestami dra
matickou pulzáciou a temperamentom si 

vyžiadala od sólistov viac než štandardné 
tanečné výkony (Hoppeová. Potašová, Bi
dovský, Colombo). No Stravinského ciel': 
podnietiť svojou hudbou výlučne mimickú 
a pohybovú stránku (Stravinský vo svo
jom vyznaní nekorešponduje s dejom) 
ostal na košickom javisku nedoriešený. Je
dine A. Hoppeová - Vtäk Ohnivák (pre
durčená na úlohu už svojím naturelom) a 
Kaščej J. Colombu uspokojivo reagovali na 
temperamentnú hudbu. Nepopisná partitú
ra dala znovu vyniknúť dirigentovi J. Ken
demu. Zdôrazňovaním rytmickej stránky 
a nepravidelných prízvukov sa mu podari-

V znamení priemeru 

lo doplniť práve na javisku chýbajúce ak
centové momenty. Celá Fokinova rozpráv
ka bola zasadená do typicky ruského pro
stredia i kostýmov. 

Ak prvá premiéra bola príjemným pre
kvapením, druhá (30. 4. 1967) nesplnila 
oprávnené očakávanie. Sólisti-alternovaní, 
súbor i orchester vyzneli ťažkopádne a 
temer nezaujímavo. Inscenácia týchto ba
letov však rozhodne prispela do celkovej 
dramaturgie predstaveni. Potvrdi to už ko
nečne i návštevnosť? 

VLK 

• SF 
6. a 7. apríla 1967. K.()l'lcert Slovenského komonného orchestra; vedúcí a sólista Bohdan 
Warchal (husle). PrO'fJram: A,rcangelo CoreUi: Concerto g.rosso, op. 6, č. 9, Ján Václav Sta
mie: Koncert pre husle a or.chester B dur, Jan Zach: Sinfonia A dur, Jan Ki'titel Vaňhal: 

Na tomto koncerte mal pôvodne vystú
piť Pražský komorný orchester bez d iri
genta, ktorý však, hoci bol i zmluvne za
viazaný, dal prednosť zahraničnému účin
kovaniu. SKO ho pohotove zastúpil, a tak 
ho v pomerne krátkom časovom odstupe 
po marcovom vystúpení privitalo naše obe_ 
censtvo znovu. Priemerným vekom i ume
leckými skúsenosťami zatiaľ mladý ensem
le zásluhou svedomitej prípravy d:>siahol 
za obdobie ani nie jedinej sezóny skutoč
ne reprezentačnú úroveň. V porovnaní so 
staršími zložením SKO, ktorý mal za prácu 
v tomto súbore iba úľav~ z časti svojho 
úväzku v orchestri SF, tak jeho hráči 
boli večnými dlžníkmi fr kvenci! voči ve
deniu SF (najmä po zäj doch), terajšie 
novoangažované členstvo zásluhou ume
leckých výsledkov s tarého súboru, nemá 
voči orchestru SF nijaké hráčske povin-

nosti okrem odohrania prislušného počtu 
koncertov so svojím .súborom počas sezó
ny. 

Sústavná práca na profesionálnej úrovni, 
skúsenosti B. Warchala, mladistvé zanie
tenie členov súboru (menej už kvalita ich 
nástrojov) sa stávajú tou najcennejšou 
devízou ich vynikajúceho· štartu a ambicie 
prebojovať sa nielen v rámci republiky, ale 
i v medzinárodnom meradle medzi šp:čky. 

Dôraz na vybrúsenosť detailov, na pre
cíznosť frázovania, na dynamické stvárne
nie, na suverénnu techniku a intonáciu sú 
vlastnosti pre B. Warchala. v úlohe vedú

. ceho súboru všeobecne známe. Tentoraz aj 
napriek záskoku malo vystúpenie SKO dob
rú úroveň, pravda, moment kratšej prípra
vy predsa len miestami zapríčinil zníženú 
intonačnú k valit u Warchalovho sóla v Sta
micovom k oncerte. Vlado Čížik 

13. a 14. apríla. Konce,rt pri príležit osti 2{). výročia za!oženia Speváckeho sboru Slovenskej 
filharmónie. Očinkovalí: Spevácky sbor SF, Symfonický orchester čs . .rozh!asu v B.ratisla
ve; sólisti - Jarmila Smyčková (so.prá.n), Cecília L évayová ( soprán), Y-veta Czihalcwá 
(alt ), Hans Joach~m-Ritsch tenor ), Ľuäovít Buchta (tenor), René Tuček (?as). Spolu
účinkoval detský spe·vácky sb.or Plameň (sbonnajster J. KJocháň), Jaroslav Meier (organ). 
Anton IUenberger (čembalo). Prog·ram : Claudia Monteverdi: V2sp~o della Beata Maria Ver
g·ine ( Nešpory). 

Tento program sľuboval (svojou nápl
ňou) stať sa pozoruhodným umeleckým 
zážitkom. Stal sa však najväčším sklama
ním - a zažil som ich už nemálo - aké-

ho som bol v koncertnej sieni SF svedkom. 
doslova otrasným šokom, z ktorého som 
sa nevedel spamätať niekoľko dni - preto 
som piatočný k oncert ani nenavšt!vil. Zdô-
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raznuJem, že tieto riadky neboli napísané 
z momentálneho rozčarovania a z neho vy
plývajúceho rozhorčenia, ale po dvojtýž
dňovom časovom odsťupe. keď ich intenzi
t a už značne poklesla. 

Hlavnú vinu na spom!nanom fakte (sbor 
SF by si ho· mal zapísať čiernymi pisme
nami do svojej kron iky, alebo aspoň do 
svojej pamäti) mal sbormajster a diri
gent celého koncertu J. M. Dobrodinský. 
Chýbala mu pri prísLupe· k dielu aká
koľvek koncepcia. Keby bola zlá , neštýlo
vá, dalo by sa s ňou aspoň polemizovať. Ale 
t o, čo som vo štvrtok 13. apríla počul, zod
povedalo Monteverdiho opusu asi tak ako 
nepodarená čierno-biela reprodukcia Van 
Goghovej alebo· Fuilovej olejom alby ori
ginálu. Z partitúry. ktorá hýri farebnými 
dynamickými a tempovými kontrastmi, 
zostala akási šedivá, beztvará, vlečúca sa 
hmota, nevzrušujúce mŕtve jazero. Isteže 
Monteverdiho nemožno - v našich pome
roch - interpretovať s originálnymi ná
strojmi (vo svete existujúce už viac na
hrávok jeho skladieb v pôvodnom nástro
javom obsadenl; sú to priam diskofilské 
skvosty!). možno sa však snažiť aspoň 
o priblíženie k skladateľovmu záme·ru. Da-

brodinský nielenže sa o to neusiloval (ale
bo to jednoducho :nezvládol, resp. podce
ňova l), ale dokonca si dovolil - ako sa to 
v bulletine priznáva - redukovať dy
chové nástroje. vrai v záujme vyrovna
nejšieho zvuku. Zároveň však nechal 
hrať čembalo stále v jednej r·egist ratúre. 
časti, ktoré navzájom (a neraz i svojimi 
súčasťami) s ú si protik ladné, vyznievali 
často v jednej náladovej rovine, ak možno 
pri tejto .,reorodukcii" o nejakej nálade 
vôbec hovoriť. Iš lo o tvpicl<ú akademickú 
šedivosť. Popravde však treba zazname
nať niekoľko relatívne vydarených čisiel -
najmä' v druhej polovici; lenže t o holo 
vzhľadom na monumentálny rozmer diela 
priliš málo. A bytostná radostno.sť tejto 
hudby sa z nej ozvala iba sporadicky, aj to 
vari len náhodne. 

Osobitnú kapitolu by si zaslúžili vokálni 
sólisti, ale bolo by nadužívaním miesta 
rozširovať sa o nich - s výnim kou Cziha
!ovej ani jeden z nich nesplnil bezchybne 
interpretačné predpisy. Zvlášť kuriózna 
bola dvojica tenorist cv. pretože Buchtov 
hlas - mal robiť "echového" speváka -
bol prieraznejší než Rotschov. 

Igor Vajda 

20. a 21. apríla, O.rc-he$ter SF. dúrigent: Paavo Bergl.u.nd (FÍ:nsko). sólista Julian Károlyi 
(NDR) , Program: Jolumn Ch:ristian Bach: Sinfonici č. 4, Ludwig !ill.n Bee·thoven: V . kon
cert ,pre klavír a orchester Es dur, OfP. 73. Jean Sibelius : IV . . symf ónia a mol, op. 63. 

Po dlhšej prestávke po zahraničných ús
pechoch sme iba jediný raz v tomto' abo
nentnom cykle opäť privitali v Bratislave 
orchester SF. Fínsky dirigent zaujal pr e
dovšetkým v iskrivej Bach ovej sinfonii, 
ktorú podal s optimistickým šarmom 
v štandardnej t;echnickej úrovni, s účin
n e odstupňovanými tempovými kontrasta
mi. V tejto súvislosti sa žiada podčiar
knúť skutočnosť, že s výnimkou Beethove
na reprodukoval Berylund skladby mimo 
kmeňového repertoáru SF, fl. pritom ich ve
del podať na dobrej úrovni a v presvedči
varn tvare. V rozsiahlom Sibeliovi zaujal 
jeho blízky vzťah k zádumčivej sever
skej melanchólii diela. Jeho lyrizmus ne
má zmäkčil osť dirigentova tendenciat"acio
dominovala dirigentova tendencia racio
nälneho rozvrhnutia plôch a zmysel pre 
rovnováhu proporcií. 

Károlyi v Beetho·venovi demonšťrove.I 
úsilie po emocionálnom stvárňovani naj-
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mä lyrických a kantabilných úsekov. Je 
to pianista s dobrým technickým zákla
dom, no nie vždy spoľahlivým. I niektoré 
gradácie bolo by sa žiadalo počuť v in
tenzívnejšom zvuku. Spomeňme si, ako ich 
budovala (a niele n gradácie) súčasne 
s koncepciou celého diela Annie' Fischer 
s intenzívnym prežitlm a účinným vy
kreslením kontrastov. Károlyimu napriek 
nespornému tvorivému zanieteniu chýbal 
však hlavne ucelenejší stavebný zámer. Až 
romantický pátos ho často zviedol k prí
lišnému rozkolísaniu agogiky a celkove 
jeho prejavu chýbal pevnejší rytmický tok, 
čo sa, pochopiteľne, prejavovalo· v kvali-' 
t e a presnosti v s úhre s orchestrom. Sklo
nu k mozaikovitému priraď()vaniu úsekov 
sa Károlyi nevyhol ani v II. časti koncertu, 
kde pre príliš pomalé tempo po.slucháč 
nemohol vnimať kantilénu hlavnej myšlien
ky ako celok. 

Vlado Čížik 

Ako sa robí dramaturgia 
Jarný cľklus koncertov Symfonického 

orchestra Cs. rozhlasu v Bratislave možno 
tentoraz považovať za vel'mi úspešný, naj
mä ak prizerärne k záujmu publika. Kým 
v jesennom cykle dosiahol najnižši bod, 
dnes signali2uje prebudenie a prísľub trva
lého zlepšenia situácie. Veľa urobilo pre~o
nanie nezäujmu usporiadateľských organi
zácii o propagäciu koncertov: výrazné pú
tače_.prlmerané ~.o·plagátov· (aj keď 
dosiaľ veľmi n~výrazrrých) i ostatné použi
té formy propagácie vykonali svoju úlohu. 

I nový prístup k dramaturgii vykonal ve
ľa. Dramaturgia sa pokúslla o atraktfvnost 
bez toho, že by lacno poklonkovala snobské-

• SOBR 
mu vkusu bratislavského publika - a jej 
zämer sa podaril. Rozhlasový orchester ne· 
potrebuje byť tieňom Slovenskej filharmó
nie, aby si získal publikum. Jeho vlastná 
cesta, cesta prevahy hudby 20. storočia. 
ktorá je nesporne jeho Interpretačnou do
ménou, ukázala. že i v tejto hudbe možno 
nájsť atraktívne .. ťaháky" pre obecenstvo. 
Vítaný je i návr.at k sústavnému uvádzaniu 
novej slovenskej skladby na každom kon
certe. Nepochybujeme, že raz získané obe· 
censtvo nestratí záujem o súčasnú hudbu: 
rozhlasový orchester má všetky predpokla
dy si toto O'becenstvo trvale udržať. 

P.rvý komert - 15. januára 1967. Program: Dušan Martinček: Symfónia ( pr emiéra), Rolf 
Liebermann: K oncert pre jazzový a symfonický o.rch.es.te,r (čs. premiéra). Johann es 
Brahms: ll. symfónia D dur. Dirigent : By.str ík Režucha. SpoluúčmkC"val Jazzový orchester 
pod vedením Karla Krautgart<nera. 

Cestná úloha otvori ť cyklus · pripadla 
Symfónii Dušana Martinčeka. Možno kon
štartovať, že táto skladba bola na to vhodná 
svojou precfznou kompozičnou prácou a 
najmä výborným inštrumentačným posa
.denfm, ktoré jej zabezpečuje veľmi dobré 
vyznenie a robi ju vďačnou O·rchestrálnou 
skladbou . Po štýlovej stránke sa tu Mar
tinček pohybuje v neoklasickom ovzduší, 
ktoré Si vyskúšal v predošlých orchestrál
nch skladbách, no nep·rinäša nič nového. 
.Najsilnejšie miesta (ostina to .v . Adagiu, 
svieže Finale) sa pr íliš primkýňa k známe
mu ovzdušiu Sostakovičovej hudby, než by 
bolo možné hovoriť o osobnej , vzrušujúcej 
a objavnej autorovej hudob~ej výpovedi. 
Je veľká škoda, že sa tak talentovanému 
skladateľovi dosiaľ nepodarilo vykročiť na 
objavnú vlastnú cestu, ale naopak, že sa 
pohybuje dosť nesmelo na už vychodených 
chodníčkoch. 

Sympatickým prejavom súčasnej hudby 
bol Liebermannov koncert pre jazzový a 
symfonický orchester. Prekvapivosť tejto 

kombinácie dO·kázal do značnej m iery za
strieť i určitú štýlovú nesúrodosť medzi 
symofnickými úsekmi (tie sa niesli vcelku 
v dvanásťtónovom myslení s impresionis
tickým zafarbením) a úsekmi jazzovými 
(miestami azda trocha tradične jazzový
mi). Je pravda, že živšie pôsobili jazzové 
úseky: majú viac kompozičného vtipu. Na 
druhej strane to nie je dôvodom pre ich 
zvukovú preexponovanosť a presadzovanie 
na úkor symfonických, čo tiež poznamena_ 

.lo toto pr::!dv-ed'Cllie.·-My.slím. že t u nebola 
dosť premyslene koordinovaná predstava 
obidvoch dirigentov, čo uškodilo štýlwej 
i interpretačnej vyváženosti celku napriek 
tomu, že výkon obidvoch zúčastnených te
lies bol na äobrej úrovni. 

O Brahmsovej Il. symfónii možno pove
dať, že bola odškodnenim pre s ymfonický 
orchester. Bola podaná s vynikajúcim štý_. 
lovým cítenim, mala spád a až prekvapivo 
citlivú. súhru orchestra. Koncepcia Bystrí
ka Rtl'žuchu vyzdvihla najmä. architekto
nické prvky skladby. 

12. februára 1967. Program: Ot.to Ferenczy: Partita pre komor-ný o,rches-ter (premiéra) , 
Bohuslav Martinu: Concertino pre klavír a orchester, NiTcol·aj Rimskij·Korsakov : Sehere
záda - symf. suita. Di·rige.nt : dr. OtO!kar T,rhlí·k. sólistka: Eva Bernáthová. 

V po:rovnaní s premiérou minulého· k on
certu bola Ferenczyho Partita pravým opa
kom. Bola to hudba azda nie tak vďačná 
pre orchester, no zato plnä vzruchu a dra
matického napätia. priniesla nové prvky 
v autorovom štýle. Najmä I. časť bola rie-

šená vefmi originálne a výrazne. čarovne· 
pôsobil meditat ívny začiatok druhej časti; 
kontrastný stredný diel si už to.fko· pozor-· 
nosti neudržal. I keď vo· finále miestami 
poľavila tiež napätie poslucháča (najma 
na dlhších plochách, ovládaných jedným 
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rytmickým obrazom), celok vyznel veľmi 
sugestívne. Myslím, že dirigent i orchester 
venovali skladbe zaslúženú pozornosť 
v precíznom naštudovaní: je to skladba, od 
ktorej si môžeme pri opätovnom počúvaní 
sľubovať vždy nové zážitky. 

Výkon Evy Bernáthovej v Concertine 
Bohuslava Martinú možno hodnotiť veľmi 
kladne. Najviac zaujala jej výstavba for
my: na ňu bola sústredená maximálna po
zornosť. V detailoch bola jej hra prísne 
štýlová, konzekventne vychádzala zo skla
dateľovho myslenia, ktoré je v lyrike de 
centné, v pohyblivých častiach nepostráda 
suchý humor. Tomu bola podriadená voľba 
interpretačných prostriedkov. z ktorých 
upútalo najmä prierazné staccato a tech
nická brilancia s pevnj-m, trocha neosob
ným tónom v kantiléne. Nič tu n ebolo za-

merané na vonkajší efekt, všetko pôsobilo 
neúprosnou muzikantskou logikou. Vcelku 
presný orchester podriadil dr. Trhlík zá
meru sólistky, čfm pomohol vytvoriť štý
lový obraz skladby. 

Rovnako úspešne zvládol dirigent úska
lia výrazove až prlmnohotvárnej Korsako
vovej Šeherezády. I keď v niektorých de
tailoch sa nepodarilo dosiahnuť vždy do
statočne plastický zvuk (najmä jemné zvu
kové pletivá dychových nástrojov niekedy 
trocha splývali), predsa celok, budovaný 
na mimoriadnom rozpäti dynamických 
i agogických k ontrastov, udržaL pozornosť 
svojím napätým dramatickým životom. 
Husľové sóla predniesol Pavel Farkaš 
s veľkým zmyslom pre lyriku, štýlove a 
disciplinovane. 

Juraj Pospíšil 

12. marca 1967. Koncert· Symfonicikého orchestra čs. rozhlasu ·v Bratislave. Dirigent Ri
chard Schumacher - Svajé~arsko. Sólista: Aladár Móži, husle. Program: Erik Satie: Para
de. suita z baletu, Pertev- Kolman: Kancert pre husle a orchester, Céza-r Fra-nck: Symfónia 
d mol. 

Satieho balet Parade vznikol ako av.ant .. 
gardné dielo _pred 50. rokmi na objednáv
ku známeho Ďagileva v spolupráci so Jea
nom Cocteauom a Pablom Picassom. Hu
dobná reč baletu mala demonštrovať nové 

;trrincípy tvorby vo francúzskej hudbe, kto
ré autor hlásal: návrat k jednoduchosti, 
bezpatetičnosti, ant iromantizmu rešpek
tovaním estetiky , .cirkusu, music-hallu, tr
hoviska a kaviarenských koncertov". Takto 
nachádzame v balete montáž jazzových a 
kaviarenských prvkov. ktoré Satie ako· o by_ 
vate!' proletárskej periférie Paríža a ako 
bývalý klavirista v rozličných reštaurá 
ciách dobre poznal, prvky dadaizmu (streľ
ba, tlieskanie v synkopickom rytme). du
chaplnej dráždivosti, pritom však povrch
nej. Hudba baletu ni~ je ani bez vplyvov 
Stravinského (Pe truška i Svätenie jari). 
Iskrivosť, živý temperament, skvelý ryt
mus. pestrá paleta orchestrálnych zvukov 
a solídna príprava charakterizovali Schu
macherov výkon pri podaní tejto suity. 
Husľový koncert Pet~a Kalmana, hoci 

vzniko·! pred siedmimi rokmi ako diplomo
vá práca na VŠMU, je ešte stále reprezen
tatívnym dielom slovenskej koncertnej li
teratúry. V skladbe použil Kolman i kom
pozičné princípy serialistov, a to jednak 
v práci s témou, ako aj v oblast i rytmu a 

zvukovosti (šumové pásmo). Tiet o postupy 
používa s vkusom a citlivo. Prvky kon
štruktivizmu sú zatlačené do úzadia celko
vým meditatívne ladeným .vyznením diela. 
Aladár Móži je už roky vďačným a zna
menitým interpretom tejto skladby. Jeho 
ušľachtilý a kultivov8!11ý prejav, jemný tón, 
verký technický fond a nadšené muzikant
stvo sa aj tentoraz zaslúžili o veľký ohlas 
a úspech u obecenstva. Orchester sprevá
dzal sólistu s muzikalitou, výrazne dokre
sľoval poetickú atmosféru a aj pomer o·r 
chestrálneho zvuku k intenzite husľového 
sóla bol okrem niektorých prekrývan! só
listu dobrý. 

Schumacher v záverečnom Franckovi de
monštroval tvorivé podanie, istotu pamati, 
temperament, vkus i cit, zmysel pre (lči
nok celku a precíznosť detailu. Orchester 
tu opäť podal jeden zo svojich lepšieh vý
konov po stránke zvukovej kultúry- v dy
namických vrcholoch, i v jemnejšie lade
ných lyrických partiäch. ako aj po strán
k e technickej (súhra, kvalita sól najmä! 
u drevených nástrojov). Návštevnosť v dô
sledku inflácie (už treti koncert v ten deň) 
hudobných p odujat! bola nižšia ako na pre
došlých dvoch vystúpeniach tohto telesa. 

Vlado Čížik 

Záverečný koncert cyklu 9. aprUa 1967. Program: Darius Milhaud: Vôl na streche - hud
ba z baletu, Arthur Ho.negge.r: Koncert pre violo,nče!o a orchest er. Ale;r;amder Moyzes: 
Ranná rosa. cyktus piesní na slová V. MtháUTca, Ottorino Respíghi: Rímske sláv.no.rri -
symfonická báseň. Dirigent: dr. Ot~kar Trhlík. Sólisti: László Mezä (Maďar.s1co) - vio· 
lončelo, Nina Hazuchová - aU. 
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Milhaudova baletnä hudba nás p.reniesla 
do ovzdušia hľadania a z3pasov medzivoj
nových čias. Dnes však atraktívnejšie pô
sobí nezvyčajný názov (meno autorovej 
obľúbenej kaviarničky, kde sa schádzala 
umelecká spoločnosť) skladby. než sama 
hudba. Má síce francúzsky esprit, miesta
mi zaujímavo štylizuje vtedy módne jaz
zové prvky, no jej nesúrodos(, zachádza
júca až k pottpousi, nie dosť presvedčivo 
zachraňuje rondový refrén, mno-žstvom 
svojich návratov sploštený. Myslím, že čas 
.obrúsil ..hrany vtipu jej hudobnej reči. 
Skladb& bola navyše hraná miestami dosť 
opatrne (zdá sa, že najmä ku koncu una
vovala orchester i dirigenta), čím sa sa
mozrejme postupne strácalo napätie v po'
merne rozľahlom celku. 

Honeggerov violončelový koncert uká
zal hudobné myslenia parížskej š estky 
oveľa sympatickejšie: je triezvy. možno 
po-vedať v zvuku tradičr.ejší, vôbec nie je 
sústredený na prekvapivé kompozičné 
efekty. Svojou zdržanlivou !yrikou však 
vie zaujať od začiatku do konca. Interpre
tácia maďarského violončelistu Lászlo Me
zo bola spoľahlivá, muzikálna a vcelku štý
lová, no málo osobitná a priebojná. S or
chestrom podal vyvážený výkon. 

Komorné koncerty 111. 
Hoci aj tretí komorný cyklus pnostával 

z piatich koncertov, referovať budem e 
v tomto čísle iba o štyroch, pretože po
sledný recitál odznel už v rámci BHS. Cel
kove môžeme_ aj v t omto cykle reprízovať 
príznačné črty predchádzajúceho. S vý
nimkou Gewandhauskvartetta opäť preva
žovali výkony sólistov a - čo je chvály
hodné - mali aj tentoraz dvaja domáci 
umelci príl ežitosť predstaviť sa verejnosti 
s výsledkami svojej práce. 

Na prvom komornom recitáli vystúpil, 
mladý, .mimoriadne ..na.daný_.pianista .J.ozef 
Bulva. Na svoje vystúpenie zaradil 4 veľ
ké klavírne diela: Beethovenove sonáty: 
Es dur, op. 27, č. l, Valdštejnskú, op. 53, 
Sonátu Bohuslava Martinú a Chopinovu b 
m ol, oo. 35. Meno Jozefa Bulvu má už 
v Bratislave svoj zvuk a abecenstvo, t ak
že i napriek konjunktúre koncertov vte
dajších dní (súčasne bol koncert SF v rám
_ ci predsjazdovej prehliadky a večer vy
stúpeni-e SOBR) bola Zrkadlová sieň plne 
osadená. 

Mladý klavirista presvedčil s plnou roz
llodnosťou, že ťažisko interpretačných zlo-

Piesňový cyklus Ranná r osa predstavil 
ná rodného umelca Alexandra Moyzesa pre
dovšetkým z lyrickej stránky jeho natu
relu. Moyzes tu vie v medziach svojh o 
osobného štýlu znamenite využiť hudobnú 
sknttku a vytvára v každej piesni maj
strovsky zvládnutý sústredený prúd veľm i 
pôsobivej hudby. Sólistka opery SND Nina 
Hazuchová predniesla piesne so znameni
tým pochopením ich huuobného charakt e
ru, diferencovane a s obdivuhodne pres
nou slovnou dikciou. Jej sýty hlas vedel 
vytvoriť s orchestrom jednoliaty ~elok, 
v ktorom však dominoval. I dirigentov prí
stup k partitúre piesní treba považovať za 
štýlový a citlivý tak z hľadiska zvukového 
vyváženia so sólovým hlasom, ako i v po-
chopení lyriky piesní. 
Záverečné Respihgiho Rímske slávnosti 

boli zrejme východiskom z n(ldze. keď od
padla plánovaná Malovcova skladba. Výko
nu dirigenta a orchestra nemožno nič vy
čítať, prístup k interpretácii bal vcelku 
sústredený; túto skladbu sme však v po
daní rozhlasového orch~stra počuli už a j 
v minulosti v s trhujúcom podaní, za kto
rým tento výkon predsa len zaostal. 

Juraj Pospíšil 

žiek svoj ho· prejavu presúva na tvorivý a 
umelecký zreteľ. Fenomenálna technika sa 
mu čím ďale·j tým viac stáva nie cieľom, 
ale jedinečným prost riedkom na účinnú a 
strhujúcu koncepciu. Zdá sa. že aj von
kajší prejav umelca postupne stráca ne
vkusné črty pozérstva a teatrálnosti. 

Beethoven v jeho podaní upútal pevným 
držaním tempa, rozvahou, účinkom gradá
cií a kontrastov. hlbkou i poéziou pomal
ších úsekov pri obdivuhodnej zrelosti 
technickej a štýlovej. Sebavedomie a isto
..ta. jeho .prejavu .pramenia z dokonale vy
pestovanej techniky všetkých druhov. Tá
to mu umožl'íuje stavať jedinečné gradá
cie s mohutnými, k ovovo sýtymi, no nikdy 
nie surovo znejúcimi fortissimami i v tých 
najrý chlejších a najbravúrnejších tem
pách. Mladý klavirista r ešpektuje i štýlové 
požiadavky diel; jeho umelecká fantázia 
je bohato rozvetvená, má skvelý cit pre 
rytmus (Martinu) . Ak mu treba niečo vy
čítať, tak jedine príliš !'ýchle tempo· a má
lo výrazné stvárnenie okrajových dielov 
II. časti Chopina a niektorých úsekov i v I. 
časti, kde ho mladistvý te mpe-rament pri-
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liš hnal dopredu. Naproti tomu nad oča
kávanie podal v Chopir.ovi s vrúcnosťou 
a vkusom lyrické partie a, pochopiteľne, aj 
známy smútočný pochod. škoda, že za ta
k ým programom si mladý pianista ako prí
davok vybral známu II. rapsódiu Fr. Lisz
ta ktorä - i keď ju zahral nesporne s v ku
so~ a muzikalitou a suverén'nou bravú
rou - predsa sa nehodila ako bodka z~ 
takým náročným programom. V Bulvov1 
nám rastie umelec veľkého formátu. Na 
tejto ceste dozrieva r ýchlo a má všetky 
predpoklady čoskoro sa nim stať. 

Po dlhšom čase, v tomto kalendárnom 
roku dokonca po prvý r az, privitali sme 
i komorný súbor v r ámci komorného cy
klu. 19. marca vystúpil Gewandhausquar
tett z Lipska (NDR). Pcdľa tradície sia
hajúcej až do konca XVIII. storočia vytvá
rajú t ento súbor koncertní majs t ri sláči
kovej rodiny z Gewandhausorchestra. T.e
rajšie zloženie t oht o ensemblu sa ustáltlo 
r. 1955 z hráčov: Gerharda Bosseho, Qiint
hera Glassa, Dietmara Hallmanna a Fried
manna Erbena. Títo umelci súčasne pôso
bia aj pedagogicky na tamojšej vysokej 
hudobnej škole. 

Na výkone nemeckých hosti zaujala pre_ 
dovšetkým znamenitá zvuková stmelenosť 
a súhra. Všetci hráči dokumentovali vy
nikajúci vkus, eleganciu, zmysel pre kul
tivovaný komorný prejav v rámci celku. 
veľký dynamický register a znamenite vy
pestované slohové cltenie. S rozvahou, 
presvedčivou istotou a discipl!nou budo
vali celok, pričom sa opierali o detailné 
vypracovanie motívov, podávaných odušev
nene a plastiky. Všetci umelci sú zname
nití hudobníci, technicky dobre fundovaní. 
Umelecká jednota ich výkonu je natoľko 
vyspelá, že nemôžeme jednoznačne tvrdiť 
o niektorom z nich . že by bol dušou sú
boru. Pokiaľ by sa žiada!o niečo na ich vý
kone ešte pritiahnuť, tak hlavne istotu 
intonácie, najmä v rýchlejších partiách 
(Schubert asi do konca dr.uhej tretiny fi 
nále) . 

Dramaturgia ich koncertu sa opierala 
výlučne o nemecky hovoriacich autorov: 
Beethovenova kvarteto B dur. op. 18, č. 6, 
Schubertova d mol, op. posth (Smrt a 
dievča). Skladateľskú úroveň NDR repre
zentovalo II. sláčikové kvarteto mladého 
Petra Herrma:nna s dobrou kompozičnou 
t echnikou. Štýl diela pripomína hudobnú 
reč šostakoviča a v pomalších, okrajo
vých častiach i Hinde•nitha. 

Príjemným prekvapenim bolo (9. apríla) 
vystúpenie mladučkej , asi 22-ročnej vý
nimočne nadanej západonemeckej violon
čelistky Anje Thauerovej, ktore j partne·
rom pri klavíri bol doc. R. Macudzinski. 

Priroda ju obdarila zriadkavým nadaním. 
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Získala štipendium na štúdium na paríž
skej E:cole normale v triede prof. Navar
ru, takže sa jej talent mohol rozvinúť po 
všetkých stránkach. Obdivuhodné pôsobilo 
jej plnozvučné dramatické forte, na k tor é 
by mohol byť pyšný aj mužský interpret. 
V jemnejších registroch dominovala zas 
jej ženská neha a cit. Z jej hry priam sá
-lala osobitosť a vrúcnosť prežitia. Thaue
rová naplňa hlbokým citom každý takt. 
každú notu, co hrá. Program jej recitálu 
znamenite stupňoval účinok a' postupné 
odkrývanie "zákuti" jej bohatého. výr azo
vo-farebného registra. Na druhej strane 
(a~pri jej veku je t o tým sympatickejší~) 
.by sme v. ňom sotva postrehli tendencw 
k nejakej exhibícii virtuozity. 

V úvodnom Adagiu a Alleg.re od Luigi 
Boccheriniho nechala Thauerová rozozvu
čať svoj kvalitný nástroj v plnej vrúcnosti 
a sýtosti a iba občas prebleskovali názna
ky potlačovaného t emperamentu. V sólo
vom Anda.nt e con variazioni od Maxa Re
gera ku kráse tónu pristúpila schopnosť 
účinnej výstavby s dramatickým zafarbe
ním spojená so suver énne hravým zdolá
vaním technickej problematiky. Neopako
vaterne, s bohatstvom umeleckej fantäzie, 
s vrúcnosťou citu, prostotou a nenútenos
ťou podala Sonátu a mol, op. posth (,.Ar
peggione") od Franza Schuberta. 

Zmysel pre výraznosť detailov, pestrú 
paletu farieb a dravý temperament, a to 
fascinujúcim spôsobom. na úrovni hodnej 
umelca európskej triedy, ukázala llmelky
ňa v Debussyho violončelovej sonáte d 
m ol. Suverénnu virtuozitu, ohnivý tem
per am ent, mohutné gradácie sme obdivo
vali v záverečných Variáciách na tému G. 
Rossiniho od Bohuslava Mar tinú. 
Ďalšim domácim ume lcom, ktorý vystú

pil v komornom cykle, bol zas!. umelec 
huslista Aladár Móži, primárius Slovenské
ho kvarteta. Jeho partnerom na vystúpení 
16. aprila bol opäť doc. Rudolf Macudzin
ski. 

Móžiho tón má ušľachtilé zamatové za
farbenie a túto vlastnosť nestráca ani v dy
namick ých vrcholoch, ktoré síce nie sú 
veľkej intenzity - kovového zafarbenia, 
no umele.c so svojimi možnosťami narába 
hospodárne a pomerne· účinne. Táto črta 
eko.nomičnosti. umeleckej rozvahy sa pre
javuje aj na dramaturgii a forme, ktorä 
si počas koncertu udržiavala neustále st~
pajúcu tendenciu až k pos lednému, naJ
lepšiemu Brahmsoví. 

Fakt, že Slovenské kvarteto' na čele 
s Móžim sa iba pred týždňom vrát ilo s dlh
šieho turné vo švédsku, sa odrazil najmä 
v úvodnej Sonáte g mol od G. F. Händla, 
u ktorej miestami chýbalo stavebné napä
t ie, ako aj väčší dôraz n a drobnokresbu. 

Umeleckému naturelu huslistu bola bližšia 
známa Sonáta A dur pre husle a klavír od 
Cézara Francka, i keď by aj v tejto väčšie 
dynamické rozpätie a dramatičnosť boli 
ešte viac vystupňovali účinok. V t ejto sú
vislosti netn<ňno· sa nezmieniť o partne
rovi pt'i klavíri - o doc. R. Macudzinskom, 
ktorý v porovnani s Móžim chápal Franc
ka odlišne - zvukovo exponovanejšie, 
dravejšie. a pomerne málo' sa prispôsoboval 
ko.ncepcii huslistu, pričom však ani 
v technicky vypät ejších partiách (najmä! 
v druhej a v.o štvrtej časti) nebola jeho 
hra celkom precízna a i zvuková kultúra 
v dynamických vrcholoch chýbala, čo pri 
Móžiho tendencii ku kultivovanosti preja
vu dosť prekážalo. 

úspešnejšie vyznela druhá polovica kon
certu, v ktorej sme počuli, žiaľ, m álo hrá
vanú, so švihom a temperamentom poda
nú poslednú verziu West pocket suity -
nár. umelca A. Moyzesa. uvedenú pod me
nom Duettino pre husle a klavir. Umelecká 
tvorivosť, presvedčivosť a hlbka podania, 
účinná koncepcia a najmä zhoda v chápa
ni oboch partnerov dominovali v Brahmsa
vej sonáte, op. 100, čo zaslúžene ocenilo 
i obecenstvo, ktoré si vynútilo od umelcov 
prídavky. 

2iaľ, že v plänovaní našich koncertných 
podujatí nevieme organizačne obstáť na 
výbornú. Tento koncert sa musel posunúť 
o hodinu, pretože ho predchádzalo vystú
penie konzervatoristov s dielami rak. skla
dateľov. 

Vlado Čížik 

Veľa slov sa už povedalo i napísalo o po
slaní hudobného rozhlasu na Slovensku, 
o potrebe pevných zásad a jasnej koncep
cie jeh<>' činnosti. Medzi t ými, ktori sa 
k tejto otázke vyslovili, boli aj taki. kto
rým pracovníci hudo!:méh o rQzhlasu vďa
čia za fundované kritické pripomienky, za 
úprimné, zainteresované a reálne koncipo
vané návrhy. Na niektoré z týchto prip<>r 
mienok reaguje nová koncepcia hudobné
ho vysielania, ktorej príprava je už v zá
verečnom štádiu. Me dzi hlasmi, . čo sa v mi
nulosti ozvali na adres u hudobného r ozhla
s u, boli však aj táké, kde bola neznalosť 
rozhlasovej problematiky, ba dokonca n e-

znalosť niektorých základných skutočnosti 
o práci v hudobnom rozhlase, celkom evi
dentná. Vina za neinformovanosť je však 
bezpochyby obojstranná. Snaha vedenia 
hudobného vysielania informovať hudobnú 
verejnosť o niektorých zaujímavých pro
jektoch hudobnej realizácie. dramaturgie, 
prog-ramu i zahraničných stykov iste nebu
de zbytočná. Ak uvážime doterajšie celkom 
mimoriadne post avenie hudobného rozhla~ 
su voči slovenskej hudobnej tvorb€, in
t erpretácii i výchove a ak si túto skutoč
nosť uvedieme do súladu s kultúrnopoli
tickým poslaním hudobného rozhlasu vô
bec a v pripravovanom Roku slovenskej 
hudby osobitne, potom sú t ieto informácie 
celkom nevyhnut né. 

Jednou z najzaujímavejších kapitol čin
nosti hudobného rozhlasu sú medzinárod
né programové styky. Hlavným prostred
nikom pre medzinárodnú výmenu progra
mov j e medzinárodná organizácia rozhlasu 
a televízie OIRT, ktorej sme členmi. Tu sa 
však žiada aspoň trocha histórie. 

Krátko po skončení II. svetovej vojny 
založili roku 1946 medzinárodnú organizá
ciu rozhlasov OIR so sídlom v Bruseli. 
Z veľkých rozhlasových stanic nebola je) 
členom iba anglická BBC; zo socialistic~ 
kých krajín vstúpili do,.tejto organizácie 
SSSR, čSR, Poľsko, Bulharsko, Albánia a 
Juhoslávia. Roku 1949 do·šlo aj v tej to me
dzinárodnej organizácii k rozkolu. Západo
európske krajiny s i založiii novú organi
záciu UER, ktorá má až dodnes svoje síd
lo v Bruseli. Socialistické štáty presunuli 
sídlo OIR do Prahy. Je zaujímavé, že Ju
hoslávia a Fínsko si zachovali členstvo
v obidvoch organizáciách. Dnes sú členmi 
OIRT Albánsko, Bulharsko, ČĽR, čSSR. 
Fínsko, Juhoslávia, KĽR, Kuba, Maďarsko, 
Mali, Mongolsko, NDR, Poľsko, Rumunsko, 
SSSR, Vietnam a ZAR. Osobitne sú členmi 
OIRT Estónsko, Litovská, Lotyšská, Ukra
j inská, Bieloruská a Moldavská sovietska 
socialistická r epublika. Generálnym ta
jomníkom j e Jaroslav Hi'eblk a väčšina 
odborných pracovníkov je z našej repu
bliky. V poslednom obdobi sa rozvíja cel
kom úspešne spolupráca medzi OIRT a zá
padoeurópskou UER. 

Jednou z najzaujímavejších stránok OIRT 
je práca programovej skupiny, ktorá za
sadá dva razy do roka, vždy v niektorom 
z hlavných mies t členských krajín. Je to 
akási programová burza rozhlasov, na kto
rej jednotlivé delegácie ponúkajú svoj naj
lepší .,tovar" z posledného obdobia. Na 
programovej vým€!11e sa však zúčastňujú 
takmer výlučne len európski členovia OIRT. 
V oblasti hudby sú to ponuky od jednotli
vých s nímok cez celé kolekcie nahrávok 
až po cykly reläcií. Hudobné vysielanie čs. 
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r ozhlasu v Bratislave sa od začiatku z11-
<:astňuje na tejto medzinárodnej rozhla
sovej burze ponukami z oblasti slovenskej 
hudobnej tvorby a in terpretácie. Dodnes 
sú to už celé desiatky diel slovenských 
skladateľov od najmladšej generácie po 
ge.neráciu najstaršiu, veľa snímok sloven-· 
ských hudobných telies, k omorných s úbo
rov i sólistov, nahrávky koncertov SOČS-u 
Slovenskej filharmónie, koncerty z Bratí~ 
s lavských hudobných s lávnosti, spoločné 
priame prenosy (tu je ú spešná relácia št11-
dio mladých) .a m noho ďalších pro.gramo
vých akcií. Celkom mimoriadnu pozornosť 
s i však zasl11ži jeden z posledných 11spe
chov, ktorého dosiahlo bratislavské hu
dobné vys1elanie na IV. pracovnom zasad
n utí programovej komisie OIRT vo Var
šave. Nakoľko sa však n ijaký úspech in· 
t erpr etov a inš titúcie, ktorä ich propaguje, 
nezrodí zo dňa na deň. treba si dôkladnej
š ie všimnúť aj túto záležitosť. 

Dobrá spolupráca bratiSlavského hudob
n ého rozhlasu so sólistami opery SND je 
už tradičná. Keď nastúpila najmladšia ge
n e rácia sólistov, reprezentovaná napr. me_ 
n ami Ľuba Baricová, Yveta Czihalová An
na Kajabovä-Peňašková, Alžbeta Svobodo
vá, Andrej Kucharský, Ondrej Malachov
ský a ďalší, hu dobná r edakcia dala všet
kým prlležitosť. Niektor! z nich sa stal! 
širokej slovenskej (i m imobratislavskej) 
verejnosti známymi práve najmä zásluhou 
bratislavského hudobného vysielania, spo
čiatku v priamych prenosoch zo Stúdia 
m ladých . neskoršie vďaka _mnohým dobrým 
snímkam, ktoré na hrali s r ozhlasovým 
symfonickým orches trom. Možno povedať, 
že sa tu naraz sformovala umelecky výraz
n á generácia mladých operných spevákov, 
ale a j výborných koncertných interpretov. 
Po prvých úspechoch doma prišlo aj uz
nanie na zahraničných scénach a koncert 
ných pódiách. Nebolo m ožné nezachytiť 
t ento nový prúd. Redaktorka M. Zvarová 
spolu so svojou kolegyňou režisérkou L. 
Novákovou zareagovali pružne, využili svo
J e osobné kontakty s niektorými mladými 
-:~Ii~tami opery, urobili niekoľko vynika
ť~ctch. s!lí!l:lok, kt~ré z~i.esli aj najprísnej· 
s 1e krttena, a prtpravtl! reláciu Uspe-chy 
doma - dvere do sveta. Aby si overili svo
ju prácu aj na ši ršom oficiálnom fóre, za-· 
radili svoju reláciu do celOŠtátnej rozhla-· 
sovej súťaže. Reakcia poroty bola zaujíma
vá. I keď jej členovia poukázali na niekt o
ré n edoriešené problémy v celkovej stav
b~ r~l~cie. boli jednoznačne prekvapení vy
nJkaJ ucou kvalitou nahrávok mladých bra
t islavských sólistov. ·?re veľkťí väčšinu 
členov poroty boli výkony našich mladých · 
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spevákov prekvapením a - žiaľ - takmer 
nič o nich doteraz nevedeli. Porota odme
nila :reláciu III. cenou pri n eudelení I. a 
II. ceny. Hodnotila vynikajúce interpretač
né kvality a bezprostredný prejav našich 
mladý-ch operných s ólistov, ktorí však ve
dia nielen spievať, ale aj hovoriť úprimne 
a bez zábran o svojej práci, o radostiach 
i s t arostiach, a tak umožňujú poslucháčom 
aby si utvorili reálne predstavy n umelec
k ej práci, zbavené vysnívaných ilúzií a mý
tov. 

Po odvys ielaní tejto r.clácie došlo .do re
dakcie veľa listov, v ktm-ých poslucháči 
(z celkom r ozdielnych spoločenských vr
stiev) ďakujú za veľký zážitok pri rozbia· 
sovom prijímači a vyslovujú svoju vďač
nosť, že mali možno;sť oboznámiť sa s.mla
dými umelcami, o ktorých dosiaľ počuli, 
buď veľmi málo, alebo vôbec nič. Vyslovo
vali úprimnú radosť nad domácimi i zahra_ 
ničnými ťíspechmi našich spevákov. 

Toto bol príjemný podnet pre pracov
níkov redakcie veľkých hudobných žánr ov, 
ktorí na jeseň minulého roku podali návrh 
na odoslanie celej kolekcie najlepších oper
ných nahrávok mladých sólistov opery 
SND na .,burzu" IV. pracovného zasadnu
tia programovej k omisie OIRT, ktoré bolo 
vo Varšave. Podľa informačného bulletinu 
ktorý Síl nám dostal do rúk oveľa neskor
šie, ponúkali na tomto zasadaní niektoré 
kraj iny veľmi zauj ímavé relácie a cykly 
s pútavými, v niektorých prípadoch až ex
kluzívnymi nám etmi. Naša del€gácia sa 
však mohla v-racať s dobrými pocitmi. Po
nuky československého rozhlasu upútali 
pozornosť spriatelených krajín. No najväč_ 
ší 11spech dosiahla kolekcia operných árií. 
ktorú pon11kala Hlavná redakcia hudobné
ho vysielania z Bratislavy. Všetky zťíčast
nené krajiny prejavili záujem o snímky 
našich operných umelcov. 

Je te iste úspech, ktorý potešil, a le i za
väzuje. Pre programových a umeleckých 
pracovníkov hudobn ého vysielania čs. roz
hlasu je to priam výzva na ešte cieľave
domejšiu a premyslenejšiu spoluprácu nie
len s opert.JU SND, a le aj s ďalšími í.nšti
túciami, interpretmi či skladateľmi. Pre 
špičkových ·sólistov '!l.ašej o:;:>ery j e to iste 
povzbudzujúci pocit, keď vedia , že o ich 
umeleckú prácu j e takýto záujem. A ko
nečne tu máme aj ďalsí argument pre n ás 
všetkých, ktorí sa nejakým spôsobom po
dieľame na tvorbe celého toho zlo-žitého 
komplexu slovenskej hudobn ej kult11ry, 
aby sme prinášali viac p o z i t í v n y c h 
_vkladov pre j ej ďalší rozvoj a propagá
ciu doma i v zahraničí. 

Ľubomír Čížek 

SUPRAPHON 
DV 6203, SV 8334 
Ilja ZELJENKA: OSWIECZYM, kantáta pre 
dvoch recitátorov, mic;-šaný sbor a orche
ster. 
Pavol ŠIMA!: VÍŤAZ~o. predohra pre 
orchester. 
Ivan HRUŠOVSKí": HIROŠIMA. kantáta pre 
dvoch r ecitátorov, koloratúrny soprán, 
miešaný sbor a orchester. 

Za spoločného menovateľa skladieb na
bratých na tejto platni m ožno označiť va
rovný protest proti -cynizmu, neľudskosti 
a ľahostajnosti, ktoré priviedli človeka 20. 
storočia k najtragickejším a najzahanbu
júcejším prejavom. 

Existencia koncentračných t áborov. ne
zmyselné vykynožovacie vojny, Hirošima 
ako boľavý výkrik surovej neľudskosti ako· 
i ťažko vybojované a vybojúvané víťa::.Stvá 
s vierou vo víťazstvo· zdravého rozumu a 
zachovanie mieru - to sú stále p er trakto
vané témy, ktorými s a inšpirujú i dnes 
stovky umelcov, aby nielen pripomínali a 
odsudzovali najneľudskejšie zlo-činy n ema
júce azda v d ejinách ľudstva obdoby, ale 
hlavne aby varovali! Ak prichádza s týmito 
námetmi i dnešná mladšia generácia slo
ve!lsk1ch ~~kladatel'ov, svedčí to o jej sta
tocneJ obc!ansko-spoločenskej zaangažova· 
nosti. J e dobre pripomenúť si t ieto skutoč
nosti , lebo ešte nie sú ďal eko časy, keď 
celú túto generáciu, údajne sa zaoberajú
c~ iba kompozičnými problémami a e:xpe
nmentovanim, obviňovali z bezideovosti a 
for malizmu. Zeljenkov Oswieczym, Hru
šovského Hirošima a Šim aiho Víťazstvo a 
s~ladby ďalších skladateľov tejto generá
CJe (napr. Kolmana) sú názor-n ým vyvrá· 
t enim_ toht? mýtu. Pravdou je, že táto ge
neráCia pnstupuje k veľkým témam ne
dávnej minulosti i súčaS:llosti z celkom 
iného aspektu. než sm~:; boli donedávna 
zvyknutí. Nie pseudotextovou n adpisovou 
bombastičnosťou a ilustrativnou opisnos
ťou - ale silou umeleck ého stvárnenia a 
prežitia presvedčujú o svojom poctivom 
zámere. Je prirodzené, že táto generácia 
sa zmocňuje svojich tém prostredníctvom 
širokého apar átu výrazových pros triedkov 
hudby 20. storočia, nevynímajúc z toho ani 
niektoré prostriedky a postupy ,,.novej hud
by". Len neuvedomenie si tohto faktu a 

zotrvávanie na principoch normatívnej es
tetiky bolo pričmou trápneho nedorozu
m enia, že i die la s jas ne p okroko-vým a vy_ 
soko ideovým zameraním - len pre svoj 
odlišný hudobný výzor - boli označované 
za prejav formalizmu. 

Zeljenkov Oswieczym, melodráma pre 
dvoch recitátorov, veľký orchester a mie
šaný sbor na text Mik'-lláša Kováča vznikol 
roku 1960 ako skladateľov príspevok k o· 
slavám 15. výročia oslobodenia našej vlas
t i. Kováčova predloha v !'Ozhoduj ú.cej mie
re determinovala celkový výzor skladby. 
Maxim álnu expresivno:oť Os.wieczymu do
sahuje Zel jenka využitím výrazových pro
striedkov súčasnej hudby. Melodika vy
ch ádzajúca v zásade z dvanásťtónového 
systému, harmónia s kvart ovými štruktú
rami v kombinácii s tradičnou akordikou 
i bohato diferencovaný rytmus plne s lú žia 
na d(jsiahnutie adekvátneho hudobného 
výrazu. Veľkú pozornosť upútava Oswie
czym menovite svojou sugestrvne-drama
ticky pôsobiacou zvukovosťou, pôsobivé ie 
tiež využitie šepotu s boru a echovej reci
tácie; realizovaných cez r eproduktory. 

Na rozdiel od Oswieczymu je Hrušov
ského Hir ošima, kant áta pre recitátora, 
koloratúrny soprán, miešaný sbor a or
chest er oa slová R. Skukálka z roku 1959 
dielom kompozične tradičnejším. Hudobná 
n:č Hirošimy zaujme harmonickým mysle
mm, bohatou zvukovosťou, intervalovou 
štruktúrou m elodiky, ale celko·vým sta
vebno-tektonickým r iešením. r ozložením 
g~adácii a využitím t extu javí sa koncepcia 
d te la ako romanticko-impresívna. Hrušov
ský .ani tu nezaprel svoj naturel Jvrického 
a hlbavo meditujúceho skladateľa, ktcrý 
vo zvolenom rámci dísp'onu je suverénnou 
t echnikou. 

Ten, kto by od ~íťazstva, predohry pre 
orchester, Pavla Sim aiho čakal j asavú 
s kladbu finálového typu, bude po j ej vy
počutí prekvapený netradičnou v:nútornou 
dramaturgiou. Šimaih·:> Víťazstvo, venova
né orchestru Slovenskej filharmónie, je 
t otiž na míle vzdia lené falošnému optimiz
mu a nereálnym ilúziám. Je s kôr vážnym 
zamyslením človeka nad cenou ťažko vy-
bojovaného víťazstva a t r iezvym odhadom 
budúcnosti. Z hudobnokompozičných prv
kov prvoradé miesto zaujíma v skladbe · 
farba. Autor dáva prednost čistým farbám, 
nerád ich m ieša. Pracu je s jednotlivými 
nástr ojovými skupinami, predovšetkým 
s dychovými nástrojmi a sláčikmi strie
danými s plénom orchestra, pričom maxi
m álne využíva ich farebné možnosti a fa
reobný kontrast , ktorý značne pôsobí tiež 
na formové členenie skladby, čo zvyš uje 
dojem j ej prehľadnosti. Všetky ostatné 
prvky: m elódia, rytmus, harmónia sú iba 
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druhoradé a nemajú rozhodujúci vplyv na 
architektonickú výstavbu diela. 

Všetky tri skladby, no menovite Zeljen
kov Oswieczym, kládli zvýšené nároky na 
celý zúčastnený interpretačný apar3t. Naj
väčšiu zásluhu na nespornom umeleckom 
úspechu nahrávky všetkých skladieb má 
predovšetkým Ol'Ches ter Slovenskej iii
harmónie pod vedením Ľudovíta Rajtera. 
S presne a citlivo hrajúcim orchestrom 
prenikol Rajter úspešným spôsobom k tech· 
niekým a štýlovým problémom jednotli
vých skladieb. Jeho nahrávka svedčí o sta
rostlivo pripravenom orchestri, s kto·
rým sa mu dobre darí odkryť zvukové bo
hatstvo skladieb, ich drásavú dramatičnosť 
i meditatívnu hlbku. Okrem orchestra SF a 
dirigenta Ľ. Rajtera podieľajú sa úspešne 
na interpretácii nahratých skladieb Sbor 
Slovenskej filharmónie a Kiihnovi komorní 
sólisti (sbor. J. M. Dobrod!nský a P. Klihn) , 
J úlius Pántik, Karol Prochotský, Karol Ma
-chata a Eva Kristínová (recitácia) a Eva 
Blahová (soprán). Problémom sa mi tu ja
v í azda iba hlasový prejav ;recitátorov, 
ktorým - podľa nášho názoru - nedarí 
s a vždy najsť pravú deklamačnú polohu 
hlasu k obsahu t extu. Za výbornú technic_ 
kú úroveň vďačí platňa hudobnej r é žii Mi
roslava Venhodu a zvukovej réžii techni
kov, zásluhou ktorých sa zvukovo chúlos
tivé miesta, najmä· v Oswieczyme, dostá
vajú k poslucháčovi v zvukovo čistej, n e· 
skreslenej podobe. 

Platňa vyšla v edícii Musica nova Bohe·
mica et Slovaca v reprezentačnom, export
nom balení s t extovo-fotograf ickou prílo
hou. Pre závažné posolstvo. ktoré platňa 
prináša, možno dúfať, že si nájde cestu 
k všetkým diskofilom zaujímajúcim s a 
o tvorivé vý<>ledky mladšej generácie slo
venských skladateľov, ale i k všetkým fu
ďom dobrej vôle, ktorí nezabudli na ne
dávne hrôzy a utrpenia. 

AG 

Bartók Béla, Ethnomusikologische Schrif
t en, Faksimile-Nachdrucke 
Vydáva Denis Dille, Bartók Archiv Buda
pešť. 
Zv. I. Das ungarische Volkslied, Editio Mu
sica Budapest, 1965, str. 472. 
Zv. II. Volksmusik der Rumänen von Ma
ramures, Edi tio Musica Budapest, 1966, str. 
286+ 47. 
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Bartókove hudobnofolkloristické diela 
boli p rakticky od prvých vydaní pre širšiu 
verejnosť takmer neprístupné. Vyšli v rôz
nych, predovšetkým cudzích vydavateľ
stvách v Nemecku, Maďai·sku. Rakúsku, 
Rumunsku i v Spojených štátoch. Okrem 
práce Das ungarische Volkslied (ktorá vy· 
šla v maďarčine i v anglickom preklade) 
vyšli všetky len v jedinom vydaní v ne· 
veľkých nákladoch. Preto je dosť prekva
pujúce, že tieto práce čakali takmer 4{) 
rokov na nové vydanie. J e to o to prekva
pujúcej š ic, keď vieme, čo znamenali nielen 
pre maďarské, ale i pre európske hudob
nofolkloristické bádanie. Treba tu však po_ 
vedať, že ani pri jednom diele nejde o či 
tateľské, popul&rne práce o maďarskej 
alebo rumunskej ľudovej hudbe, ale o ve
decké vydania par excellence. Maďarská 
edičná prax sa na jednej strane vyporia
dala s bartókovým dielom neobyčajne in
tenzívne: vyšlo veľa biografických i prae
biografických š túdií. populárnych i pra
menných, sborn!kov, súborov statí, výbe
rov článkov, bio- i bibliografických súpi
sov. Ba rtók sa dostal bezpochyby do cen· 
tra pozornosti širokej maďarskej i medzi
národnej bádateľskej verejnosti. Tri naj
vä'čšie úlohy však stále čakali a čakajú na 
svoje riešenie: l. pripraviť nové kritické 
vydanie Bartókových hudobných diel, 2. 
pripraviť nové kritické vyda:nie Bartóko
vých vedeckých prác, 3. vydať v rukopi
soch zachované práce hudobné i hudobno·
vedecké. Pri prvej úlohe sa zatiaľ urobili 
len prvé kroky a pokusy, kde hrá svoju 
úlohu aj viazanosť skladieb na vydavateľ
ské práva rôznych nakladateľov; druhá 
úloha, o ktorej máme možnosť referovať 
v tejto recenzii, sa dosiaľ zvládla na neo
byčajne vysokej úrovni, tretia je zatiaľ len 
v štádiu realizácie, pričom je zre jmé, že 
nie všetky sa uskutočňujú v rámci Bartó
kových intencii ( máme tu na mysli edíciu 
A magyar népzene tára). Z toho vidno. že 
bartóko·vské bádanie čakajú neobyčajne 
ťažké a komplikované práce predo-všetk ým 
primárno- pramenného charakt eru. S akou 
minuciózmou dôkladnosťou, znalosťou, k ri
tickosťou i akríbiou pristupoval k tejto 
úlohe D. Dille z bartókovského archívu na
pr. v edícii Documenta ba1·tokiana, o tom 
sm e už referovali. V tomto smere nijako 
nezaostávajú ani nové faksimilované vyda
nia Bartókových etnomuzikologických prác. 
Treba azda hneď povedať, že v súlade s m e
dzinár odnou hudobn ovedeckou edičnou pra· 
xou tu máme do činenia s faksimilovaný
mi vydaniami - v tejto forme vyšlo u ž 
množstvo v)ičšlch klasických edíci1 ľudo-· 
vej hudby (napr. lužickosrbská zbierka 
Haupt-Schmalera alebo Kolbergova poľská 
zbierka a iné). Je to jedine spr ávna a z ve_ 

deckého s tanoviska zdôvodnit eľná cesta. 
Kritickosť týchto vydanr nachádza svoj 
výraz skôr v poznámkovom aparáte a v k o
mentárovej časti. Z toho hľadiska. zo spo
jenia požiadavky vern~ho prvovydania 
(vo faksimilovanej forme) a kritického 
vydania je Dilleho riešenie neobyčajn~ ús
pešné. Záldadom je tu faksimilované prvo
vydanie a komparačná práca s ďalšími ma
teriálmi a verziami danej práce s poznám
kami, ktoré Bartók sám neskoršie vniesol 
vo forme korektúr, doplnkov alebo ktoré 
zostali zacho·vané vo forme rôznych prvo
pisov, prekladových verzií a pod. Výcho
diskom Dilleh o edičnej metódy je literár
na te.xtová kritika, ktorá dosiahla takú vy
sokú úroveň najmä vo francúzskej a ne
m eckej j azykovej oblast i, a na druhej stra
ne charakter i spôsob práce praktizovaný 
pri vydávani hudobných diel vo veľkých 
súborných vydaniach napr. Bachových, Mo_ 
zartových alebo Haydnových diel. Je t o Jen 
prístupová metodická kostra Dilleho k prá
ci, k torá napriek veľkej dôkladnosti n ikdy 
nebudí dojem faktovej malichernosti a prí
l išnej m inucióznosti. .Hlavným úsilím Dil
Jeho j e zachovať autentičnosť diela a fak
tov, ktoré hovoria za seba. preto aj jeho 
komentáre s.ú lakonické; sústrediac sa na 
skutočnosti nepochybné , nedáva sa unášať 
dohadmi ani hypotézami. Pravda, základ
ňou jeho ed!cie je obrovský fond bartó
kovského archívu, v ktorom sú sústredené 
najdôležitejši€ a najrozsiahlejšie pramene. 

· Význam Bartókovej práce Das ungari
sche Volkslied, ktorá vznikala v rokoch 
1918-1929 (jej prvé vydanie v maďa-rči
ne vyšlo 1924, v nemčine 1925 a v anglič· 
tine 1931) spočíva azda v t ýchto mom~·.n
to·ch: 

l. Tvorí prvú vedeckú syntézu názorov 
o maďarskej ľudovej hudbe. 

2. Obsahuje prakticky klasifikačnú sché
mu vypracovanú pre maďarskú a výcho
d oeurópsku ľudovú hudbu, tu prvý raz 
konzekventne realizovanú a vyhodnotenú 
na základe takmer osemtisíc dovtedy za
písaných maďarských ľudových piesní. 

3. Bartók sa v tej to práci súčasne snažil 
na základe rozsiahleho východoeurópske
ho kompa;račného matel"iálu (najmä slo
venského a východomoravského) určiť špe
cifické zmaky maďarskej ľudovej hudby. 

Pre slovenského čitateľa m á Bar tókova 
práca najmä pre poslednú stránku dôležitý 
význam; veď Bartók súčasne, resp. krátko 
po napísaní tejto monografie o maďarskej 
ľudovej hudbe skončil systematické spra
covanie svojich slovenských zápisov a 
spracoval v rovnakej forme viac ako dva
násťtisíc slovenských a moravských pies
ní. Pritom sa v monog-rafií Das unga rische 
Volkslied v komentároch sústavne odvolá-

va na s lovenský porovnávací maťeriál a 
vyslovuje rôzne súdy, týkajúce sa etnické
ho, geografického rozšfrenia melódií, ty· 
pov štruktúr 'ltď., zdôrazňujúc, že sa s uve
denými problémami a otázkami mieni zao
berať dôkladnejšie v monografii o s loven
skej ľudovej hudbe. Žiaľ, k realizácii toh
to Bartókovho zámeru nedošlo, a preto 
konfr ontácia jeho záverov z maďarskej 
monografie s jeho poznámkami i štúdiou 
v zbierke Slovenské ľudové piesne (Brati
slava 1959) musi nám do určite·j miery na
hradiť absenciu slovenskej monografie. Ak 
vieme, akú dôležitú. úlohu hrali pre vzá
jomný vývin slovenská a maďarská ľudová 
hudba, je '7:1"-ejmé.-~e každého, koho zau.jf
ma problematika slovenskej ľudovej hud
by, sa eminentne dotýka i Bartókova ma
ďarská monografia. Nie j e cieľom (a na to 
tu nie .ie ani možnosť) zaoberať sa s pro
blematikou Das ungarische Volkslied 
z dnešného metodického aspektu, no na 
m argo dnešných k ritikov Bartókových me
tód možno predsa len korštatovať, že na 
tak vedecky dôkladne prepracované mono_ 
grafie, ako j e Bartókova, je aj dnešná et
nomuzíkológia veľmi chudobná a ani do
dnes niet o maďarskej ľudovej hudbe 
k d ispozícii syntetickejšia a dôkladnejšia 
práca. 

Nové faksimilované vydanie obsahuje ok
r em vydania anglického prekladu celý ma
teriál, a t o: kompletnú publikáciu Das un
garlsche Volksiied, tak ako vyšla r . 1925 
v Lipsku. úvod, štúdiu, maďarské t exty aj 
s nemeckým prekiadom a melódie (320, 
t;eto predstavujú vlastne typový výber 
charakteristických maďarských ľudových 
piesni), celý poznámkový, resp. komparač
ný aparát. prehľadné ~engrafické a šta
tistické tabuľky k celému spracovanému 
materiálu, ako a j vysvetlivky. Nemecké 
vydanie práce považuje Dille, a to správne, 
za najautentickejšie, lebo j ednak pôvodná. 
stručnejšia verzia v:z..~ ikla ako nemecká (a 
to okolo r . 1918), až jej rozšírenim vznikla 
maďarská, ktorú potom Bartók pri prekla
daní precizoval, robil menšie kor-ektúry a 
doplnky. P re porovnanie jednako len Dllle 
uverejnil v tomto vydanl aj faksimile ma
ďarského textu štúdie i poznámok. K to
muto materiálu j e ešte pripojený krátky 
apendix, ktorý BartOk vyhotovil viac-me
nej na požiadanie anglického vydavateľ
stva r. 1930-1932. K týmto faksimiloya
ným častiam pripája D. Dille vlastnú kri
tickú zprävu vydavateľa, ktorä obs ahuje 
výsledok Bartókových korekt úr, spresnenl, 
vyplývajúcu z Bartókových errát k texto·
vej i notovej časti diela. Nechceme sa pú
šťať do r ozboru vlastného obsahu Bartóko
vej práce. tre ba sa však aspoň zmieniť, že 
obsahuje Bartókove principiálne názory na 
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poj"em ľudovej hudby, na otázky národnej 
a štýlovej rozvrstvenosti a existencie vý
chodoeurópskej ľudovej hudby, ktorá zoc
stala pre Bartóka smerodajná vlastne až 
do konca jeho života a viac-menej sa len 
obmieňa v jeho neskorších dielach. Nie 
menej dôležitou zložkou je jeho štylistic
ké rozvrstvenie, analýza a klasifikácia ma
ďarskej ľudovej hudby na tri homogénne 
štýlové vrstvy: na A. starý štýl, B. nový 
štýl a skupinu C. ako· štýl miešaný. Bartó
kova práca bude vždy patriť k základným 
klasickým prácam európskej hudobnej fol
kloristiky, v ktoreJ ešte mnohé generácie 
nájdu poučenie i mater-iál na úvahu i pre
verenie. 

Pri rumunskom materiáli si Bartók bol 
vedomý, že sa mu nikdy nepodarí z vlast
ných zberate-ľských výsledkov vykresliť 
syntetický obraz, ale že je potrebné zame
rať sa na niektoré ním prebádané typické 
regionálne štýly. Tak to urobil už roku 
1913 so· svojím biharským materiálom a 
v tom istom roku podnikol dvojtýždt>nnú 
cestu i do 12 maramurských rumunských 
obci. Tento materiál s 365 melódiami pri
pravil Bartók rovnako ako svoju p,rvú bi
harskú zbierku za 9 mesia<:ov pre rumun
skú akadémiu do tl3.če. Vzhľadom na nie
ktoré nepredvídané finančné problémy a 
vypuknutie vojny sa však vydanie zbier;ky 
uskutočnilo až o 10 rokov neskôr, a to 
v Mníchove v jednej z vtedy najautori
tatívnejškh etnomuzikologických edícií, 
v Sammelbände fiir vergleichende Musik
wissenschaft C. Stumpfa a E. Hornbo·
stela. Vzhľadom na túto skutočnosť pri
stúuil Bartók k ďalekosiahlemu prepra
covaniu svojho rukopisu. najmä úvodnej 
štúdie, tabuliek i poznámok. Na tejto práci 
Vclksmusik der Rumänen von Muramures 
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možno vlastne sledovať ďalekosiahle zme
ny, ktorými prešla Bartókova praco:vná 
edičná metodika ľudových piesni. V prvej 
verzii z r . 1913 ide ešte vlastne o určitú 
viac rozprávačskú popisnosť, kým úvod, 
ktorý potom prepracoval v r. 1918 (Dille 
uverejňuje jeho pôvodnú maďarskú ver
ziu) ho ukazuje ako profesionálneho ved
ca-foikloristu, ktorý 'nastoľuje veľa špe
ciálnych otázok (1napr. z piesňových-funkč
ných kategórií a z ich hudobnoštylistlc
kých znakov si vším& osobitne formu. 
prednes, ornamentiku. tónové rady. vzťah 
textu a melódie, hlavné typy hudobných 
nástrojov, rytmiku a hudobné nárečia). 

V tejto• práci si vlastne vytvoril prvú 
edičnú schému, ktorú p otom v podobnej 
forme nachádzame realizovanú v jeho· štú
dii o maďarskej ľudovej hudbe i v z&erke 
slovenských ľudových piesní, na ktorých 
pracoval paralelne. Okrem toho Bartók 
v tejto zbierke podstatne spresnil a pre
pracoval svoj systém hudobného triedenia. 
Z tohto hľadiska sú zaujímavé najmä in
štrumentálne záznamy (je ich via<: ako se
demdesiat). Spracovanie materiálu nie je 
bez istých zjednodušení, bez určitej tézo
vitosti a nedopracovanosti závero,v, a pred
sa hodnota zapísaného materiálu ako ta
kého dodnes ni č nestratila na svojej p-:>d
netnosti. cenná j e najmä ako komparačný 
materiál. Z hľadiska slovenského, resp. 
karpatského, sú dôležité najmä hypoto
nálne piesňové útvary. 
Vzhľadom na hodnotu a dôležitosť oboch 

publikácií pre na.še hudobnofolkloristické 
bádanie možno ľutovať naimä tú skuto,č

nosť, že naša knižná distribúcia sa vôbec 
nepostarala o to, aby bolo tieto publikácie 
u nás dostať. 

Oskár Elschek 
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štátne ceny Klementa Gottwalda udelili 
Jiudobnému skladatelovi Otmarovi Mácho
vi za Variácie na tému a smrt Jana Rych
líka a :ta operu Jazero Ukereve, sólistke 
opery Národného· cliVádla v · Prahe Nadež
de Knipplovej za spevácke a herecké 
stvárnenie postáv Libuše a Kostolníčky 
a za reprezentáciu nášho umenia v za-. 
hraničí a konečne šéfdirigentovi Sloven
skej filharmónie v Bratislave Ladislavovi 
SlovákGvi za interpretáciu 111. symfónie 
D. Kardoša, VIII. symfónie D; šostakoviča 
a oratória Jana z Arcu A. Honnegera. 

-·-3. aprila sa v Divadelnom štúdiu bratis-
lavskej VŠMU uskutočnil autorský večer 
dalších tohoročných jubilantov - Michala 
Vileca (65 r .) a Rudolfa Macudzbiské_ho 
(60 r.). Účinkovali H. Gäfforová (klavír), 
G. Hiilbling (husle), inž. R. Novák (hoboj), 
L. Strešnak (trúbka), Sláčikový orchester 
konzervatória (dirigent Ján Pragant) a Ko
J!lOrný súbor (dirigent Július Kowalski). 
Uvodný prejav predniesol Igor Vajda. 

-·-Novým riaditerom Slovenskej filharmó-
nie sa stal Ing. Ľudovít fiuriš, doterajší 
vedúci sekretariátu Sväzu slovenských 
skladatefov. _,._ 

Titulom Zaslúžilý umelec vyznamenali 
speváčku ND Zdenku Hrnčífovú za vý
znanmú tvoriVÚ činnosť v opere, sklada
tela Josefa Stanislava za celoživotné kom
pozičné dielo a za kultúrnopolitické pôso
benie na hudobnom poli, dirigenta Václava 
Neumana za úspešnú umeleckú pricu a 
propagáciu čs. hudby v zahraničí a reži-

séra opery Štátneho divadla v Ostrave Ilju 
Hylasa za vynikajúcu činnost v oblasti 
opernej réžie. 

Marcel Marceau plánuje založiť v Paríži 
k~nc«?m ;oku 1968 medzinárOdný pantomi
nucky subor, ku ktorému by bola pričlene
ná aj škola. -·-Prvú švajčiarsku jazzovú školu založili 
w Berne. Vedúcim sa stal saxofonista Heiaa: 
Bigler. . -·-Macl'arský skladater Gyorgy Ranki píše 
~peru podla známej Madáchovej Tragédie 
cloveka, Sándor Szokolay zas podla Sha..o 
kespearovhe Hamleta. - Gottfried von 
~~em ~omponuje operu, ku ktorej ho ÍJl..; 
sptrovah Ionescovi Nosoroici. - Gian 
Francesco Malipiero ukončil prácu na svo
jej najnovšej jednodejStvovej opere l'ar
tuffe. -·-Krála Ubu podľa Jaryho, prvú operu 
Krzysztofa Pendereckého, uvedú roku 1161f 
v bavorskej štátnej opere v Mníchove. -·-Gyorgy Ligeti sa podujal napísať pre Hu-
dobné dni v Donaueschingen 1967 orchest
rálne dielo bez bicích nástrojov. Súčasne 
dostal objednávku aj Milko Kelemen na 
Koncert pre dva klavíry a orchester. -·-Vyvrcholením poslednej opernej sezó-
ny bukureštskej opery bolo premiérov! 
predstavenie Wagnerovho Lohengrina. Po 
46 rokoch zaradili dielo znovu do drama
turgického plánu divadla. Kedy sa táto 
opera objaví konečne aj v bratislavskom 
SND? -·-v lyonskej opere uviedli (po 53 rokoch 
od jej vzniku) francúzsku premiéru ex
presionistickej monodrámy Erwartung od 
Arnolda Schiinberga. -·-~ovú ope~u tvorcu Mladej gardy Jurija 
MeJtusa Dcera vetra s úspechom hrajú 
v odesskej oper-e . . 

CENA ČESKOSLOVENSKEJ HUDOBN.E!.J KRITIKY ZA ROK 1966 

bola udelená skladbám 

OTMAR MÁCHA: VARIÁCIE NA T~MU A SMRŤ JANA RYCHLíKA 
ROMAN BERGER: TRANSFORMACIE 

~účasne ~l.o udeie~~.čes't_!lé uznanie Smetanovmu kvartetu za vynikajúcu 
u;terl?ret~cm IV . .sJactko_ve~~ kvar~eta Jindricha Felda a dirigentovi Byst
M~OVI ~ezuchovi za vymkaJuce nastudovanie Hudby pre sbor a orchester 
IlJU ZelJenku. 
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Súfaž 
Osvetový ústav v. Bratislave v snahe rozš[ri( a spristupniť ľudové piesne zo Slovenska 
pre potreby amatérskych speváckych sborov. vypisuje 

súťaž na umelecké úpravy fudových piesní ä capella 
vhodných na interpretáciu v amatérskych speváckych sboroch. 
Súťaž sa vypisuje na umelecké úpravy: 

1. slovenských ľudových piesní 

2. maďarských Iudový.ch piesn[ zo Slovenska 

3. ukrajinských ľudových piesni zo Slovenska a to pre v:šetky druhy sborov, najm§ však 

detské, dievčenské (ženské) a miešané. 

Súťaže sa môžu zúčastniť každý občan čSSR s prácami doteraz neuverejnenými a ne
predvedenými. Súťaž je anonymná. 

Súťažné práce s označenim: .,Ľudová pieseň" spolu so zalepenou obálkou s h eslom, 
v. ktorej bude meno a adresa autora. treba posla~ na adresu: Osv:etový ústav v Bratis
lave, Nämestie SNP ll. 

Termín uzávierky súťaže je l. XL 1967. Výsledky sa zverejnia v decembri 196-r v tlači 
a oznámia sa autorom. 

Ceny: I. Slovenská fudová pieseň 

l. cena: 4.000 Kčs 

2. cena: 3.000 Kčs 

3. cena: 2.000 Kčs 

II. Mad'arská Iudová pieseň zo Slovenska: 

l. cena: 4.000 Kčs 

2. cena: 3.000 Kčs 

3. cena: 2.000 Kčs 

III. Ukrajinská Iudová pieseň zo Slovenska 

l. cena: 4.000 Kčs 

2. cena: 3.000 Kčs 

3. cena: 2.000 Kčs 

Ceny sa udelia bez oh!adu na prácé z ktcrejkol'vek kategórií sborov. Porota bude zosta-· 
vená z členov SSS, hud. vedcov a kritikov, sbormajstro.v a zástupcu vypisovatera súťaže. 
Porota si vyhradzuje pŕávo niektOré ceny neudeliť, a z takto ziskaných súm po pred
chádzajúcom súhlase ich vypisovateľa súťaže rozdeliť odmeny. 

Autocské práva zostávajú zachované. Vypisovater si vyhradzu-je právo ocenené a odme
nené skladby zakúpiť a vydať pre potreby speváckych sborov. 

SLOVENSKÁ HUDBA, časopis Sväzu slovenských skladateľov 
Číslo 6, ročník Xl. Cena Kčs l,-
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LADISLAV BURLAS 

" KU GENEZE 
SLOVENSKEJ 
HUDOBNEJ 
MODERNY 

Slovenská hudobná moderna prichádza k s lovu (v porovnani s inými umeleck)·mi od
vetviami na Slovensku) pomerne n eskor o. Možno to vysvetliť špecifickými vývojovými 
podmienkami hudobného umenia na Slovensku, ktorému do r. 1918 chýbala nevyhnutne 
potrebná inštitucionálna a profesionálna zložka. Nepodarilo sa od základu zmeniť :;i
tuäciu po r. 191S prcdprevratovej generácii, ktorä po prvej svetovej vojne viac -menej 
len dotvárala svoje pr edtým započaté dielo. Nástup slovenskej hudobnej moderny sa 
v rokoch 1928-1939 odohral v t roch etapách. Roky 1926- :50 sa n esú v znamení radi
kalistl('kej tvorby A l ex and ra Mo y z e s a, obdobie od r oku 1930- 3:> možno cha
rakterizovať ako form ovanie štýlu A I ex a ndr a M o y z es a a Eu g e n a S u ch o
ií a. V rokoch 19:>3-39 sa kryštalizuje .,zlatý vek" slovens kej hudobnej moderny a s ú
časne pribúdajú noví začínajúci skladatelia, väčšinou už odcho·vanci bratislavskej Hu
dobnej a dramatickej akadémie pre Slovensko. V súvise s týmito skladatefmi (Ho l o u 
be k, K ar do š, Jur o v s k ý, · O č en á š, Frešo) možno hovoriť o počiatkoch skla-< 
dateľskej školy Alexandra Moyzesa. Hoci zrod slovenskej hudobnej moderny mal svoje 
hlavné centrum v Bratislave, formuje sa v tridsiatych rokoch aj druhé (i keď v tom ča
se spoločensky ne-registrované) centrum slovenskej hudobnej moderny v Pr ahe. Tu totiž: 
prebiehal v tom čase vývoj raného tvorivého obdobia J á n a C i k k e r a a J o z e f a 
K r e s á n k a. Iba v štyridsiatych rokoch tieto dva prúdy splývajú, pret ože spomínam 
s!dadatelia sa presťahovali do Bratislavy. 

Možno povedať, že slo·venská hudobná moderna ako celok r eagovala na vývojový dy-' 
namizmus nových životných prúdov, do ktorých sa po roku 1918 Slovensko dostalo· Die
lo staršej skladateľskej generácie nadobúda čím ďalej tým viac charakter s tatický, za
tial čo povojnový život Slovenska postavil umelcov pred novú realitu, ku ktorej bolo 
treba vybudovať postoj Judský a umelecký. Nemalý komplex úloh tu stál voči nár od-
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n e j m i n u l o s t i, najmä ak prihliadame na skutočnosť, že romanticko-národná epo· 
cha prebehla na Slovensku v značne priškrtených formách. Nevyriešený bol zrazu 
aj postoj vtedajšej skladateľskej generácie k meniacemu sa obrazu s l o ve ns k ej 
d ed in y, v ktorej žila v tom čase väčšina národa. V tom čase nemohol ostať utajený 
fakt nevšedného záujmu o slovenskú ľudovú pieseň nielen zo strany V í t é z s l a v a 
N o v á k a, Bé l u B art ó k a, ale i zo strany staršíc.h· slovenských skladatefoy_. Zbe· 
l'atelská činnosť K ar o l a Pli ck u, E. H u l u a i. doplňala provokujúcu situáciu. 
Rozdiel medzi tým, čo hľadali skladatelia 20. storočia vo svojich úpravách ľudových 
piesni, a medzi tým, čo sá ako/ ľudová pieseň reálne traktovala pn mestských kaviar
ňach, 'bol príliš veľký, aby nepodnecoval k umeleckému a tvorivému uchopeniu štýlove 
sviežich a málo zužitkovaných vrstiev slovenskej ľudovej hudby. Bolo to tým viac 
aktuálne. že slovenská ľudová pieseň bola ústne zachovanou národnou tradíciou v ob
lasti hudobného prejavu, zatiaľ čo historická dimenzia slovenskej národnej kultúry bola 
v tom čase viac než matná a útržkovitá. Generácia tridsiatych rokov nedisponovala ve
deckou analýzou štýlových a štrukturálnych vlastností slovenskej ľudovej piesne. J~d
nako si našla inštinktívne jej najcennejšie štýlové vrstvy a inšpirácia ľudovou hudbou 
sa stala jednou zo štýlový·ch čŕt nového národne znejúceho hudobného prejavu. Lež tým 
nie je vyčerpaný súhrn motívov, pre ktoré sa našl skladatelia obracali k pramei\om ru
dovej hudby. V čase národnostne rozloženého obrazu slovenských miest (Bratislava bo
!a toho typickým príkladom) tu vznikal pocit, že dedina skrýva v sebe l a tent né s i,. 
l y n ár od a, že. bez nej si nemožno predstaviť súčasnosť ani budúcnosť národn~j kul

túry· Toto bol azda bod istoty, ktorý ideove provokoval aj zrod nejedného hudobného 
diela. Dedina dvadsiatych a tridsiatych rokov n ebola už však romantickou idylou, len 
čo sa na ňu vnímavý pozorovateľ tých čias zahladel. Prebiehal tu proces rozkladu roľ
níctva, procés pauperizácie najmä v rokoch hospodárskej krízy. Preto ani naši sklada
telia sa neuspokojovali s impresionistickým postojom k ľudovému materiálu, ale viac
m enej načierali do exp r es í v n e pr if ar b en e j výr a z o v ej palety. 

Nový vzťah bolo treba vytvoriť aj k s l o v e n s k é mu m e s t u, ktorý bol určený 
tým, že Bratislava sa stávala jediným centrom profesionálnej slovenskej hudobnej kul
túry. Tu boli konečne vytvorené podmienky pre pestovanie opernej, symfonickej a ko· 
mornej hudby. Tu rástlo hudobné publikum, kritika a celý systém reprodukčného apa
rátu i ,s technickou novinkou tých čias: rozhlasom a jeho hudobným vysielaním. Ak spo
mínam"C Prahu ako študijné centrum našich skladateľov (Majstrovská škola u Vit.?zsla
va Noväka), treba vidieť i to, že v Prahe dvadsiatych a tridsiatych rokov prebiehal 
intenzívny a diferencovaný hudobný ruch a tu dochádzalo i k znamenitej konfrontácii 
českej hudby s hudbou európskou, ba i svetovou. To bola aj pre našich skladateľov 
veľká príležitosť na porovnávanie s l o v en s k é h o umeni a s um en í m č e s
k ý m a s vet o v ý m. Pre predchádzajúcu skladateľskú generáciu hol u nás problém 
svetovosti a národnej špecifickosti protikladne vyhrotený, rovnal sa protirečeniu: pro
fesionálna dokonalosť - amaterizmus. Teraz išlo o to: pokúsiť sa o syntézu týchto dvoch 
kategórií. Veľkomestský a svetový postoj, prenesený vo výraze i prostriedkoch do overa 
konzervatívnejšej Bratislavy, pôsobil na čas ako istý exotizmus. C i v i l i z mu s dvad
siatych rokov sa stal prvou umeleckou manifestáciou a opozíciou začínajúceho Alexan
dra Moyzesa voči vtedajšiemu stavu slovenskej hudobnej tvorby. 

Pod ťarchou nových sociálnych a ekonomických skutočností predrala sa do· popredia 
pozornosti aj s o c i á l na p rob l e m a t i k a, antagonizmy medzitriedne. Slovenská 
kultúra ako celok sa už dlhší čas vyznačovala zvýšenou citlivosťou smerom k spolo
čenským otázkam slovenskej society a ani našim hudobným skladateľom neušla spód 
zorného poľa táto pálčivá rana doby· Najlepšie národne orientované hudobné diela slo
venskej hudobnej moderny spájajú v sebe prvok nacionálny s problematikou sociálnou. 
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Nový životný štýl, ktorý sa postupne u nás presadzoval, prinášal so seboú -aj nový 
postoj k i n d i v i d u á l n e j s f é r e · č l o v ek a. Patrilo aj k umeleckej odvahe po
odhaliť niektoré stránky erotického života, čo by pred rokmi bolo patrilo ešte inrav~e 
nepripustným činom. Prinášal to so sebou .rozvoj mestského štýlu života, poznanie cu
dzích veľkomiest. ,.nová vecnosť" vitalizmu moderného človeka. 

I keď po prevrate vznikali u nás ·predstavy o tzv. českej kultúrnej oáze na Slovensku 
(s tým aj preceňovanie významu prítomnosti českých hudobných umelcov), skupina 
českých hudobných umelcov znamenala pre slovenskú hudobnú modernu stimulans nie
len ako názor()vý protipó.l, ale ako značne rozhodujúca sila s nesporným rozhladom 
i kritickým vzťahom k miestnemu slovenskému dianiu. českí hudobníci tak doplňali 
s t a n o v i s k o t v orn é s i l y v slovenskej kultúrnej verejnosti a vytváral{> tlak na 
celkové zvyšovanie umeleckých nárokov. Možno, že bez tohto tlaku by sa boli osudy slo
venskej hudobnej tvorby vyvíjali idylickejšie, ale nie prospešnejšie. 

Z celkových priaznivých podmieno.k pre rozvoj slovenskej hudobnej tvorby v medzi· 
vojno-vom období treba spomenúť pravidelné symfonické koncerty usporiadané Osveto
vým sväzom pre Slovensko, ktoré dirigoval počas svojho pôsobenia. v Slovenskom ná
rodnom divadle O s k ar Nedbal a po jeho tragickej smrti K a. re 1 Ned b a I. Bra
tislavská rozhlasová vysielačka, vybudovaná r. 1926, len čo získala potrebné technické 
podmienky a možnosti. prenášala koncerty do éteru. Bola to situácia celkom nová in-· 
spirujúca v nádeji na dostupnosť koncertného diania ··a sľubujúca podstatné zme~y aj 
v perspektívach hudobnej výchovy na Slovensku. Oskar Nedbal a Karel N~dbal boli za
ujatými a ochotnými interpretmi novej slovenskej hudby. Temer každé nové slovenské 
symfonické dielo bolo fakticky predvedené, a ak spiňalo základné umelecké podmlenky, 
malo nádej na zaznenie. To bola oproti predchádzajúcim desaťročiam celkom zmenená 
situácia . 

Na formov311Ú skladatelského programu slovenskej hudobnej ·moderny má nemalý po
diel aj hudobný kritik I v a n B a ll o, ktorý v súvise s premiérou opery Viliama Figu
sa-Bystrého Detvan r. 1928 konfrontoval Figušove naivné poňatie národnej hudby s kon
cepciou oveľa progresívnejšou, vy1;ribenou nielen na hudbe českých majstrov od Sme
tanu po Nováka, ale aj na muzikologickom myslení O t a k a rt a H a s t in s k é h o 
Otakar 'a Zicha, Zdenka Nejedlého a i. Ballo sa tak stal inšpirátorom, re~ 
cenzentom i kritikom, ktorý vytváral celkovú názorovú atmosféru okolo formovania slo
venskej hudobnej moderny. 

špecifická situácia stavala slovenských skladateľov do žánrovej a orientačnej dilemy. 
Na jednej strane jestvovala spoločenská potreba tvoriť v žánroch čo najprístupnejších 
(napr. -úpravy slovenských ľudových piesní), na druhej strane, ak sa mala slovenská hu
dobná moderna konštituovať ako nová vývojová etapa slovenskej hudby, boJI) to možné 
len riešením jej podstatných problémov v umelecky najnáročnejšej for me. Tak sa z hla
diska orientácie a dotyku rôznych štýlových oblastí menil obraz slovenskej hudby v žán
rovú pluralitu - od úprav ľudových piesní k umelej hudbe populárnejšie orientovanej 
až k dielam najnáročnejším. Kryštalizácia slovenskej hudobnej moderny nebol len pro· 
blém artistický, ale aj problém k u l tú r n o v ý v o j o v ý a s p o l o i.' e n s k ý. Sloven
ská hudobná moderna musela po viacerých linkách reagovať na sociálne, vzdelanostné, 
inštitucionálne a ideové faktory vtedajšej slovenskej spoločnosti. Bolo treba prijať isté 
danosti a súčasne ich negovať postupným prekonávaním a zveľaďovaním. I keď sa žán
rove funkčný pluralizmus stabilizoval, niektoré štýlové divergentné pokusy začali z tvor
by ustupovať, napr. jazzové prvky v hudobnom jazyku A. Moyzesa, ústup od .<>vetáckeho 
civilizmu a épatizmu, ro~chod s pozdnoromanticky chápanou chromatikou a iné. z fázy 
opozičníctva prešla slovenská hudobná moderna okolo r. 1933 na. pozitívnu cestu vytvá· 
rania novej, národne znejúcej a pre slovenskú kultúru aktuálnej hudby· 

Je.dnou z príznačných čŕt tvorby je výrazná korešpondencia mimohudobných determi-
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nantov. s fenoménmi hudobného stvárnenia, s charakteristickou štrukturäciou hudobného 
materiálu na docielenie osobitého výrazu. Ak sme spomínali symbiózu národného a so
ciálneho prvku. treba povedať i to, že z neho vzniknutý expresívne ladený výraz sa ni
kdy nestotožnil s vtedajš_ím expresionizmom, jeho pesimizmom a negativizmom. Etický 
moment bol tu rozhodujúcim korektívom. J)alšou črtou, ktorá bola azda tiež momentom 
korektívnym, j e k u l t s l o ve ns k ej prírody v antinómii jej idylickej krásy 
i gigantickej dravosti. Nezabudnutefnou zložkou námetovej a postojovej sféry jt> aj 
vzťah k národnej histórii ako. prostr-iedku renesancit> národného sebavedomia a hrdosti. 
Najcharaktedstickejšie diela predstavitefov slovenskej hudobnej moderny sa pohybujú 
v tejto námetovej a postojovej sfére. Sociálnonärodná idea s a uplatňuje v Moyzesovej 
predo hre J á n o š í k o v i c h l a p ci, v ouvertúre N i k o l a š uh a j, v Suchoňovej 
Ba l ad ic kej s u ite a najvýraznejšie v ž a l m e zeme pod k arp at s kej. Mo
tívy slovenskej prírody sú inšpiračným žriedlom suity D o l u V á h o m od A. Moyzesa, 
čiastočne prenikajú aj z J án o ší k o v ý ch ch l ap c o v, prejavujú sa v Suchoňovom 
vokálnom cykle O hor á ch, v ž a l me a azda aj v Cikkerovej J ar n ej symf ó
n i i, S o n a tí n e a i. Témy z národnej histórie nachádzame v J á n o š í k o v ý c h 
ch l ap co ch, _v Suchoňových a Moyzesových s v ä t op l u k o v s k ý ch št ú di ách. 
Ako vidiet, jednotlivé námetové sféry sa v menovaných skladbách čiastočne prestupujú 
a kombinujú. 

M o d ä l n y pr in cíp na báze rozšírenej tonality (Kresánek to nazýva novým 
rozšíreným tonalizovaním), v rámei ktorého každý akordický útvar sa môže stať 
doškálnym, bol s pojivom medzi reprezentantami hudobnej moderny. Nachádzame tu t c.
da aj sp o l o č n ý ha rm o nic k ot on á l n y j az y k, ktorého charakter;.stikou 
je využívanie bohatých možností, ktoré poskytuje akord.ika vyšších terciových z:>s táv, 
najmä však te r c de 'ci mo v ý a k or d vo svojich obratoch a ·mútornej výmen
nosti in terva lov. Mnohé akordické útvary, ktoré by sme mus eli násilne vysvetľovať z po
zícií tradičných náukových disciplín ako rôzne alterácie (často aj n erozvedené ), t r eba 
chápať ako súčasť akordiky vyšších terciových zos táv. Významnú dynamickú úlohu 
brá tu aj di s on an t ná ú I oh a inter v a l o v, sep timy, sekundy, nóny, ako a j 
nápadná P r e f e re n ci a tr it ó n u a tritónových vzťahov. Dôlažité miest() zas táva 
aj k v ar t o v á štruktúr a najmä v melodike vo funk~ii kost rových tónov, čo 
kor esponduje s charakteristickou stavbou sloven skej l'udovej m~lódie. N::craz šlo aj 
o v edo m é ar ch a i z o v an i e modernými harmonickými prostriedkami. 

Kryštalizácia štýlu slovenskej hudobnej moderny sa vyznačuje nielen rozchodom 
s pozdnoro.manticky chápanou chrom atikou a príklonom k n o v é mu po ň a ti u dia
t o n i k y, povedali by sme: modálne chápa n ej diatoniky. Dvanásťtónový mater iál sa 
sa uplatňoval aj naďalej, ale v novej konšt elácii. V tom j e podstata spomínaného r ozš í
r eného t onalizovania. Raz ide o eman c!páciu in tervalových štru)ftúr (napr. sled veľkých 
tercií za sebou), inokedy o vytváranie t akých akordov, kt oré by <;a z hľadiska toná l
n ej harmón ie 19. storočia j avili ako cudzie. Zmysel hudobnej š t r uktúry nespočíva! už 
v s lede ne;~stälych modulá':!ii, hudobná štruktúra, predtým nabit á kontŕapunktickým 
a ,· tizmom, sa stáva vzd ušnejšou a a j t onálny plán s kladby sa s tával čoraz p evnejším, 
z!:aveuým kfčovitostl a chvat u. Bol to roz·chod s tým š tádiom neskor ej r omantiky, ktará 
s tála na d~ j:nnej križovatke. Na j ednej s trane bolo možné dospieť iba k atonalíte, dode
kaf ónii ; na druhej s tran e vr á ti-l sa k novém :.t chápaniu rozšírenej tona li ty v rámci 
d i a t on i z o v a n é h o dv an á s ť tón o v é h o m at e ri á l u· Dol t o rozhodný 
ohra t, k~orý vtlač!l pečať vývoju slovenskej hudobnej tvorby na dlhý čas. Tým sa slo
vem:1<á hudobná m oderna zarad]a do prúd u tzv. východoeurópskych národných s klada 
te-ľských š~côl 20. storočia (Szymanowski, B:~rtók, Kodály, Enes cu a i) . v dvadsiatych 
a tridsia tych roko~h t ent o rozhodný obrat znam ena l rozchod s neskorým nemeckým 
r omantizmom a príklon k francúzskem:J vkus u a jeho manifestácii v hudbe 20. storočia. 
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Naši skladatelia n ec!todili študovať k Nadji . Bo;!langer ako napr. skladatelia poľskí,_ 
ale vplyv francúz·s keho vkus u prichádzal k predstaviteľom sloven skej hudobnej mo
derny sprostredkovane, najmä cez pražský ·hudobný život a českú hudobnú tvorbu. MoL 
no pGvedať, že :Suk i Novák majú vo svojej tvorbe -viaceré črty, spájajúce ich s ne-_ 
meckou kultúrou. Evidentný je napr. vzťah Novákovho štýlu k Brahmsovi a Schumanno
vi. No aj uňho sa pr ejavuje záfuba vo farebnej zložke hudobného vS·razu, čo j e cha
rakter istickou črtou francúzskeho tvorivého naturelu. Oveľa väčší kontakt s francú-zs~ 
lčym umdDckým snažen ím možno zaznamenať u českých rovesníkov našej národne j 
m oderny, napr . kontakt skupiny skladateľov "Mánes" s hudbou francúzskej šestky· Vte
<lajš~a fran~úzska moderna horlila za r ovno·váhu medzi rozumom a citom, d ovolávaj úc sa 
francúzskeho klasicizmu. Kult kr átkej formy a striedmeho výrazu, ušl'acht Uosti a vy
tribenos ti sa projavuj e napr . v Moyzesovom D i v e r tim ent e, K v in t e t e pr e .fú
k a c i e n á s t r o j e, r esp. l I I. s y ru f ó n i i, Suchoňovej S e r o n á d e. No súčasne 
sa slovenská hudobná moderna nemohla izolovať od mo n u men tá 1 n ej fo r ru o vej 
v ý s t a v b y, cd v_eľl<ej fm:movej architektúry, pretože spomínaný expresívny výraz 
sa tu snúbil s monumetalizáciou istých národných a sociálnych skutočností. A to je už 
čosi odlišné než dobová francúzs ka hudba. Jestvuje však aj slovanská varianta toho, čo 
·považujeme za typicky f ráncúzske v hudobnom impresionizme· Je to cesta odM u s o r g_ 
s k é ho ku S kr i ab in o v i. Možno, že syntéza toho impresivneho s exp·resívnym 
v rus kej tvorbe je bližšia Suchoňovi než spomínaná francúzska hudba 20. s toročia. Slo
venskú hudobnú modernu n emožno š týlove vysvetliť ako nejaký jednos t r anný príklon 
k niektorému známemu západoeurópskemu hudobného smeru. šlo tu totiž viac o syntézu 
viacerých vplyvov so špecif ickými národnými a individuálnymi črtami. v tejto syntéze 
nachádza svoje miesto štýl D e b u s s y h o i R a v e l a v akcente na farebnosenzuälny 
význam hudobných prostriedkov; Richard Str a u s s so svojou orchestrálnou bri
lantnosťou; Arnold Sch on berg, ktorý nebol u nás v trids iatych rokoch nezná
my, so svojí~ zmyslom pre konštrukčný prvok; Pr o k of ie v, Str a v in s k i j a mož
no i mladý S o s ta k o v i č so zmysl()m pre istú výrazovú brutalitu a spôsob využíva
na ry~cko-t~nečného prvku. Napriek rôznym filiáciám nie je vykázatefný priamy vplyv 
P. HInd e ml th a na skladateľov slovenskej hudobnej moderny. Ak sú tu isté prí
buznosti, dokonca príbuznosti prekvapujúce (napr. symfónia Maliar Mathis, podobná 
viackrát využitej m elódii slovenskej ľudovej piesne Hrmelo, pršalo . . . u skladateľov 
slovenskej hudobnej moderny), je to· skôr kuriózna náhoda, r esp. dôkaz, že v hudbe 
20. storočia išlo o tie is té vývojové tendencie, ktoré sa na rôznych miestach a r ôznymi 
tvorcami s i m u l t á n n e riešili. 

Tu načrtnutý proces zrodu slovenskej hudobnej moderny má teda svoje b úr 1 i vé 
v Ý ch od i s k o a po ňom istú s tab il i z a č n ú fáz u. Ako pribúdali d'alšie skla
dateľské generácie, postupne sa opakoval mutatis mutandis tento proces. Vždy šlo 
o pokus "výpadu do sveta", dobývania nových horizontov a po ňom opätovná stabilizačná 
.fáza. To je napriklad obraz L ad i s l a v a Ho l o u bk a, ak porovnáme jeho Spevy 
o žene s cyklom piesní Dcérenka moja ; rané skladby Dezider a K ar do š a s Mojou 
rodnou. Východoslovenskou predohrou, II. symfóniou; Jur o· v s kého Kvarteto pre 
dy:hov~ ~nástroje s j eho symfonickou a filmovou tvorboo po roku 1948 atd'. Andr e j 
O c e n a s nezaznamenáva v tomto smere taký prudký obrat, hoci i tu ide v náznakoch 
o dačo podobné (napr· II. klavírna suita - Ruralia slovaca). 

Výpady do sveta, dobývanie nových horizontov - dynamická fáza a postupný prechod 
do stabilizačnej fázy sa odvtedy akosi zahustili a sa stali už simultánnymi. Je to azda 
tak potrebné a je to vari dôkaz našej vyspelosti a normalizácie pomerov? I<torými 
skladatefmi sa rozšírili horizonty viac čl menej? Boli to úspešné "výpady do sveta"?- . 
ľo sú však otázky stojace mimo rámca vytýčenej problematiky. 

LADISLAV BURLAS 
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REČI SA VRAVIA, A ... 

PETER KOLMAN 

Slobodná výmena názorov v našej spoločnostl neznamená likvi
dovanie rozdielu medzi hodnotou a nehodnotou, nekladie znamienko 
rovnosti medzi pra vd u a lož, ne ni v elizu je kritériá. Prá ve naopak. 
slobodná a ničím nehatená diskusia vytvára jediný reálny priestor, 
v ktorom sa dá odlíšiť pravda od demagógie, v ktorom sa po vzájom
nej konfrontácii hodnoty vytvárajú, poznávajú a hierarchizujú. Ne
zatajovaná - hoci nie vždy príjemná - pravda je základným pred
pokladom pre možnosť rozvoja spoločnosti i akéhokoľvek organizmu 
v jej rámci. Kritické slovo sa prestalo chápať ako :.:braň mierená 
do chrbta socializmu; chápe sa ako jedna z foriem jeho existencie, 
a to bez ohľadu na to, či možno s kaldým vysloveným súdom súhlasiť 
alebo nie. Vytvára sa priestor nie len pre pozitívne konštatovania, 
alebo ináč povedané, nielen chvály a zastieranie rozporov a problé
mov sa považujú za konštruktivny čin. 

V takejto atmosfére prebiehala i diskusia na III. sjazde SSS. Kto 
čakal senzácie - nedočkal sa. Nebolo treba vyvolávať škandály, l ebo 
bola vytvorená atmosféra, aby sa všetku to, čo by sa pred rokmi po
važovalo za senzáciu, stalo čímsi CElkom normálnym. A krátky čas 
bezprostredne po sjazda dokazuje, že i vážne kritické výhr ady na
príklad proti samotnému Sväzu skladateľov neslúžili ničomu inému, 
ako pomoci tejto organizácii, aby sa v tieni fráz nestala cudzou svoj
mu členstvu. Zakiar diskusia na II. s jazde bola dramatickejšia, iebo 
účtovala s deformáciami z obdobia kultu, terajšia diskusia sa niesla 
v ro.vine vážnej analýzy problémov, ktorých pretrvávanie a zastie
ranie by mohlo nepriaznivo ovplyvniť vývoj slovenskej hudby. 
Uverejňujeme diskusné príspevky, ktoré sa dotk!i najzávažnej

ších problémov sjazdového rokovania. K problémom česko-slovom

ských vzťahov v organizačne j štruktúre Sväzn skladatefov hovorili 
I, Zeljenka, V. Neumann, J. Pospíšil a L. Mokrý. o zmysle, poslaní 
a nedostatkoch systému práce Sväzu hovorili P. Kolman, P. Faltin 
a L. Mokrý. Na havarijnú situáciu v hudobnej výchove upozornil V. 
Fedor a konkrétne návrhy na riešenie nedostatkov uplatňovania 

našich koncertných umelcov podala K. Havlíková. Teraz ide o to, 
aby ozaj neostalo len pri slovách. Z toho dôvodu - a nielen kvôli 
dokumentácii - uverejňujeme i nasledovné diskusné príspevky. 

Organizačný moloch a alibizmus 
Ak napriek dnešnej inflácii pojmov nazvem IL sjazd Sväzu slovenských skladateľo-v, 

ktOiľý sa konal pred tri a pol rokmi, medzníkom, má to svoje opodstatnenie. Po viac 
ako desaťročnej existencii sväzu nastal prvý väčší obrat v j eho činnosti. Bol to však 
len polovičný úspech: starý model Sväzu bol prekonaný, v podstate však nebol nahrade
ný novým. Činnosť priameho ovplyvňovania tvcrby a t eórie príkazr.-ti a zákazmi bola 
na m inulom sjazde jednomyseľne odsúdená, avšak orgány sväzu neboli schopné dať svä-' 
zu novú náplň. Podnety pre istú konkrétnu činnosť, prichádzajúce .,zdola" - od členov 
Sväzu - boli často vrcho·lnými OTgánmi Sväzu vzápätí paralyzované. Ako eklatantný prí
klad chcem tu uviesť návrh na' realizovanie medzinárodného festivalu súčasnej hudby 
v Bratislave. 

Riadne zdôvounený návrh i s konkrétnou dramaturg iou prvého festivalu bol odovzda-
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. ný pracovníkom Povereníctva školstva a kultúry Slovenskej národnej rady začiatkom 
roku 1964 a mal byť realizovaný na jar 1965 - ak by bol Sväz túto akciu odporučil. A tu 
sme pri veci, ktorú považujem za typickú pre činnosť Sväzu v uplynulom obdobi: 
predsedníctvo Sväzu zaujalo alibistické stanovisko. Nevyjadrila sa k tejto veci ani 
pozitívne, ani negatívne, podľa zásady ,,kto nerozhoduje, vyhne sa falošným rozhod
nutiam". Keďže predsedníctvo nevynieslo v tejto veci žiadne ?:Ozhodnutie an1i po pol 
roku, návrh musel padnúť, p retože čas bol už príliš pokročilý na to, aby sa festival 
uskutočnil ešte v roku 1965. O rok neskôr sme náš návrh zopakovali a po riadnom pre- ' 
rokovaní výbo·rom skladateľskej sekcie znovu predložili pTedsedníctvu. Tento orgán 
opäť volil taktiku mlčania a len po písomnom vyzvaní, aby návrh schválil alebo zamie
tol, no v každom prípade sa k veci vyjadril, schváli! ho v júni ~anského roku. Teda v iac 
než dva roky po podaní pôvodného návrhu! Medzitým postavili sa do cesty iné ťažkosti 
ekonomického rázu. 

Navrhovaný festival súčasnej hudby mal mať dva základné ciele: 
l. Podobne ako sa po-ľská · hudba presadila na celom svete vďaka lO-ročnej existencii 

fes tivalu Varšavská jeseň nen tak mimochodom : zúčastňuje sa na ňom ročne okolo 100 
hostí zo zahraničia, vo veľkej miere práve tí. ktorí sa v zahraničí zaoberajú šírením 
súčasnej hudby prostredníctvom rozhlasu, hudobných vydavateľstiev, festivalov a kon
certných agentúr), mala sa naša hudba presadiť v oveľa širšom meradle ako dosiaľ 
v zahraničí prostredníctvom tohto f0stivalu určPn{-ho medzinárodnému obecenstvu. Som 
presvedčený, že kvalita · sloven skej a českej tvorby nie je o nič nižšia ako- kvalita poľ
skej hudby; to, že dnes n ie je v zahraničí tak šírená, ako by sme si predstavovali, je 
o redovšetkým výsledkom našej vlastnej liknavosti, často i neschopnosti v propagácii, 
ako- aj výsledkom zbytočne premeškaných príležitosti. 

2. Existencia festivalu súčasnej hudby by akt ivizovala našu hudobnú verejnosť srne
r·om k z áujmu o súčasnú hudbu a taktiež by - z hľadiska medzinárodného· - zaradila 
Bratislavu na jedno z tých miest v Európe, ktoré sa dnes označujú za centrá súčasm:j 
hudby (Benátky, Darmstadt, Varšava, Záhreb a in é)· 
človek, ktorý sa usiluj·e o realizo'Vanie tak závažného návrhu, musí byť prekvapený 

počínaním orgánov Sväzu, ktoré namiesto toho, aby návrh všemožne podpo rovali, klád.Ji 
jeho realizácii neust ále prekážky do cesty. No práve v činnosti tohto druhu, a nie v hy
pertrofii schôdzok alebo prehrávok z páso-v (ktoré nikoho nezaujímajú) vidím náplň 
práce Sväzu a oprávnenie jeho ďalšej existencie. Nový model Sväzu - ako si ho pred
stavujem - implikuje celkom konkrétnu činnosť a vyžaduje orgány schopné riešiť 
ot ázky, k teré stoja v popredi záujmov členstva Sväzu a našej hudobnej kultúry. 
Pozmeniť treba pôsobnosť samotných orgánov Sväzu. Nie j e úrtosné, aby výbory jed;

notl ivých sekcií ostali naďal ej bez väčších právomocí - v minulosti totiž :ooli deg,ra
dované na akési návrhové orgány a tieto· návrhy muselo schvaľovať predsedníctvo Svä
zu slovenských skladateľov. I v tomto smere mám neblahé ,:kúsenosti: požiadavky 
sekcií predsedníctvo často z neznalosti konkrétnej problematiky zamietlo (tiež nie tak, 
že bv bolo prijalo odmietavé uznesanie, ale neprijalo n ijaké uzne-senie). Treba preto 
umožniť s ekciám, aby o veciach t ýkajúcich sa sekcie mohli rozhodovať s konečnou plat
nosťou a t ým sa odbúralo dvojnásobné prerokovanie každej veci. 

Za veľmi dôležitú po·važujem zmenu Or'ganizačnej štruktúry Sväzu, pokiaľ ide o vzťahy 
a kompetenciu slovenských a celoštátnych orgánov. Podporujem preto návrh, ktorý 
vyšiel z akt ívu sk ladateľskej sekcie a ktorý tu už predniesol kolega Zeljenka, a to pre 
dovšetkým preto·, aby sa likvidovalo neustále cestovanie funkcionárov nášho Sväzu do 
Prahy na zasadnutia orgánov Sväzu československých skladateľov. Treba brať do úvahy, 
že tot o cestovanie postihuje najviac volených funkcionárov Sväzu . teda ľudí s iným za
mest naním. ktorí musia každý raz na deň, prípadne i dlhšie, opustiť svoje zamestnanie 
a naviac ešte obetovať svoj voľný čas. Ak ešte uvážime, že ústredné orgány v Prahe 
často prero•kúvajú záležitosti týkajúce sa výlučne českého hudobného života - práve 
tak ako naše orgány prerokúvajú bežné problémy týkajúce sa slov(mskej hudobl'.ej kul
túry a slovenských členov Sväzu - predstavuje účasť našich funkcionároy na všetkých 
zasadnutiach ústredných orgánov v Prahe nesmiernu záťaž a je zasa len zbytočným 
duplikovaním rokovarú. Považujem za rozumné zvolávať plénum Ustn:!dného výboru 
Sväzu československých skladateľov iba pre ri·ešenie závažnýell otázok ce!oštátn0ho 
významu. To isté platí aj pre predsedníctvo Sväzu československých skladateľov. v kto
rom by mali byť obidve národné kultúry zastúpené svoj imi repreze!1t81ntami v parit
nom pomere. 

Nie po prvý, are· už po x-tý raz spomeniem tu s ituáciu s distribúciou zahr&n;čných 
hudobnín. Hudobníci boli vždy radi, že hudba - na rozdiel od literatúry - hovori 
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medzinárodným jazykom· Táto výhoda .sa však u nás obrát ila v nevýhodu. Je známe. že. 
súčasná hudba môže byť vydaná tlačou spravidla iba v jednom vydavateľstve na svete. 
Obchod však distribuuje iba naše hudobniny a v malom množstve i hudobniny z Maďar
ska, Poľska, NDR a Sovietskeho sväzu. To, čo vyjde kdekoľvek n a Západe, je ešte vždy 
tabu! Na túto anomáliu sme si u ž natoľko zvykli . že ju už ani nevnímame ako t akú. Je 
to však podobná situácia, ako k eby sa v oblasti bteratúry vydávala iba domáca literatúra 
a žiadne preklady, nemohli by sme Si kúpiť jediného Hemingwaya, Sartra, Bolia či Kafku! 
- A my trpíme v oblasti hudby takúto situ áciu! ~teda má robiť človek, ktorý chce 
byť obozmám ený so súčasným stavom tvorby, ale napokon aj s dielam i ,,klasikov" Stra
vinského, Schonberga, Hindemitha ? - Dnes je sice možné objednävať o-dbornú a te ch 

1 nickú literatúru z celého zahraničia, ni~ je však možné objednávať hudobniny. Tejto 
_llnomJ.lii ~nečne spraviť koniec! \ l 

Za mimoriadne dôležité pre všetkycnčlenov svazu považujem zabezpečiť širšie mož
nosti ciest do zahraničia. Pre umeleckého pracovníka, či už ide o skladateľa, alebo vý
konného umelca a v rovnakej miere P're muzi.kológa, má potreba oboznamovania sa 
s tvorbou a celou hudobnou kultúrou v zahraničí - k onkrétne návšteva hudobných 
festivalov a seminárov - eminentný výz:nam. Jedine osobným stykom - a nie člán
kami z časopisov - mo-žno sa oboznámiť so súčasným stavom tvorby, výk onného· ume
nia a hudobnej teórie v zahraničí. Ce;;ty do zahraničia maj ú však ešte ďal ší význam : 
osobnými stykmi s osobami, ktoré sa v zahraničí zaoberajú šírením hudby, možno pro
pagovať naše hudobmé umenie s oveľa väčším úspechom než akýmkoľvek iným spô
sobom. Vie to každý, kto· v zahraničí niečo pre šírenie našej hudby \lŽ spravil. S požia
davkou rozšírenia možností ciest do zahraničia súvisí ešte a j iná požiadavka: umožniť 
členom Sväzu na ti eto- cesty použiť devízy alebo aspoň časť devíz, ktoré dostävajú zo 
zahraničia z titulu autorských honorárov za reprodukčné výkony. Je - samozrejme -
rozdiel v tom, či člo-vek vyces tuje do zahraničia s tzv. vol'n~m hr anicou (t. j. so sumou, 
ktorá !llestačí ani na jednodňový pobyt) , alebo či na tento účel dostane príslušné 
množstvo devíz, ktoré mu umožn! týždňovú účasť na nejakom medzinárodnom hudobnom 
fest ivale alebo inom podujati. Nejde pritom o nič abnormálne·: ide len o povolenie vý
vozu tých devíz, ktoré si členovia Sväzu sami svojou prácou v zahraničí zarobia· 

Vel'ká úloha vo veci propagäcie našej hudobnej kultúry za hranica!T' i pripadá Hu
dobnému informačnému stredisku. Nadšene sme na minulom sjazde odhlasovali zr iade· 
nie Hudobného· informačného strediska. Domnievam sa, že to bolo predčasné. Ukázalo 
sa t otiž, že u n ás n ie s ú dostatočne pripravené podmienky pre vykonávanie tak dô
ležitej agendy. Iba jeden zamestnanec, žiadna miestnosť a takmer nijaké te::hnicki 
vybavenie - to všetko neposkytuje priaznivý obraz o možnostiach HIS-u. Ak m á mať 
HIS zmysel, kto!l'ý s me mu chceli dať, treba ho dobudovať tak, aby mohol svoju infor
mátorskú a propagačnú činnosť vykonávať sústavne a ovel'a ve l'korysejšie ako doteraz. 

Sväz sa doposia!' nestaral o bytové problémy svojich členov, hoci značná časť členov 
nemá splnené ani elementárne podmienky, ak é skladateľ, výkonný umelec a lebo mu
zikológ kladie na svoje bývanie: mať vlastnú izbu. To nie je luxus - ide predsa 

<> pracovňu. Bez splmmia tejto požiadavky nemožno vážne hovoriť o výsledkoch prá::e. 
Teda najprv podmienky pre präcu, potom až výsledky. Ak spomeniem. že sú tu pripady, 
keď člen Sväzu sa delí o izbu s ďalšími dvoma rodinnými prísluš t•Ikmi, je jasné, že od 
neho sotva možno očakávať n ejakú umeleckú činnosť. Navyše chýba nám možnosť ne
rušeného pracovného pobytu mimo Bratislavy, mo-žno;;ť, ktorú iné kult úrne a vedecké 
\i St anovizne maj ú. 
Dovoľte mi v zävere zhrnúť vyslovepé požiadavky: 
l. Organizovať "- za podpory ďalších inštitúcii - každoročne m edzinárodný festival 

súčasnej hudby v Bratislave. 
2· Uskutočniť niektoré organizačné zmeny týkajúce· sa vzťahu a kompetencie českých 

a slovenských, resp. celoštátnych orgánov s väzu. 
3. Dobudovať Hudobné informačné st r edisko tak, aby m c-hlo plne slúžiť účelu. pre 

ktorý bolo zriadené. 
4. Zabezpečiť dovoz hudobnín z celého zahraničia a poveriť distribú ciou špecializo

vanú predajňu hudobnín. 
5. Pomáhať členom Sväzu pri . riešení ich bytov~,'ch problémov a týmto im zabezpečit 

pracovné možnosti. 
6. Umožniť členom Sväzu vo väčšej miere ako doteraz cesty do zahraničia. 
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PETER F ALTIN 

o príčinách našej r ahostajnosti 

Funkcionári, ktorí sedeli v orgánoch, si sťažujú, že nemohli vyk:mávať t~kú. čjnn~st; 
akú sme si my predstavovali zato, že masa členstva bo}a paslvna. Chcem ukazat. ,z~ !"n~ 
to problém je obojst ranný, pretože pasivita masy clenstv~ b~zp:.ostredne SUVISI so 
štruktúrou a charakterom orgánov, čiže i t u dochádza ~ spatn~J vaz~e. Ab~ sme pr._e
konali našu pasivitu a l'ahostajnosť, je potrebné ~~-mys:heť sa aJ n~d str~~tur?u a. P.• á
c:ou sväzových orgánov, kto·ré na jednej str ane mozu stimulovať nasu akt1v1tu 1 pastv1tu. 

Ešte predtým, ako vôbec budem hovoriť, chcem povedať, o čom hov?riť nebudem, 
pretože sa stalo zvykom škandalizovať niektoré veci nepodstatné,. o _ktorych sa ~ehovo
rl, a prechádzať mlčaním veci,_ ktoré. sú podstatne_j~ie. -~ysllm Sl, z~ v dnešneJ et ape 

1 
ňemá vý·znam navzájom sa kritizovať; netreba kntlza':at len funk~mnárov, ~le tr:ba 
krit izovať mechanizmus a mašinér iu, do ktorej s~. f~n~c10nári dos_tal~ a dostanu. Chyby: 
kto·ré sa stali, sú zapríčinené schémou celej _!lla~me:~e, .do kt~reJ su _viac . ~le?o m~neJ 
schopní l'udia vrhnutí. Ak by im bolo možné cos1 vyc1tat, t~k 1ba to~ ze _P~lJ.a~l p~av1d~á 
hry tohto absurdného mechanizmu a -neve.d.lili_h~ paralyzo~ Mne sv~zove _mst;~uci_e pn
~pädajÚ ako vel'ký, škaredý a nadľudský Golem; rua1a:;a-C1on do~tanu s naJlepslm um!'~-
lom ale akonähle sú v ňom, musia sa hýbať presne tak ako sa hybe tento Golem, nemoz~ 
zm~niť jeho pohybový automatizmus, nemô~u prebi~ jeh~ pa~ci~ ': po~om znechutem 
odchádzajú z funkdí. Nie zato, že by neb<:h o~hot_m sedJ eť dal~u; ~tyn roky po troch 
hodinách t ýždenne na ochôdzach, ale zato·. ze me s u ochot ni sedtet zoytočne. 

Nemôžeme pochybovať o t om, že väčšina z tých, ktorí. v týchto orgán<~ch sedel~. pred
stavujú naozaj vrch ol našej spoločnej mozgovP. j kapactty a pr<:dsa sa Ich dobra s?a_ha 
rozbijala na drobné a r ozdrobovala do pasivity. ktorá potom pr1amo evokovala pas1vttu 
členstva. 

Od m inulého sjazdu sa naša situácia značne skompli~ovala . • O~~nl_i sme .be~radní,. pre
tože nám chýba akási línia, ľudia sú združovani, ale me zdruzUJUCI ~~~ su d1e~a, nazory 
a hodnoty, všetko je nedefinitívn~ - ako ke _by to . ani nebol_?. Srn~ suc1astk~m1 procesu, 
ktorý začal rúcaním starých modiel a skončt~.v~mkom novJ:C~ mytov, _ktorym mala za
čať renesancia nášho myslenia a ktorý sa - z1al - obmedzil Iba na vymenu obrazov. 
Začíname byť unavení bezvýsledným a neefektívnym mant~nelov_anim m_edzi krajnos

ťami ale súčasne sme s i - žiaľ - nevytvorili novú koncepCIU pra_ce, hoct sme sa r?z: 
horč~vali opr ávnene nad tým, keď ju v minulosti vymýš~ali ~~ nás tní· Máme prestrasnu 
chuť konečne zachytiť sa niečoho pevného, aby nastal cas cmov, ab~. obdobie - M1~an 
Rúfus ho výstižne c harakterizoval ako ,.veľké provizórium" - skonctlo, lebo· o~nen cas 
nečinu, ale o to výdatnejšieho schôdzovania näs začína oprávnene znervozňovat. 

Toto provizórium rastúce k pasivite dáva totiž voľný PEie~ho~ všetkému tomu, č? je 
proti nám, čo je proti cieľom a ~áu_Jmom ~še~kých z n_as, co J~ Sic.e_ dok.~nale. zorgamzo
vané a dokonca preorganizovane, co plod! čmy, ktoce pre~s!J~raJU vyctslené _v bodoc~ 
ve l'kú definitivnosť. no v konečnom štádiu sa stávajú dehmt!Vne nepo~rebn~I .. Poc~t 
nezmyse-lnosti konania je priam~ prí.či_nou dneš.n~j našej ľahostajnosti a paSIVIty, Je 
priamo úmerný našej b ezmocnosti. Intclatlva myshaceho človeka Je podVla_zaná neuch~
pitel'nosťou veci , nápady sa rozbíjajú o byrokratické stereotypy, o opatrmctvo a takti-
zovanie. . 

Uplynulé obdobie bolo obdobím liberizácie c~lej našej spoločnosti. Začali sme hľadať 
niečo 'nové a pevné, ale bäli sme sa definitívneho pre~onania st~rý~h stereotypov. Tento 
proces sa, žia,!', neuskuto·čnil metódou zdraveJ a ozaJ s loJ:>odneJ vymeny pre~ne formu
lovaných názorov a koncepci!, ale premenil sa v eklekttcJzmus, . t akt.Izovante. a chaos. 
Prečo? Lebo zo strachu pr ed dogmatickým diktátorstvom sa na sa. de~o~ra:•a pr~me
nila na chodenie v bludnom kruhu kompromisov, nechceli sme byt am. ~1kta~orm1, ale 
báli sme sa, aby sme sa nestali tzv. zásadovými libe r á!IJli: Báli s_me sa r~z1ka Či~u. a _tak~ 
aby sme nemuseli !:'iskovať hoci i prípadné. omyly, rad"eJ s!"':e. uradovah. a pre_Jeo~av~h 
body. Neuvedomili sme si dostatočne, že vseobecne vyhovuJUCl n~zor ast. n:e~JstuJe, ze 
názor, ktorý' vyslovuje každý, nie je vlastne názorom. SamozreJme: kazdy, K_to názOL· 
vysloví, môže sa ~ýliť, ale rozhod':júcir_n pre ak ceptovan_1e tohto nazoru Je S!la argu
mentácie. ktorá, pnrodzene, nevylucuJe my typ argumentacte. 

Bez jasnej koncepcie sa nedä vyvinúť žiadna užitočná činnosť, lebo niet regulátora, 
ani kritéria správnosti tejto činnosti. 
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čo rozumiem pod programom Svazu? Nie prevolania, nie Unie a manifesty, ale stano
venie konkrétnych úloh· Takých, ktoré nás všetkých a eminentne zaujímajú. Akonáhle 
sa začnú riešiť životné otázky každého člena Sväzu, každého príslušníka sekcie, potom 
odpadne problém pasivity, pretože členstvo pochopí, že tento sv}i.z je jeho; že tlmočí 
jeho názory a uskutočňuje jeho· snahy. 

Ako vyzerala činnosť jednotlivýc h orgánov Sväzu? Na jednej strane bolo c:Ienstvo, 
ktoré malo určité veľmi konkrétne problémy. Potom, kdesi veľmi vysoko, b<Jlo· pred
sedníctvo, výbor a všetky orgány Sväzu. V čom os:Jbne- možno sa mýlim - vidim zá
kladný problém fungovania Sväzu je skutočnosť, že predsedníctvo a orgány sa nepre
javovali vo svojej č inn o st i ako volení zástupcovia prostého členstva, nemali kon
takt s ľuďmi a ich problémami. Na jednej strane tu bol akýsi sväz členov - teda člen
stvo Sväzu SO' svojimi starosťami - a na d:ruhej strane akýsi sväz funkcionárov, ktorý 
sice prejednal určité .,body", ktoré však nevystihovali starosti a problémy členstva. 

Proti tomuto názoru je možné argumentovať takto: my sme sedeli v orgánoch, ale 
keďže sme nedostávali signály zdola, nevedeli sme, čo ľudia chcú, nemohli sme usku
točňovať ich želania. Myslím však, že zástupca, ktorý sedí hore, je zástupcom práve 
preto. že má najlepšie vedieť čo bolí ľudí, ktorých zastupuje, že :1emusí čakať na inter
vencie. 

Ale aj prípadná iniciatíva orgánov bola ubitá nutnosťou úradovať. Za tri roky bolo 
v predsedructve prerokovaných asi 350 bodov, ktoré sa dajl1 t•ozdeliť takto: vlastná ini
ciatíva, teda kvocient invenooosti tohto orgánu, potom asistencia k činnosti iných orgá
nov a prevádzková činnosť. číselne sa potom týchto 350 bodov r.ozvrhne takto: kvo·
cient invenčnosti predstavuje 7 bodov, čiže nápadov, z ktorých sa 4 realizovali a 3 nie. 
Asistencia pri činnosti iných orgánov 256 bodov, z toho aspoň 50 % bez efektu, a to 
ostatné 87 bodov. 
čo rozumiem pod jednotlivými t ermínmi? Pod prvým. ktorý obsahoval sedem nápadov. 

ktoré naozaj mali nejaký význam, rozumiem tieto: 

l. Bratislavská lýra , 

2. prehliadka v Nitre, 

3· prehliadka v Banskej Bystrici, 

4. problém česko~slovenských vzťahov, 

5. seminár pre syntetickú hudbu, 

6. týždeň súčasnej hudby ·a 

7. Rok slovenskej hudby. 

čo sa týka tých 256 asistencií, tam ide o také problémy: spevohra v Banskej Bystrici. 
autorský zákon, dramaturgické plány, Bratislavské hudobné slávnosti, zprávy o n ávšte
vách, prehliadka, ochrana pamiatok, rozhlas, SI:UK atď. Tu sa však vynára problém 
kompetencie, pretože vieme, že i napriek tomtt, že všetky tieto body sa prerokovávali -
a celkom oprávm.ene prerokovávall v predsedníctve - bohužiaľ, efekt z toht o r okovania 
bol minimálny, lebo napríklad dramaturgie orchestrov zostali i tak neovplyvnené, ba 
naopak, počet uvádzaných slovenských skladieb klesá. 

V prevádzkovej činnosti išlo o návrhy na platy, na pomníky atď. 
O čo by išlo teraz vo funkcii nového' predsedníctva, nového výbo·ru? Aby sa vciiel 

vymaniť z tejto zabehanej golemovskej mašinérie prerokovania jednotlivých bodo\' a aby 
zvýšil svoj kvocient invenčnosti, aby zástupcovia týchto orgánov presne tlmočili' žela
nia členov sekcie a aby orgány boli vlastne výkonným orgánom ŽP.lania členov sekcie. 
Totiž žiadne divadlo hudby v. rámci skladateľskej sekcie skladateľ-ov nemôže zaktivizo
vať. čo potrebuje dnes napríklad koncertný umele·c? Potrebuje predovšetkým to, aby s~ 
mohol zahrať. 

Schôdzko'Vá činnosť, stretávanie na pôde sekcie, ťo nie je jeho eminentný záujem. A 
pokiaľ sv:äz neurobí poriadok napriklad s Pragakoncertom, pokiaľ členovia sekcie kon
certných wnekov nebudú vedieť, že sväz je t á inšt:itllcia, kťorá im pomáha, potiaľ si 
Svii'z nemôže vynucovaf ich aktivitu. Treba teda sk<m.čit s alibistickou .,náhradnou" čin~· 
nosťou, činnosť.ou, ktorä stojí veľa času, veľa energie, ale - bohužial' - neodráža sa 
v konkrétnom efekte· Aktivita sa neprejavuje' totiž v účasti na zbytočných schôdzach, 
ale v práci' v záujme vyt'várania predpokladov pre' vzostup s lovenskej hudby, interpre
t ácie a hudobnéhO' života. 
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ILJA ZELJENKA 

Medzi Prahou a Bratislavou 
Dovoľte, aby som vás v krátkosti oboznámil s myšlienkou, ktorä vzišla na ne'dävnom 

aktíve skladateľov a ktorú som tlmočil na poslednom zasadnutí výboru Svä"zu s loven
ských skladateľov. Tento výbor hlasovaním prejavil záujem, aby sa sjazd myšlienkou 
zaoberal. Táto myšlienka vznikla na základe úvah o spôsobe práce Sväzu. V skratke 
povedané: takej práce, ktorá by naj lepšie vyjadrovala t1ižby všetký·.;h členov. Myslím, 
že mottom llvahy je: .,Viac tvorivej práce - menej funkcionárskej práce''. Veď Sväz 
tvoria tvo'ľivi ľudia, a nie iba platení funkcionári. Všetkých nás boU, že sme možnosti 
Sväzu dosiaľ nevedeli v t omto smere ideáLne využiť. A všetci, najmä• ti, čd mali funkcie, 
poznajú u ž horkosť premárnených schôdzok. často mnohé podrnetné návrhy, kým prešli 
zložitým pavúkom organizácie zo sekcií až r..a ústredný výbor v Prahe, stali sa často 
už iba historickou literatúrou. · 

Navrhu,jem preto isté zjednodušenie, ktoré dllfam môže zlepšiť prácu v niekoľkých 
smeroch. Odbremeni schôdzkujúcich, skráti cestu od myšlienky k realizácii, zvýši 
iniciatívu úmerne s kompetenciou a upokojí n<Jšu neustálu starosť o rozvoj a budúcnosť 
slovenskej hudobnej kultúry. 

Žiadam, vážený sjazd, aby sa zaoberal návrhom skladateľskej sekcie o práci našej 
organizácie: 

l. Dať plnl1 kompetenciu Výboru Sväzu slovenských skladateľov pre Slovensko. 
2. časť ústredného výboru Sväzu československých skladateľov bez slovenských 

členov by pracovala s kompetenciou pre české kraje. 
3. ústredný výbor slovenských a českých zástupcov spoločne by mal kompetenciu 

československú, schádzal by sa iba v pripade riešenia spo,ločného programu. 'Ústredný 
výbor by bol zastúpený v pomere 1:2. 

4. Predsedníctvo slovenské a české by sa schádzalo pred spoločným zasadnutím 
ústredného výboru s československou problemat ikou v paritnom zastúpení. 

5. Otázka financií by sa vyriešila v pome-re 1:2. 
Ako vieme, budúce výbory Sväzu majú pracovať v štyroch komisiách. Podľa nášho 

názoru je to plán podnetný. Je však celkom nepredstaviteľné, aby sa na práci komisií 
ústredného výboru v Prahe podieľali slavenski členovia čisto už z toho dôvodu, že by 
museli podstatnú časť svojho života stráviť vo vlaku alebo v lietadlP.. Veď pracujúce ko~ 
misie sa musia schádzať. Slovenská časť by sa stala týmto formálnou, prípadne otázkou 
vyčislenia absencie na kond funkčného obdobia. 

Ak by sa realizoval náš návrh, znamenalo by to oddelenú kompetenciu slovenských 
a český,eh komisií, ktoré v styčných bodoch by mohli konfrontovať svoje uzávery na 
ústrednom výbore v Prahe s celoštátnou kompeterrl!Ciou. 

Navrhujem t iež, aby zasadnutia ústredného výboru boli t ak rozdelené, aby boli raz 
v Prahe, raz v Bratislave. Nadväzujúc na úvod. myslím, že takýto postup by zjednodu
ši-l prácu nielen v slovenskom Sväze, ale aj v celoštátnom meradle. Vyhlo by sa tak 
formalitám, ktoré vyplývajú v podstate z nezasahovani& do našich vzájomných kultúr
no-hudobných špecifik. Taký spôsob je už zaužívaný. Veď slavenski členovia ústrednéhd 
výboru hlasujú v špecificky českých veciach - a naopak - dv1hajú svoje hlasy iba 
na základe dôvery. Nik z nás nemôže obsiahnuť znalosti celej problematiky, iba ak by 
sme práci vo Sväze obetovali vlastnú prácu. Vlastné veci si riešme sami, spoločná veci 
spoločne! 

Verím, že vyššia kompe-tencia zvýši i zodpovednosť a sebavedomie. A morálny koreň 
veci je v tom, ž.e odstránime pre nás všetkých t ak nebezpečné posllvanie' zodpovednosti 
vyššie a vyššie, čo je v podstate iba odsúvanlm. 

JURAJ POSPIŠIL 

O centralizme a právomoci 
Dovoľte mi nadviazať na diskusný príspevok súdruha Ilju Zeljenku a vysloviť sa 

k návrhom skladateľskej sekcie a poukázať na · niektor é aspekty ktoré sa k týmto 
návrhom vi:ažu. Vznik Svji'zu slovenských skladateľov bol prejavom snahy po decentr~· 
lizácii nášho kult úrnelw života, resp. jeho riadenia. Svojho času mal charakter pczitiv-
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neho kroku, ale s ďalším vyvmom v terajšej organizácií má črty určitej nedomysle
nosti, ktorá obzvlášť v te·rajšej situácii vYStupuje čoraz väčšmi do· ~opredia. V terajšej 
situácii sa totiž javí ako orgal!1izácia, ktorá je medzistupňom medzi Ustredným výborom 
Sväzu československých skladateľov a krajskými organizáciami na Slovensku. Organizá
cia vo svojom poslaní iluzórna a popri existujúcich krajských oxganizáciách i t rocha 
ne·efektívna. 

S ďalším kultúrnopolitickým a· najmä' ekonomickým vývinom bude právomoc a po
slanie tejto organizácie stále väčšmi vo vzduchu a stále väčšmi bude volať po reálnejšom 
vyjasnení. Disproporcia j e napríklad v t om, že v ústrednom výbo<re Sväzu českosloven
s kých skladateľov, teda vo vyššom orgáne, okrem funkcionárov Svázu slovenských skla
dateľov práve zastupujú tento sväz ľudia, ktorí na jeho- II. sjazde n ezískali plnú dô
veru členov. Tak sa vlastne vo vYŠŠ<:nn orgáne vedľa nesporných mien objavujú i mená, 
s ktorými boli na minulom sjazde spojené určité problémy. Ani postup práce ústr edného 
výboru v Prahe· nebol vždy v súlade· s efektívnosťou. Ako už bolo . poukázané, niekedy 
sa za prítomnosti slovenských zástupcov riešili aj otázky čisto pražské, pre ktoré m us eli 
cestovať do Prahy. Alebo v konečnej fáze príprav sjazdu sa pred výbor Sväzu sloven
ských skladateľov postavilo ako uznariie vyššieho orgánu, teda vec ďalej nediskutova
teľná, uznesenie ústredného výboru Sväzu československých skladate.fov. ktoré v pod
state "len potvrdilo postavenie Sv.äzu slovenských skladateľov ako medzistupňa medzi 
Prahou a slovenskými krajskými organizáciami· A to bez t oho, že by bol výbO'ľ Sväzu 
slovenských skladateľO·v mal riwžnosť k podobným návrhom vôbec zaujať stanovisko. 

Tým sa vlastne výbor Svä'zu slovenských skladateľov dostal do situácie, v ktorej sa 
jeho práca javí ako celkom okrajová, ak nie dokonc a zbytočná, lebo ani vo veciach. 
ktoré sa týkajú slovenskej národnej kultúry a jej miesta v celkovej poli.tike Sväzu 
československých skladateľov, nebol prizvaný k spolupráci. Celá vec zostala iba na zá
stupcoch v ústred!nom výbOire Sväzu československých skladateľov, kt orí k problematike 
pristupovali bez konzultácie s výborom SSS. 

Myslím si, že túto nelogickú situáciu by mohlo oťistrániť prijatie v zmys le Zel.jen
kovho návrhu. Azda najlepšie by bolo zakotviť v organizačnom poriadku - tak ako 
navrhuje skladateľská sekcia - .že ústredný výbor Sväzu československých skladat e
ľov pracuje. vo dvoch sekciách: českej a slovenskej, pričom ako· celosväzový orgán 
funguje iba v spojení týchto dvoch sekcií· Celosväzových zasadnutí by nemuselo byť 
veľa, ale musel[ by byť veľmi starostlivo pripravené v obidvoch nár odných s ek ciách. 
Pritom najideálnejš ím stavcnn by bolo, aby slovenskú s·ekciu tvoril výber Sväzu sloven
ských skladateľov. zvolený na jeho· sjazde. 

To isté by, samozrejme, platilo o predsedníctve Sväzu československých skladateľov. 
zloženOim podobne z predsedníctva českej a slovenskej sekcie, kde by však vzhľadom na 
závažnosť vzťahov dvoch národných kultúr stálo za úvahu paritné zastúpenie. Tým by 
sa elimitovala doterajšia nelogičnosť v postavení Sv.äzu slovenských skladateľov, upev
nila j ednota Sväzu československých skladateľov a umožnil ďalší vývoj rovnopr-áV.
n eho pos tavenia obidvoch národných kultúr, svojím vývinom predsa len špecifických 
a odlišný!ch, v ich zastúpení vo Sväze československých skladateľov. A iste v nepo
slednom rade by to prispelo i k ekonom ickému z.efektívneniu práce sväzových orgá
nov. 
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vf:ROSLAV NEUMANN 

,.Naša organizácia je skutočne staromódna" 

z doterajšieho priebehu vášho sjazdu sa mi zdá, že už minuli časy sjazdov v tom 
zmysle, že sú t o akcie, ktoré sa odohrávajú raz za štyri roky a ktoré m aj ú nahradiť nie
čo, čo sme štyri roky pr ípadne ner obili. 
čím lepšie budeme pracovať v prieb ehu tých št yroch rokov, tým skôr sa bude funkcia 

s jazdov meniť n a skladan j.e účtov tých funkcionárov, ktorí odstupujú a na uvádzanie do 
funkcií nových funkcionárov. 

Tak ako hlavný r eferát, ktorý predniesol súdruh Očenáš, i diskusia potvrdzujú, že 
hlavné úlohy, pred ktorými t eraz náš Sv~z stojí, vidíme zhruba rovnako. 

Dúfam, že mi dovolíte, aby som Vám aspoň stručne povedal, ako ich ja vidím. Zdá sa 
mi , že v podstate sú tri: 

l · úloha vytvoriť zo sväzu skladateľov opäť ideovú organizáciu, 
2. úloha zabezpečiť, aby jeho štruktúra riadne fungovala a zabezpečiť aj skutočnú 

demokratičnosť a 
3. úloha, ktorú dnes pokladáme za n ajdôležite jšiu: vniesť poriadok a pokrok do otázok 

československej vzájomnosti na poli n ašej hudby. 
K t ej prv·ej úlohe veľmi výstižne tu hovoril súdruh Mokrý a j a by som to doplnil 

len pár p oznámkami. V minulosti sa ideovosť Sväzu chápala jedine a neskodie hlavne 
po línii, čo naša spoločnosť žiada od hudby. Domnievam sa, že vzťah, spoločnosť a hud
ba·, ktorý jedine môže byť základom ideovosti umeleckého sväzu, má dve stránky. Jednu 
stránku, čo žiada spoločnosť od hudby, ale tiež druhú stránku, čo žiada hudba od spo
ločnosti, aby mohla svoje funkcie v spoločnosti plniť. Z t oho, čo s om už povedal, vyplý
va názor, ako si predstavujem ideovosť Sväzu. Myslím, že popri vzťahu hudba - spo
ločnosť nemôže existovať žiadna ideovosť Svli.zu skladateľov. Pretože ak máme zabez
Fečovať starostlivosť o našu tvorbu, či už skladateľskú, hudobnovedeckú alebo kon
certnú , nemôžeme t o robiť ináč. 

Ocitli sme sa v kurióznej situácii. Rezolúcia XIII. sjazdu Kom unistickej strany čes
koslovenska nám hovorí, že umeleck é sväzy sa majú spolu podielať na riadení nášho 
hudobného života. Ale všetci, ako tu sedít e, viete, že v minulosti sme boli častokrát od
sudzovaní na úlohu kibicov, ktorí niečo p ožadovali, ale ktorí práve v tých rozl".odujú
cich otázkach nič nedosiahli· Svedčí o tcnn diskusný príspevok Kláry Havlíkovej, kto_. 
rá hovorila o Pragocentre, ktorý je chronickou bole sťou, čo sme nedokázali vyriešiť 
svedčia o ·tom všetky diskusné príspevky na adresu hudobnej výchovy a svedči o tom 
koniec koncov i situácia v našom koncertnom umeni. 

To, že nám naša strana dáva teoreticky možnosť podieľať sa na spoluriadení hudob
ného života, je tou najväčšou vymoženosťou, akú nám môže dnešná spoločnosť po
skytnúť. Nemožno od t e jto vymoženosti upustiť a zriekať sa jej, al;e treba dosiahnuť 

. t aký stav, aby sa skutočnosť kryla s týmto teoretickým postulátom. Myslím, že ak 
niektorí funkcionári Sväzu hovoria o tom, že sú unavení z funkcií, t ak to nie preto, že by 
neboli naďalej ochotní pracovať pre zlepšenie stavu nášho hudobného života , ale preto, 
že pracujú, a nemajú v tej to práci výsledky. Pretože my sami predo·vše!kým musíme 
komponovať, hrať a písať a iba potom môžeme pracovať ako funkcionári. Ciže vznášame 
požiadavky a t ieto požiadavky sú buď pri jímané s porozumením a aj uskutočňovné -
na čom iste všetci budem-e vždy ochotne spolupracovať - alebo vYZnievaj ú doprázdna. 

Samozrejme, že sa musíme zamyslieť i nad tým, či sme doteraz naše požiadavky 
správn e formulovali, že musíme hľadať príčiny i u seba, ak sa nám nepodarilo všetky 
naše nesporne správne požiadavky realizovať. Domnievam sa, že i z našej st rany sa robili 
chyby. A pokúsil by som sa to demonštrovať na príklade hudobnej výchovy. Zdá sa mi, 
ŽE našou prvou úlohou bude presvedčiť politických pracovníkov a pedagógov o tcnn, 
že umenie je životná potreba. Že nám nejde len o výchovu k umeniu. ale o výchovu 
občana umením. Podľa môjho názor u t reba predovšetkým presvedčiť tých pracovníkov. 
ktorých s om menoval, o tom, že bez spoluúčasti sa nepodarí vychovať moderného člo
veka, t obôž nie budovateľa socializmu. 

Toľko k otázke ideovost i. 
K ot ázke demokracie Sväzu a jeho štruktúry: zdá sa mi, že naša organizácia je sku

točne star omódna v čase, keď sú teoreticky prepracované m etódy riadenia a že je 
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nanajvýš potrebné ju zmeniť. Názo!ry a návrhy, ktoré tu odzneli, myslím, môžu byť se
rióznym podkladom pre diskusiu· škoda len, že prichádzajú ne;koro. V tom zmysle, 
že príprava celoštátneho sjazdu trvá zhruba 314 roka a tieto názory neodzneli tam. Je to 
škoda preto, že by bolo možné o niCh seriózne di·skutovať a predložiť ich celoštátnemu 
sjazdu u ž v pr.ediskutovanej forme. Ale i tak si mysl!m, že treba uvítať to', že prišli. 

Pár poznámok k vlast nej funkcii Sväzu. Všeobecne všetci pociťujeme, že je to pr íliš 
úrad. To sa tu správne povedalo a treba to odstráiniť. Je spr ávne :raviesť vačšiu odbor
nosť do spravovania jednotlivých špecializovaných úsek:)V, to znamená, aby si o svojom 
rozhodovali koncertn! umelci sami, o svojom' skladatelia sami a o· svo·jom teoretici sami, 
pretože koniec koncov sú najpovolanejší, pretože tomu rozumejú. 

Na druhe'j strane' sa mi zdá, že celý náš umelecký front a tým i náš Svä'z trpí straš· 
nou atomizáciou. Sme jednotnou organizáciou skladateľov, hudobných vedcov a kon
certných umelcov, ale prakticky naša spolupráca je mizivá. Mys lím, že to škodí práve 
tomu, aby sme mohli presadiť zdravé požiadavky. 

Okrem' posilnenia právomOtci' jednolblivých sekcií Sv!ízu a jeho jednotlivých zložiek 
bude tiež potrebné vybudovať v ňom takú organiz!iciu, aby sa diskusie medzi jednotli
vými skladaťeľmi, koncertnými' umelcami a hudobnými vedcami mohlú uskutočňovať 
celkom pravidelne· a normálne v rámci činnosti Sväzu, aby sa to nemuselo stať len raz 
za štyri roky, pretož.e potom nemôže samozrejme prísť k nejakej diskusii z toho jed
noduchého dôvodu, že každý. hovori o niečom inom. A diskusia - to je výmena argu
mentov. tu stoja proti sebe isté názory a ten, kto svojimi argument ami zvíťazí, sa po
tom r ealizuje· 

Zdá sa mi, že návrh súdruha Zeljenku tak, ako· ho predniesol, je sprt\vny až na jed 
nu vec, ktorá sa mi nepáči. Hovoril o tom, že· slovensk! sväzoví funkcionári a slovensk! 
členovia neovládajú celý mechanizmus a celú problematiku zahraničných stykov, celo
sväzových ekonomických otázok atď. Je t o pravda, ale treba z toh,o azda urobiť iný zá
ver. Ak som do'bre· rozumel súdruhovľ Zeljenkovi, mal na mysli to, aby slovenskí súdru
hovia nezasahovali do celoštátnych otázok. Slovenským funkcionárom t r eba podľa J!lňa 
dať také možnosti, aby do všetkých otázok a do všetkých tajov sväzového hospodárenia. 
sväzových zahraničných ciest a do všetkého ostatného· prenikii tak, aby skutočne mohli 
všetky tie veci posudzovať z celoštátneho hľadiska. 

Taktiež t reba štruktúru Sväzu a celé jeho fungovanie zlepšiť i preto, lebo nečistoty 
vznikajú tým, že form álne niektoré veci sú uzákonené v organizačnom poriadku. a.Je 
prakticky sa nemôžu uskutočniť, pretože to znamená príliš časté schôdzovanie, príliš 
časté dochádzanie atď. Ak tu uvedieme teoretickú, teda uzákonenú štruktúru Sväzu 
do súladu s tým, ako to možno v praxi robiť, potom zmizne aj obezlička. Mám dojem, 
že ddterajšie nečistoty v organizačnej štruktúre Sväzu dávajú tiež báječnú príležitosť 
na výhovorky na akési bližšie nedefinované vyššie alebo iné sväzové orgány. Pre tých 
súdruhov alebo pre tých funkcionáro·v, ktorí nedokážu požiadavky správne p:resadiť ale
bo vôbec nastoliť. 

Teraz k otázke česko-slovensk)Í'Ch vzťahov. Zdá sa mi, že vzájomný vzťah českej a 
slovenskej hudby sa v súčasnej dobe blíži k nule. A zdá sa mi, že to už azda ani horšie 
nemôže byť. Som výborne informovaný o tom, čo sa deje na všetkých festivaloch, viem, · 
čo píše v súčasnej dobe Mess.iaen, viem, čo píše Lutoslawski. viem, čo píše Bri tten, viem, 
čo píšu americkí skladate!i.a', ale hrozne málo viem o tom, čo píšu slovenskí kolegovia. 
A hrozne m álo mám možností, aby som si prečítal ich partitúry a vypo·čul magnetofó
nové záznamy ich diel· Všetko, čo budeme ďalej robiť v otázke vzájomných vzťahov čes
ských a slovenských, musí byť zamerané predovšetkým na to. aby sa česká a slovenská 
hudobná tvorba navzájom plodne ovplyvňovala a aby sme ju vôbec poznali. 

Spomínam si na diskusiu, ktorá pred nejakým časom prebehla na pôde Sväzu čs. spi· 
sovateľov, medzi talianskymi komunistami, zástupcatM Gramsciho inštitútu v Ríme a 
našimi spisovateľmi. Talianski súdruhovia vyčítali v podstate našej literatúre, že pestu
je provincializmus. Mám dojem, že v našej hudbe je to ešte horšie, že neexistuje celko
vý, provincionalizmus československej hudby, ale existuje provincializmus pražský, br
nenský, bratislavský a ostravský. Jednotlivé tvorivé centrá, v ktorých sa rodí naša mu
zika, sú od seba do značnej miery izolované, vytvárajú si svoje vlastné kritériá a tým 
vytvárajú tiež svojich vlastných kleinmajstrov. Nemáme spoločné povedomie hodnôt, 
ani spo-ločné meradlá. Preto sa ťažko dohodneme. 

I vo svä'ze skladateľov treba vytvoriť no·rmálne ovzdušie, to jest akýsi prievan, pre
tože tvorbe, ktorá vzniká v. umelo vytvorených podmienkach - v sklenlkovom ovzdu'íi -

302 

keď sa dostane do konfrontácie so skutočným životom a s požiadavkami koncertných 
umelcov, môže závan povetria uškodiť, alebo ju viesť k rýchlej záhube·. 

Myslím, že českú a. slovenskú hudbu možno vystaviť tejto_ konfrontácii z toho ~ôvodu, 
že situácia sa podľa môjho názoru radiká>lne zmenila .. Zmeml-a sa v tom zmy~le~ ze roz
di-el medzi českou a s lovenskou hudbou nie je v kvalit e, ale azda len v mnozstve a ne
sporne v tradícii. 
čo sa týka tých najpáičivejš!ch otázok, to znamená delenia finančného k_rajca B: za

stúpenia v celoštátnych orgánoch, i po tejto stránke sa mi zdá návrh, ktory predmesol 
Il ja Zeljenka, za dobrý podklad prEY diskusiu. Domnievam sa v~ak, že otázku poč~!né~o 
zastúpenia treba nevyhnutne spájať s otázkou kvality funkCI'O~árov. ktvrl ma~u nas 
všetkých reprezentovať v najvyšších sväzových orgánoch. Pretoze bolo by chvályhod
né, aby nabudúce· vo Sväze nerozhodovali mocenské pozície, ani kliky alebo trebárs ne
primerané ambície, ale aby rozhodovala kv2Hta, aby v diskusii rozhodovali argumenty. 
A argumenty musia prednášať ľudia, ktorí sú schopní ich obhájiť· Nepochybujem o tom, 
že v radoch Svä'Zu slovenských skladateľov je dostatok ľudí, ktorí majú pre to tie naj 
lepšie predpoklady. 

A k otázke rozdeľovania svazo·vého krajca. To j e iste vec veľmi háklivá. Zdá sa mi lo
gické, že česká hudba ako - po·vedal by som - staršla, musi pomáhať ~ozvoju slo:ven
skej hudby. Dostávame sa t eda do týchto s ituácií: Požiadavky slovenskeJ hudby celkom 
zákonite vzrastajú, pretože sa rozvíja slovenský hudobný živ~t .. A dú_fajme, že sa bu~e 
v budúcnosti rozvíjať ešte búrlivejšie. Tomu by za normálneJ .s ttuácte zodpoved~lo, ze 
by sme od nášho štátu, ktorý dotuje činnosť umeleckého svä>zu, mali dostávat stále 
viac na túto činnosť. A my sa o· to budeme všetkými silami snažiť. Súčasná_ ekonomick~ 
situácia nie je však taká, aby sme dostali vždy to, čo chceme. Nateraz pnchádza nove 
rozdelenie prost riedk ov, ktoré náš ,pvä: dostáva n? svoju čin_nosť. K~r-~tne .treb_árs 
nové rozdelenie prostriedkov na svazove koncerty. ro zmamena v praxt zmzovať kvoty, 
ktoré na túto činnosť dostávajú české kraje, české strediská v prospech Slovenska. Chá
pete, že to nie je úloha jednoduchá, a v tom zmysle by som vás prosil, aby ste tiež po
C'hopili prípadné reakcie, ktoré môžu nastať na takto nastolenú požiadavku. 

Domnievam sa však, že o týchto· veciach treba verejne hovoriť; pre mňa je symp!ó· 
mam ist~j no•rmalizáci: pomer_ov vo syäz~, ž~ ~ieto otáz.ky prichádz!l-JÚ n_a grogr~m dna· 
V1ete, 1111ekdy práve sudruhovta, kton pn delu]ú prostn:dk_Y na s vazovu ~t.nnost, alebo 
ktorí ich rozdeľujú, hovoria: "čo chcú tí mladí slov~nsk1 s:;druh~'na •. na mc: se _ne~bze
rajú, či máme peniaze, alebo ich nemáme a hovorta daJ! No Ja s1 myslun, ze Je to 
:>právne. Pretože, ak t o nebudú hovoriť oni v mene slovenskej ~:'dby, kto to b~de h?
voriť? A ak my všetci v mene našej hudby nebudeme vznášať poztadavky na t o, co nasa 
hudba potrebuje, aby mohla plniť svoje funkcie, kto bude hájiť naše požiadavky? 

Teraz k poslednej otázke, ktorú nadhodi·l súdruh P<>sp!šil. Súdru!; ~ospíšil sa zmieni~ 
o tom, že pri posledných sväzových sjazdoch sa stalo, ze do celostatneho orgánu bol~ 
zvolení zástupcovia, ktorí azda - ja nie som o tých veciach tak inform,9vaný - nemal t 
všetci plnú dôveru. My sme z toho vyvodili poučenie a výsledok je, že Sväz slovenských 
skladateľov má sjazd pred sjazdom Sväzu československých skladateľov. Je to -:-: ~y
s lím - dobrý predpoklad pre to, aby ste do celoštátnych orgáno·v navrhovali a voltll tych 
funkcionárov, ktorých budete pokladať za schopných. 

LADISLAV MOKRi' 

O poslaní sväzu 
Myslím, že predovšetkým treba, aby sme s i ujasnili akéh~ druh~ j e sväz?vá orqanizá_

cia. V referáte súdruha Očenáša sa viackrát spomenulo, ze to Je orgamzácla ld(?ova. 
Okolo t ohto samotného konštatovania sa v poslednom čase dosť áiskutovalo. Konfron
tovali sa tu názory; raz sa hovorilo, že je to predovšetkým organizácia stavovs ká, ino
k edy sa zas vravelo, že je to organizácia len a len ideová. Ja osobne som za t o, aby sme;_ 
si zachovali to, čo nám ukladá spoločnosť - štatút ideovej organizácie, ale aby ~me st 
celkom zreteľne uvedomili, čo to dnes znamená. úmyselne hovorím dn es. preto-ze tak 
ako všetko, i Sväz a jeho poslan ie sa vyvíjalo. Mne sa zdá, že byť ideo·vou organizáciou 
dnes znamená sústrediť sa na presadzovanie tých otázok, ktoré sú otázkami zásadného 
významu pre tvorivých umelcov ako príslušníkov tejto spoločnosti. 
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Sväz skladateľov nemoze neriešiť i otázky, ktoré nazývame stavovskými- Musí ich 
riešiť, ale z takého hľadiska, aby riešenie týchto '.)tázok bo!!) v záujme celospoločen-
~~ . 

Je to protiklad Jen na prvý pohľad, lebo ce lospolocenské hľadisko i to stavovské tvoria 
jednotu. Som presvedčený, že ,)en v tejt? jed~ote hľadiska _stavovsk_ého i ~elospo~oče~
ského je dnes možné naozaj naplno reaiizo-vat predstavu Svazu ako Id_eoveJ o:gamzácJ~, 
pretože ideová organizácia, ktorá by sa sústreďovala len na form~lá-<;Ie _P:~nych vyhléj
s ení alebo manifest ov a nesnažila by sa ich praktickými opatremam1 riesit , dostala by 
sa na· vedľajšiu koľaj. Konštatovalo sa, že Sväz v mnohých prlpadoch na tejto vedľajšej 
koľaj i je. Ak sa má znovu dostať do c~ntra, pot?m tr~ba, ab~ svoj ~de~vý pr?gram~ rea
lizoval v celkom kO.Ilkrétnyéh opatremach, ktore budu v záuJme kazdeJ s ekcie, kazd~ho 
príslušníka Sväzu. 

·Zdá sa mi teda že na tomto sjazde by mal nastať istý obrat prá<'e Sväzu v tom, že by 
sme si svoj ďalšÍ program - ktorý by iste bo1. v súlade s požiadavkami v_~voja _celej 
našej spoločnosti - spresnili v konkrétnych poz1adavkách, ~toré tre~a u_rob1t v z~uJme 
Sväzu ako· takého, v záujme koncertných umelcov, skladatelov, muzikologov, v ::auJme 
spoločenského uplatnenia atď. Teda ideový program premenený do konkrétnych _cmov. 
M~ dojem. že posledné obdobie Sväzu ukázalo: ž~ ~a_ké~o kon~rétne ~ožnosti ~u sú. 

Jedna z najpozitlvnejšich čŕt posle dného obdobia Je miciativa Sv-na v otazke Bratislav
skej lýry. Konkrétne opatrenie v prospech rozvoja malých foriem, ~o je, myslím, Jedna 
z t akých akcii, ktoré ukazujú, čo by Sväz mo~ol robiť pre svoj1~h č!en_ov_ _ v _ zhc:de 
s ideovou Jlniou. Pravda, všetkým j e nám jasné, ze malé formy v teJtO Situaci! SI vyza
dovali akcie zásadného významu. Bratis lavská lýra sa touto akciou má stať. A rr.ám do
jem. ž~ v každej ob-lasti sú potrebné takéto akcie, lebo Jen na ;nich sa môžeme naplno 
stretať so svoj imi záujmami. 
Formulov-ať konkrétne akcie ako realizáciu istého ideového programu predpokladá 

úéasť nás všet kých na ich koncipovan!. A tu sa vlastne dostävam k druhej otázke : Sväz 
skladateľov nie j e len organizácia, ktor á by mala realizovať konkrétny program vo svo
jej sfére, ale sa vyslovovať k z ásadným koncepčným otázkam celej hudobnej kultúry. 

J e nám všetkým zrejmé, že nebudeme nikdy suplovať za úrady, že je naivné nazdávať 
sa že Sväz skladateľov by ich mal nahrádzať. Mám však dojem, že j e potrebné , aby sa 
v;tvorila situácia, že úrady n ebudú môcť b~ť v situácii, aby ~aše ~ávrhy vôbe--c_ nebra li 
na vedomie. Alebo aby sa nestalo, že komisia expertov n!l poz1ad~me Siu;--enskeJ n~ru~
nej rady vypra cuje e<xpertízu ku konkrétnemu problému a z celeJ expert1zy sa r ealizuJe 
len jeden, aj to· najmenej podstatný bod bez t oho, že by sa Slovenská národ~á rada ci· 
tila zaviazaná zaujať potom k expertlze stanovisko. Treba, aby sme dnes aJ vo forme 
uznesení požadovali, aby Sväz skladateľov bol organizáciou, ktorá ~íti~ zod~ovednosť za 
riešenie zásadných otázok, pri týchto zásadných otázkach musí mat vsak t u kompe_te~ 
ciu, že svoje n ávrhy uvidí nejakým spôsobom realizované. Lebo ak budeme len vymyš l ať 
náwhy, ktoré sa nebudú <realizovať, budeme nielen zbytočne schôdzovať, ale o chvíľu 
to omrzí všetkých, bez ohľadu n a to, či už boli alebo n eboli funkcionármi. 

To je aj otázka istej efektívnosti s väzovej činnosti. Musíme <;a zaoberat konkrétnymi 
o tázkami, m usíme mať kompet enciu naše koncepčné veci forsírovať, a-le musím e pra•::o
vať efektívnejšie ako doteraz. V súvislosti s tým treba sa veľmi vážne zaoberať návr
hom. ktorý predniesol súdruh Zeljenka a rozviedol sú druh Pospíšil. Náš Sväz u ž od 
posledného sjazdu v tom svojom ťažisku, v sekciách je rozčlenený do n ár o d n ý c h 
s ek ci í. Existuje národná skladateľská sekcia v čechách a na Slovensku, Obdobn!! 
konce-rtno-umelecká a muzikologická. Toto rozdelenie vyplynulo z povahy veci. Vyply
nulo z faktu, že problematika skladateľskej tvorby v čechách nie je identická s proble 
matikou na Slovensku a že nie je možné jedným orgánom organicky rozvíjať t vorbu na 
Slovensku, v čechách, podobne ani k oncertné umP-nie a hudobnú vedu. 

Tento prvý krok, ktorý vyplynul z n evyhnutnosti, sme urobili na predchádzaj úcom 
sjazde· Teraz sa však ukázalo. že akokoľvek bolo to rozčlenenie nevyhnutné, tak zase 
spätne zrejme treba dosiahnuť, aby sa koordinovala práca medzi národnými akciami. 
Isté kroky k tomuto viac-menej živelne u ž urobili aj sekcie v uplynulom období t§·m , 
že si dobrovoľne a neorganizovane stanOVili- isté stretanie vedenia sekcií. 

Bolo by dobre, aby sa do nového organizačného poriadku začlenila táto forma spC>Iu
práce ako čosi organické. Ale ak k0i11štatujem, že existujúci stav treba (to znamená, že 
sekcie sú národné ) skoordinovať s nevyhnutnosťou spolupráce, tak zas na druhej strane 
treba, aby sa to, čo sa už sta.Jo po linke sekcií, doriešilo aj po linke vyšších orgánov. To 
znamená, aby sa v zmysle návrhu súdruha Zeljenku a Pospíšila uvažovalo e štruktúre 
vrcholných sväzových orgánov. Ja osobne nevidím tak fatál-ne postavenie Sväzu sloven-
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ských skladateľov, ako to vidí súdťuh Pospí~il: _že by bol býval_ doteraz zbyt?čným_ alebo 
pasivnym medzičlánkOm, pretože sa mi ~dá, .ze Jeho ko~peten-c1~ v sl_oven~kych <:tazkach 
bola dostatočne veľká aj keď hádam me vzdy dostatocn e vyuzlvana. Zda sa m l ale, že 
dnes celkom reálny pr~blém jé doriešiť oťäzku i- po ~ie najvyššie org~ány z .t~ho hľadiska: 
rieši~ šp'ecíf~ckú problematiku špecifickými orgánm1. To znamená, ze keď J: to proble
matika rýdzo slovenská alebo rýdzo česká, má sa ňou zaoberať len t en organ, ktorému 
to patrí. 

Pri t akomto návrhu vychádzame aj z celkom baná~ne~, ale každému fun~cio~árovi 
známej skutočnosti, že cestovať do~ Prahy na. zasadnutia, . .Kde n aša proble~at1ka_ Je -~en 
zlomkom celkového programu. je uz dnes kraJne nepopularne, lebo uloh~u clenov s-:azu 
j e predovšet kým tvoriť, a nie cestovať. Za danej situ~c~~ _riešiť ~ otázku 1~a mecha~1cky 
zm enou proporcií v orgánoch bez t oho, že by sme vyr1es1h nápln práce tychto organov, 
by bolo Jen pseudoriešenie. 

Bolo· by m o·žné postupovať takto: ústredný výbor, ktorý je v samot~_ej koncei?cii vr 
choln ým or gánom Sväzu_ československých s.k~adateľoy-, t eda !oh~. svazu, ktoreho ;m_y 
všetci sme a zostaneme clenm1, by mal zostať Jednotny pre cely Svaz, t eda nemal l:l~ sa 
deliť na dva ústredné výbor y z toho prostého dôvodu, že by t omut o úst r ednému výbor;u 
:nali zostať v kompetencii iba o t ázky skutočne zásadnej, koncepčnej povahy. Ale podl~ 
Špecifickej problematiky by bolo možné deliť. -- ~ P?d!'a m o-jej mie.nky by to _bolo aJ 
potr ebné - predsedníct vo, ktoré by malo byt zlozene Jednak z prvycJ:_ tap mmkov,. t o 
znamená z prvého tajomníka Sväzu če~oslovenských skladateľov a ~vazu slo~ens~kych 
skladateľov, predsedov sekcií - národných sekcii českých a slovens~ych - ~s ~ym, ze by 
sa toto predsedníct vo stretalo v pléne vtedy. keď ide o problematiKu celostatneho do
sahu. Lnak by fungovalo pre svoje špecifick é potreby v čechách a na Slovensk~ s epa
rátne. Preds ednictvo celoštátneho svä'zu by bolo predsedníctvom v tom _ph;om vyzn~ame 
l Em v svojom plnom zložení· Zdá sa mi totiž, že takýmto~ ~pôsobom je opt1mal':e zaruc~ná 
na jednej strane j ednota sväzu, teda jednota 'lčSS a suca sne pott·eba operativneho rie
š enia výkonnými o-r gánmi - lebo predsedníctvo je pr edovšetkým orgán_ výkon.::tý a_ ':" no
vej koncepcii, k de uvažujeme o sekciách ak o ťaži sku sväzu, bude to este zreJmeJŠie .
a tieto výkonné orgány by sa schádzali podľa svojej špecifickej pr oblemat iky. Vytvorila 
by sa t u taká štrukt úra, ktorá by zabezpečovala, podi'a mojej mienky, ~o_?rý_ chod . na 
úrovni celoštátnych potrieb, a le súčasne by zabezpečovala operatívne r1eseme našich 
vlastných problémov. 

Požiadavka, aby s a zasadnutia striedali medzi Pr3.hou ~ Bratislavou, je - po~hopi ~eľ· 
ne - celkom r ealistická, ale nebolo by správne dnes pozadovať, aby sa c;stov ~l? V18C, 
ale skôr aby sa cestova lo len vtedy, keď je to na.ozej úč_elné, ab~ ~me _sa sustred11l v ta
komto širšom fóre Jen na t ie problémy, ktoré s u skutocn e celost atneJ povahy. 

Vážnou otázkou je však otázka kľúča, ktorý by mal v celošt~tnom svä~e platiť. Zdá 
<:a m i že by nebolo správne keby sme p.ri t omto - lebo to s a tyka tak zlozema ú s tred 
; ého 'výboru, ako a j všet ký,ch dôsledko':_, kt?r é potom z to_ho vyl?lývaj~ _v ot áz,k a_ch fi 
nančných atď. - kľúči vych ádzali z poct u clenstva, pretoze~ to Je vehc_ma ve lm 1 p~
menlivá. Bolo by správnejšie, keby sme vychf.dzali z t oho, ze tento svaz reprezentuJe 
združenie tvorivých s il dvoch ;národných kultúr. Osobll:e byv s~ bol za to, ke~y sa v~ 
Sväze československých skladateľov vychádzalo z reality, ~e ceski a slov:mskl umelci 
majú svoje úlohy rozdelené zrejme podľa toho. z akého etnického ~rostr~Ia vychád~a 
jú, že s-lovenskí ume lci vykonávajú svoju pôs~bnosť_ v náro~e. k~ory tv?r~ Je_dnl_l tret~nu 
celého obyvateľstva republiky. To znamená, ze aj _Ich zast upeme 1a : Jeseni zasadnych 
otázok by malo tomuto zodpovedať. To - samozr eJme - neznamená, z.e budeme uplat 
novať kľúč výlučne mechanicky, pretože vždy rozhodu je kvalita ľudí, ktorých do org_á
nov budeme vysielať . Som však presvedčený, že medzi nami is te nájdem~ ~o_ľko k vallt,
ných ľudí. aby aj pri riešení ce loštátnych otázok !Jali s chopní prisť s IniCiatívou zá:-< 
sadného význam u. 

Myslím si te da, že v danej situácii treba - a to by som r ád n a záver zhrnul -~ a~y s i'. 
náš Sväz u jasnil svoje poslanie, aby pochopil overa kon~rétnejšl~ ak o dot_era_z, z?~ JehO> 
ú lohou je riešiť ideové problémy prostr edníctvom k onkretnych čmo.v, ale ze Je sucasne 
potrebné, aby konkrétne opatrenia boli súčasťou širšej koncepcie, a že te~a na r iešenie 
týchto konkrétnych opatrení treba prijať primeranú štrukt úru; št r uktúru mterne u nás 
doma, a·le aj v orgánoch celoštátneho Sväzu. Tento Svä·z v záujme spolupráce a v záujme 
dalšieho ro2:víjania kult úr oboch národov považujeme za užitočný n potrebný aj do bu
dúcnosti. No zdá sa mi. že je· nevyhnutné, aby sme si t úto otázku O["ganizačnej .'it ruk
túry dnes celkom reálne nastolili a riešili, pretože organizácia síce sama osebe nič ne
spasí, ale zlá organizácia zahubí i najlepšiu iniciatívu· 
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KLÁRA HAVLIKOVÁ 

O nezdravom monopole a9enlúr 
Vážené súdružky a súdruhovia, 

chcela by som hovoriť len krátko, pretože si myslím, l.e umele<: by mal predovš~tkým 
koncertovať, a nie rečniť. Sjazd je však výnimočnou príležitosťou a nahromadilO sa 
mnoho prOblémov. o niektorý:ch z nich sa tu chcem zmieniť. A hneď sa tu dostávam 
k závažnej skutočnosti. Mnohé z týchto otázok sme · via ceri v poslednom volebnom 
obdobi nieko-ľkokrát v rozličnej forme verejne nastolili, no nijaká závažná náprava ne
nastala. Zdá sa potom, že za týchto okolnosti sú kritické poznámky zbytočné· Moje po
siedné skúsenosti potvrdzujú. že slovenská hudba sa môže dostať do sveta a - samo
zrejme - i do českých krajov, kde je to vari este ťažšie, predov3etkým prostrednictvem 
slovenských koncertných umelcov. Avšak spôsob, ako sa organizujú naše zahraničné 
zájazdy, je úplne nemožný. Keby sm e mali čakať len na Pragokoncert a na Kon~ertnú 
kanc<!lálriu, ťažko by sa slovenský koncertný umelec a s ním i slovenská hudba mekam 
dostali. A to sú inštitúcie, ktoré 1118s vraj zastupujú v zahraničí. Ako nás zastupujú? 
Tak, že nám vybavia horkOi-ťa~ko vizum a napíšu zmLuvu? Poznáme síce povinnosti 
koncertného umelca voči agentúre, avšak aké má povinnosti agentúra voči nám? Situácia 
je dnes taká, že na propagáciu jednej knihy, ktorá sa má vyviezť do zahraničia, inves
tuje zainteresova111é vydavateľstvo omnoho vi-ac prostriedkov ako naše koncertné a gen
túry na hocktorého z umelcov. Pritom z vlastnej skúsenosti viem, že i v našej KDK 
sú najmenej vybudované ti~ zložky, ktorým pripisujeme z hľadiska nášho teri:! jšieho 
a perspektívneho uplatnenia najväčší význam. Je to oddelenie zahraničné a propagačné. 
Takto nevyuživame ani zlomok mOŽ!llosti, ktoré sa nám núkajú. Myslím. že sa tento 
stav nezlepši, kým nenastanú základné organizačné zmeny v tejto oblasti. 

Mal by sa čo najskôr zrušiť existujúci mQnopol a malo by sa vytvoriť niekoľko 
špecializovaných agentúr s malým aparátom, navzájom si konkurujúcich. Efekt by sa 
ukázal veľmi rýchle. Ak môže byť na Slovensku 16 knimých vydavateľstiev. prečo by 
nemohli existovať tri- štyri koncertné agentúry na pFOfesionálnej úrovni? Umelec by sa 
potom sám rozhodol, kto ho má zastupovať. Ziaľ, súčasná symbióza nášho sväzu s KDK. 
ktorej prejavom je i vymenovanie tzv. umeleckej rady, je skôr brzdou a nemôže priniesť 
poo:itivne riešenie. 

Myslím s~ tiež, že posta.venie 111ašej koncertnej sekcie vo Sväze 1ezodpovedá jej vý
znamu. Svä'z dáva len veľmi. málo zo svojLch prostriedkov na uvedenie k oncertných 
umelcov v zahraničí, na ich študijné cesty, na festivaly a pod. Tieto prostriedky Sviizu 
sl prillš jednostranne okupovali iné zložky, hoci som presvedčená, ze práve tu by bola 
veľmi dobrá investícia. 

V tom hrajú, žiaľ, určitú negatívnu úlohu aj nezdravé vzťahy medzi členmi našej 
sekcie. Namiesto s.údružskej vzájomnej pomoci sa tu udomácnil individualizmus. int r igy 
a závisť. 

V závere si ešte dovoľujem predniesť tieto návrhy na uznesenia: 
l. Co najskôr zrušiť existujúci monopol koncertných agentúr a vytvoriť niekoľko 

pružnejšich a efektivnejších orgam2i.á.cií. 
2. Za koncerty, ktoré pre umelca nezíska Pragokoncert alebo KDK, nezaplatí umelec 

požadované percentá na konto t ýchto agentúr, ale na osobitný fond, z. ktorého sa budú 
honorovať ti, čo sa o tieto koncerty alebo zá'jazdy pričinili. 

3. Odporúčať Povereníctvu SNR pre· kultúru a informácie· rozšíriť štatúty koncertných 
agentúr o body, v ktorých sa určujú ich povinnosti voči umelcorr. , ktorých zastupujú. 

~ ViLIAM FEDOR 

Hazard s našou hudobnou kultúrou 
Každému je iste známe, že zo všetkých otázok, kto!ľé nás. dnes na pôde Svazu zaují

majú, sú ot ázky hudobn.ej výchovy v stave chronickej zanelfbano~?ti. A~o je m ožné, že 
v socialistickom štáte, kde sa pojmu výchovy prisudzuje. ideál úplnosti a harmoničnosti 
j ej zložiek, má ni,elen estetická výphova, ale i výcho"l.a dorastajúceho pokolenia vôbec 
citéľrié · ~rhliíiy? 'Zrejm'e s rnE{ riaivn·~ l?redpoklad~li .. že v rodi~cej: sa ·~oqlalh;tic~ej spo:-
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lačnosti stane sa človek automaticky socialistickým iba na základe vysloven'ých 
hesiel. Pre veľké ekonomické a budovateľské problémy sme prehliadli, že človek je 
všade determinovaný ant ropologickými, psychologickými, sociálnymi a biologickými zá
konito.sťami a že sa n eme ní automaticky iba vplyvom nastolenia nových spoločenských 
či ekonomických vzťahov. 

V našej socialistickej pedagogike vznikol veľký iľOzpor medzi abstraktne a teoreticky 
určenými zložkami výchovy a medzi ich realizáciou v učebnom pláne všeobecnovzdelá-· 
vacej školy, ktorá postihuje všetku mládež. Stačí si dať napríklad otázku, v ktorých 
vyučovacích predmetQch sa vedome a organizovane' uplatňuje pnrá a z výchovného 
hľadiska najdôležitejšia zložka výchovno-vzdelávacieho úsilia školy, mr a vn á v; ý
ch o v a, a nad odpoveďou na ňu ostaneme stáť v zamyslení. Z piatich zložiek sú vo vy
učovacích predmetoch, pravda, zakotvená estetická, telesná a polyťechnlcká výchova. 
Estetická výchova, ktorá zdôrazňuje i. krásne ľudské vzťahy, a teda sup1uje i nedo
statočne uplatnenú mravnú výchovu, je v učebnom pláne našej školy len veľmi skrom
ne zastúpená. Nie div, že naša mládež nepozná umenie· Namiesto toho, aby sa chn,rak
ter maldého človeka zušľachťoval vplyvom umeleckého: diela, obracia sa mladý člo-
vek k nemu chrbtom alebo sa dokonca stáva jeho ničiteľom. Sme sv·edkami skutoč
nosti. že 'napríklad sochy, ktoré desaťročia pretrvali na verejných miestach veľko
miest, stali sa v súčasnosti obeťami bezdtnosti mládeže. 

Je iste potešite-ľné , že členovia Sväzu slovenských skladateľov sa zišli na svojom III. 
sjazde, aby dokumentovali stúpajúcu tendenciu rozmachu hudobného umenia v oblasti 
vlastnej t vorby, interpr etácie i t eórie. V tom istom období však priemerný mladý človek 
s vysvedčením dospelosti vo vrecku, teda so znakom, ktorý ho oprávňuje zaradiť sa 
medzi trieO.u inteligen cie, nepoZ1!1á ani jedno z tých diel. ktoré skladatelia jeho náiľoda 
považujú za vefmi významné, ba nepozná ani základné diela svetovej hud·obnej tvorby. 
Hovnako ani poslucháč-u-chádzač o štúdium hudobnej výchovy na pedagogických fa
kultách nepozná skladby našich klasikov minulosti a národných umelcov pritorm:osti. 

V náplni nášho všeobecnovzdelávacfeho školstva. sa preferuje technicko-prfrodný smer. 
Správne by však bolo, keby absolvent! tejto školy priochádzal do života a na vysokoškol· 
ské štúdium so všestranne rozvinutým intelektom a s bohatstvom citov, ktoré skrsli 
pri poznávaní umeleckých diel a ktoré v určitom zmysle nahrradzujú ešte malé životné 
skúsenosti. 

V päťdesiatych rokoch sme chceU vidieť v každom mladom človekovi. budovatel'a 
socializmu. Nie je možné, aby 18-ročný· človek sa zaujímal o technické problémy výroby. 
Jeho záujem je obrátený celk om prirodzene na budúcu náplň súkromného života, ktorú 
vidí cez prizmu vlastnej osobnosti. Súčasn! antropológovia oprávnene poukazujú na· 
nebezpečenstvo pretechnizovamia žlvota. Iba• umenie môžei človeka vrátiť k sebe samému. 
FHm, najmasovejšie umenie, prináša však i mnoho negatívnych vzQ!rO·v. Umelecká hud-· 
ba je schopná navodit hlbok é city b e·z tohto nebezpečenstva. V období p;o!m'očilej pu
berty a postpuberty však naša mládež neprichádza do styku s hudbou, respektíve vo voľ
be hudobného žánru je ponechaná sama na seba. 

Pôvodcovia dlnešného plánu všeobecnovzdelávacej školy často zdôr-azňovali, že naša 
dne.liná škola sa musi stať polytechnickou a že múzické vzdelanie a iné humánne 
potreby zabezpečia mladému človeku osvet a, ČSM a iné spoločenské inštitúcie·. My vie
me, že to nie je možné. Iba škola so svojou dennou frekvenciou systEmaticky postihuje 
ka.ždého žiaka a teda iba ona môže poskytnúť solídlne základy výchovy a vzdelmia. Ani 
rozhlas a televízia nemôžu nahradiť školu. če,skoslovenská televizia aj tak má stále re
zervovaný postoj k hudobn~j vých ove. Pôsobenie televízie v oblasti hudobnej kultúry je 
skôr negatívne. V p lnej miere pritakáva názoru,. že najlepšia hudba je tanečná a ľahká, 
t ú propaguje, sprevádza obrazom i slovom. Umelecké skladby vážnej hudby sa tu pd
dávajú tak. ako keby slúžili iba určitej vrstve. 
Nedostatočná kvantita hudobnej výchovy na školách nie je však vyvážená ani dobrou 

kvalitou. Hudobná výchova je na periférii záujmov riaditel'ov škôl a okresných a kraj 
ských národných výborov a ich dozorných orgánov. 

So stavom školskej hudobnej výcho•vy bezprost redne súvisí í priprava budúcich uči 
te-ľov pre túto prácu. Najmä príprava učitel'ov pre 1.- 5. ročník je vel'm i nedostatočná. 
Celé toto štúdium vo vzťahu medzi odbornQu a metodickou pa:ipravou j e vzhl'adom na 
minulosť' krokom dozadu. Ak uvážime, že na toto štúdium prichádzajú absolventi dva
násťročných škôl bez akýchkoľvek základlných poznatkov d hudbe, kým z iných predme 
tov aj maturujú, bolo by logické, aby hudobná výchova bola na š t údiu zastúpená omnoi-1 
ho výraznejšie aj preto, ž e poslucháči tohto štúdia (a medzi nimi nie je ani 
Jeden absolvent ľudovej školy umenia) majú týždenne dve hodiny hudobnej výchovy. 
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Možno je to ojedin'elé v c·elej Európe', ·že' v ťejto· prfprave neprídu poslucháči do styku 
s hrou na hudobnom tnástroji. 

v odbornom štúdiu pre 6.-9. ročník je situácia primeraná, no tiež neuspokojivá. 
Stav hudobnej výchovy na' vše'obecnovzdelávacích školách a príprava učiteľov sú dva 

faktory vzájomne sa negatívne -ovplyvňujúce, teda je to začarovaný kruh nedostat
kov. ktoré zo seba vzáJomne vyplývajú. Jedným článkom týchto-nedostatkov je i otázka 
exist encie hudobnej výchovy na filozofických fakultách. V tomto čase sa na bratislav
skej fildzoflckej fakulťe frekventuje jeden ročnik hudobnej výchovy prakticky s jednou 
poslucháčkou a jeden ročník s ťroma poslucháčkami. Sú to. perspektívne vyhliadky ob
sadenia volite:fn'ej a nepov.innej hudobnej výchovy na SVŠ, respektíve riadnej hudobnej 
výchovy, keby sa v budúcnosti dostala do pláinu povinných predmetov tejto školy. 

V porovnani so stavom hudobnej výchdvy v iných štátoch, ktoré ani hospodársky, ani 
t echnicky za nami n ezaostávajú, je stav našej hudobinej výchovy jedným z najhorších. 
Je teda na čase, aby celá hudbymilovná verejno,sť na čele so Sväzom slovenských skla
daťeľov nielen volala na' poplach, ale aby volala na zodpovednosť tých čfu.iteľov, kt<}rí 
takto hazardujú s hudobnosť.ou širokých wstiev národa. 

Už tri roky sa usilujú hudobní pedagógovia n a čele s prípravným výborom orga~nizo
vaným na pôde nášho Sväzu o založenie svoločnosti pre hudobnú výchovu, aby na 
podklade demokratického spôsobu organizácie a riadenia tejto zložky kultúrneho života 
vybo,joval~ jej lepšie' mfesto. Ale toto úsilie naráža na rad ťažkostí práve u tých čini
teľov, ktor! neprajú hudobnej výchove. 

Súdružky a súdruhovia, navrhujem, aby z uznesenia III· sjazdu Sväzu slovenských 
skladateľo'v vyšlo memo-randum d zlepšení siťuácie v hudobnej výchove, adresované tak 
š irokej verejnosti, ako i' príslušným r ezortom. Toto memorandum by malo prerásť do 
celoštátnych polôh, aby o,vplyvnilo vznik dôležitých základných opatrení, majúcich ce
loštátnu platnosť. Sme práve v období kvasu a vzniku nových predpokladov pre učP.bné 
p lány všeobecmovzdelävacích škôl, vzniku nového štvorročného štúdia učiteľsk~j prípra
vy na pedagogických fakultách. Ak sa nám podarí teraz zmeniť nepriaznivý stav, t rva
júci už celé dve desaťročia, na· ľepší, dosťanú sa veci hudobnej kultúry más po roku 
1970 do stavu plného rozvoja, súc podporované profesionálnymi zložkami, ktorých 
úroveň je v našom štáte potešujúca. 

V texte memor anda, s ktorého vznikom u ž súhlasili niektorí činitelia v príprave 
sjazdu, odporúčam podčiarknuť tieto návrhy: 

l. V budúcom pláine ZDŠ zakotv~ v prostre dných troch xočníkoch (v 4 .. 5. -a 6.) dve 
hodiny hudobnej výchovy týždenne. V tomto vekovom období sa najlepšie rozvíjajú 
tvo~ivé a receptívne hudobné schopnosti žiakov a ťechnlcké predmety nekladú na žia
kov ešte také nárC'ky. 

2. V budúcom pláne' SVŠ zakotviť v l. až 3. ročníku (v 10.-12. ročníku dvanásťročnej 
školy) týždenne jednu hoditnu hudobnej vých ovy. 

3. V pláne odborných priemyselných, hospodárskych a ekonomických škôl stredného 
typu zaviesť nepovinnú alebo· voliteľnú hudobnú výcho,vu. 

4. Umožniť zatri:edenie škôl' s rozšíreným vyučovaním hudobnej v }chovy tam, kde 
budú pre to predpoklady. 

5. V štúdiu učiteľov pre 1.-5. ročník ZDŠ na pedagogických fakultách zlepšiť odbor.nú 
a metodickú prípravu a zaviesť povinnú prípravu v hlasovej výchove a v nástrojo
vej hre. 

6. Zlepšiť postavenie hudobnej výchovy ako predmetu vyučovania najmä prostred
níctvom riadenia a kontroly riaditeľov a okresných inšpektorov-

7. Realizovať nävrn na Z!l'iadenie československej spoločnosti. pre hudobnú výchovu. 
TITULKY: REDAKCIA SH 
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Zvuk a čas. Nekonečno. ktoré t-reba ,vyplniť hudbou. Také-to je východisko skladateľa. 
čas - doteraz mecha:nicrfcy vyplňovaný tónmi, bol reďJukovaný iba na tabuľu na maťo

vanie nôt . Síce čas pre.plňovaný hudbou, ale súčasne - či skôr 'P'ráve ,preto - o.chudobne· 
ný o s.voj vla,srt.ný _zmysel, zbavený s'vojej ,podst(J)ty a hod.noty. čas ako pasívna -nevyhnut· 
nos~. ako ;potrebny, ale ne.s<.IJ11WtStatný a nesebes-tačný priestor pre existenciu čohosi, čo je 
vraJ mac. 

A ta!' _os_tal i~a- z':ehodn01ten.ý čas a p~nohodnot.ný wuk. Stockhausen si ho vybral, aby 
m~ pr:sud:ll ťazky údel: stvorzť nový svet. Takýto obnažený zvuk nemá však už žiadnu 
!n!l funkcu: ak_o _byť staveb_ným rr.at:riéí_lom; byť jedinou skutoonosťo.u hudby. čas zbave
.ly kanvencneJ úloh!!_ a prmavráteny sam sebe, SIVojej podstate p!ynúť samostatne, per· 
mi1J11.ent.ne a nekonec.ne; z~.uk _hladujúci a odhal'ujúci v sebe svoj vlastrný zmysel. Bude 
o~eraz energetWkou. a. -me vyznamovou jednotkou. St;ockausen siaha 1po wuku dko po 
realnom predmete, kto.remu netrreba rozumieť, lebo ho stačí počuť - te z.n.amená vnímať 
tak, ako vnímame predmety. 

_ Stockhau_s_en s_ve5 nevyjadruj_~· ?le ho }!Yt,v_ár~. Je P?sadnutý j ed inou veľkou vášňo-u: je 
nou_ m~ertal. Tt,_ co mu -~edztunyn: vycttaJu. ze .vraJ bezoJúadne Ulcviduje všetko staré, 
zabudaJu do~ať, ze "nove_ znamen~ pre Stockhausena predovšetkým p6vod.né a človekom 
nesl>-rac_ovar;:. Jeho nova koncepcw hudby je síce totalistická v negácii be:z,pr-ostrecine 
predchadzaJ':Ceho, ale je súčas.ne ko171tinuitná •V nadväzovaní na elementárne historicky 
nef~mov;me hudob:zé fak_tory. N ie deji nné štádiá vyvoja mater~álu, .nie jeh~ ka<n'krétne 
preJf!VY. cast-o 'pova:ovane nasled~j.úcimi fleneráciami Ul večné a podstatné, ale sám ma· 
tert~l, t~da 2vuk v cas~ - v s_voJeJ prapovodmej -a surovej podo1be ·- je faktorom, ktorý 
dodava Jeh? revolte htstf!riCký zmysel. Je priveľmi· zaujatý ~vojou vášňou, aby zne1Jažo7 
val aleb-o_ ,ZtkVIdoval star::: Jeho _ko,r;cepcia, zrodená z krízy nq§ho veku, rnesnaží sa kori· 
gov~ tJysledky dot_era]sten;> . vy,v.o] a_ matérie, ale vracia sa- do jej dávno,veku. -al;y sa 
v neJ ~- to_ znamena -len v ]eJ zákOTUto:;tiach - pokúsil nájsf kľúč .pre budúcn-osť. To, že 
nenadvazuJe na be:r;pro-stredne predchádzaíúce. neznamená, že ho neguje. Skôr by sa dalo 
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povedat', že ho to málo záujíma. Nehľadá koncepciu v kompr.omise. c:1e snaží sa vyt.vorif 
lconcepciu no.vú. ~ nezlomnou presvedči.vostou berie do rG.~ surový a nekultivovaný zvuk. 
aby obišiel vel'a zákonitostí, a predsa sa .podriadil iba :jed~néma zákórnu: f'ýzikiíl.nym da
nosrtiam parametrov zvuku. 

Z toho dôvodu neev.iduje, ale vytwára - to znamená nevymýšra a nefantazíruje, nle 
podrobuje sa zákonitostiam prírody. Znamená to, že je nehistorický? 

Možno, že jeho or·iginá~na ko,ncepcia vedie d o slepej uličky. T<J nakoniec ukáže čas. Pô· 
dujal sa totiž na ex·per~menrt najväčší, na experiment so ~táročia utvrdzovcmými ko:t· 
t'e.nciami, považa.vanými za pri:ncí.p hudby. 

Aká je táto koncepcia·? . 
Dotýka sa s.pôsobu ·ply.nutia zvuk.u v čase alebo, ináč povedané, prejavuje sa najoč·i· 

vidnejšie v zvláštno.stiach jeho forrmy. Stockhausen01ua f orma posudzavaná . z aspektov 
doterajšej formy a ne:pacho.pená vo svojej podstate predstavuje už 'roky najobligátnejší 
bod s,porov nad klzkým pourchom jeho. hudby. 

Predovšetkým nie FORMA. ale FORMOVANIE; lebo StockluJusena nezaujíma definitívny 
a definitívne obmedzujúci tvar. ale proces postrup111ej premeny materiálu od no.ty k note. 
Forma nie je daná - ani len v schéme, ktorú možno viac alebo menej ,podc:rene vyrvhn.it :
ale vždy sa nanovo deje. Posrucháč je vždy v kažlfum diele, ale rovnako v každej sek7.mde 
aj .svedJcom vznikania čohosi, o čom nevie ani on ale ani sk.ladatel', čo bude o vät se· 
kúnd. Vie wa, čo sa odohrá v nasledujúcej sekunde. a tento zvukový tt•ar určí char.'JJkterl 
bezprostredne nasledujúcej sekundy. A tak .postupuje ďalej . . . Lebo hudba nie je len tvar, 

.(lle s tále .nanovo vznikajúci a meniaci sa orga;nizmus. 'tivý systém p.reďeterm~novaný je
dine nevyhnutnosťou fyzického ukončenia. Kmnpozícia je nekoneé.n..í ako uvot: tam kde 
sa končí jedern. začína sa druhý. Ale kde sú teraz hranice determinizmu a náho.dy v živote 
takéhoto organizmu? Kto ich kedy pomenuje? Je t eda nep~irodzené, že život hudby, 
podobne ako život čJoveka, je v podstate závislý na rnáhodilos.ti? Takej náho.dilos.ti, ktorá 
sa od chaosu líši v tom najpod.statnejšom; že j e .prejavom poznania nevyhnutnosti zá~o
na náhody? Je teda vzni!k aleato~rizmu vnútorné zdôvodJne.ným prejavom poz>Wnia zálco· 
nov fungujúceho systému, alebo iba aktom dekadentnej samoúčelno.sti? 

Aby vys·vetlil rno.vý s.pôsob vztahu, časti a celku v procese komponovania. a tým osvetlil 
najspornejší bod svojej koncepcie, použil v jednej d iskusii v Darmstadte 1966 takéto pri
rovnanie : 

Vznl.k priemyslu, využívajúceho synrtetic'ké hmaty, bol vynútený tým, že l'udia vedeli, 
a7:é predmety potrebujú, a chemici im našli materiály, ktaré zodpovedal·i ľ'.árokam na po
žadovaný predmet. Nie nao.pak. Nie tak, ako to bolo zvykom pred obdobím priemyselnej 
revolúcie. Už mie materiál, z ktorého sa konštruuje celok, ale predstava ce1ku, W:torá urči
la potrebný materiál. Oproti funkcionalizmu, v ktorom bol celok funkciou detailov, na· 
stupuje i v h udobnej fa,rme 1/Wvý funkciornaUzmus, •V ktorom .sa detaily stávaj ú funkciami 
ceWcu. Celok sa 'realizuje cez detaily, ale detaily neurčujú charakter celkovej formy. Už 
nie motí.v, kto,rý sa formuje do uzavretého celku, ale maketa celku. na realizáciu ktorého 
sa hľadá primeraný materiál - bez ohľadu na to. či to bude motí.v lebo sÍiltUsový tón. 

Zdá sa, že iconcepcia neustále sa vyvíjajúcej formy ("work in progress") a funkci.ona
lizmus ce·lku sa vzájomne vylu5ujú. Ale ,práve toto 1protirečenie je zdro j om kvaJ~tatívne 
no.vej energie tej.to hudby, vytvára nové narpät.ia a fUtnguje ako činiteľ, ktorý zaručuje 
predpoklad, aby sa kompozícia nepremenila na chao.s. Vzniká nová, ale v podstate sa iba 
na novej úro.vni realizuje večná dialektika ne.vyhnutnosti a náhody, invencie a .remesla. 
Sk.Zadateľ má predstavu celtku, ale s,pôsoob jeho rv!Jiplňovania nie je závislý od ničoho iného 
ako od clw.ralcteru zvukových detailov, z ktorých sa celok br.uhuje. 

Hovoríme o Stockhauserovej ·teórii, hoci by sa očakávali slo::á o jeho hudbe. Opäť sa 
žiada rnemožné a nezmyselné: .,vysvetUť" - t o znamená ,,preložiť" hudbu ďo slov. Opät sa 
vyhrocuje neuvedonrovaná krajnosť ľudskej situácie. v k torej má skl.J.dater iba dve maž· 
nosti: môže písať sám, alebo čakať .na .písanie iných. Stockhausen, aty .sa vyhol .nedoro· 
zumeniam, kto.ré jeho hudoba vďačne poskytuj e, aby predišiel :nezmyseT.ným objavom teo
re.ttkav. ale predovšetkým {>reto, aby podal dôkaz toho, že ta, čo robí. nie je iha volunta· 
ris.t.žckým gestom, zcmechá.va .po sebe rovnako· obsiahle a zaují.mavé teo,rettické dielo. Ne· 
teoretizuje o iných '- ale ani nie iba o sebe. Rozmýšľa o hudbe a ukazuje s.voje riešenia 
jej odvekých tpro.blé.rrlov. Teória je kľúčom ic dielu a - prirodzene - nao,pak. Je priveľmi 
zložitá, aby sa dola rpochopit len ako teória. Je z h(adis<ka stere01typov .n~toftko zvláštna, 
ze ju nemoŽiľlo pochopit' cez prizmu dOiterajšej hudby. V tejto súví.s.loos.ti t.reba zdôraznit' 
slovo ,.doterajšej". Lebo .saa W:onve.ncie je natol'-ko veľká, že ju nemôžu prelomiť ani naj· 
ú~i:n:nejšie prostriedky, polc.iat .si neuvedomíme, čo·ho sú tieto prosrtrieclky výrazom, ak 
me sme ochotní vydat' sa do nových, ešote neznámych priestorov. 

Sledujme logiku - to neznamená správnast' - Stockhausenových úvah na genéze jeho 
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výkladu elektronickej hudby. Pre elektronické kompozície sa našJo suverénne a múdre vy~ 
svelenie: sú vraj prejavom v,p!yv.u t _echni'ky na hudbu alebo· realizácio·u romr.mtic_ké_lJo zpu
kového ideálu. Málokoho ·Však 11 tejto· súvislosti zaujalo a zne.p6kojilo, 'že líudba sa#'stává 
čím ďalej tým viac v izuá!:nou a že elekti/'onická hudba predstcw.uje návrat W: pôvodnému 
otitívnemu vnímaniu. V·raj .stkladateľ komponuje - C - a poslucháč vraj tiež počuje C. 
Ale je 'to pravda? Nekomrponuje skladateľ ,predovšetkým zvuk alebo nemal by ho kompa· 
novat? Vyjadr,uje pomenovanie - C - o tóne t o , čo je na ňom p!Jd,statné? SkladateU.a 
dnes komponujú. ,pre f-lautu, klavír; pre orchester alebo dolco,nca pre generátor. Nie j e 
skôr pravda, ·že komponujú - alebo maii .by tkomponovať - c11žky, dynamiku, hustot·u, 
intenzit-u ... ? Práve ·prostredníctvom elek/Ironickej icompa.zície r ealizuje Stock1w.usen 
svoj ·návrat k takémuto (podla jeho názoru) prazmyslu komponovania. 

Sledujme ho •V jeho vývoji! 
Riskujúc slávu i popularitu. píše bez obvyklých kompromisov a výkyvov svoje skúldby, 

z ktorých každá žije vlastným uvotom. Každá nCllphno vyčer,páva p1·oólém, ktorého r ieše· 
nie je však iba stupienkom a súčasne sugeruje rad ďalšíc.h p.roiJ.lémo.v. 

Po seriáJ.nom K re u z s iP ie .Ze ( 1951) rieši p.roblém času a S1f1'Whr ónnosti v priebeht~ 
vrstieov .v Ze .it ma s se (1956 ). Aby ďokona.z svoj prcg.ram rozšÍil'enia dimenzie hudby 
z ča,su do priest aru. píše G r up p ·Eli tn .pre tri orchestre ( 1957) rozmiestnené v troch 
priestorach tkcmcertnej siene. V tomto období, keď má za seboo už i prvé elektronické 
skladby - E le kt ro ni s che St u die l , Il ( 1954) a prvých desať k.Zavírnych skla· 
dieb - Kl av.ier,stucke 1-J.V (1953), K .ZavierstiickeV-Vlll (1954) - Tcomčí 
sa· prvá etapa Stockhause,novho programu vrátiť zvuk do všetT,:ých r ozmerov času a .prie· 
storu. Do ceontra jeho pozornosti sa do·stane zanedbáv!l~ý vzf:~h skladateľa a interpr~:: ta. 
V známom K l a v ie r st u c W: XI ( 1956) kriesi pôvodnú funkciu tvorivého interpreta so 
snahou vyťaž.it' maximum jeho tvorivosti .pri alcte interpretácie. 1-ntenpret je pOS't~J;vený 
na j a·visko nielen preto, aby dokonale zahra! fi:rne predpísané noty, ale aby svojsky do
t!Joril skladateľom naznačený zámer. A v tomto okamžiku sa rodia ďalšte dva nové .pro· 
blémy: vzťah náhody a determinizmu a spoluúčasť intel"p.reta na kcrncepcii f.a . .(my -
Z y k l u s pre jedného hráča na bicie ( 1959) - a vzťah človeka ako zdroj zv.uku k elek· 
troniclcej aparatúre_:. Gesang der J ung li nge (1956). V .~kladbe Ca .rr é. pre 
šyri orchestre a .sbo:ry (1960) svojím spôsobom bezohl'adne. nekomrvromisne -nastoľuje 
kvncepciu t akzvanej MOMENTFORM. Carré muselo byť t ak .vel'mi dlhé ouž aj preto, aby 
pos.l.ucháé v .nijakom prípade nemohol pristúpiť k počúvaniu konoenčne. K;to tak počúva, 
jednad.ucho ne.~:ydrží počúvať do konca. Alebo sa rpocho.pí nový princíp formy. alebo táto 
skladba prestáva mať zmysel. Nekomprami$nost koncepcie si nevyhnutne vynucuje ne· 
kompromisno·sť i v akte konzumu. Už nikdy neapustí tkoncepciu Momen:tf orm, hoci v Re f · 
r a i n ( 1959) kombinuje statiku fo-rmy s elementmi, ktoré iu rozrušujú. Od kwu:a 50-tych 
rokov prichádza Stockhausen s dielami syntézy. Na jprv v K on t a kt e ( 1960) pre elek· 
tronioké zvuky, ktavír a bicie kombinuje zvukové možnos.ti ;Prirodze•ného zvuku so syn
tetickým zvukom. Momente ( 1962) pre sopránové sólo, 4 sbory a 13 nástrojov pred· 
stavujú monumentáLnu syntézu inštrumentáltnej a elf!ktronickej hudby na ce!-kom novej 
úrovni. Kým v do,terajšich kompozíc.iách Stockhausen predkladal posLucháčo:vi v labo.r.ar 
tónu P'rňpravené hotové dielo. v Momente sa poslucháč stáva ;priamym účastníkom aktu 
syntézy. Vše·tko, čo sa deje na javi sku, sníma sa na mikrof ón, okamžite sa m oduluje, a tak 
haci po>Slucháč vidí spevák.o,v a o.rcheste,r, predsa nepočuje ľ-udský hlas, ale synteticky 
spra·co·vaný ľudský hlas. V tejto Slkladbe upúšťa s•kladatet od umelých zdrojov ::vuJlcu 
a spracúva el-ektroni·ckými metódami prirodzený zvuk. M i W: ro ph one I, Il ( 1964) sú 
dielom novej polyfó.nie. Jednotlivé inUrumentálne hlasy fúgy sú nahrade·né tromi rovina
mi: vznik zvwku (údery do gan gu), .prenos zvuku ( ·pohyby mi>JcrofóJwv snimajúcich zvuk 
gangu) a s.pracavanie zvuku ( syntetická manipulácia• so získanými zvukmi). Stockhausen 
chce vyskúšať, ako môžu syntetiocké prostried!ky modulovať taký jednoduchý zv.ukový 
priestor. akým sú zvuky gangu. Na r ozdiel od s.taticlcy rozostaven ýc't mitkrofónov uv ádza 
i ch v tejtfJ sklad1Je do pahyb-u. V T e l e m u s i k ( 1965) sa už nemoduluj ú len rparametre, 
a!e všetkd", čo je medzi parametrami. 

St.ockhausen pokuša svet zvukov, vyte.páva ho .pr.cn tredr!l-;tvom cietavedomosti svojej 
kcmcepcíe do krištá(ovej čistoty, a t o aj za cenu s.trát, pre ktoré !io mnohí považujú za 
fantastu. V tomto faonat.iz.me j e však ro·vnako matné vidieť i zúfalé hl'adanie devalvo•va
ných istôt. Zočí-voči k onvenciám a k ompromisom súčasného· sveta je vyťýčený program, 
ktorý možno vyhrá, možno prehrá. Ale každý prudký pohyb alebo nápor smerom do ne· 
známa sprevádzajú straty. No úsi-!ie de;pátrať sa niečoho tajomného a neznámeho im u.ž 
samo osebe dodáva zmysel. L ebo je rozdiel medzi náhodným šmátoraním v širočinách a p:rí· 
padnymi prehrami v mene uskutočňovania neob"yk!ej koncep cie. 

PETER FALTIN 
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Nekonečná forma -
alebo ,;Momentform" 

O niektorých súvislostiach 

medzi dlikou predvedenia 

dÍikou diela a momentom 

Azda najväčšie ťažkosti pri apercepcii niektorých diel, ktoré vznikli v poslednej dobe, 
spôsobuje p o st oj p o s l u ch á č a k dI ž ke s k I a di e b. Istý poslucháč napísal 
po predvedení mojej skladby Kont akty (trvá 34,5 min.), že skladba je vraj dlhá a že 
osemminútové trvanie by úplne stačilo, aby spomenuté dielo bolo dobré. (Nenapísal 
vsak, či to má byť posledných alebo prvých 26 minút, ani neuviedol, ktor é časti sú horšie 
a ktoré lepšie, ale súdi, že niektorý osemminútový výsek by bol dostačujúci.) Iný po
slucháč sa nazdával, že vzhľadom na ťažko zistiteľné formotvorné sily tejto skladby sa 
zvukové dráždidlá veľmi rýchlo opotrebovali, čím sa koncentračná schopnosť poslucháča 
privefmi rýchlo spotrebuje: preto je skladba pridlhá. Tretí napísal, že som si dôverči
vých poslucháčov odpudil, lebo zakiaľ poldruhahodinovú Brucknerovu symfóniu možno 
relatívne ľahko rozčleniť a orientovať sa v nej, bola preňho moja polhodinová elektro
nická skladba utrpením. Spomeniem i opačnú mienku: mladý švédsky učiteľ hudby sa 
ma opýtal, prečo končí dielo už a práve po 34,5 minútach; bol by ju mohol počúvať ešta 
dlho ďalej. 

Z toho plynie otázka, č i s a p o s l u c h á č c í t i b y ť p r i ll ú t e n ý - p o c u
v ať tút o hudbu nad mier u s v oj ich schopn o st í a m o ž ll os tí, a to 
predovšetkým v takom prípade, ked' skladba - ostaiíme pri Kontaktoch - n erozpráva 
žiaden príbeh, nie je kompOtnovaná podla akejsi "červenej nite", ktorú musíme od za· 
čiatku do konca sledovať, ak chceme porozumieť celku; keď teda nie je poruke 7.iadna 
dramatická forma s E>xpozíciou, gradáciami, s kulminačným a f inálovým účinkom (teda 
.žiadna uzavretá forma), ale ked' je každý moment priebehu centrom nezávis lým na 
všetkých ostatných centrách časového s ledu. 

Dnes ešte zaužívaný spôsob koncertnej prevádzkovej praxe zvádza poslucháčov k to
_mu, aby pri stanovenej dlžke doby predvedenia skladby predpokladali, že táto doba j e 
pte všetkých poslucháčov akurát to pravé a záväzné množstvo času potrebného na do
konalý zážitok (as i tak ako pri dá\rkovani lieku). Takýto, od osobnej ochoty a schop
nosti počúvania každého jednotlivca nezávislý predpoklad, môže byť oprávnený iba vte
dy, ak sú použité prostriedky čo najviac drsné a uspôsobené tak, že vyvolávajú čosi ~ko 

.opojenie, pričom potláčajú funkciu aktívneho vedomia, lebo pri použití takýcht& pro-
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striedkov je doba účinku menej závislá od ochoty po odpútaní bažiaceho a .,neovláda
júccho 'Sa pacienta", ako od množstva dávkovania· 

Akt í vn e a kr i t ic ké p o č ú v an i e možno vyjadriť približne takto: "Keď už 
n,echcem alebo nevládzem ďalej p·očúvať, tak viacej nepočúvam. Počúvanie je činnosť. 
Ak počúvam, tak iba počúvam. Ak nepočúvam, rozmýšľam, na niečo sa pozerám alebo 
nerobím chvílku nič a je mi celkom ľahostajné, či okolo mňa niečo zneje alebo nie." 

Predstava, že uši nemožno otvoriť alebo zatvoriť ako usta alebo oči, je falošná. Naviac 
často pozorujem, že poslucháči nevedia nájsť - porovnateľne so "zorným uhlom" -
svoj správny "u h o I po č ú v an i a" a uši ani vôbec neotvoria. Sotva sa vyslovujú 
svojrázne analogické námietky v dosahu optickom - teda námietky proti formátu, proti 
rozt ahovaniu útvaru v priestore. Sotva sa stretneme s námietkam!, že skulptúra je pri
vysoká alebo, že obraz j e priveľký. Námietky sa objavujú iba vtedy, ked' je obraz zle za
vt!sený alebO' skulptúra nesprávne postavená. Nekritizujeme teda dielo, ale nepriaznivú
pozíciu, v ktorej sa ocitáme ako pozorovatelia (zlé osvetlenie, nepriaznivý zorný uhol, 
ncuspokojujúce okolie, prinízka miestnosť). Keď s a diváci nepohoršujú nad najrozmani_ 
tejšími a najextrémnejšími obrazovými formátmi, tak je to asi preto, že doba pozorova
nia nie j e závislá od veľkosti obrazu alebo skulptúry, ako sa to zdá pri hudobnom diele, 
ale je pre diváka indlfirentná. Divák môže prísť, odísť a znovu sa vrátiť kedy chce, n ie 
je nútený sedieť v určitom rade, v určitej vzdialenosti a v predpísanom čase pred pred
metmi. Iba v k ine niekoho môže rušiť formát - predovšetkým od zavedenia širokého 
plátna - ked' už nedostal lepšie miesto a musí sedieť v prvých radoch. 

Presne tie isté kr i tér i á musíme mať na zreteli aj pri hudobných produkciách 
pričom namiesto optických faktorov kritizujeme danosti akustické a namiesto priesto
r ových dim enzie časové. Umiestnenie diela v programe - podmienené porradim, trva
ním a charakterom predtým a potom hraných diel - pevne stanovený termín na určitý 
deň v určitom čase, ktorého sa musia n apríklad všetci záujemci o Novú hudbu bezpod
mienečne pridržiavať, keď chcú počuť zriedka, alebo v j ednom m este po dlhý čas len 
raz hrané diela; presne ustálené miesta na sedenie v koncertnej sieni, kde akustické 

11odmienky môžu brať len y najzriedkavejších prípadoch zreteľ ria variabilitu nových 
skladieb, a ktorej vybavenie (stolička) i poslucháčovi prakt icky znemožňuje opustif 
priestor bez rušenia iných, keď už nechce počúvať; klimatické podmienky siene, jej 
prekúrenie a nedostatočný ~rívod vzduchu privádza poslucháča už po krátkej dobe do 
apatického stavu a posluch diela mu môže pôsobiť utrpenie· 

V posledných rokoch sa komponovali hudobné formy, ktoré sú ďaleko vzdialené od 
schémy dramatickej, ukončenej a uzavr etej formy, ktoré nebudujú ria gradáciách a ani 
na pripravovaných a tým aj očakávaných klimaxoch, n evyužívajú bežné úvodné, stup
ňujúce, prechodné a doznievajúce štádiá, netvoria hegemónnu - na celkovom. trvaní 
diela závislú krivku - ale naopak: Predstavujú intenzívne o k a m ž i k y, neustále sa 
vlniacu hladinu po sebe nasledujúcich · plnovýznamových okamžikov - m o m e n t o v 
od začiatku až do konca; možno u nich v každom momente očakávať minimum alebo 
maximum a kde n emožno s určitosťou predpokladať žiaden vývojový smer; formy, ktoré 
sú v k a ž dom o· k am ž i k u z ap o č a t é a mohli by neobmedzene pokračovať d'alf>j, 

~ebo každé " teraz" je holým výsledkom predošlého a súčasne začiatkom nasledujúceho. 
Všetko je osobité, n eopakovatefné, samostatné a v každom momente plne vyčerpané, 

všetko - každý moment môže jestvovať sám o s ebe. Sú to formy, v ktorých okamžik 
n emusí byť výsledkom časovej línie, moment podradenou časťou doby stanovenej nad
radenej jednotky, ale u k torých sa pri posluchu sústreďujeme opätovne na "teraz" -
na každé teraz zvlášť, v dôsledku čoho vznikajú vo forme v-ertikálne rezy, ktoré preni
kajú horizontálnou časovou predstavou až do úplnej n e z á v i s I o s t i n a č a s e, kto
rú nazývam večnosťou. Večnosťou, ktorá nezačína na konci času, ale jo dosažiteľná 
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Y každom okamiku - v 'každom momente. V ďalšom vymedzím pojem .,mument" vo 
vzťahu k trvaniu momentu. Zatiaľ chcem povedať iba tofko, že diskutujeme o hudob
ných formách, v ktorých sa experimentuje so samotným pojmom času - presnejšie 
povedané: s pojmom tr v an i a za účelom prekonať jeho obmedzené chápanie. 

Ak sa takto koncipované diela typu otvorenej formy predvádzajú bežným spôsobom. 
môžu mať konvencionálne podmienky predvedenia katastrofálne dôsledky. Takéto· diela 
si vyžadujú totiž poslucháča, ktorý je na ich posluch pripravený, a ktorý v dôsledku 
pochopenia nového princípu môže s á m v o l iť a s p o l u u r č o v at č a s po č ú v a
n i a, svoju priestorovú vzdialenosť od zvukových zdrojov a tr v a ni e posluchu. 

Ak sa takéto diela, ktorých z a č i at o k a k on i e c j e otvor en ý, po určitom 
uplynuti času predsa uzavrú - ukončia, tak sa to v posledných rokoch zdôvodňovalo 
tým, že sa použitie istých hudobných prostriedkov a materiálu vyčerpalo, poťažne, že 
bolo dosiahnuté optimálne bohatstvo vzťahov, prípadne tým, že určený rozsah (daný ob
jednävkou) prinútil skladatera na to, aby prácu na diele ukončil. Pre posledný z argu
mentov môžem uviesť dva príklady z vlastnej práce: 

Skladby Pieseň mládencov a Kontakty som najskôr koncipoval s pevne stanoveným 
trvaním'; v priebehu práce sa však ukázalo, že forma zákonite ostala otvorená a nedalo 
sa predvídať žiadne definitívne zakončenie. Obidve diela som '~<Šak chcel predviesť 
v určenej dÍžke, a preto som bezprostredne pred ich predvedecnim prerušil na nich prá· 
eu. (Na Piesni mládenca po cca 6 mesiacoch realizačnej a kompozičnej doby, na Kon-' 
taktoch po cca 10 mesiacoch, hoci u obidvoch som chcel pokračovať v komponóvaní 
ďalších momentov, ktoré som dokonca i zvukovo realizoval.) I napriek tomu, že som na 
celkom nových skladbách, sa mi zdá, že ešte vždy komponujem Pieseň mládenca alebo 
Kontakty. Považujem ich za ukončené len preto, že museli byť z mimoumeleckých dô
vodov ukončené. A predsa nehľadím na tieto otvorené formy ako· na problematické, 
"nezakončené" skladby· Naopak. Dávajú tušiť ako by mohli ďalej pokračovať bez konca: 
stále a nepredvídane sa obnovujúc v okruhu každému týchto diel základných formotvor
ných zákonov. 

Pojem .,moment", ktorý som tak často použil, vyžaduje s i ešte vysvetlenie. čo teda 
nazývam momentom? Je to· najmenšia vnímateľná časová jednotka akustickej udalosti? 
To by bolo len kvantitatívne určenie, ktoré v tejto súvislosti vel'a nevysvetlí. Momenty 
môžu byť rozličné dlhé: krátky moment v pomere k ....... , dlhý m oment k pomere 
k . . .. ·.? Ak áno: jestvuje časová hranica pre trvanie momentu? Už Y príkladoch o za
čiatku Kontaktov overjť si veľmi rôzne trvania momentu, od dielčich momentov až po 
skupiny momentov. Chcem teda tento pojem koncipovať tak, že každú - individuälnou 
a nezameniternou charakteristikou určenou - poznanú formovú jednotku ·- mohol by 
som povedať: k a ž d ú s a m o s t a t n ú m yš l i e 11 k u v u r č i t ej s l< l a d b e 
cz n a č en í m a k o mo me nt. Tým sa stáva tento pojem l< v a l it at í vn y a so 
zreteľom na daný kontext (povedal som: v určitej skladbe) ustálený. Tr v an ie mo
mentu je len jednou z vlastností jeho charakteristiky; podla charakte
ristiky môžu byť teda momenty ľubovoľne dlhé, alebo krátke. Ak je moment zmenou 
jednej alebo viacerých jeho charakteristických vlastnosti členený, potom jeho členy na
zývame dl el č fm i momentami· Ak sa mení tol'ko vlastností ntomentu, že sa jeho 
charakteristika stráca, potom sa vytvára - postupne alebo náhle - nový moment. Via
ceré po sebe nasledujúce momenty, ktoré sú jednou alebo viacerými vlastnosťami prí
buzné (bez ujmy na ich individuálnych vlastnostiach), nazývame s k up i no u mo
men to v (Momentgruppe). Moment môže byť z formového hfadiska tvarom (indivi
duálne), štruktúrou (dlviduálne) alebo zmesou obidvoch. Z časového aspektu môže byť 
stavom ·(staticky), procesom (dynamicky) alebo kombináciou obidvoch. 

PRELOŽIL: ok KARLHEINZ STOCKHAUSEN 
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SLOVENSKA 
KLAVÍRNA TVORBA 
RUDOLF MACUDZINSKI 

6)~'AŠE DECENIUM 

JEdnoduché porovnanie_prxý~~v notovej ublikácie Slovenskä klavírna t yor
bä'\ 'K'fiira"Sä"'zaca a r. 1955_, s najn~šliULzošitrl!i t e1t_9._edicie očividne _dokuJ?llemuje 
oiírovsliy ~s!roK, ory naša hudba pre klavír urobila za púhycn lJ! _rotrov. od priam ro·4 
manticKéjpohody-~rvýclliiverejnenfcli:.skladieh..:aLp na1extrémnejšie _yýstiellcy. 
tuálnyc~zičn'cflsmerov Jl~~pokusY-.!!!y 1 not opisu. Zato nemo~no 
narazvše u ostatnu tvorbu tradičných smerov zahadzovať, obC'fíáaza a ebo zamlcat. 
Naopak: tešme sa z pestrej palety rôznorodej tvorby toľkých skladateľských generácii 
a individualít súčasne v prítomnosti! 
.1 Roku 1960 predstavuje sa Roman Berger, ktor · z výkonného- klaviri~tu presedlal 

' ' rat QllLC~asenavel'mfu:zmáviffi'é o sliläaätefa, jednočasťuvou-s-onáto-u;-simnn-Jurov
š'Ky upravuje štyri rlryvky zo svojho balet u na o6ľúbenú klavírnu suitu Tance z baletu 
Rytierska balada; Peter Kolman poskytuje našim interpretom cenný príspevok dode
kafonickou skladbou· Tri kusy na pamiatku Arnolda Schi:inberga; Miloslav Kofinek práve 
dokončuje cyklus O Judskom šťastí; Dušan Martinček žije akoby na taneč.nej_ ~obe: op. 
6 a , tri valčíky Quasi Valse, op. 6 b, Dva tance na bulharské rytmy, ktoré najma vo ver
zii pre husle a klavír si rýchlo prerazili cestu na koncertné pódiá aj v zahraničí. Po
dobný J.Íspech môže kvitovať Ivan Parík účinným dielom Tri klavírne kusy. Jozef Ro
s inský píše Zvuky čarovnej Nitry op· 255., Jozef Sixta Päť skladieb a Ján Zimmer nieľen 
štvrť Klavírn.,y koncert op. 36., ale aj Malú fantä~u op,~ _ _ _ _ _ • 

- Rok 1961 prináša nové trvale hodnoty do klav1rnej hteratury. Sotva 20-rocny JuraJ 
Hatn rozpracuje pod vedením prof. Moyzesa na VŠMU Sonátu cis m ol, ktorú verejnosť 
prijíma nie ako študijnú záležitosť, ale ako vydarené hotové dielo. Šimon Jurovský 
netuší ešte, · že jeho Dva tance budú jeho labuťou piesňou na klavíri. Kardošova Bur
leska vyrástla v prepise R. Macudzinskéhl) pre klavíry na efektný prídavok v koncer
toch klavírneho dua. Ivan Konečný komponuje ďalšie Tri skladby a Július Letňan sa 
pokúša o väčšiu formu v skladbe Letný večer pre klavír s orchestrom. Dušan Martinček 
absolvuje kompozičný a klavírny odbor VŠMU vynikajúcim dielom Dialógy vo forme 
variácií op. 7. pre klavír a orchester a predstaví sa takto hudobnej verejnosti ako ho
t ový skladateľ a výkonný interpret. Aj jeho Spomienky na gajdy pochádzajú z tohto 
roku. Bartolomej Urbanec, viac známy z populárnych žánrov, šťastlivo zablúdil do sféry 
veľkých foiiem concertinom _Ere klavír a orchester, venovaným Michalo·vi Karinovi, a 
·Mi'ffiäl-vilt!l! p"fezi'Hítuje hneď tnTa'Väž!i"élliela pocas jedneho roka: Rondo op7""2o:;-B'lf
lada op. 25. pre dva klavíry, ktorá významným podielom· obohacuje tvorbu pre ·tento 
š peciálny úsek literatúry, a Sonáta op. 26., ktorá pret avuje svojrázny štýl majslra, dávno 
známy a ocenený v jeho skvelých piesňach, v husfovej fantázii a najmä v čelovej sonáte, 
s dobovým kompozičným myslením a takto tvori jedno zo štandardných diel súčasnej 
hudby pre klavír. To isté sa môže tvrdiť o .Zimm~~ druhej_ Sonáte op:._45., ktorä_p~o 
:cJihom odstupe od vzniktLprvej sonáty a po vytvorem ~l<lavírn·ych koncertov a 2 dvoJ
klavírnych sonát dáva teraz svedect'!'_.o o _yyh~m štýle l!_Utora. 

Novinky 1962 sú Suita Romana Bergera (Prelúdium - Scherzo - Toccata) , z ktorej 
najmä Toccata si vybojovala cestu do verejnosti, Andante a Burleska Juraja Hatríka, 
Dve fúgy Ivana Konečného, Macudzinského Variácie na antickú tému pre 2 klavíry a 
komorný orchester (J!!'epracované a skrátené :Qt'énie Olympijských v ariácií_ óp.-::._:;_a;:), _ 
Martinčekove Dve TOman-tick·é prelúaíä lnmemodam AleXá.rfdra SKi'iaJJfna op. 8.; Parí-
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kove Piesne o padajúcom lístí, venované Jozefovi Bulvov! a ním interpretované na Sup
raphon DV 6173, Fantázia Jozefa Sixtu, klavírna verzia 7 kompozičných štúdií, s ktorými 
Ilja Zeljenka prekvapil verejnosť najprv v pôvodine pre komorný súbo~· merov 
,,výbojný" 5· klavír,ny koncert op . . 50, so sólovým partom pre ľavú ruku. ok 1963 rmá-
5afrrnové diela-.Jura-ja-Hatríka: Toccatu, RomantiCklie tudu fis môl a Malú su1 u určenu 
n a inštruktívne účely. Dôležitou novinkou je Martinčekova rumunská rapsódia Negrea 
op. 10. (temer súčasne vyšla nová opravená verzia) so všetkými predpokladmi pre ďa--l 
lekosiahlu publicitu. Ďalšími prírastkami sú Tri sonatíny op. 30. Michala Vileca a Tri 
klavírne kusy, v ktorých Zeljenka napodobňuje markantne úspornú sadzbu známu 
~o novších komorných skladieb s klavírom. ko kvantitatívne slabší ukazuje sa rok 

. @~Teodor Hlrner vytvorí cyklus lmmagini, Július e nan :Ostuah na n esenle tečh
ni':k~ch ?robl~mov v modern_om r~chu, námety z d~ts~ého ž ivota obsahuje vo skvelej 
a uč1nneJ klav1r. sadzbe I. Smta Milana Nováka, nove d1elo E. Suchoňa Kontemplácie sú 
vlastne koncipované ako melodramat ický podklad v kontexte úspešného pásma hudby a 
P5'ézie O krv~ a Michal Vilec r~zširuje doterajšiu tvorbu o dva cykly 4-ručných J<la
vlrnych skladieb Z brehov DunaJa op. 32. a Rozhovory pri klavíri op. 35. 
Desať skladateľov sa podieľa v roku 1965 na boji o nový zvuk a nové hodnoty v slo

ve!Jskej k_lavírnej tvorbe· Igor Bázlik nahral v rozhlase svoje Dve skladby ako krásny 
pr!l~lad sučasnéh_o p~nímania techniky a štylizácie, Narci:;a Donátová je naozaj plodná 
(~ut~ Ako s p_ommaju les:t a Vpred ku komunizmu, hudobný obraz Vietnam, Rozprávl<o
va suita a su1ta v Novej skole) , Jozef Grašák nastolí Klavírn,.ľ!ll koncertom nielen cel
J~gm~nezvyč~!~é f~r~r na n11_šom __ nástr~j1, a}e !'fäô'Sť:žaujímav~pro51éin,y_ ňietodiCké 
. okolo doteraJS!_e'ho p~t:odze~eho cr nepr~r~az~~o prstokla~ ~~n~rálne · úloliy_J.!alca , 
ako s!Ted~b?d~ kl~vmstoyeJ ':~ky. Hatr1~ komponuje pt·ogramový cyklus pre deti. Po· 
sl~~ny den pra~dm~~-H. rusovsky Ob~~C~Je literatúru o cennú Sonátu, M.acudzins~Pco
kJtSLsa o .. a_ ualn~JS~kla~ll_t~fs_!<u hmu ~ op..: 55J!:i. kusy pre 2 klavíry a sláČ1 ·ový 
_o_rc_!le~ A ass10nato - Romanca - Perpetum mobile ), podobne je zložená-a , ar
.t~~oya_In~odukc a a ~~c~a pre !<lavír a sláčikovy-orčbéster.~émeth .. am.oľfii'ši<Y 
transk__nbuje f:1szto~':o relud!u~ a fu!!a na men~r B-.A=C=li pre dva klavíry, majster 
~uchon v tvor• ďals!_~vetove d1elo nas e j klavírnej tvorb~a~odickú suitu Ikre l<lav1r 
a~ster, ! ktorej ešte v1ac rozvt)a svo u novú s ladateľskú etapu, Šťas e začatú 
~usrov~u novmkou Poeme macabre. V trojročnej práci dokončuje Vilec Dvojhlasné 
mvencte op. 39 

A už píšeme~ubilejný rok národného umelca Moyzesa Németha-šamorínskeho 
vo svete hudby Sostakoviča ako· jedneho z nesmrtaľných géni~v 20. storočia. Hlásia s~ 
opäť prvé lastovičky ešte mladšej skupiny; uveďme ako príklad Vladimíra Bokeša, syna 
nebohej hud?bnej _spisovatefk!, ktorý _v triede majstra Kardoša ría VSMU prave dokončil 
P?zoruhodnu Partltu pre klavtr (Preludlum, Fughetta, Aria, Capriccio). Narcisa Donáto 
va '::Ykazuje znova kvetnaté názvy: Ostrov Brioni, Marylyin most, Mesiac a more, Cer.: 
v~~a lucerna, pto F~r.enc_z:L!yužije svofr o~ obitý ~Ltvr.fulj ..JLI!!'S.W.m Jl~Zvyč~nej_pll=.., 

• .si~. t~č!Ut!kY (vid CaprH..'CIO s orc es rom a ebo klavírny part husľovej sonáty) 
vo veľmi u 'U..!!e]~nke Partita pre komorný orchester s koncertantn -_m ,klavírom. Tak 
Isto P_re . .M~vt; a orcpest~r ~~va~e apr!ccio J:eodora Jllrnera.. AbY aj mlaaší
adep~r p1amst1ky ma~1 moznost vy~tupo~at so~ sl?rtevodom orchestra v novej hudbe, píše 
Ha Conce~-2 .!_ac~, .J'!an Hrusovsky zhrnuJe poznatky dnešnej klavírnej techniky 
v Troch ~tudac_h, Mart.incekove najnovšie skladby sú Tri sonatíny, posledná novinka 
Ivana Pa~t~av ma a~straktný názov Sonata. Pospíšil rozširuje tak prepotrebnú, súčasne 
pon!m_anu mstru~t1vnu tvorbu v skladbičkách Malé zamyslenia op. 23, Jozef ~ 
n:ysuJe r:_d SVOJIC~ ~p~sov na 262 (Slov. konc. fantázia pre ~la vír a yr~.) a Mrcha! 
yrlec snaz~ sa v 8 stud1ách op. 40. vo forme technických a koncertných etúd rozvinúť 
tnterpre!ac~é prvky naznačené najmä v hodnotnej sonáte op. 26. Ján Zimmer prispeje 
~v~kutOCnE!J n~vej hudbe treť?u S_?ná~ou pre 2 klavíry op. 53., dielom plným veľkého 
ucr.nkl:'. v rytnú~ky exponovanych casttach a so zt'iedkavými zvukovými farbami v po
koJneJsích partiách skladby. 

~NAŠI SPOLUTVORCOVIA KLAVfRNEJ HUDBY 

Tát~ m.onogr~fi~ o slove~skej klavírnej t'::or~': by _azda nebola úplná, keby sa nespo
m enuli aJ ~ena tych, ktorr pomáhall a pomahaJu uvtesť toto bohatstvo dvoch storočí a 
p~em~niť p~s~é _či. tl~čen~ papie rové archy na živý zvuk. Pomocnú ruku priložili t iež 
s.av~ari a u~rzbart n~~trOJOV, ako napríklnd firma Werner v temer storočnej činnosti, 
ďaleJ v Bratislave Schonhofer alebo• N1tsch, na slovenskom východe levočská továreň na 
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pianína a v Košiciach m2jster Arnold Hanka svojou pomocnou r ukou pre takmer celú 
republiku. _ 

Ako výkonní umelci boli naši skladatelia minulého storočia väčšinou ;>rganisti: Bella, 
Figuš-Bystrý, Mikuláš Moyzes, Chládek, Schneider-Trnavský, Ország. široký rad sku'
točných klavírnych interpretov sa začína asi Milošom Ruppeldtom (1681-1943) cez 
Frica Kafendu, Gustava Koi-ičanského, Emanuelu Kajetánovú a Janl<a MatuškU. Popri 
nich treba spomenúť ďalších, čo už nežijú medzi nami: Martu Kusú-Krňanovú (1910 až 
1943), Alžbetu Pappovú (1909-1959), Miloša Váňu (1919-1964). 

Chronologický rebríček t erajších klavírnych pedagógov a koncertných pianistov . vy
zerá takto: Ernest Križan, zaslúžilá učiteľka Anna Kafendová-Zochovä, štefan Németh
šamorínsky, Mária Mašiková-Hemerková, Michal Vilec, Zoltán Hrabuššay, Mikuláš Strausz, 
Samuel Kovár, Magda Móryo·vá-Szakmáry, zast: učiteľka Pavla Pokojná-Koči; Ellm'a 
š imáková-Smidžárová, Sylvia Macudzinská-Halmošovä, Rudolf Macudzinski. Ľudmila 
Turcerová-Čajková, Michal Karin-Knechtsberger, Alžbeta Elanová-Brichtová, Blažena 
Lichnerová, Helena Gáfforová-Magyarová, Zita Str nadová-Paráková, Roman Rychlo. J;:va 
Fischerovä-Martvoňová, Jela Medvecká-Hodžová, Alica Saubererová-Nitrayová, Klára 
Bartoško·vá-Havlíková, I~udovít Marclnger. V našej oblas ti sa narodili Zorka Lochmano
"á-Zichová, Dagmar Baloghová-Pechová a Imre Hajmássy. 

Vysokú školu múzických umení v Bratislave absolvova li títo klaviristi: Eva Pappová
Záleská, Jela Medvecká-Hodžová, Zdenka Ziková-MUllerová, Vladimír čech. Ladislav 
Holásek, Klára Jurigová-Havlíková, Kveta Nemčovská-Turianska, Eva Plešková, Roman 
Berger, Matej Lengyel, Juraj Mašinda, Jarmila Benková, Žofie Fierlová, Ľudovít Marcin_ 
ger, Otokár Šebesta, Valéria Marcingero.vá-Puškáševá, Mária Matheiselová, Eva Ryba
ričová-Kusková, Ingeborg Francová, Dušan Stankovský, Jana Schneeweisová, Alexander 
Cattarino, Ivan Palo·vič, Dagmar Dubenová·Rezanková, Kveta Návratová-Siadká, Josef 
Dulva, Viera Mišíková, Mária Hajdušiková, Elena Mrázová-Letňanová, Elena Okresová, 
Miloslav Starosta a Božena Wolfová. V bežnom školskom roku 1966/67 chystali sa na 
obhajoby diplomových prác ešte Adriana Schubertová, Dagmar Mallá a Stanislav Kostra. 
Osobitnú zmienku zaslúžia si mená troch mimoriadnych talentov: Peter Toperczer do
cielil nateraz najlepšie umiestnenie slovenskej pianistiky na svetový·ch súťažiach, Dana 
Varínska získala prvú cenu ex aequo na Chopinovej súťaži v Mariánskych Lázňach a 
malý Cyril Dianovský sa stal absolútnym víťazom ústredn ého kola celoštátnej súťaže hu_ 
clobných odborov ľudových škôl umenia. 

-
/' 

Klavír je najintelektuálnejší spomedzi nástrojov, obsiahne najšidie obzory a ne
smierne hudobné priestranstvá - dá sa n a ňom zahrať všetko, čo sa nazýva hudba. 
Klavirista a klavír, to je zároveň: dirig ent (hlava, s rdce, sluch), hráči orchestra (obe 
r uky s desiatimi prstami a obe nohy na oboch pedáloch), a inšt rumentár (j eden -jediný 

( klavír, a lebo, po rubinštejnovsky povedané - sto nástrojov, čiže toľko, koľko ich býva 
r....--:~ymfonickom orchestri). 

GENRICH NEJGAUZ 

Každá umelecká interpretácia je zároveň t ranskripciou. Čím sa táto transkripcia blíži 
originálu, tým je l epšia, čím s a od originálu vzďaľuje, tým je horš ia. 

FEflVCCIO BUSONI 

Som presvedčený, že jediný pokyn praktického umelca je pre pianistu dôležitejšf, a že 
má -:- aspoň pre mňa - v praxi vjičšiu cenu, n ež celý zväzok teoretických pravidiel, 
často pochybnej hodnoty. 

VIL~M KURZ 
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Motto: 

"QUO USQUE TANDEM ABUTERE, 
CATILINA, PATIEIITIA NOSTRA! ... " 

(CICERO) 

Fiasko organizácie a dramaturgie • BHS 
ORCHESTRÁLNE KONCERTY 

Referujeme teda o orchestrálnych koncertoch tr et i ~ h o ročníka Bratislavských 
hudobných slávnosti. Zdôrazňujeme to s elegickým pocitom: kde sú sny o hudobných 
s l á vn o st i a c h ? Lebo opäť si kladieme otázku: prečo sa záverečné koncert y sezony 
Slovenskej fiJharmónie (aj keď spestrené niekoľkými hosťami)· vola jú slávnosťami? 

Ako sa zdá, tú istú otázku si toho roku položilo aj obecenstvo: návšt~vnosť orche
strálnych ~oncertov oproti minulosti poklesla. Už treti rok zbyt•.>Čne hazardujeme s dô
ve~ou pubhka; na rozdiel od kritiko·v nie je totiž povinné na také ,,slávnostné" koncerty 
chodiť. A ak ľudia stále čakajú, že dos tanú niečo mimoriadne, a vždy sú skiamaní bež
n ým priem erom, potom nečudo, že strácajú záujem. Navyše sa zdá, že slabý odvar 
Pražskej jari, filt.rovaný cez Pragokoncert či KDK, sotva ziska popularitu; ináč brati
s lavský festival nazvať ani nemožno, už tret! rok márne zápasí o vlastnú tvár . .. 

Nechceme byť kuvikmi, obávame sa však, že našou neslávne znám ou organizačnou 
"šikovnosťou" a tým, že do toho má právo hovoriť priveľa inštitúcií, čoskoro utopím e 
možnosť postaviť sa po bok ostatným európskym festivalom: a ni jeden z nich totiž ne
v~rástol z provinciál neho_ trochárčenia bez vopred jasnej koncepcie! čo je tu koncep· 
c10u? Dramaturgia? Pr eco potom počujeme t aké rozmanité všeličo z bežn ého reper
toáru? Festival významných telies? Prečo ich je pot om tak m álo? Dosť smutná bilancia 
napriek niekol'kým jednotlivým koncertom, ktC·ré znesú f estivalové kritériá. 

25. l! 26. ?.?rí la - o•tvár~cí koncert: česká f ilharmónia, dirigent Karel Ančerl. Program: 
Leo·s Janacelc: Taras Bulba; Josef Suk: Asrael , symfónia c mo.Z, o;p. 27. 

Hneď prvý koncert sa začal zmenou 
programu: z nepochopiteľných dôvodov 
odpadla plagátovaná Suchoňova Serenáda 
pre sláčikový orchester; pre chybu v cr
ganizácii (neúčasť nemeckého sólistu) od_ 
padol Prokofievov 3. klavírny k on cert, 
ktorý bol nahradený Janáčkovou rapsó
diou, mimochodom, vhodnejšou na otvá
rací program festivalu ako inštrumentálny 
koncert. Koncert bol n esporne dô,stojným 
otvorením BHS; keby nebola odpadla pro
gramovaná slove nská skladba. m ohol byť 
d obrým dram aturgickým predznamenaním 
festivalu. 

Po interpretačnej stránke orchest er 
českej filharmónie znova dokázal, že sa 
právom zaraďuje medzi najvýznamnejšie 
svetové orchestre. Prekrás ny mäkký a p l
ný sláčikový tón, úplná presnosť dychov, 
kultivovaná diferencovanosť celého orche
strálneho zvuku - to sú skutočnosti, kto
ré charakterizovali tete vyst úpenie. An
čerlovo podanie Janáčka sa vyznačovalo 
prudkým spádom a v závere monumet ali
tou, umOcnenou výraznou i'egistráciou or
gana. Sukov Asrael mal hlb.:>kú vrúcnosť 
i výborné gradované t ragické akcenty. 

2~. a 28. ll;Príla: k oncer t ~Z.ovenskej f.ilharmônie. Dir.igent: Francesco Mander (Talians*o) , 
soltsta M tlenko Stefanovtč - k lannet ( JUJhos.Záv.ia ) . Program: Luigi Gherubtni: Ana
cre.arn - predohra; W. A. Mo za:rt: Koncert pr e iJolarinet a orchester A dur (KV 622); 
Claude Debussy: Faunovo popoludnie - predohra; Béla Bar.tók: K oncert pre orchester. 

V ovzduš i "oslávnostnenom" účinkova
ním t elevízie prebiehal druhý koncert. 
Pravda, je žiadúce, aby sa rozhlas a tele

vízia podieľali na f estivale svojimi prenos-
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mi; na čo je' však potrebné svietiť od za
čiatku koncertu publiku do očí silnými 
reflektormi, keď sa televízny prenos za
čal až po prestávke ? Nedá sa vari navodí( 

a tmosféra priameho prenosu inými pro
s triedkami ako klišéovitými zábermi t lies._ 
kajúceho ob ecenstva, ktor é ho rušia a ob
ťažujú po celý program? 

ú vodná Cherublhiho predohra by sa ako 
zaujímavosť dobr e vynímala 111a ktorom
koľvek programe filha rmónie : vo festiva · 
lovom však dramaturg:Cl~ým prínosom nie 
je. I v podaní jej štýlová jasnosť miesta 
mi trpela tempovými výkyvmi. 

Milenko štefanovič podal Mozar tov kla
rinetový koncert s t echnickou suverén
nosťou. ale bez výraznejšie osobného p ri
stupu. Jeho t ón je síce veľký, ale v tejto 
súvislosti primasívny: myslím, že Mozar
tovi je adekvátnejší komornejš í tón fran
cúzskej dych ovej školy. Dir igent i orche-

ster sa presnou súhrou zúčastnili na t ech
nick y dosť neproblemat ickej ~re ácii, kto
rá by však bola zniesla vyššie vnútorné 
napätie. 

Zdá sa, že druhá polovica dala dir igen
tovmu umeleckému naturelu možnost pra
vého uplatnenia· V citlivo a ·diferencova
n e interpretovanej skladbe Debussyho, 
podanej s veľkým bohatstvom nálad , zo
s kupených okolo výborne podanej sóľovej 
flauty (F. Schmidt), a v stredných čas
tiach Bartókovho koncertu rozvinul diri
gent s vo ju koncepciu najpresvedčivejšie. 
Istá tempová nejednotno·sť v okrajových 
častiach však tracha oslabovala ich dra
matické akcenty. 

2. a 3. mája: !koncert benátskeho združenia l mu.sici cantori, dirigent: Franco Piva. Pro· 
gram: Claudia Monteverdi : Madrigaly, Combattimento d i Tancr edi e Clorinda (scénir:!cé 
oratórium). 

Koncert talianskych umelcov sa očaká
vaJ ako jeden z mála atrakt ívnych a azda 
i. repr e-zentatívnych koncert ov BHS. Mon
t everdi v ;ch sú. vise znamenal jeden z n e
mnohých dramaturgických činov, i keď 
svojím charakterom do orchestrálneho cy
klu nezapadal. 

Bol to t ot iž koncer t v podstate komor 
ný, a t o nielen obsad ením, ále a j k oncep
ciou. Jednotlivé hlasy madrigalo·v boli in
t erpretované sólové, sólist i sa predstavili 
ako výborne školeni speváci, ktor! vládnu 
kultivovanými hlasmi s š ir okou výrazovou 
škálou, premysilme z ameranou na komor
ný výraz. Najmä te..,orista Sante Rosolén, 

v Boji Tancreda a Clorindy spievajúci úlo_ 
hu rozprävača, sa predst avil ako typick ý 
taliansky belcantový tenor , usmernený do 
k om orných dimenzí. Sólistka spievajúca 
Clorlr:!du naproti t omu viditel'ne t lmila 
dramatickú silu svojho sopránu, ( ktorú 
celk om nemala kde uplatniť) , aby ju pri
spôsobila celkovému komornému ovzdu 
š iu. Inštrumentálna z ložka bola celkom 
spoľahlivá, t ónové kultivovaná a štýlove 
vyhran~má. Je zrejmé, že dirigent združe
nia Franco Piva je výborne erudovaným 
muzikantom s jasným štýlovým cítenim, 
k teré vie preniesť na všetkých svojich 
spolupracovníkov. 

4. a 5. mája: K o.ncert Slovenskej fi-lharmónie. Dir.igent: Hans Mii!ler ·Kray, sólista Jozef 
Bulva. Program: Boris Blacher: Orchestrálne variácie na t ému N. Paganiniho, op·. 26 ; 
Sergej Rachmaninov: 3. Tccmcert pre klavír a orchester d mol; J.ohannes Brahms: sym
fónia c mol, o,p. 68. 

Opäť spo.J'ahlivo podaný koncert, ale bez 
pozoruhodnejších kulminácii výkonu. Z p o
h odlnosti j eh o dramaturgickej zostavy vy
bočili iba Blacherove variácie. vtipná kom_ 
pozlcia, postavená na toľkokrát spracova
nej Paganiniho téme. Lenže na rozd iel od 
iných spracovani je tu zotr etý jej r oman
tický charakter a výstavba skladby vy 
chádza najmä z pohyiJových a intervalo
vých prvkov; pritom je založenä na varia
bilnom m etrorytmickom p ôdoryse, plnom 
prekvapení. Na podaní skladby bolo pozo
ruhodné k omorné ladenie, ktoré dirigent 
docielil najmä v súJ1r e dychových nástro
jov, účinne kontrastu júce s orch est rálny
mi plénami (i keď boli trocha zbytočne 
opatrné)· 

Problém, s ktorým je spojená int erpre-' 
t ácia 3. klavírneho k oncer tu S. Rachma-· 
ninova, totiž problém elim inácie jeh O' pre· 
sentimentalizovaného výrazu v prospech 

iných stránok a hodnôt skladby, nemôžEJ
me v Bulvovej interpretácii považovať za 
vyriešený. Spočiatku jeho dosť asketický 
prístup k výrazu skladby pôsobil nesporne 
sympaticky. Skoro však prevládlo sólista
vo zameranie na ťechnické efekty: po tej 
stránke podal výslovne brilantný výkon. 
No lyrizovať svoj výraz už dosť dobre n e
vedel: tu jeho výrazovej škále chýbali 
·mäkkšie, spevnejšie tóny. 

Brahmsova l. symfónia v podaní Miille
ra-Kraya celkom nepresvedčila : dosť voľ
ný-m prístupom k jej rytmickej a agogic
kej stránke (mie vždy sme pochopili jeho 
logiku) trocha zatemnil ostré črty Brahm
sovej architektoniky. Najpregnanťnejšie 
vyznelo finále, ·ktoré boio rozohrané až do 
extatický'ch polôh. Oproti podaniu Blache
ra dirigent však nevedel či nepovažoval 
za pot rebné natoľko diferencovať hladinu 
int enzity zvuku. · J uraj Po<>píšil 
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11. a 12. mája. Koncert SF. Dirigent: Zdenek Bí~ek.Sólis.tka L!za Fuchso:vá, klavír (Angl.íé
ko). Pro-gram: Leoš J-anáček: Suita z opery Ltška Bystrouska. Lu~wtg v.an B.eethoven: 
II. 'koncert pre klavír a orchester B dur. op. 19. Arthur H.onegger: tll. ( Ltturgtcká) sym
jónia. 

Zdenek Bílek bol prvý zo štvorice do
mácich dirigentov, ktorí sa predst avili 
v r ámci BHS. Jeho koncert bol nielen dra
maturgicky zaujímavý. a le, čo je poteši
teľtnejšie, mal aj fes tivalov(! úroveň· Tento 
raz opäť výrazne vystúpili do poprtldia klad · 
né znaky BI!kovho umeleckého naturelu -
svedomitosť, dôkladná priprava (okrem 
klavírneho koncertu dirigoval všetko spa
mäti), umelecká rozvaha i spontánnosť 
prejavu, plné zaujatie pre interpretované 
diela. Z jeho interpretácie priam sála ra
dosť z umeleckého tvorivého procesu, od
danO·sť, ú cta a láska k skladbám, čo su
gestívne prenáša uj na orchestrálnych 
hráčov a vypne ich k mimoriadnemu vý
konu. 

V Janáčkovi kládol Bílek dôraz na ušľa
chtilú krásu orchestrálnych fa rieb, na 
vr11c<ny dych fráz, na plastické vypracova
nie hlasov orchestráineho pletiva. na je
dinečný účinok dynamických, náladových 
i farebných l~ontrastov, na prskajúcu hra
vosť, bujarosť, nn meditat!vnu lyriku. Pri
tom stačil zachovávať i zmysel pre vy
rovnanosť agogiky a dynamiky a nepre
kračoval ich únosnosť. V Honeggrovi sa 
Bílek pr edstavil ako interpret-filozof, me
ditujúci prostredníctvom predvádzaného 
diela o ľudskom bytí, o všetkých .ieho 
strastiach a bojoch, o túžbe človeka po 
dosiah nutí šťastia a vyrovnanosti, ku k-td
rým dospieva až víťazstvom nad sl~pými 
vášňami. Úsilie dirigenta s merovalo tu 
predo•všetkým k postihnutiu celku. k udr
žaniu orchestra v stále tvorivom napätl. 
Silou svojej osobnosti podarilo sa mu 
nadchnúť h,ráčov k strhujúcim, veľkole-

pým gradáciám, k burcujúcemu pulzovaniu 
hudobného prúdu, k dojlm.avému záveru. 
Po Tanci mŕtvych t u svojrázna hudobnosť 
umelca opäť .našla na Honeggro.vom diele 
vhodné pole pre intenzívne zžiti e sa s ob
sahom skladby. 

Beethoven ov 2. kor.cert neodznieva z na
šich pódii práve najčastejšie. Naposledy 
sme ho počuli na jeseň r . 1964 v podanf 
nemeckého pianistu Amadea Web_ersinka 
pod taktovkou B. Režuchu so SOCR. Só
listka tohoročných BHS upútala tempera
metným tmiestami až privýbušným) . ži
vým poda'n!m, vrelou hud.)bnos~ou. disci
plínou a brilantnou oerlivosťou pasáži. 
Z technických výrazových prostriedkov 
zaujala najmä ľahkosťou a zreteľnosťou 
staccát. Jej te-ndencia ku kresleniu istých, 
výrazových kontúr, melodická spevnosť a 
vrúcmosť našli v Bílkovi zdatného a po
hotového p artnera· Technické možnosti 
Fuchsovej , zdá sa, nie sú priam v-e ľké (má 
pomerne krátke prsty) , no mohla vychut
návať radosť z pôvabnej elegancie, hra
vosti a brisknosti. Dôraz na t vorivý· zre
teľ zapríčinil niekoľko menších, v celko
vom vyznení interpretácie podradených 
technických lapsusov. Zásluhou s vojho ži· 
vého temperamentu použivala umelkyňa 
v dynamickom registri niekedy nie práve 
najkultivo·vanejšie tóny najmä pri c res 
cendách. i v pedalizovaní sa zdala priod
vážna. Za úspech u obe::enstva sa Fuch
sová odvďačila prídavkom jedne.i I,iszto
ve.i transkripcie na Chopinovu poľskú pi~
seň, kde tvorivý rozkt fantázie a jemná 
kultivovanosť vzdušných pasáží opäť do
m inovali. 

14. mája 1947. Koncert Symfonického orchestra. čs. rozhlasu v Br;.tt'is_lave: Dkigent:_ dr. 
Otakar Trhli-k sólistka: Klára Havlíková (klavír) . Program: AndreJ Ocenás: Symfometta 
op. 35, Johan' Sebastian Bach: Koncert pre klavír a orcheste.r d moi, Bohuslav Martútu: 
IV. symfónia. 

Vystúpenia tohto t elesa patrili na pred
chádzajúcích BHS k vrcholným festivalo
vým zážitkom. Tejto tradícii sa t eleso ne
spreneverilo ani tento rok a okrem toho 
festivalový k oncert označu.]em za vrcho-lný 
výkon tohto t elesa v sezóne 1966167 v Bra
tislave. Ako ostatné vystúpenia rozhli!,so
vého orchestra, i toto vysielalo sa do ete
ru priamym pr enosom . Táto skutočnosť 
bola t ot iž orchestrálnym hráčom asi j edil
nou útechou za trápnu návštevnosť, kto
r á na tomto podujatí dosiahla najmrazi
vejši bod. Do značnej miery to zapríčinilo 
aj začlenenie tohto výkonu do rámca fes· 
tivalových koncertov, pretože medzi abo-
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netnými podujatiami odznel v nadpláne 
ako ,,dar" a pre majiteľov abonentiek bol 
zabezpečený voľný vstup. Možno t o_ bolo 
myslené dobre, no každopádne to SOCR na 
návštevnosti poškodilo. Citeľný vzrast 
kvality tohto t elesa si zaslužil normáln~ 
zaradenie do abonentného cyklu , aby aJ 
pred verejnosťou vznikel dOjE'm rovno
právnosti s ostatnými podujatiami. 
úroveň reprodukcie prezrádzala dôklad

né a seriózne štúdium znásob ené na kon
certnom pódiu plným sústredenfm orche
strálnych hráčov. Dr. Trhlfk zaujal boha
tým, zvu!<ove kul tivovaným, muzikantsky 
plnokrvným prejavom, ktorý zelektrizoval 

i orchester. $trhujúci temperament diri
genta, účinne podčiarknutá rytmická zlož
ka, koncepcia pevných, určitých. miestami 
azda až oríliš ostro ohraničených kontúr, 
dominovala v Očenášovi· V porovnaní s or
chestrom Umeleckého vojenského súboru, 
ktorý ju predviedol v rámci prehliadky 
tvorby p ri príležitosti III. sjazdu SSS, 
SOČR ju podal tempove rýchlejšie, tech
nicky zdatnejšie, účinnejšie a presvedči
v ejšie. 

Zdravé muzikanstvo dirigenta, jeho bez
prostredná intuitívnosť, zmysel pr·e línie 
a proporcie skl adby so strhujúcimi mo
hutnými g~adáciami, s nepoľavuj11cim na-

pätím, so zreteľom pulzujúcim rytmom. 
umocnené nadšeným výk onom hráčov, do
minovali v IV. symfónii B. Martinú. 

I Klára Havliková v Bachovi upútala 
dobrou k ondíciou. Zaujala istotou pamäti. 
železným rytmom, muzikantským elánom 
s optimistickou vervou, lntonačnou a tech 
ni.ckou istotou, komorným chápaním die
la, čo sa prejavovalo, pochopiteľne, i v kva _ 
!ite, istote súhry s orchestrom. Zásluhou 
dirigenta i vypracovanie sprievodu, zvu
ková vyrovna.nosť (klavtr mal vrchnú oz
vučnú dosku zdvihnutú iba do tretiny) a 
technická úroveň orchestra v Bachovi boli 
na výške. 

16. mája. Prvý koncert Leningradskej filharmónie. Dirigent: národný u melec RSFSZ:, 
Jevgenij Mravinsl~ij. P.rog.ram: _Michail I vanovi? ~li~.k~: ou,vert.úra k o·pere_ R_uslan.a Ľudm.t
ta, Sergej Prokoftev: Vl. symfonw, a.p. 111, DnnítrJ] Sost!ikomč : V. symfoma. op. 47. 

2 koncerty Leningradskej filharmónie 
zaznamenali najvyššiu návštevnosť a naj
väčší úspech f estivalu. Hosťovani e Lenin
gradčanov bolo pre nás tým vzácnejšie a 
m1lšie, pret ože napomáhali pri formovaní 
sa umeleckej osobnosti dvoch našich do
mácich dirigentov - zas!. umelca Ladisla 
va Slováka, šéfdirigenta SF, a Zdenka Bíl
ka, druhého dir igenta toh to t elesa, ktorí 
absolvovali v Leningrade študijný pobyt 
ako asistenti .J. Mravinského. 

Prvý s ovietsky orchester tvoria zname
n ití hTáči, vybavení kvalitnými hudobnými 
nástrojmi. Technická úroveň orchestra je 
obdivuhodná, intonácia vynikajúca. dyna
mický r egister najmä smerom hore r oz
siahly. 

Zvuková i výrazová podoba interpr etá
cie je t ypickým prejavom národnej črty· 
Prejavuje sa sklonom k šir okým, lesklým, 
svietivým. mohutne klenutým dynamic
kým oblúkom, veľkou f&i·ebnou a výrazo
vou potenciou orchest ra, čo, pokiaľ sme 
si na to nezvykli (a to veru netrvalo dlho). 
pôsc·b',lo dosť zvláštne v porovaní so· zvu
kovými možnosťami našich orchestrov. 
Najmä v prvej polovici programu sa nám 
zdalo. akoby dirigent precenil akustickú 
nosnosť našej koncertnej siene. Zvukové 
spektrum sovietskeho orchestra sa skladá 
z p estrých, sýtych farieb i v jemnejších 
registroch, čo vzbudzuje dojem, akoby sa 
celá dynamická paleta posunovala o 2-3 
stupienky smerom nahor. 

Sláčiková skupina sa vyznačuje sýtou 
vláčnosťou, šťavnatou nosnosťou tónu 
schopného veľkých diferenciá cií. Krásny, 
guľatý a sviet ivý j e tón violončiel, obdivu
hodná je priam zvuková údernosť a pohy
blivosť kontrabasov. Dychové nástroje, či . 
drevené alebo plechové, okr em neobyčaj
ných intonačných kvalít zaujmú výrazným 
až prierazným tónom v sólach i v harmó-

niách. čim vyvažujú hutnú sýtosť sl éčiko
vej skupiny. Pozoruhodná je i skupina bi
cich nástrojov, ktorá v dynamicky vypä
tých miest ach zachádza p re nás až v ne
zvyk lé burácanie. 

Napriek tejto pre nás priostrej dyna
mike fascinuje orchester svojou sústre 
denosťou a pohotovosťou, s akou stvár
ňuje i t ie najjemnejšie požiadavky d iri
genta. Jevgenij Mravinskij je osobnosť u ž 
aj svojim zj avom. Jeho gestá sú striedme 
a vďaka dlhoročnej práci s t ýmto te-lesom 
vytvoril s a medzi ;ním a hráčmi ideálny 
k ontakt. Vzniká t ak dojem, ako by púha 
prítomnosť šéfdirigenta mobilizovala hrá
čov vypnúť sa k čo najpresvedčivejšiemu 
výkonu. Mravinskij spája v sebe širokr. 
dychú vrúcnosť ruskej proveniencie s kul
tivovanosťou Západoeurópana; j eho k on
cepcia j e založená na vnútornom drama
t izme diela , ktorého sa zmocňuje priro
dzeným muzikantským cítením s výra:z 
nou snahou o monumentalitu. 

Dramat urgia vystúpenia LF sa zamera
la na využitie bohatstva r uskej a soviet
s ke j hudby, ktorú sme počuli vo zvuko
vej podobe a v originálnej k oncepcii. 

Glinka sa svojou technickou virtuozitou 
(rýchle tempo) a zvukovou bravúrou zä
sadne líšil od interpretácií našich dirigen
tov. Prokofiev upút al zrelou vyhranenos
ťou a celostným pohtadom· Sostakovi č 
presným prepracovaním a vyvážením. tva 
rových kontúr vyrástol v m ohutný mo
numentálny kolos, kt0rý sa presadil vnú
torným bytostným pochopením štruk;túry 
tejto skladby. Technická suverenita or
chestra, veľké zvukovofarebné možnosti 
hráčov umožňovali voľbu rýchlejších, str
huj11cejších temp. Bei t o proste výkon. 
u ktorého prívlastok , ,illezabudnuteľný" 
ani trochu nezaváňa f r ázou. 
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17. mája 1967. Leningradská filharmónia, dirigent: Ar -vid Jansons, sóU.sta Michail Va.jmcm 
(husle). Program: Smetana: Vltava, B. A. Arapo,v : Korncert pre husle a orches.ter. P. I. 
Cajko,vskij: IV. symfónia f mol, .o:p. 36 

Jansons je typ dirigenta so silným sklo• 
nom k r omantickému pátos u. Rád sa opä 
ja zmyslovým oparom tónových fa rieb. Má 
záľubu v mohutných zvukov.ých masívoch, 
no nesporne citiť za jeho výkonom vype
stované slohové cí tenie. 

Vltava odznela v chápani odlišnom od 
u nás známeho talichovského·. Jansons ju 
budoval na kontrastoch poetického· lyriz
mu s dramaticky vyhrotenou monumenta
litou a zemitosťou (polkový úsek znel r o
bustne, rustikálne). O čajkovského k on
cepcii sa musíme vysloviť s uznaním. Sym
patické bolo poetizovani.e jeho sadzby, do-

. konca i v pizzicatách Scherza. Táto črta 
/ sa uplatnila i v dynamických vrcholoch, 

ktoré aj popri údernej nástojčivosti a str
hujúcom napätí "dýchali" a m a!i prie
zračnosť. 
Súčasnú sovietsku tvorbu r eprezento

val Arapovov koncert. Tento profesor le-

ningradského· konzervatóriá sa pxedsta:... 
vil ako syntet ik prvkov odľahlého pôvodu 
do významovej súvislosti nového celku. 
Zreteľné sú najmä vplyvy Chačaturiana a 
Prokofieva· Koncert j e dielo prezrádzajú
ce jasnú autorovu orientáciu a jednoznač
ný, i keď nie nijako priebojný tvorivý zá· 
mer. Nevšedne a zaujímavo pôsobil naj 
mä v prvej a na mnohých miest ach tretej 
časti originálnym vypracovaním orche
strál;neho· spievodu, hýriaceho mno.žstvom 
a pestrosťou neošúchaného kombinačného 
zmyslu autora. 

Leví podiel na úsr(~chu diela u obecen
s tva mal sólista. Vajman je vynikajúcim 
predstaviteľom svetovej úrovne sovietskej 
hus listickej školy. Je vyzbrojený nezlyhä
vajúcou t echnikou oboch rúk, krásnym a 
sýtym tónom, bezp;:ostre dným prejavom 
a mimoriadnym hudobným intelektom. 

18. a 19. mája. Orchester Slovenskej f ilharmónie. D irigent: Ľudovít Rajter. S6!ista: Ri· 
cardo Boadella (violonče!o) - špcmielsko. Program : Sergej Prok of iev: Klasioká symfónia. 
Joseph Haydn: Koncert pre !Viotončelo a orchester D dur, Richard Straus-s : Tdk povedal 
Zarathustra (symfonická báseň). 

Post ave!'lie toht~ koncer tu v rámci fes
tivalu nebolo práve závideniahodné jednak 
preto, že výko;n SF nasledoval t esne po 
zvukove sýtejšej, bohatšej, umelecky ta
kej vyspele j Leningradskej filharmónii. 
ktorá n avyše disponovala vo väčšine sku
pin, veľmi kvalitnými nástrojmi. Ne
možno sa potom čudovať, že po Lenin
gradčanoch nám zvuk näšho orchestra 
pripadal plochý, suchý, bez šťavy, nosnos
t i, svietivost i, dynamicky chudobný· I n áv
števnosť tohto· podu jatia dosiahla ako pri · 
rodzená reakcia na vybičovaný záu jem 
o sovietsky orchester minimum (s výnim
kou vystúpenia SOČR). Ďalší moment, kto_ 
rý ovplyvňoval náladu interpretov, bol mL 
moriadne slabý výkon sólistu. Filharmo
nici svo·jrázne dali na vedcm ie publiku 
svoj vzťah. resp. protest proti takejto 
úrovni onesk oreným príchodom jedného 
hráča, ktorého obecenstvo omylom vitalo 
ako sólistu potleskom, no· vzápätí s o s mie
chom sledovalo, ako si. " sólis ta " po úklone 
sadá medzi svojich kolegov. I v otázke 
dramaturgickej tento koncert sotva zod 
poveda l ;našim festbalovým predstavám . 
Zvádza nás to k domnienke, že zostavu 
programu ovplyvňovalo na jednej strane 
s usedstvo s Leningradčanmi (po moderne 
a romantizm e snah a o kontrast) a prav
depodobne i umelecký naturel a osobnos t
né založenie dirigenta (čo je z ľudského 
hľadiska pochopiteľné), ktorý sa sn ažil 
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predstaviť sa na festivale s tým, čo je mu 
bytostne najbližšie. 

Pravdepodobne ako· dôsledok všetkých 
spom enutých momentov vyznel Rajtr ov 
Prokofiev bez chuti a elánu v okrajových 
častiach i v gavotte pripomalými tempe.mi. 
Interpretácia s a síce zamerala na pod
trhnutie klasickej ušľachtilosti a n ajma 
miernos ti. no natoľko, že pohybový kon
trast medzi jednotlivými časťami sa t e 
mer vytratil. 

Nepatrím s ice k veľkým milovníkom 
hudby R. Straussa. no po t rápnom Haydna
vi sa videl ako oáza smädnému pútnikovi 
v rozhorúčenej , vyprahnutej púšti. Diri
gent i orchester s a tu vzchopili k pomerne 
nadšenému, vnútorne zaangažovanému vý
konu, na ktorom akoby si dali špeciálne 
zál ežať, aby odčinili prvú polovicu večera. 

Trápny dojem z hry španielskeho čelis
tu nemá obdoby svojou úbohou podprie
mernosť-ou nielen na festivalovom (kde 
čakáme špičkové výkony), ale ani na b ež
nom sezónnom koncerte. Pochybujem, že
by školácke intonačné kazy a t echnick á 
nepripravenosť boli dôsledkom dramatur
~ickej zmeny (pôvodne mal Boadella hrať 
Lalu), či značnej indispozície vo forme. 
Hlavn á chyba spočívala v tom. že vôbec· 
došlo k jeho angažovaniu. Žia!', tento dra
ho (devízami) zapla tený omyl nás (dúfam) 
v budúcnosti dobre pouči-

23. m ája. Symfonicfcý orchester Larru:mreux (Paríž ). Dirigenti: Jean Baptiste Ma-ri 11 
Anďré JoU.vet. Sólistka: Lucette Descaues (k-lavír). P.rogram: Albert Roussel : III. sym
fónia g mol, op. 42, André Jolive.t: K oncert pre rk.lavír a orchester, M. P. Musorgskij: 
Obrázky z .výs-tavy. 

Známy parížsky orchester s temer !OO
ročnou tradíciou tvoria technicky i muzi
kantsky značne vyspeli hráči. Co sa tý-ka 
ich zlo·ženia, po n ápadnom počte žien u Le• 
ningradčanov, vo francúzskom .Jr chestri 
akoby sedeli vedl'a s eba prevažne dve ge
nerácie hudohnikov - starších a celkom 
mladých , začinajúdch, kým hráčov st red
ného veku je tam p odstatne menej. Ak čí
tame Rollanda, nevyhnutn~ nadobúdame 
presvedčenie, že orchester si udržiava 
akoby tradi čne technickú úroveň. z čias 
svo'jich počiatkov: (Hudobníci prítomnosti 
SVKL, Bratislava, str. 188) "Sláčikov~ ná
stroj~ sú dobré; drevá s i zachovali starú 
francúzsku prevahu; plechy zo-stávajú s la
binou našich orchestrov, aj keď tu u ž uro
bili veľké pokroky. Možno kritizovať často 
chybné zoskupenie orchestra na koncert· 
nom pódiu a nepomer medzi rozličnými 
nástroj ovými skupinami - a t eda medzi 
rozličnou zvukovosťou; - niektoré z nich 
sú príliš slabé, iné zas presýtené. Ale t o 
sú dnes v Európe tak trochu všeobecné 
nedostatky". Túto charak teristiku možno 
prijať s výhradou j edine voči plechom , 
ktoré najmä vo forti:;simá-ch mali skve
lý lesk a zvuk, i keď miestami až príliš 
prierazný. J. B. Mari t otiž svoje tvorivé 
úsili e nesústreďuje, ako by sme očakávali, 
na vyrovnanosť a j edno~iatosť orchestrál
neho zvuku ako naor. Ceská filharmónia, 
na zvukové finesy a k ult úru m ikrostavby, 
tak typi.ckú pre francúzsku národnú in
terpretačnú šk olu ( aspoň sólisti sa ňou 
u n ás temer bez výnimiek vyznačovali) , 
ale .na široký romantizujúci záber, na ve ľ 
kú dävku zvukovej opojiv::>sti s intuitív
nymi muzikantskými líniami. Je t o um elec 
s vel'kým darom muzikantske j bezpro~ 
str ednosti, j e t o uňho prirodzenosť neuve
domená, náhodne a nekontrolovatel'ne vy
tryskávajúca, no prit om 1 zameraná n a 
efekt. 

Neprekážalo by, že vedie orchester bez 
taktovky, keby jeho dirigentská technika 
nebola tak málo ekonomická, n eelastick á a 
priam neestetick á. Zdalo sa, akoby n ad 
únosnú mieru prehnanf, rozmazané gestá 
s lúžili Marimu n a "hru na orchester" ako 
na materský nástroj "tubu", čo zvukový 
výsledok jeho podania iba potvrdzoval. 
Poskakovanim na pódiu Mari vzbudzoval 
i napriek svojej korpulencii dojem úcty 
h odného športového výkonu· Spontánnosť 
prejavu viedla ho až k priodvážnemu r-is
kovaniu. ktoré však okrem účinku na obe
censtvo sotva pr inášalo· n ejaký zisk. Sym-• 

paticky pôsobilo po skončení jednotlivých 
skladieb j eho uznanie hráčom a orchest r u 
za pekné predvedenie sól. 

Výkon A. Joliveta ako dir igenta pr i in
terpretácii vlastného k onc ertu zdal sa roz
vážnejší, sústrenejší a precíznejší (najma 
v ges tách), i keď nachádzal záľubu v hýr i
vosti, plnozvučnosti a orchester potnm 
miestami prekrýva! hru sólistky. 

Tak ako predchádzajúce hosťujúce tele· 
sá - česká a Leningradská filh.rrmónia, 
i orchester Lamoureux dramaturgicky vy
chádzal na obidvoch vystúpeniach výlučne 
z domácej tvorby (Musorgskij odznel 
v Ravelovej inštrumentácii ). 

Umelecký natur el dirigenta vh odne ko
rešpondoval skladbám a jeho· muzikantské 
cíteni·e azda najviac u. vážilo na miske váh 
pri interpretácii opt:mistickej, páčivej 
Rousselovej symfónie (počuli sme ju v po_ 
daní SOčR pod t aktovkou B. Režuchu v j e
seni 1964). 

Musorgského "Kartinky" zás luhou svo
jej popt.~larity ponúkli este lepš iu príleži:... 
tosť na posúdenie dirigentovho prístupu, 
no zárcveň znamenali i automat ické zvý
šen ie kritérií. Charakterizovala ich výraz
ná snaha po monumentalite s akýmsi 
ch vejivým vášnivým napätím. Mari cyklus 
nepochopil ako celok, ale skôr ako mo
zaikovitý sled kontrastných nálad. Niekto
ré časti ( Dvaja židia, Starý h•ad) vyšli rr.u 
vydarene, iné zas boli vyložene skreslené 
prílišn9u snahou po virtuozite, o nedo
statkoch v zreteľnosti a precíznosti súhry 
ani nehovoTiac (Tuillcrles, Tanec kuriatok, 
Trh v Limoges, Chatrč baby Jagy). 

Za dramaturgický vrchol obidvoch vy
stúpení francúzskeho orchestra pokladám 
Klavírny k on cert A. Joliveta, p opri O. Mes
siaenovi n ajvýznamnejšieho predstaviteľa 
skupiny Mladé Francúzsko. terajšieho pre
zidenta Asociácie Lamoreux· Kon cert je 
pozoruhodnou ukážkou origináJneho tTak· 
tovania sólis t ického partu. Hýri bohatou. 
robustnou, miestami až drs nou zvukovos
ťou, zaujímavo využíva orientálne modv 
(pribuzno;;ť pripomínajúca Messiaena 
i Chačaturjana ) a bohatú skupinu bicích 
nástrojov. Strhuje svojím dramatickým 
spádom, svojráznou hegemóniou kompli
kovaných až rafinovane bohato va riova
ných r yt mov, náročnou, len zri·edka na 
efekt exponovanou virtuóznou technikou 
sólového nástroja. Výkon Lucette Desca
ves i napriek jej veku nestráca! šarm, 
t echnickú a najmä rytmickú istt>tu. Obdi- · 
vuhodná je j e j výrazová paleta oscilujú-
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ca medzi priam barba:-sky živelnou primi
tívnosťou (po t ejto stránke vynára sa sú
vislosť koncertu so Stravinskeho Svätením 
jari ) a kultivovaným, impresionisticky za
farbeným prejavom s mocným emoci<mál
nym nábojom. S výnimkou strednej časti , 
ktorá j~ budovaná na kontraste pohybu 

pomalých (impresionisticky ladených) 
úsekov s robustnejš!mi a rýchlejšími, prá
ve svO'jr ázny rytmický pulz okr ajových 
častí s množstvom neočakávaných zvrat ov 
a synkopických zmien bol tu úspešným 
prostriedkom .na dosiahnutie pocitu kon
tinuity hudobného prúdu u poslucháča. 

24. mája. Orchester Lamoureux (Paríž) . Dirigenti: Jean Baptiste Mwi a Anďré Jolivet·. 
Sóltstka: L ucette Descaves (klavír) . Program: Hector Berlioz: Rímsky kamevat, predo· 
hra, A. Jolivet: K cmce1·t .pre klavír a orchester, Henri Dutilleux: Métaboles, P.du~rd Lalo: 
Krát z Ysu (predohra), A lbert Roussel: Bacchus a Ariadna, suita z bcletu. 

Druhý pr ogr am frencúzskych host! po 
stránke dramaturgickej prevýšil predchá
dzajúci. Aj technická pohotovosť orchest r a 
bola vyššia. Ako meradlo pre porovnávanie 
tohto faktu nám tu poslúžil Berlioz, kto
r ého- orchester Ziihral ako prídavok pred· 
chádzajúci večer. Vitalita dirigenta i ten
t oraz výrazne excelovala, no v porovnani 
s predchádzajúcim dňom t ent or az ju väč
šmi vyžadovala súhra, intonácia i zvukové 
kvality orchestra. Zrejme skladba v plnej 
miere zodpovedala prck vapujúcemu ro
m ánskemu temperamentu dir igenta. 

Naproti tomu Dutilleux sa mi zdal v dô
sle dku dirigentovho naturelu inklinujúce
ho k plnokrvnosti a k plnozvučnosti uk
rátený o filozofickú kontemplativnosť svo
j ej sadzby, ktorej by beli viac vyh ovovali 
pastelovejšie farby a väčš! dôraz na zvu-

k ové finesy. Métaboles r>rezrádzajú skla
dateľa syntetika, ktorý však na rozdie l od 
Roussela (baletná suita) dokáže osobitým 
spôsobom pretaviť a využiť množstvo aj 
nových výrazových prostriedkov a súčas
ne dať svojej skladbe pun c muzikantsk ej 
spontánnosti a vrúcností meditatívneho 
charakteru. Jednotlivé úseky diela sú 
stručné, výrazne kontrastu jú· Môžeme 
preto usudzovať, že drobnokresbový p o
hľad by bol výstižnejšie podal ich atmo
sféru. 

Predohra k Lalov:ej opere, ktorá odznela 
u nás, myslím, po prvý raz, zaujala svo
jím exotickým koloritom a romantickým 
vzletom. Obzvlášť sa žiada spomenúť vy
nikajúci kul.tivovaný, hlboko zažitý výkon 
mladého k oncertného m ajstra skupiny 
violončiel v sóle. Vlado Cížik 

25. a 26. mája .K<mcert Slovenskej f ilharmónie, spoluúčbnkaval Spevácky sbo•r SF (sbor , 
majster J. M. Dobrodinský) . Sólisti: Pnina Salzman (Izrael) - kbvír, Bohuš Hanák (só
li sta opery SND) , bas. Program: Dezider Kard oš: S. symfónia op. 37; P. l. Čajkovskij: Kon
cert pre k lavír a orchester b mol; Dmitrij šostakovič: Porprava Stc 1Jiku Razi.na, .poéma 
op. 119. 

Dramaturgicky rozmanitý, takmer rre
súrodý záverečný !wncert iba dovŕšil lí
niu celého festivalu. Ovzdušiu záverečného 
festivalového k oncertu najviac odpovedalo 
u vedenie Kar došovej sym fónie, ktorú mô
ž eme považovať za n80zaj reprezentatívne 
dielo. Ako s me už konštatovali pri pre
miére, vnáša táto symfónia svojou pomer
n ou stručnosťou a sústt·edenosťou, vyhro
tením kontrastov na malých plochách do 
Kardošovej hudobnej reči nový sympatic
k ý tón. LadisJay Slovák sa tiež usiloval 
ti.eto kvality vo s vojej interpretácii zdô
vodniť: veľmi sugest!vne sa mu to poda
rilo najmä v prvých dvoch častiach. 
ČajkO·vského k lavírny koncert L rr.ol, 

skladba všeobecne známa, bol prekvape
nlm v podaní talentovanej izraelskej só
listky P.niny Salzman, ktorä u divila najmä' 
mohutnou zvučnosťou tónu (v introdukcii 
dokonca preexponovanou na úkor tema
tickej zložky v orchestri). I keď miestami 
túto zvučnosť umocňovala i diskutabilne 
použitým pedálom. predsa presvedčila vý-
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stavbou konc ertu ako celku: z každého 
kont rastu vedela urvbiť drámu, pričom 
správne odhadla intenzitu vzhľadom na 
štý.J. Dokázala tak udržať pozornosť poslu
cháčov počas celej rozsiahlej skladby. 
žiaľ, prídavkom (Chopin: Valčík op. 70 
č. l) t akmer znehodnotila priaznivý do
jem. Je P'rekvapuj úce, koľko umeleck ého 
nevkusu tu p~:ejavila: j e j rubáta v s tred
n e j časti presahovali únosnú mier u a cel 
kom zotreli rytmicl;{ý obraz skladby! 

Uvedenie jedného z posledných šosta
kovičových diel - poémy Poprava Stenku 
Razina pre bas, skor a orchester (na Jev
tušenkov text) treba uvítať ako možnosť 
na oboznámenie poslucháčov s novou 
skladbou. J ej zaradenie ako vrchol záve
rečného koncertu BHS j e však precene
.nlm- Skladba je invenč:te dosť jednotvárna, 
v skladat·eľovom vývine neprináša nič no
vého a l'J.emá člm zauj ať. Jej nadnest>ný 
p átos je dnešnému triezvemu mysleniu 
cudzí. Dirigent t ent o pátos ešte zdôraznil 
udržiavaním zvukovej hladiny s kladby 

(okrem strednej časti) stále takmer na 
úrovni maxima, z ktorého boli možné iba 
málo badateľné výkyvy. Ľutuj em n ajma 
sbor, ktorý sice dokázal, že má drvivé for
te (a v strednej časti i širokú dynamickú 
škálu) , čo je však známe, a preto škoda, 
že na viac n emal príležitosť. Hanákov 
prednes sólového pa-rtu vychádzal plne 
z výrazovej bázy skladby a pohyboval sa 
v patetickej rovine. Aj on mal možnosť 
ukázať mohutnosť svojho f ondu, no tak
mer nič viac. 

KOMORNÉ KONCERTY 

A tak, ak sme v úvode konštatovali ne
spokojnosť s provincionálnymi názormi na 
bratislavský hudobný festival, z ktorých 
tohoročná koncepcia BHS vychád?:ala, ne~ 
ostáva, než konštatovať, že i záver ma.! tú
t o líniu (k torú našťastie niektoré konc_er:; 
ty trocha narušili) a t eda n ašu, nespokoj
nosť iba umocnil. Je zrejmé nemožné, aby 
záverečný koncert mohcl mať úroveň špi~~ 
ko·vých koncertov, napr. prvého· koncertu 
Leningradskej filharmónie. čo keby t á bo· 
la uzatvárala festival ? Juraj Pospišil 

Absolvovali sme v poradi už tret í ročník BHS. Ich koncepcia, termín, časové rozpät.' e 
i dramaturgická náplň sa akosi ešte staie· nevedia vymaniť zo štádia hľadania, dospieť 
k ustáleniu svojského profilu a z roka na rok sa menia tak zásadne, až to t emer vzbu
dzuje dojem tápavého mantinelizmu. V súvislosti s tým vyústil t ento vývoj v roku 1967 
v citeľnú zmenu pomeru čiselného zastúpenie k0morných k<mcertov v prospech symfo
nických podujati. Usudzujeme, že organizátori festivalu k tomut o kroku dospeli na zá
klade snahy po ekonomickom efekte v dôsledku poznania priemernej návštevnost i po
dujatí komorných cyklov počas predchádzajúcich festivalov i bežných koncertov s ezóny 
(a to niel·e;n tejto) . V relácii s vlaňajším a prvým ročníkom BHS podcenili však súčasne 
skutočnosť, že umelecká úroveň výkonov i dramaturgická náplň práve komorných p::>
dujatí tvorili vtedy svojou závažnosťou chrbtovú kosť festivalu-

Ak nepočltame vystúpenie benátskeho súboru a koncert SKO, kt oré odzneli v abo
nentn~'Ch cykloch SF, po vypadnutr pôvodne plánovaného matiné Slovenského kvarteta 
sa poče~ p odujatí komor1ného charakteru scvrkol iba na tri , 9k máme byť úprimní, 
vlastne ~ba na dva výkony hodny festivalovej úrovn!3. čo je oproti vJaňajším dvom cyk
lnm po styroch konce·rtoch i s n adplánmi predsa len pr imálo! 

30. aprí'a 1966. Zrkadlová sieň Star ej radnice . Klavírny r e cit á! Líd ie Grychto~owny (Poľ
sko) . Program: Fra-nz Schubert: lm.promptu B dur , op. 142, č. 3. Rober t Schumann: Va
riácie A BEGG, aop. l, Kar.neva!, op. 9, Fryderi:k Chop~n: Va!éík As dur, op. 34, č. l . Kar ol 
-~zy.';!anowsld : Var iácie b mo!. op. 3, Franz Liszt: K oncertné etudy : šumenie lesa, Vyčí
name škrzatko.v, Xll. uhorská rarpsódia, Maurice Ravel: A lborado del grazioso; príd avok: 
Fryde.rik Cho1pin: Nocturno, o•p. post.h. 

Toto podujat ie, hoci začlenené do rámc8J 
BHS, bolo fakticky posledným z III. cyklu 
komorných koncet·tov. Túto skutočnosť 
potvrdzovala j ednak priemerná úroveň, 
zodpovedajúca skôr bežnému sezónnemu 
r ecitálu, a t iež - a to j e azda i podstat
nejšie - dramaturgická línia programu 
zameraná t emer výlučne na majstrov .ro
mant izmu. 

Meno L. Grychtolowny nie je bratislav
ským .návštevníkom koncertov celk om ne 
známe. Totiž práve pred desiat imi rokmi 
hosťovala so SF pod Bílkovcu taktc•vkou 
ako sólistka Chopinovho koncertu e mol. 
Toto vystúpenie vtedy ešte mladučkej 
umelkyne upútalo kritiku vrúcnym poetíic
kým stvárnením kantabi!.ných partii, no 
zároveň poukazovalo na obmedzené tech
nické možnosti, zavinené malým rozpätím 

ruky. Odvt edy je j umenie sice vyzrelo ešte 
k uvoľnenejšiemu, bezprostrednejš iemu 
prejavu, k väčšej t echnickej istote, širšej 
dynamicko·výrazovej palete, no technické 
zábrany jej predsa do určitej miery zo
stali. 

Jej interpretáciu charakterizuje zanie
tenie a intenzívna hudobnosť prejavu, 
ktoré však uplatňuje s väčším úspe
chom v miniatúrach eko na väčších plo
chách. Táto črta reprodukcie pramení nie
len z umeleckého naturelu, ale diktujú ho 
sčasti aj technické dispozicie pianistky. 
Snaha o intonačne čistú a dynamicky vy
stupňovanú hru núti Grychtolownu potom, 
i keď pomerne s dosť výrazným umelec
kým nábojom, ale predsa len spomaľovať 
najmä v akordicky kc.-mpaktných gradač
ných vrcholoch skladieb, ktorým navyše 
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chýba i zvuková kvalita úderu. úroveň jej 
podania znižoval ďalej nedostatok ume
leckej rozvahy, čo sa prejavovalo v ne
dôsledne kontrolovanej a príliš pop•lste
nej uzde t emperamentu najmä pri vorbe 
temp, ktoré často presahovali technické 
možnosti klaviristky. Vzrastal tým. počet 
intonačných kazov, zvyšovalo sa rozma
závanie hudobnej faktúry a prezierala sa 
spústa drobnokresbových detailov (rýchle 
variäcie v Schumannovi. niektoré partie 
Karnevalu a predovšetkým Lisztove kon
certné etudy). 
úroveň podania jednotlivých skladieb 

spočívala potom v tom, v akom pomere sa 
tieto degradujúce momenty na interpre
tácii zúčastňovali. Tck úv:odný Schubert 
vďaka prUišnému presentimentalizovaniu, 
voľbou priam impresionisticky zahmlenej 
dya1amiky utrpel azda najviac, i keď tu 
sotva možno hovoriť o technických príči
nách rozkúskovanosti· S menšími výhrada_ 
mi pokladám z prvej polovice recitál \.\ za 

najvydarenejší rozsiahly Karneval, kde sa 
Grychtolowne podarilo rozohrať množstvo 
n äladových odtienkov s hýriacim bohat
stvom reprodukčnej fantázje. 

Chopinov Valčík utrpel zas prevažne 
bravúrnym, virtuóznym poňatím a n e
únos ným agogickým villenim. Po Karneva_ 
Ie ďalším z kladov jej vystúpenia bolo dy
namicky pestré, stavebne logické, výrazo
vo bohaté podanie Szymanowského. Ro
mantický pätos, eleganciu, brilantnú tech
niku, žiaľ, s tendenciou k príliš virtuózne
mu tempu na úkor plastiky charakterizuje 
podanie miestami pribombastickej Liszta
vej Rapsódie. Ravel zaujal rytmickou pre
gnantno.sťou a temperamentným švihom. 
Zvláštne uznanie treba vysloviť prídavku, 
ktorý zásluhou veľkej dávky jemného pc
etizmu, premyslene kultivovaného· úderu 
a nadýchnutých pavučinových ozdôb ozna
čujem za najvydarenejšiu interpretáciu 
jej vystúpenia. 

7. mája: Koncert kounorného združenia Musica .viva pragensis. Dirif!ent: Zbyn~k .Vos~Ťák, 
umelecký rvedúci: Marek Kopelent. Program: Anuxd SchOn.berg: Su~ta pr~ klavlT, ~~a~met, 
1'/UJlý f!clari,net, bas-klarinet, husle, v ioiu a rvioZončeZo, op. 29. Jan Rychlzk: Re:lazum.z ~re 
flaut.u fagot a klarinet. Zbynek Vos-Hák: Afekty. Marefk Jfupele.nt: Hudba pre fPUJtich 
(flaut~, klari n&, fagot, violu a klavír). Ladislav Kupkovič:.,.. - ...... " .pre tagot. Ed.gar 
Varése: Octanclre. Očinkovali: Josef Mokro§ (flauta), JuraJ Kantak (hoboJ) , dr. Mtlan 
Kost.ohryz, Jiŕí Koukl (klartnet ) , Oto Slapák (basklarbnet ), Rudolf Kom.oro·us (fagot), 
_.<\lois Coček (lesný roh). Jaroslav Miéánik (trúbka), Miroslav St.indl (pozauna). Bohuslc!JV 
Purger (husle). Pavel Janda (viola), Jan Sirc (violončelo). JiŤÍ Bach (komrabas) . Arnošt 
Wilde (klavír). 

Odkedy komo!I'né podujatia pri jali za 
stánok Zrkadlovú sieň, nepočuli sme na 
koncertnom pódiu bratislavskú Hudbu 
dneška ani napriek nesporným úspechom 
v zahraničí. V tomto ročníku BHS bol to 
jediný domáci súbo·r. s vystúpením ktoré
ho v relácii s vlaňajškom festivalový vý
bor nepočítal. Namiesto toho sme privítali 
pražské komorné združenie s podobným 
zameraním ako Hudba dneška, no menšie
ho obsadenia. Pokiaľ ide o zaradenie t er
m lnu v priebehu BHS a v závislosti s ním 
i o návštevnosť tahto podujatia, zopakova
la sa vlaňajšia situácia s Novákovcami. 
Koncert Musicae viva pragensis tak isto 
odznel v predvečer dvojsvíatkov, ktoré 
množstvo· prípadných návštevníkov využí
va na vycestovanie mimo Bratislavy. Ke
možno sa teda čudovať, že Zrkadlová sieň 
zívala prázdnotou za prítomnosti sot va 
päťdesiatich divákov. Najviac však zará
žala neúčasť mladej a strednej generácie 
skladate-ľov, ktorí sa hlásia k prívržencom 
a milovníkom avantgardy. 
Hosťujúci súbor sa skladá z vynikajú

cich pražských sólistov so znamenitou 
technickou vyspelosťou, s vynikajúcou in
tonáciou, so zmyslom pre bohato odtieňo-
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. vané zvukové spektrum, pre súhru a vy
rovnano,sť .l{Omorného zvuku. Umelecké za
nietenie a inteligencia hráčov sú tým naj
lepš!m predpokladom na splnenie náročnej 
úlohy propagátorov výbojov hudobn ej 
avantgardy· Interpretačný tvar skladieb. 
aký toto združenie servíruje svojím po
slucháčom, nie je výsledkom náhody, a le 
intenzívneho premýšľania, s kúšania: má 
preto pri súčasne priehľadnej faktúre lo
giku; stavebné napätie a pulz. 

Suita op. 29. zaujíma u Schonberga oso
bité postavenie. Vznikla v prvej fáze jeho 
poslednej - tretej a súčasne najdlhšej 
tvorivej periódy. Je tak jedným z prvých 
d iel, ktoré slúžili na aplikáciu, rozvíjanie 
a demonštrovanie životnosti vtedy novej 
skladobnej metódy - dodekafónie. Autor 
tu prisne rešpektuje pravidlá ním vytvo
rené systému a dosahuje tak stmelenosť 
hudobného prúdu, ktorý sa stretol u obe>
censtva zásluhou vynikajúcich interpre
tačných kvalit súboru a predovšetkým 
strhujúceho poňatia dirigenta s pomerne 
vrelým prijatím. Rychlík zaujal vďaka sú-· 
borll výrazn~ muzikálnym prejavom. reš
pektujúcim pre{lnantnosť rytmickej varia
bility a účinným podčiarkovávaním pohy-: 

bových i timbrových kontrastov. Skutoč
nosť, že Afekty s častým využívanlm tzv. 
antitónov (zvuky vyludzované na chrbte 
kobylky, údery ma ozvučnú dosku nástro
jov a pod.) si Vosti'ák oddirigoval ako au
tor sám, bolo citiť vo vynikajúcej zvuko-
vej podobe, v technickej pripravenosti 
i v precíznom rešpektovani pokynov diri-

genta. Komorný charakter Kopelenta za
u jal menej pomerne jednotvárnym e-xpo
novaním zvukových kombinácii čo do tem· 
pa i čo do dynamiky. O účelné vyznenie 
Kupkoviča sa nemalou mierou zaslúžil 
zvukove kul tivovaný, rozväžny a technic
ky vynikajúd fagotista R. Komorous. 

15. mája: Piesňový re-citál. Bruce Abe<. barytón (USA); pri ~l(JJ!)íri Hansachim Schiller 
(NDR). Pr.ogram: Franz Schuber.t: 5 piesní z rozliČln.ých cyklov, Johatmes Brahms: 5 pies
ní z roz.ličný.ch cyklo.v, Norman del lo Joio: MilJ. Doors, Th,ere is a Lady sweet and kind, 
Arnthony StriNco: Cantic-le to ApoUo, Daviďs Hanp, '3 Far Eastern Poems. Francis Paulenc: 
Le Bestiaire - cyklus piesní, Hermann Rerutter: Spanischer Tote:ntam. . Príá.cwky: Te· 
.zemťlnn: 2 piesne. Richard Strauss: Die Nacht. 

Vzostupná tendencia komorných kon
certov na festivale zásluhou dobrého "na
časovania" týmto recitálom dosiahla zenit 
a súčasne i zakončenie. Umelecké osob
nosť jedi.:nečného amerického barytonistu 
zvádza k superlatívom vytrženia, pretože 
je k ong.!omerátom vynikajúceho nadania, 
vytrvalosti, skvelej hudobnosti, nevyčer
pateľnej priehršte všetkých potrebných 
odtieňov farby a s ily, imponujúceho pC'
koja a sústredenia, dokonalého technické
ho ovládania, vysokej inteligencie, vzácne
ho vkusu a slohového cltenia. Ideálna rov
nováha všetkých týchto vlastnosti nás bez 
zveličovania oprávňuje vyhlásiť, že muž
ského interpreta piesi'íového repertoáru 
takého formátu sme v Bratislave v obdobi 
posledných desiatich rokov ve-ru nepočuli! 

Svojím hlboko zažitým , vzácne kultivo
vaným, vrúcnym prejavom vie Abel nena
podobit~ľne navodiť atmosféru a plne za
mestnať vnímavosť svojho· poslucháča. Nie 
div! Je totiž dvojnásobným laureátom sú· 
ťaže o cenu Enrica Carusa na Jt:!:lliard 
School of Music v New Yorku, je nosite
ľom II. ceny mozartovsk<:)j súťaže vo Viedl_ 
ni a l. ceny v súťaží m ladých spevákov 
v ženeve. R. 1964 si vybojoval I. cenu na 
Bachovskej súťaži v Lipsku a zvláštnu ce
nu na Medzinárodnej hudobnej súťaži 
v Mníchove. Tieto medzinärodné skúsenos_ 
ti a triumfy ho na k on certnom pódiu pri 
všetkej disciplíne vedú k takej uvoľnenos
ti a bezprostrednosti, akoby preňho vôbec 
neexistovali problémy najjemnejškh od
tienkov, diktovaný.ch skladateľom v kto
rejkoľvek polohe hlasu. Ťažká, priam ne
možná bo!a by akákoľvek snaha po zhie
rarchizovaní interpretačnej úrovne jed
notlivých štýlov či ná ladových oblasti. Ten
to spevák j e totiž rovnako strhujúci, vše-· 
stranný, objavuje nefušené krásy pri re-· 
produkcii ktoréhokoľvek skladateľa, pre
tože bohatstva jeho tvorivej fantázie je 
skutočne bez hraníc· Zvlášť s.a žiada' vy-' 
zdvihnúť prirodzené a skromné vys tupova-

nie, radosť z úspechu i z tvocrivej činnos
ti, ktoxá pôsobila na· divákov tak s ugest!v:_ 
ne. 

K všetkým týmto ~uperlatlvnym epite
tám· sa žiada pridať i ďalšie - uznanie 
dramaturgii recitálu, ktorá jednak doku
mentovala Abelovu štýlovú mnohostran
nosť a súčasne potvrdila známe pravidlo, 
že kto vie takým vynikajúcim spôsobom 
reprodukovať tradičný k lasický repertoár. 
býva obyčajne aj povolaným a predurče
ným na vynikajúcu propagáciu moderny. 
Z tejto oblasti si spevák vybral tvorbu 
amerických skladateľ.::v (dello Joia - istý 
čas Hindemithovho žiaka, a mladšieho A. 
Strilku), Poulenca, ktorého cyklus j e 
v origináli napísaný pre spevný hlas, 3 
dychové nástroje a sláčikové kvarteto (na 
koncerte odznel iba s k•lavlrnym sprievo
dom). Program uzatváral piesňový cyklus 
II. Reuttera. prof. stuttgartske.i vysokej 
hudobnej školy, u ktorého Abel istý čas 
študoval. Spevák tu využiJ, prlležitosť 
skvele demonštrovat jedinečný rytmický 
cit, skvelú intonáciu a jednotu drobno·
kresby sa schopnosťou vytvárať účinné 
kontrastné málady. Všetky skladby ~vojho 
repertoáru spieval Abel, prirodzene, v ori
gináli (v nemčine, angličtine, francúzšti
ne). 

údu na speváka musíme rozmnožiť 
i o chváll,l na jeho partnera - prof. kla
virnej hry na Vysokej hudobnej škole 
v Lipsku - H. Schillera. Zriedkavo vidíme 
na koncertnom pódiu, že vy.nikajúce ume
nie speváka. vyvažuje a podčiarkuje tak 
ideálne', dôstojne, zvukove priam maj 
strovsky kultivovane (najmä v poetických 
piesňach) muzikantsky a fantáziou tak 
hýriaci klavírny sprievod. Majstrovstvo 
tvorivého procesu obidvoch umelcov sa 
ideálne doplňovalo a ptipravHo obecen
stvu zážitok, ktorý sa nadlho vryl. do pa
mäti všetkých prítomných. 

Vlado čížik 
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PRísruo· PERSPEKTfVY 
Košická hudobná jar 1967 

Tromi veľkokoncertami orchestra a spe-
váckeho sboru Slovenskej filharmónie 
v dňoch 1·, 3. a 5. júna v Košiciach sa 
v Dome umenia v ozaj slávnostnom rámci 
ukončila XII. košická hudobná jar. Zájazd 
Slovenskej filharmónie na východné Slo
vensko znamenal realizáciu už vlani dané
ho prísľubu vedenia SF a súčasne ukázal, 
ako možno vyvolať ~lávnostnosť hudob-
ných festivalov v našich mest ách. Tento 
moment treba vyzdvihnúť najmä preto. že 
už tradične poriadané jarné koncertné 
cykly v našich mestá~h nahradzujú vla!:t
ne celoročnú koncertnú sezónu a aj v svo_ 
jom pri€behu stoja pred vP-ľkým nebezpe
čenstvom šedivosti, priemernosti, každo
dennosti. XII. košická hudobná jar by tiež 
bola celkove zaznamenala ďalší pokles po
pularity tohto tradičného košického fest ' 
valu, keby posledných päť dní n eb<JUo v ň')m 
znamenalo to výnimočné, to nie každoden
né, to slávnostné. A nebojím sa povedať, 
že práve záver XII. košickej hudobnej ja· 
ri znamená veľkú udalosť v doteraz pozna
ných, takmer 200-ročných dejinách kon
certného života Košíc. Veď Mozartovo Re
quiem dokázateľne nezaznelo v Košiciach 
za posledn~·ch 150 rokov ani raz (zatiaľ 
máme jedinú zprávu o jeho uvedení v Ko

. š iciach pred rokom 1819), Verd iho Re-
quiem a D. šostakovičova vokálnosymfo
nické dielo Poprava Stenku Razina zazne 
li v Košiciach po prvý raz. Význa~om sa 
tejter veľkej koncertnej udalosti v Koši'
ciach približuje po roku 1945 nezabudnu
teľné predvedenie Beethovenovej Devia
tej, tiež v podaní orchestra a sboru Slo
venskej filharmónie potl taktovkou Václa
va Talicha reku 1952 Viem, že zájazd SF 
na východné Slovensko znamenal veľké 
ekonomické a ľudské obete. Ale neboli to 
obete ani márne ani n ie nepotrebné: SF 
opäť ukázala, že patrí nielen Bratislave a 
zahraničiu, ale aj Ko-šiciam a celému vý
chodnému Slovensku. 

Po tomto úvode sa ani nepatr! kritic 
kým drobnohľadom rozoberať m enšie za
kol!sania a nedostati<Y vo výkonoch . Diri
gent Ladislav Slovák nás opäť pr:.>svedčil 
svojim mimoriadnym zmyslom pre dyna
mickú výstavbu veľkých diel hudby 20· 
storočia i z obdobia romantizmu. šostako-
vičova kantáta oPprava Stenku Razima sí
ce neznamená po sťránke výrazových pro-
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striedkov to· najnovšie v európskej hudbe, 
ale aktualizovaný príbeh Stenku Razin,a 
v prebásnení J . Jevtušenka našiel plnú 
odo·zvu v srdciach a mysliach košických 
poslucháčov. Veď išlo o význam hrdinstva 
v dávnych i nedávnych časoch pre obro
denie dnešného človek!!. A práve túto ka
tarziu sovietskeho a snáď i nášho človeka 
nebolo možno vyjadriť ináč, ako to urob:! 
D. šostakovič. Práve táto skladba sa najviac 
priblížila k základnej myšlienke XII. KHJ , 
venovan~j 50. výročiu VOSR. Sólista Bohuš 
Hanák dramatickým poňatím svojho partu 
pribl!žil myšlienky tohto diela širokému 
poslucháčstvu. Na tom istom komcerte l. 
j úna 1967 orchester SF zahra.! V. symfóniu 
D. Kardoša, Beethove:1ovu p-r edohru Eg
m ont (ako dodatok) a J. Haydnov Koncert 
G dur pre husle a orchester so sólistom 
Milanom Bauerom· 

Vyvrchclením výkonu dirigenta L. Slo
váka, orchestra a sboru SF bolo bez pre·
stávky uvedené Verdiho Requiem 5. júna 
1967 (Sólisti: Anna ~art voňavá, Yveta 
Czihalová, Ivo Židek, Andrej Malashov
ský). Tak mohutne a veľkolene nevvznelo 
doteraz ešte ani jedno d:do v k ošickom 
Dome umenia. 

Mozartova Requiem (so sólistami Annou 
Martvoňovou. Ľubou Baricovou, Jii'ím Zá
hradníčkom a Reném Tučekom) pod tak
t ovkou Ľudovíta Rajtera 3. júna 19ô7 v ni
čom nezaostaio medzi oboma vokálnosym
fonickými koncertmi v Košiciach. Akékoľ
vek porovnávanie Moza.-tovej a Verdiho 
smútočnej omše po stránke myšlienkovej 
a kompozičnej je práve také neplodné ako 
porovnávanie ich interpretácie v p odani 
toho istého telesa s dvoma najvýznamnej
šími s lovenskými dirigentmi. Pred Mozar
tovým Requiem zaznl2<la jeho Symfónia g 
mol, KZ 550, ktorej najmä druhá a tretia 
časť osobitným poňatím tempa a niekto
rých rytmických figúr môže vyvolať urči
tú polemiku. (Orchester SF práve s t outo 
symfóniou s Haydnovým husľovým kon..: 
certom a Beethovenovou predohrou Eg
mont mal vystúpenie 31. mája 1967 v Pre
šove a 2. júna v Humennom - dirigoval 
Ľudovít Rajter. Spevácky sbor SF so svo·
jím sbormajstrom J . M. Dobrodinským 
koncertne vystúpil so slávnymi opernými 
sbormi 2. júna 1967 v Michalovciach a 8· 
júna 1967 v Poprade.) 

KOŠICKÝ. ROZHLASOVÝ ORCHESTER 

mal v rámci KHJ dva koncerty s hostu
júcimi dirigentami. V otváracom koncer
te 26. apríla 1967 uviedol s juhoslovanským 
dirigentom Kirilom Spiro.vským Passacug
liu bulharského skladateľa V. Nikolovské
ho, Beethovenovu IH. symfóniu Es dur 
Eroicu a J. Haydnovi pripisovaný koncert 
D dur pre violončelo a orchester. Výkon 
dirigenta ani orchestra neprevýšil prie- · 
merný výkon tohto dom~ceho telesa s do· 
mácimi dirigentmi. Namiesto programo
vaného mladého sloven,<>kého violončelistu 
Petra šochmana hr al só!ový part v Hayd
novom koncerte profesor Bohuš Heran 
(Brno) a pravdepodobne pre značnú indi
spozíciu a snáď aj ;né okolnosti svojím 
výkonom ostal veľa d;žn ý svojmu menu 
popredného československého violončelis
tu. Svoje sólové dodatky - Zd. Zouha r: 
Preludium a Ep!Jog - zahr al však vynika
j úco- - Ani ďalš!em\1 hosťujú::emu diri
gentovi Bohumilovi Berkovi (Teplice) sa 
na koncert:) s KRO 10. mája 1957 neda
rilo. Čajkovského V. symfónia e mol vy
znela tak, akoby v tempách dochádzalo 
medzi ním a orchestrom k Jledorozume
n 'am, čo malo za následok nepresmi. a ne
čiztú hru. Ani Cikkerove Spomienky v je
ho podar.l nepresvedčil.i - chýbal im ty
pický cikkercvský 1erv. Serenáda C dur 
P. J. Vejvanovského znamenala obohate
nie repertoáru. (KRO s d irigentom KirHom 
Spircvským vystúpil ;:j v Poprade 27. ap
,ríla a s dirigentom Bohumilom Berkom 
v Michalovciach 5. méja 1967 s tým istým 
programom ako v Košiciach. Je veľavrav
né, že ani jed en z týchto koncertov ne
vdznel v Pr~sove ') 

DVAJA ZAHRANIČNI SOLISTI 

na KH J znamenali jediné dva recitálv. Ne
môžeme sa zbaviť dojmu, ~ je toť m ?..lo 
na taký významný hudobný festival, ako 
KH J už je. hoci i naďalej som toho názo
ru, že zameranie KHJ na koncerty symfo
nickej hudby je nevyhnutné. Možno, že 
t ieto dva recit ály znamenajú podľa mňa 
málo najmä preto, že ich sólisti príliš ne
rozvírili !lladinu košického hudobného obe
censtva- Toto konštatovanie je možno ne
spravodlivé, najmä v prípade poľskej kla
viristky Lidie Gry<:htolowny. (V Koši
ciach 3. mája, v Prešove 4. mája a v Hu
mennom 5. mája 1967). Jej klaviristický 
náročný program a z neho najmä prvá 
časť s R. Schumannovým Karnevalom vy
volal !Jrotichodné názory pri hodnoteni 
jej umeleckého výkonu; Mňa osobne veľ
mi zaujala svojim poňatím Karnevalu aj 
s funkčne poňatými r uba.tami a s prísnou 

až klasicizujúcou výstavbou F. Schuber
tovho Impromptu B dur, op- 142, číslo 3: 
V druhej časti programu odzneli F. Cho
pinov Valčík A dur op. 34, č. l. a Noc
turno cis mol, K. Szymanowského Variá
cie b mol, op. 3, M. Ravelova Alborada del 
grazioso, F. Lisztova Uhorská rapsódia č. 
12 a koncertná etuda šumenie lesa. L. 
Grychtolowna sa predstavila v Košiciach 
ako umelecky citiaca osobnosť so zmyslom 
pre výstavbu každého interpretovanéh o 
diela. 

Organista Alf Linde1· sa predstavil ako 
skutočný chladnokrvný Švéd s veľkými 
skúsenosťami kostolného organistu. Jeho 
hru celkove charakterizuje veľký kľud, 
málo vzru-chu, ale i málo pestrá registrá
cia. V skladbách D. Buxtehudeho (Prelú
d!mn a fúga, Canzona G dur, Canzonet ta 
g mJI, Ca,nzonetta C dur, Toccata a fúga 
F dur ) podal veľmi vyrovnaný výkon- Fa
r~bnosťou, až n aivitou prekvapil v Pasto
rele J. S. Bacha, kým Prelúdium a fúga a 
m ol si žiadali viac dynamickej výstavby. 
Skladby švédskych skladateľov ( J . H. Ro
man: Sinfonia da chiesa D dur, o. Lind
berg: Stará švédska melódia a Variácie na 
r.tarý švédsky chorál, H. Rosenberg: Aria 
pastorale a Toccata c mol) boli miestami 
zd[havé a seversky chladné. Koncert bol 
v evanjeli·ckom kostole 24. mája 1967 a 
te~hnické nedostatky organa opäť pozna
čili výkon umelca. (Alf Linder koncerto
val s približne tým istým programom Hj 
v Prešove 25. mája 1967). 

Novákovo kvarteto (Praha) je v Koši
ciach u ž dostatočne známe a svojím kon
certom 17. mája 1967 znova presvedčilo ko
šických fanúškov o sVOJich vysokých kva
litách. Tak Mozartovo sláčikov'e kvarteto 
G dur (KZ 387), ako aj M· Ravdovo Sláči
kove kvarteto F dur, bolo skutočnou ume
l·eckou pochúťkou. Ale aj sláčikové kvar
tetá súčasných českých skladateľov Marka 
Kopelenta (Kvarteto č. 3 z roku 1963) a 
Jana Kapra (Kvarteto č. 7) v ich podaní 

. ukázali, že ani najmodernejšie výrazové 
prostriedky v invenčných skladbách na
šich skladateľov a v podaní vynikajúdch 
interpretov nemusia vyvolávať odpor dneš
ného posluéháča. Kvôli pravde treba uviesť 
že Kopelentove kvarteto svojou konc!z: 
nosťou i údernosťou nuvýc:h výrazových 
prostriedkov malo väčšl ohlas ako kvar
teto J . Kapra. 

PO ORGANIZAČNE) STRANKE 

by sa na koniec tohoročnej koncertnej se
zóny a najmä XII. KHJ dalo povedať: ko
niec dobrý, vš~tko dobré. Záverečné kon
certy SF prebiehali pred vypredanou,. ba 
preplnenou koncertnou sálou Domu ume-
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nia. Jednotlivé k oncerty okrem organové
ho koncertu A. Lindera v evanjelickom 
kostole a záverečných koncertov SF boli 
menej navštívené, ako by sme si t o mohli 
priať. To sú medzery v s ústavnosti a kva· 
Íite organizačnej práce na poli k Oillcertov 
vážnej hudby. Veď nebyť vyvrcholenia 
koncertnej sezóny a KHJ. m ohlo by sme 
koncertnú sezónu 1966167 v Koš iciach oz
načiť za ~rízovú práve po organizačn~j 
str ánke. A to nielen pr€ odraz ekonomic
kého tlaku , ale aj pre kvaiitu pracovníkov 
PKO. 

Zásluhy ·na organizačných výsledkoch 
jarných hudobných festivalov majú aj pra_ 
covnici Krajsk ého podniku pre film, kon
certy a estrády v Košiciach a Koncertná a 
divadelná kancelária v Bratislave· Keď pri
počítame k tomu aj zásluhy osvetových 
pracovnikov v j ednotlivých mestách, mô
žeme pochopiť radustnú skutočnosť, že 
tohto roku bola v Prešove už IX. hudobná 
~ar, v Humennom VL v Soišsk ej Novej 
Vsi V., v Michalovdach V., v Trebišove III . 
a v Poprade I. hudobná je.<·. Tieto hudohné 
festivaly sa programm~e dosť podstatne ll
šili od Košickej hudobnej jari. V Prešove 
okrem už spomtnaných košických konc'2r
tov vystú!)il 6. apríla 1967 Košický r ozhla
sový orchester s dirigentom Vojtechom 
Adamcom (sólista A. Tauer, NSR), v Boc
cheriniho koncerte B dur a ·18. má.ia 1967 
bol vokálny koncert sólistov SND Z. Fre
šcvej-Hudcovej, J. Oniščenku a J. Zahrad
níčka (pri klavír i Ľ. Marcinger). S t ým 
istým programom vystúpili 4. mája 1967 
v Sp. Novej Vsi a v Humennom vystúpil 
23. apríla 1967 Slovenský k omorný orche
ster (v Trebišove 22. apríla 1967), 12. m á
ja 1967 mali· tam koncert s9listi SND M. 
K'šoňová-Hubová a J. Oniščenko (pri kla
v:ri S. Macudzinská) a 19. mája 1967 mal 
tam husľo·vý r ecitál D. Bravni.čar. V Spiš
skej Novej Vsi koncertovali 20. apr!Ja 67 
Ivan Sokol (organ) a Ani]ela Janúšková 
(spev), 25. mája 1967 mal tam husľový 
red t ál P. Farkaš s klavírnym sprievodom 
M· Starostu (ten istý program odznel 26. 
mája 1967 v Michalovciach) a 7. júna 1967 
bol klavírny recitál K. Havllkovej. V Mi
chalovciach uviedlo ŠD z Košíc 5. m 'íja 
1967 Smetannvu operu Predaná nevesta. 
V Tr~bišove mal .20. m ája 1967 'ľecitál mla
dý slovenský huslista Peter Michali ~"'a 
s klavírnym sprievodom M. Starostu. 17.. 
j úna 1957 prierez G. P ucciniho operou Ma
dame Butterfly v podaní sólistov ŠD z Ko
šíc (ten istv program 12. mäja 1967 v Po
prade). Celkove tedn odznelo na východ
nom Slovensku 33 koncertov vážnej hudby 
v rozpätí šiestych týždňov. Viem, koľko 
svedomitej práce to znamená, ale viem , 
koľko umeleckých hodnôt takto nachádza 
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svojho adresáta. Preto by som bola rada. 
keby sme k takej a ešte trocha boha tšej 
bilancii mohli v budúcnost i pristupovať 
ako k bilancii n ormAinej koncertnej se
zóny· A potom by naše hudobné festivaly 
znamenali to slávnostné, to veľkolepé, nie 
to každodenn é. 

Már ia Potemrová 

PRAŽSKÁ 
JAR 
1967 

Tohoročný medzinárodný hudobný festi
val Pražská jar sa očkával s najväčšími 
nádejami, preto·že sľuboval veľa skvelých 
zážitkov v oblasti zahraničných h ostí. Sľu
boval a j množstvo koncertov ako každý 
rok. Bolo ich 55 a paralelne s nimi sa us 
kutočnilo 28 operných predstaven!. Na 24 
dní festivalu je to kultúr nych akcií až: 
dosť. To je t eda rámec. ktorý sa očakával 
pred 12. 'májom. Festival sa skončil, má
me možnosť posúdiť, a:-:o sa nádeje rea
lizovali a čo z n!ch ostalo. 

Pražská jar sa '.!Ž niekoľko r okov kon
cipuje s dôrazom na zložku interpretačnú. 
Jej neoddeliteľnou súčasťou sa stávajú 
hosťujúce hviezdv, vzniká aj určité porov
návanie s našimi umelcami, objavujú sa 
nové m ená, pozývajú sa osvedčeni hostia. 
V tomto smere priniesla aj tohoročná 
Pražská jar niekol'ko vrcholných zážitkov, 
ku ktorým pat rí hosťovanie orchestra 
Wiener Philharmoniker, potom Leningrad
sk ej filharmónie. Z komcmých súborov to 
bol predovšetkým súbor bicích nástrojov 
zo "štrasbur gu, francúzske Parreninovo 
kvarteto, anglick á skupina The Deller COill_ 
sort. Zo sólistov vynikajúci Nicolai Gedda,. 
černošská speváčka Martina Arroyová, 
klaviristi Emil Gileis a Claudio Arrau. 
KcnceTty s t ýmito umelcami patriJi k vr
C'holom festivalu. Treba však priznať, že 
.ie to trochu mälo, ak s i uvedom!me r oz
~a!l. celej akcie a počet zahraničných hos
tí · Objavilo sa totiž vei'a priémeru aj pod
priemeru. Tak napríklad vystúpenie ko-· 
lekt!vu I Madrigalisti do Venezia by sotva 
obstálo na festivale súboro·v ľudovej tvo
rivosti. recitál Davy Erlyho, rovnako ako
Ivry Gitlisa (huslisti), mal priveľa kom
promisov, orchester Lamoureux sa uká-· 
za! v stave značnej zruinovanosti. k t orá 
spôsobila, že ho ob<.!<:enstvo prijalo viac· 

ako atrakciu (najmä vďak-a dirigent ovi J. 
P. Marie) n ež ako umelecký výkon hoden 
fest ivalu, Shura Cherkassky síce na recitáli 
oslnil, no s orchestrom doslova "odbavil" 
čajkovského klavírny koncert. O tom, čo 
sa robilo v opere, je lepšie nehovo·riť. Do 
vzorove rozlepeného predstavenia čarov
nej flauty zaradili sice vynikajúcu sólistku 
G. Janowitzovú, ale ostatné výkony mali 
väčšinou punc tristej reprízy s mnohými 
záskokmi. žiaľ, aj na účte dómácich umel
cov sú všelijaké dlhy, pretože výkony čes
kei filharmónie poznáme v sezóne v oveľa 
výraznejšej podobe. Má vlast v koncep
cii Symfonického orchestra čs. rozhlasu 
v Prahe a Alois a Klímu ostala značne 
všedná, Prokofiev Sloven~kej filharmónie 
(Kiask:ká symfónia) mal zhruba rovnaký 
osud. Pochopiteľne, nepočul som všetky 
kon certy ale u ž uvede.ný výpočet ukazu
je, že prfemernosť a niek edy aj p odrad
nosť mali na festivale pr!liš časté m iesto. 
Keď sa už festival t ak dôrazne opiera 
o koncepciu ,.hviezd" a veľkých umelec
kých interpetačných výkonov, potom treba 
požadovať istú úroveň, a nie tol'ko neprí
jemných sklamaní. Ich dosah je značne 
medzinárodný a nevyhnutille znižuje repu
táciu festivalu· 

Možno sa niek to počuduj e, že označu
jem ako základnú kc-ncepciu festivalu 
otäzku hviezd a interpretov. Nepovažujem 
to za nič zásadne chvbné, festival potre
buje dostatočný počet vynikajú cich maj
s trov a ich orítomnosť fes tivalu nikdy ne
ublíži. PredŠa by som však rád pripomenul 
už toľkokrát spomínanú otázku dramatur
gickej a ideovej koncepcie Pražsk ej j ari. 

Bývalo predtým zvyK.om, že festival mal 
výraznú vedúcu myšlienku, ktorá mu dá
vala osobitú t vár. Poznáme festival tVf)ľ
by 20. storočia,• festivo.! Prokofievov, Ja
náčko·v, ·starej českej hudby a pod. Toho 
r oku mala byť vedúcou myšlienkou oslava 
50. výročia Veľkej októbrovej s~ialistic
kej revolúcie. Prečo i1ie, ale zaradiť nie
koľko Prok ofievových a Šostakovičo-vých 
diel - ktoré napokon počujeme na festi 
vale každý rok - to ešte nie je koncepcia. 
škoda, že sa n evyužila možnosť zoznáme
nia s novou sovietskou hudbou (jediný B. 
Ščedrin s baletom Koníček hrbáčik situá
ciu nezachráni) , že sa neuviedol komplet
nejší počet závažnejších diel hlavných au
t orov, že neboli progľamy so l)ovietskou 
experimentálnou hudbou atď. Iste pd ur
čitej snahe bolo m ožné vytvoriť zásadnej
š í profil festivalu, a hoci by v t akom pr í
pade nemal doma zaistenú atraktívnosť, 
nepoch ybujem. že by mnohí zahraniční 
host ia zo Západu (ktorých bolo na festi 
vale veľa ) uvítali možnosť zoznámenia so 
s oviet skym umením. Žiadalo by si to, 
pravda, nekonvečný postup a skutočnú 

prítomnosť koncepcie. Nazdávam sa, ze 
idea fes tivalu je veľmi dôležitá, že dokon
ca je a lebo bola osobitosťou Pražskej jari. 
Nastolili sa proti nej mnohé námietky, ale 
možno ich vyvrátiť· Tvrdieva sa, že rado·vý 
poslucháč navštívi 4-6 koncertov, cu
dzinec ostáva týždeň, že teda koncepciu 
ťažko postrehnú a prež!ju. Myslím. že 
koncepcia nie je otázkou počtu odpočúva
ných koncertov. Predovšetkým Pražská 
jar je ce,Já publikovana rozhlasom (t. r. do 
52 staníc sveta), je v celistvo.sti hodnote
ná zahraničnými korešpondent111i niekof
kých významných· časopisov a sama osebP. 
je n apokon kultúrnupoHtickým faktom. 
Vyhlásenie koncepci€ a jej s ledovanie j~ 
proklamáciou, ktorú Si uvedomí aj ten, 
kt o z celku zachycuje len časť. Koncepcia 
sa do,konca v dnešnej situácii stane bez
podmienečnou požiadavkou, pretože poč
tom hviezd nemožno súťažiť so svetovými 
fest ivalmi, priemerom si ien škodíme, pro
spelo by teda, aby Pražská jar prinášala 
niečo osobitého v dramaturgii a myšlien
ke každéh o ročníka. 

Problémom Pražsk~i jari sa stáva jei 
neúmerný rozmer. Dlžka viac než troch 
týždňo v. usporiadanie dvoch až piatich 
kultúrnvch akcií za deň stáva sa neúnos 
ným a Ú.navným. To by napokon nepreká
žalo, k eby práve táto t vrdohlavo uplatňo
vaná gigantičnosť nemala negatívne dô
sledky. Predovšetkým sa prejavuje tým, 
že j e na festivale veľa vaty - zlých a 
obyčajných výkonov. Ďalej tým, že pri 
niektorých akciách výrazne klesá ná
vštevnosť. často v neprospech veci. Ak 
napríklad Igor Markewitch alebo Se>rgiu 
Celibidach e s českou filhar móniou nena
plní sálu Smetanovej siene, tak niečo nie 
j e v poriadku. Ak n a skvelé Parreninovo 
kvarteto· príde sotva polovi>ca poslucháčov 
do Domu umelcov, potom je to chybná 
práca v uplatneni hodnôt· Urýchlenosť sa 
prejavuje aj v povrchnom zostavení pro
gramo·v. Za kuriózne monstrum považujem 
večer českej filharmónie, kde najprv za
znelo Schonbergovo Oca k á vanie (s výbor
nou Pilarczykovou), potom predohra k ča
rovnej flaute (uprostred) a na záver t or
zo Mahlera-vej X. symfónie. Za omyl pova
žujem aj zostavu diel v druhom koncerte 
Slovens kej filharmónie (Prokofiev. Moy
zes, Penderecki, Strauss). Zdá sa m •, že tu 
zapôsobil určitý tlak (uvádzať sovietske 
d iela), kombinovaný so záľubami umelcov 
a ovplyvnený národným povedomím ( za
hrať domáceho autora). Dramatur gia by 
potrebovala pevnejš iu a dôslednejšiu ru
ku. J e typ ické, že bola problematická tam, 
kde hrali naše s úbory - teda v oblasti. 
kde m áme najväčši vplyv. 

K dramaturgickým problémom možno 
prirátať ešte aj záujem · či nezáujem o sú-
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časnú tvorbu. Našimi orchestrami boli 
uvedené ako premiéry dve novinky (Kala
bisov Koncert pre orchester a Moyzesov 
flaut ový koncert), potom Kardošova V. 
symfónia (premiéra v Prahe), výraznejšie 
sa súčasná tvorba pr~javila už len v kon
certe českého nonetd (Jaro ch, Hurník, 
v prídavkoch Jan Novák) . Je to vermi m á
l o, veď j e to n áš festival! Keď si pot om 
uvedomíme, že premiéru českej novinky 
(Kabeláčových 8 invencií ) hral zahranič
ný súbor, že okrem kor.certu Štrasburča 
nov sa objavili celkom výnimočné nové 
diela (na.pr. len Penderecki na koncerte 
Slovenske j filharmónie a Jacobowski a 
plukovník od Klebeho v opere), je to si
tuácia dosť zarážajúca. Signalizuje sklon 
ku konzervativizmu a konfekčnosti. Ni!! 
som z t ých, čo by si priali mať z Pražskej 
jari Varšavskú jeseň, ale ani z tých, čo by 
sa uspokoj ili s Pražskou jarou ako s me
dzinárodnou sp olooenskou udalosťou· Ši
roká demokratickosť festivalu je iste 
s právnou zásadou, ale nemožno je zamie
naň za beztvarosť. 

Nazdávam s a, že a j b10z zre<tel'a na hlb
šie ideové a koncepčné problémy bola to
horočná z:>stava koncertov akási šedivá. 
Tak akosi n a všetkých zo všetkého kú.št ik, 
čo nie je dobrá metóda práce. Chýbali vy
hranené večery (napríklad súčasnej čes
k:~j hudby najrôznejších štýlov) , jedine 
v oblasti historických k oncertov boli po
dobné zážitky vyhranenejšie (Ars r edivi
va, The Deller Consort a pod.). Festival by 
mal možnosť uplatňovať aj niektoré menej 
konvečné fanny - hoci deň filmovej hud
by, deň českej a s lovenskej televíznej 
opery, prehliadku súčasných českých ba
letov atď. Zarážajúce je, že na festivale 
bola taká vel'ká absencia našich komor
ných s úborov (hralo len Ceské noneto) a 
že sa tak málo. uplatnili sólisti (prakticky 
len Jozef Suk, Nora Gr umlíková, J án Pa~ 
nenka, Ivan Moravec, Miloš Jurkovič, Pe• 
ter Sovadina - ak rátam inštrumentalis
tov) . Väčšina z uvedených umelcov sJ za
h rala jeden koncert s orch estrom, len vý
nimočne mali možnosť predvedenia recitá
lu. Pritom je u všetkých jasné, že by vo 
svetovej súťaži obstáli bez problémc.v. 
Bolo by možné uviesť ešte ďalšie mená 
(najmä spevákov), nf>tnožno však brať ako 
sólistické vystúpenie napr. zaspievanie 
partu kvarteta v záver e Beethovenovej IX. 
symfónie. 

Považoval by som za veľmi prospešné 
(v budúcnosti), aby festival dôkladne pre
staval a omladil svoju vychodenú ko·ncep
ciu i prevádzkovú techniku. Systém abo
nentných cyklov je podist ým výh odný, a le 
niekedy stiera festivaiu tvár. Prečo ne
koncipovať festival hoci ako tri týždne, 
z ktorých jeden by sa venoval histórii, 
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druhý súčasnosti, tretí experimentom a 
hľadaniu? Prečo nekoncipovať (ako sa to 
už osvedčilo) festival ako ~interpretačné 
cykly: festival kvartetový, kvintetový, fe 
stival (vo festivale) komorných koncer
tov? Za dôkladnejšie premyslenie by s tá
lo l·epšie zapojenie opery a baletu. ďalej 
absorbovanie niektorých nie výlučne · hu
dobných podnetov - prednášOk, filmo v, 
historických prechádzok, viac koncertov 
na celkom neobvyklých miestach (ako bol 
výborný koncert v St rahovskej knižnici 
posledný deň festivalu!) atď· atď. Za von
k oncom nevyužitú považujem otázku účas
ti m ládeže a deti. Toho roku sa sice uspo
riadal jeden k oncert Pražskä jar deť'Jm. 
Nie je to však málo? Prečo nie je pr i ta
k ej atrakt!vnej ve:ci vypísaný cyklus pre 
deti ? Prečo sa viac nerozmýšľa nad mož
nosťou účasti mládeže na nákladných kon
certoch? Lístok do posledného radu .Sme
tanovej siene na vystúpenie zahraničných 
orchestrov stál 60 Kčs. Považujem to za 
celkom správne, ale nebolo by potrebné 
hľadať cestu, ako umožniť účasť mladým 
ľuďom i na týchto kom:ertoch? Podobných 
otázok sa rojí veľa a bolo by t r eba na ne 
odpoveoať. 

Za trvalý p;:oblém· považujem formu 
účasti Slovenskej filharm ónie· na Pražskej 
jari. Pokladám za nepremyslené, keď prá
ve tento orchester hrá slovenské novinky. 
Mali by ich hrať popredné české teiesá. No 
zrejme pudovosť ešte silne ovplyvňuje 
dramaturgiu v t omto smere (na oboch 
stranách). Povedal by som, že Slovenská 
filharmónia by mala hrať jeden večer naj 
väčšie .,šlágre" s vetovej klasiky, druhý by 
som potom venoval súčasnej slovenskej 
hudbe, ktorá má veľa výra?Jných osobnosti. 
Kompromisné miešanie do k aždého veče
ra neprináša dobré ovocie. Rovnako n e
považujem za prospešné. keď oba koncer
ty dirigujú na festivale slovensk! umelci. 
Atraktívnosti a asi aj pokoju telesa by 
prosi)€! zahraničný hosť. Prekvapuje ma 
k aždý r ok, ako Slovenská filharmónia hrá 
h oršie na festivale než počas sezóny. Prav
da, je to osud aj českých orchestr ov, po
stihnutých I111lložstvom reperto·áru, veľkým 
počtom koncertov, striedan ím d irigentov 
a malým počtom skúšok. 

Nápadov, otázok a pochýb sa vynára c e
lé mnoŽstvo- Predsa však považujem dva 
problémy za hlavné. Prvým je otázka my
š lienkovej a ideovej koncepcie festivalu. 
Druh ý sa týka túžby za základnou organi
začnou premenou a časovou koncepciou 
festivalu. Dostal bradu, potreboval by 
omladnúť, potreboval by zmenu a odvahu 
na n ový pohľad problémov. Možno a j to 
by pomohlo odstráiniť priemer a povzniesť 
.,kurz" festivalu, jehu umeleckú ,hodnotu. 

J irí .PILKA 

~.· 
Josef Rufer: Die Kompositlon mit zwolf 
Tonen. Bärenreiter, Kassel, 1966, 2. vyda
nie. 

Josef Rufer bo~ v rokoch 1919 až 1922 
žiakom Arnolda Schonberga -;o Viedni a 
v 'rok och 1925 až 1933 jeho asistentom 
v Berllne. Je dodnes vedúcim teoretikom 
schonbergovskej skladateľskej školy a 
jedným z popredných propagátorov. NoveJ 
hudby. Jeho kniha ~ dvanásťtónov~J hud
be patrí s Leibownzovou a Jelm~ov~u 
k najlepším prácam u pr edmete. N1e .Je 
to učebnica skladby v t om zmysle ako 
kniha Jelinkova, vychádza - podobne ako 
Leibowitzova práca - z diela Arnolda 
Schonberga a na jeh o vývoji k dvanásťtó
novej skladbe dem-:>r.štruje túto k ompo
z!čnú metódu. V Ruf<>rovej práci cítime 
ešte väčšmi nd u predošlýeh aut orov au
tentičnosť výpovede, podopretej častými 
citátmi zo S·chänbergových prác a z bo
hatej korešpondencie. Rufer je totiž skoro 
doslovne dedičom Schónbergovej pozosta
losti. napísal o Schonbergcvej tvorhe veľ
mi dobrú knihu a objavil v Kalifornii via
cero dosiaľ neznámych Schonbergový::h 
d[e!, záznamov a k orešpondenciu. 

Mohlo sa kedysi zdať z b-lízkeho pohľa
du na S:::hänbergovo di €:io, že Schänberg 
popretf hal všetky mosty 3 minulosťou, no 
Rufer na početných príklad:}:::h .názorne 
dokazuje, že tento ;;pôsob komp~~ci: 
vlastne využíva veľmi mnohé kompoz.ten~ 
pr ostriedky a postupy •. ako sa vyvmu.ll 
v pn~dklas!c)<ej a klaslck e.J hudbe, na.]
mä princíp opakovanta. variácie, kontras
t u, ďalej spôsob motivickej práce, výstav
by formy a pod. Vlastnú metód.u dvanásť
tónovej skladby osvetľuje Rufer teor·etic
ky i prakticky a venuje jej podstatnú časť 
knihy· Ak mali prvé state kmhy hlavne 
vývojový a estetický význam, tu autor 
uvádza priamo do kompozičnej praxe. Ide 
však značne ďalej za oblasť "školských" 
pravidiel, rozširuje obzor žiaka, vysvetl
ľuje aj ha'l'monické javy, akordy, ktoré 
vznikli z použitia radov, ton álne ú tvary, 
ba hovori aj o harmonických variáciách. 
zy,Jáštnu pozornosť venuje rytmu ako sa
mostatnej motivickej zložke. Záverom sa 
Rufer zaoberá Schänbergovými názormi n a 
formu, kde znovu zdôrazňuje, ako Schon
berg neneguje staré formotvorné princípy 
a formy, ale ich iba obohacu je o .nové, kto-

ré sa neraz .nedajú vysvetliť pomocou tra
dičnej analýzy. Prízvukuje, že forma je 
Schonbergovi len prostriedkom na vyja
drenie obsahu (str. 151) a že hudobná for
ma žije len z obsahu: Sch änberg nepisal 
formv, ale hudbu. 

Ruferova kniha uvtidza zasvätene nielen 
do techniky, .ale - a to je dôležitejšie -
do myšlienkového sveta Schonbergov~j 
hudby. Zdôrazňuje nielen t o nové, co 
Schänberg prináša, ale dôrazne upozor
ňuje aj na skutočnosť, ako ona vyrastá 
z minulosti, nie je zlomom vo vývoji hud
by, ale dôležitým ohnivkom j~j orga~ic-
kého vývoja. Je to cenná kmha. K:~zdy, 
kto sa zaoberá tvorbou A. Schbnberga a 
jej postavením vo vývoji hudby 20. sto'
ročia, by ju mal poznať. 

z. 

Victor Zuckerkandl. Vom mus ikalischen 
Denl<en, nakladateľstvo Rhein - Verla.g, 
Zurich 1964, 267 str. 

V Zuckerkandlovej knihe ide o šesť rôz
nych prístupov k javu hudby· Na tenttJ 
účel s ! autor zvolil vhodnú formu. Nepo
kúša sa o systernaticľcý výklad preťažený 
teoretickým uvažovaním, ale chce pribll
žiť traktovaný predmet z niekoľkých pres
ne vymedzených hľadísk. 

V kapit-:>le Tónový tvar (Tongestalt) po_ 
pisuje základné vzťahy medzi akustickým 
materiálom hudby a jeho utriedením, kto
ré v r ámci urč;tého systému dynamických 
a ostatných kvalitatívnych vlastností zvu
kov dovoľu.ie, aby sa :nejaký sled tónov. 
.stal konkrétnym stavebným materiálom 
skladby. (Autor to názorne dokumentuje 
na témach z Bach"Jvhu Temperovaného 
kletvíra) . 

úalštm problémom, ktorému venuje po
zornosť, je vzťah hudby a reči (Spievajú ci 
a hovor iaci človek) a najmä kompliko·va
ná ot ázka zhudobňovania veršov (Goe the 
Schubert. Wolf). Upozorňuje, že žiadúca 
r ovnováha - aby jedno nerušilo druhé -
sa hl'adá veľmi obťažne. Najideálnejšie 
spojenie vraj dosiahol Schubert. 

V kapitole venovanej genéze umele:-kéc 
ho diela ukazuje na príklade skíc B€etho
venovho sláčikového kvarteta, op. 127, 
vznik skladby z počiatočného, viac-menej 
náhodného zoskupenia materiálu. Napriek 
t omu, že v t omto prípade existu je veľmi 
názorná dokumentácia, zostáva proces ge
nézy hudobného diela všeobecne v mno
hých oh ľadoch nejasný a nevysvetlený. 

V eseji Wagner a Verdi odhaľuje Zuc
kerkandel protikladnosť oboch tvorivých 
typov n a kontraste verdiovskej mo!odiky 
a wagn erovského Sprechgesangu. K Ver
diho dvojici muzicírovanie a s lovo pristu-
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puje u Wagnera ako princíp riešenia ope
ry ešte dráma. 

. v sociologizujúcej eseji, čo je .,to ra
kúske" v hudbe, Zuckerkandl vyratúva, ako 
s úhrn dôležitých spoločensk;ých, kultúr
nych nár odnos tných i geograficko-prírod
ných faktorov navodil neopakovateľnú klí
mu, živnú pôdu pre tvorhu najväčších ve
likánov európskej hudby. 

Autorove úvahy zaujmú predovšetkým 
n evšednou novotou stanovísk. Mnohé, h o
ci a j známe jednotlivosti-, priam objavuje 
v nových vzťahoch, ktoré dávajú podnet 
na zamyslenie a pôsobia inšpirujúco pri 
posudzovani ďalších otázok. 

jab 

MILOSLAV KABELÄČ: EUFEMIAS MYS
TERION 
Partitúra. Vydalo Státní hudební vydava
telství Praha, 1967 
Kabeláčov tvorivý vývoj- bol charakteri

zovaný uvedomelým prístupom k partitúre 
so sna]lou o svojský, osobitý prejav· Tút o 
črtu si zachoval i v období, keď skladate
lia n evdojak podlieh ali rôznym vplyvom a 
r ealizovali ich vo s vojej tvorbe. Napriek 
tomu Kabeláč sa neizoluje celkom od syn
t ézy, práve naopak, jeho prejav sa t ým iba 
obohacuje. V jeho s kladbách je vždy ba
dateľné uvedomelé narábanie s prostried.
kami. takže nie ony určujú výsledok skla
dateľovej práce, ale skladateľ nimi dispo
nuje p oda svojich tvorivých intencií. Atri
búty t ohto procesu sú postrehnuteľné 
v j ednom z Kabeláčových posledných diel -
Eufem!as Mysterion pre soprán a komorný 
orchest er, op. 50, n a grécky text. Toto die
lo bCtlo pisané v rokvch 1964-65 pre Var
'šavskú jeseň, kde r. 1965 malo aj svoju 
premiéru. Okrem toho reprezentovalo šir
ší výber českých skladieb uchádzajúcich 
sa o Cenu čs. krit iky na rok 1967. 

Možno teda hodnotiť ako záslužný čin 
fakt , že pr ažské SHV vydalo partitúru 
skladby. Treba povedať, že celkový gra
fický výzor j e uspokoj ivý, najlepší spo
m edzi partitúr, o ktorých sa zmieňujem 
ďalej. Obzvlášť dobré je technické vyho
tovenie notovej časti s prehľadn:r<m tva
r om písma. Vhodné je aj umiestnenie s e
kundáže uprostred. Vpredu je výst ižný 
rozbor Vladimíra Lébla aj v rusko-anglic
ko-nemeck~j verzii, za n otovou časťou je 
pripoj ený zoznam Kabeläčových diel -
kvôli prehľadnosti by sa žiadalo usporia
dať ich chronologicky, rlebo v usporiadaní 
podľa žánrov - ako je to tu - sa dát~.tm 
vzniku medzi ostatnými údajmi (o pre• 
miéraK:h, príp. zahraničných predvedei
niach) stráca· Textovú informatívnu časť 
publikáci~ uzatvára zoznam nových die l 
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českej a s lovenskej hudby, nahranej na 
gramoplatniach . 

Popri kladoc h si t•-eba všimnúť aj nie 
ktoré nedostatky - už aj z toho hľadiska, 
že ide o reprezentatívny výtlačok ( týka 
sa to a j ostatných recenzovaných parti
t úr) aj pre zahraničie. Je to najmä n epo
hotovosť vydavateľstva (od premiéry 
uplynulo tem er pol druha roka), pr e ktorú 
hrozi nebezoečenstvo, že dielo čiastočne 
s t rati na aktuálnosti. Inou s tránkou je 
vonkaj š ie výt varné vybavenie. Neviem, či 
)e to n er ešpektovaním estetického účinku, 
no v každom prípade jednotvárne. fádne 
vyhotov2nie obálky nepôsobí povzbuqzu
júco a svedčí o malej vynaliezavosti. Alebo 
či na tom nezáleží? CH 

ZBYNÉK VOSTRÄK: ZROZENÍ MÉSÍCE per 
orchester da camera. 
Partitúra. Vydalo SHV Praha, 1967. 

Vostr áková skladba, napísaná r. 1966, 
zaznela na tohoročnej prehliadke nových 
d i.el českos lovenských skladateľov začiat
kom marca v Prahe. Pochvala pat rí poho
tovcsti vydavateľstva, ktoré vydalo parti 
t úru v krátkom časovom odstupe po pre
miére. Skladateľ v diele pokračuje v ce s te 
111aznačenej v Afekt och. Z partitúry vidno 
Vostrákov zmysel pre účinné narában ie so 
sonickými plochami. V a leator ickej sklad
be präve veľmi záleží na takom vh odnom 
r ozm iest není, aby výsledný úč.inok nevy
ús til do konvenčných klišé. S t ým súvisí a j 
Vosti'ákova dôslednosť vo využiti inš t ru
mentačných kvalít nástrojov· Autor si pre
to vol! a j presne určené nástrojov é obsa
denie, ktor é je aj graficky znázornené na 
predných stranách partitúry. 

Not ová časť partitúry je vypracovaná 
prehľadne, pekným typom písma, s výraz
nými metrorytmickými a dynamickými 
znamienkami. Trochu nevkusne pôsobia 
hr ubé deliace čiary partových systémov 
na s trane. Netradičné spôsoby n otácie spo
lu s vysvetlivkami k spôsobu interpretácie 
sú zaznačené v tabuľke skratiek a symbo
lov v pr ednej časti. ~em by patrila aj 
stručná charakteristika skladby, ktor á 
však vzhľadom na krátky čas vyhotovenia 
partitúry nebola pr avdepodobne k dispo'
zícii. Podobne ako na oartitúre Kabeläčo
vej s kladby aj t u j e- na zadn ej s t rane 
obálky zoznam diel Musica nova bohemi
ca et slovaca vydaných na gramoplat niac h. 
Okrem t oho na poslednej s t r ane je pripo
jená stručná charakteristika Vostrákovej 
skladate l'skej osobnosti so zoznamom je
ho skladieb (s nemeckou verziou ). Zo zo·
znamu vysvitá , že z novšej tvorby boli vy
dané iba Afekty. (V Pantone.) Vosti'ákove 
diela by si rozhodne zaslúžili pozornosť 
vydavate!'stva. CH 

Zdravica k päťdesiatke 
Ako sa doceňuje J?t:áca pedagóga ? Učí, 

formuje sv:oje die lo ako sochár; len je to 
trochu ťažšie (pretože ži;;tk je tvrdší ma
teriál ako kameň) a nevďačnej?;ie, pretože 
žiak vystupuje pod svo jim vlastným me
n om. A keďže je známe, že z neschopného 
žiak.a ani naj lepši učiteľ nič n espraví, a 
naopak, že schopný žiak; môže dobre pro
sperováť i ·pri m enej snaživom učiteľovi, 
Sme v pokušení prácu pedagóga podceňo
vať. Neprávom. 

Pedagóg totiž nedáva len vedomosti ; 
okrem rozvíjania s ch opnosti svojho žiaka 
dáva mu a j istú pevnosť. akýsi morálny 
pocit istoty· o hodnote dobre vykonanej 
práce; toto zdravé sebavedomie j e v živo
te často ovel'a dôležit e jšie než vlastný cieľ 
p edagógovej práce_ 

Mal som veľa pedagógov, väčšinou dob
r ých, no za tú.to devizu vďač!m hlavne 
pr of. Albínovi Vrteľovi. 

Narodil sa na Kysuciach v čadci 6. 7. 
1917. V kraji, kde niet hudobných škôl a 
d omov osvety. Ako Robinson, odr ezaný od 
sveta hu dol:mej kultúry, musi s a učiť s ám; 
pedagógom je mu viastná súdnosť, merad
lom vlastné nároky. Napriek tomu pri pri
jímacích skúškach na pr ažské k onzervató
ri·um j e prijatý do vynikajúcej triedy prof. 
Bastara , a to hneď do IV. ročn lka. Dôkaz, 
čoho je s chopný talentovaný a húževrJatý 
j edine-:: i v krajne nepriaznivých pcd m en
k ach (v š irších reláciách zostali sympto
matické pre náš národ t ieto podmienky 
dodnes). I ďalší vývin mladého Vrteľa 
vzbudzuje vel'ké nádej e. Po s mrti prof. 

LIBOŠ FIŠER: PATNÄCT LJSTO PODLE 
DUREROVY APOKALYPSY. 
Partitúra. Vydalo SHV Praha, 1967. 

Táto skladba pre orchester vznikJa ro
ku 1965 inšpir ovaná cyklom Apokalypsa 
cum figuris Albrechta Dtir er a. Dáva mož
nosť oboznámiť s a so súčasným Flšerovým 
kompozičným profilom· Názov diela ne
priamo určuje aj formové rozvrstvenie 
diela. Tvorí ho 15 krátkych častí, kt oré sú 
zjeqnotené na základe rovnakéh o mat e
r iálu. Štrukturálnym základom diela j e 
šesťtónový m odu s, ktorý autor v pr iebehu 
skladby rôzne obmieňa. Určitý s pôsob vy
užitia - či už ako akordické komplexy, 
clustrry, prípadne druh ar t ikulá<;ie, alebo 
využit ie charakter ist ických intervalov -
je zároveň obsahom jednQt livých diť'.lov. 
Získavaj ú tak variabilit u, kt orá je· a j čias 
točne zdrojom k ont rastu susediacich 

Bast ai'a dokončuje svoje š túdiá u pr of. 
Vofdána; odchádza do Viedne. kde ukon
čuje svoje akademické vzdelanie u prof. 
Schne:derhahna. Prichádza do Bratislavy, 
stáva sa koncertným m ajstrom orchestra 
SND, začína veľmi úspešnú sólistickú k on
certnú činnosť, vystupuje v rozhlase atď. 
Nie j e mu však, bohužiaľ, súdené kráčať 
po tejto ceste; Namáhané fyzické dispozí
cíe nevydržia ' predpisovaný tlak a pravá 
r uka prestane poslúchať svojho· pána. Pe
dagogická dr áha sa mu stáva nielen úto
čišťom, ale i n ovým pracovným cie ľom ži
vota. Pripravuje nových adeptov s ólistic 
kej, komornej i orchestrálnej hudby 
(v každe j kategórii má niekoľko vynika
júcich abs olventov), odovzdá im všetko. 
čo sám už použiť nemôže. Uči s vášňou; 
z toho podareného u ž iakov má živelnú ra 
dosť, z nepodareného hnev. 

Tak s i ho udržu jem v pamäti napriek to
mu, že som ako absolvent (relatívne 
úspešný) opustil jeho triedu pred 12 rok
mi. Pamätám sa na mnohé z veľa hodín, 
ktoré som prežil pod jeho velením. Mal 
ukrutnú radosť, keď s me hrali dobre, so 
zanietením, vedel oceniť popr i intonácii a 
ďalších nezmysloch i vnútorný náboj žia
ka a snažil sa dať mu priestor na preja
ven!e. Od tých č;as som prakticky pres tal 
hrať na husle, no v tomto sa citim naďalej 
u stá le absolventcm prof. Vrteľa. 

Vyškolil mnohých huslistov. Vedel svo
j im žiakom ukázať ciel' a učil ich dosaho
vať ho. Za to mu vďaka. 

Ladislav Kupkovič 

plôch - dielov. Prísna práca s materiálom, 
sústredenie technických problémov vario
vaného modu do jednotlivých dielov, má 
za následok absenciu pevnejšej dynamic
k ej výs tavby v skladbe ako celku. 

Pred notovou časťou partitúry, ktorá 
s vojimi p ar tami z väč.?;ej časti k oncipova
n}-rni v. zmysle aleat~iky nekládla veľké 
nár oky n a grafické vyhotovenie, je cha
rakteristik a skladby (aj v rusko~anglicko_ 
nemeckej verzii); tu je zaznačené aj ná
strojové obsadenie. 

Výber zo skladieb t.uhoša Fišer a, spolu 
so zoznamom nahrávok illových skrladi·eb -
tým istým ako v. predchádzajúcich parti 
túrach - uzatvára publikáciu. Z výtvarné
ho hľadiska je pozoruhodná reprod ukcia 
j edného Dlirerovho gr afick ého listu na 
zadnej strane obálky. 

CH 
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Slovenský organista Ján Valach účin
koval pri otvorení novej koncertnej siene 
v Káhire, kde je inš.talovaný nový organ 
československej výroby. Umelec účinko
val ako sólista v Symfónii pre organ a or
chester od C· Saint-Saensa' orchester di
rigoval Charles Munch. Dňa 28. ]Una 
Ján Valach samostatný organový recital, 
v priebehu júna viacero koncertov s or
chestrom a dňa 2. júla samostatný kcm
rz·rt z tvorby slovenských a českých skla· 
da teľ ov. 

xxx 
V júni t. r. sa usk1.1točn;l na Ľudove:i 

šl{ole umenia v Komárne- koncert z diel 
F.účasných slovensk:Vch skladateľov. Na 
koncerte sa zúčastnil zástupca Sväzu slo
venských skladateľov, kto-rý odovždal š'<o
le dar vo forme gramafónových platní. 

xxx 
Rakúsko-českoslowmská spoločnosť vo 

Viedni usporiadala dňa 24. mája vvst avu 
prác Júliusa Nemčíka; pri otvorení vvstavy 
n·redniesol Jozef Žá4: a Eva Chladná-·Bia
hová Piesne z hôr od Euqena Suchoň'!~ Hu
d.obnú prudukciu pripravila a na klavír 
sprevádzala Teréz\a Horál<ová, odb. a8. 
VŠMU. Jej iniciatíve tr~b~ ďakovať ai za 
p1esňový večer dňa 6 . júna v ;·ei ist ej 
.spoloi:nosti, na ktorom odzn~li <!\ela slo
venských a ral.:úskych sldad:::tel'ov v po
ti:mí M. Blahušial{ovej a I'C ej z' l Zelen~v~. 
r:ólistu opet·y ND, za · spr icvodJ Terézie 
Horákove j. 

xxx 
Dňa 2::>. a 24. apri!a sa v Eisenachu us

kutočnilo st r etnutie hudohntich p edagógov 
i žiakov z Gothy, Eisenachu, Bratislavy a 
Misl<olcza, na ktorom sa zúčastnili početní 
host ia z týchto miest. V rámci stretnutia 

o.dzneli na kon.ce·rtoch okrem iného sklad:.. 
.·b'y -slovenských skladateľov Andreja Oče
náša, Michala Vileca a Júliusa Kowalského. 

xxx 
V rámci Wiener Festwochen vystupo·va

la na šiestich koncertoch skupina ľudové
ho orchestra, spevácky a tanečný súbor so 
sólistami v ' programe nazvanom .,Piesne 
a tance zo Slovenska". Program naštudo
val a dirigoval Tibor Andrašovan. 

xxx 
Dr. Ferdinand Klinda, sólista Sloven

skej filharmónie a doe. VšMU, absolvoval 
v apríli a máji turné po Švédsku a Fínsku. 
Dokopy vystúpil trinásť ráz; popri dielach 
klasického organového repertoáru pred
niesol diela A. Očenáša, D. Kardoša a P. 
Ebena. V Helsinkách na Sibelio·vej akadé
mii p:r~dnášal o súčasnej československej 
organovej tvorbe. 

xxx 
l. mája sa uskutočnila v Budišíne (NDR) 

premiéra musicalu Zdeňka Cóna čarovné 
rukavice pod názvom .,Liebe dur KO". 

xxx 
Brnenský detský sbor za diriqovania dr. 

Franti.ška Lýska vystúpil 14. mája predpo
ludním v Zrkadlovej sieni Primaciálneho 
paláca v Bratislave s rozmanit.vm pronra
mom - d;elami svetových, našich a čes
kých skladateľov. 

xxx 
0~. GUStáv Papp vystúpil v máj\ v úlo

hc Tannhäuscra v Budapešti a Weimare. 
xxx 

Vled<;nská Akademic filr Mus ik požiada
Ia dr . Konr áda Neumenna - k torý na jej 
pôde pr ed n iesol prednášku Slovenská hud
ha v eur ópskom kontex;:e - aby 16. júna 
hovor il o efektivnost i súčasného hudobné
ho školst v2. 

xxx 
V Eisenaf!hu (NDR) z p r íležit ost' osláv 

990 rokov mes ta War tburgu odznelo n ie
koľko sk lad ieb J úlius a Kowalského, A. 
Očenáša a M. Vileca. 8. apr íla predniesla 
Novákovo kvarteto z Pr ahy Vilecovo kvar
teto z rol.m 1961 a Kowalského kvarteto 
čislo ::> z roku 1965. 
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P ulitzerovu cenu za r. 1966 dostal Leslie 
R. Basette za Variations for Orches tra. -
Toscaniniho cenu určenú pre mladých di
r igentov toho roku neudelili. Traja diri
genti, ktorí sa dostali do f inále, dos tali 
vš ak uznanie. Sú to: Walt er Crabeels , Br u
no Martinotti a Piotr Wolny. 

xxx 
Západonemecká televízia v Kolíne n. 

Rýnom požiadala súbor Hudba dneška 
o účinkovanie. Program pre kolínsku te
levíziu sa bude nakrúcať. koncom roku 
1967 v Bavaria ateliéroch v Mníchove. 

xxx 
Gyorgy Ligeti dos tal Bethovenovu . ce

nu mesta Bonn 1967 za skladbu Requ:em. 
Odovzdanie ceny sa uskutočnilo v r ámci 
XXVI. beethovenovského festivalu. 

xxx 
Taliansky episkopát dal prvý raz sú

hlas na divadelné predstavenie . v kos tole. 
Piccolo Teatro Milana pohos tinsky vys tú
pilo vo Ferrare v kostole Santa Maria in 
Vado s predstavením Die Ermittlung od 
Petra Weiss a. 

xxx 
Moskovské Veľké divadlo uviedlo pre

miéru baletu Car~en v choreografii ku
bánskeho majstra Alberta Alonsa. Hlavnú 
úlohu tancovala Maja Pliseckaja. 

xxx 
Pierre Boulez sa vzdal umeleckého ve

denia súboru Domaine Musica!. Jeho ná
stnpcom j e francúzsky skladateľ Gilbert 
Amy. 

xxx 
Anglická kráľovná Alžbeta otvorila 

v Londýne podľa nej pomenovanú Queen 
Elizabet h Hall, ktorá je v blízkosti Royal 
F estival Hall. Na slávnostné otvorenie na
p ísal Arthur Bliss novú vokálnu skladbu 
p od názvom River Music, Britten upravil 
t an ce svojho diela Gloriana s h arfovým 
sprievodom a novými partiami pre sólový 
tenor. 

xxx 
Tadeusz Baird, ktorý dokončil štyri 

spevy pre mezzosoprán a orchester na 
verš e Vesny Parunovej , pracuje na no
vo m diele pre 30 sólistov (objednávka 
Hoi>kins Center, Hanover, USA) a na 
skladbe pre veľký orch ester, ktorú píše 
pre rot t erdamský filharmonický orches
t er. 

xxx 
K 125. výročiu uzavrela ne wyorská fil

harmónia mnoho objednávok na nové die
la. Ich predvedenia sa majú uskutočniť 
v sezóne 19671 68 pod vedením šéfdiri
genta Leonarda Bernsteina, skladateľov 
t ýchto diel a iných známych dirigentov. 

Medzi pozvanými sú: Richard Rodney 
Benett (Anglicko ) , Luciano Berio (Talian
sko) , Karlheinz Stockhausen ( NSR) , Ro
berto Ger hard (Španielsko) , Rodion .ščed
rin (SSSR), Tom Takemitsu "(Japonsko ) 
a Američania Nikolas Nabokov, . Aaron 
Copland, Milton Babitt, Walter Piston, 
Roger Sessions, Elliott Carter, William 
Schuman. 

xxx 
Parížska Office de la Radio-Télévision 

Fran~aise udelila cenu Abstr aktnej oper e 
č. l Boris a Blachera. 

xxx 
Krzysz tof Penderecki napísal rekviem 

za obete koncentračného tábora Osvien
čim pod názvom Dies ir ae. Dielo je skom
ponované pre ::> sóla, chór a orchester. Au
tor použil texty francúzskych básnikov 
Louisa Aragona a Paula Valéryho, z knihy 
Jesana a Apokalypsy ako aj poľsk~ho bás-
nika Ronews kého. · 

xxx 
Predse da Spolku francúzskych disko

filov pán Marcel Crozel usporiadal už dve 
prehrávky· diel slovenských skladateľov 
s prednáškami, informujúcimi poslucháčov 
o súčasnom hudobnom živote na Sloven
s ku a o t vorbe slovenských skladatefov. 

xxx 
Na medzinárodných s lávnostných týžd

ňoch v Luzerne predvedú 25. augusta novú 
kantát u popredného švajčiarskeho sklada
teľa Conrada Becka Sonnenfinsternis pre 
alt a komorný orchester na s lová Adal-
berta Stiftera. ·; 

xxx 
Hans Werner Henze napísal pre americ

kého kontrabasistu Garyho Karra koncert 
pre kontrabas a or chester. Sólista pred
vedie koncert s o sprievodom Chicago Symj 
phony Orchestra dňa 2. novembra. Dirigu
je Jean Mart inou. 

xxx 
Taliansky kritik Enzio Garbato píš e 

v novinách Il Gazzettino (19. apríla 1967) 
o koncerte Milana Bauera·, ktorý pre ne
hodu s huslami musel koncertovať na cu
dzom nástroji: , ,Bauer je virtuóz v naj
lepšom zmysle slova, vie podriadiť s voj 
vynikajúci technický talent interpretácii 
diela a nenechá nikoho v pochybnosti 
o svojich neobyčajných schopnostiach. Je
ho pochopenie diela je jasné, tón teplý 
a spevný, tvorenie pasáží uvoľnené a pre
cízne, staccato rovnomerné a primerané. 
Práve tak dobre bol pripravený a j klavi
rista Karin, ktorý hral svoj part velmi sve_ 
domit e, technicky čisto a vo zvuku vyrov
nane. V každom smere bola tu vynikajúca 
súhra oboch sólistov." 



SLOVENSKÝ HUDOBNÝ FOND 

oznamuje záuj'emcom, že hudobný archív SHF rozmnožil tieto d'alš.ie skladby sloven· 

ských skladateľov: 

ALEXANDER MOYZES: 

Koncert pre flautu a orchester, dielo 61 (partitúra) 

IVAN HRUšOVSK'ľ: 

Tri madrigalové impresie pre komorný súbor a ~apella 
(sborová partitúra) 

DEZIDER KARDOš: 

Tri skladby pre husle a klavír, op. 15 

JÚLIUS KOWALSKI: 

Antitéza - cyklus piesní pre vyšší hlas so sprievodom klavíra 
(spev a klavír) 

FRICO KAFENDA: 

Na prelome 
(klavír sólo) 

MICHAL VILEC: 

Concertino pre trúbku a dvojitý sláčikový orchester, op. 41 
(partitúra) 

MIR OSLA V K01HNEK: 

Koncert pre klarinet a komorný orchester 
(klavírny výťah) 

Materiály si môžete objednať v Slovenskom hudobnom fonde, Gorkého 19, Bratislava, 
t el. 531-50· 

SLOVENSKÁ HUDBA, časopis Svä.zu slovenských skladate.fov 
Číslo 7, ročník Xl. Cena Kčs~.-

~ . 
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TVORBA 
súčasných slovenských skladatefov 

v ukážkach 

1. Miroslav Bázlik: Peter a Lucia 

2. Ján Cikker: Orchestrálne štúdie k činohre 

3. Oto Ferenczy: Tri sonety zo Shakespeare 

·4: Juraj Hatrík: Canto responsoriale 

5. .Roman Berger: Transformácie 

6. Dezider Kardoš: Tri skladby pre husle a klavír 

7. Peter Ko Iman: Monumento per 6000000 

8. Eugen Suchoň: Poeme macabre 

9. Ilja Zeljenka: Štruktúry. 
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Viel kritisiert und wenig gelobt, kann die International Society for Con
temporary Music immer hin auf ein 45-jähriges Bestehen zuriickblicken. 
Sie hat in dieser langen Zeit 40 Musikfeste vorwiegend in Europa, abe'r 
auch in USA und i.n Israel veranstaltet. 

Die Zŕele der Gesellschaft sind im Artikel 3 der Statuten eindeutig fi
x iert: Sie hat das ausschliessliche Ziel, die zeitgenossische Musik zu pfJe
gen, ohne Riickskht auf ästhetische, nationale, r assische und religiose 
Tendenzen und auch ohne Riicksichtnahme auf die polit ischen Ansichten 
der Komponisten. Die Gesellschaft hat ihr e Aufgabe stets gewissenhaft 

337 



erftillt. Freilich haben sich im Lauf der Jahrzehnte· di~ ~spekte der Leit
genässischen ode'ľ, wie man in. Deutschland sagt, d~·r Neuen Mus~k erhe
blich verändert. Es, gab Zeiten, m denen es notwend1g war, dass d1e ISCM 
fúr Strawinsky, Bartok, Hindemith, Honegger, Milhaud, Schänberg . und 
Webern eint·rat - Zeiten, in denen diese heute anerkannten gross,en Me1ster 
noch umstritten und hekämpft waren. Nach dem zweiten Weltkrieg kam 
die gros•se internationale Welle derseriellen, atonalen, punktuellen, aleato
rischen KomposiHonen und wie sonst die Tages.chlagworte heissen. Die 
Stilwa:ndlung driickte s.ich auch in den Prog11ammen de'r Festivals aus, die, 
nach einer vierjährigen Paus.e, 1946 in Lond'On wieder aufgenommen wur
den. Die Ge•seUschaft kann es sich zur Ehre anrechnen, das,s sie 1955 die 
Urauffiihrung von "Le Martea:u sarts Maitre" des damal:s noch wenig be
kannten franzäs,ischen Kompontsten Pierre Boulez in Baden-Baden hrach-
te, um nur ein Beispiei zu nennen. · 

Ein Ha:uptangriffspunkt der Presse, sowerit sie iiberhaupt v·on den nun
mehr als Weltmusikfeste- bezeichneten Festival-s der Gesellschaft Notiz 
nimmt, wäre folgendermassen ztl:sámmenzufassen: Warum werden so 
viele We·r:ke hochst unterschiedl~cher Qualität aufgefuhrt? Man soUte sich 
lieber auf die wichtigen Stúcke konzentrieren. Dieser Einwand ist sehr 
leicht zu widerlegen. Ich spreche nicht davon, dass bekanrttlich der Be
griff Qualität je nach der Einstellung und der Kenntnis des Betrachters 
mannigfachen individueUen Schwankungen unterworfen ist. Wichtig 
aber scheint mir, einmal das Prinzip darzulegen, nachdem die Werke aus
gewählt werden. 

Die Gesetlschaft umfa:sst jetzt etwa 24 Nationen. Manche von ihnen 
entfalten eine vor bildliche Aktivität. Andere halten sich an das bekannte 
,.dolce far niente". Manche SekNonen sind in Ländern, in denen moderne 
Kompositionen von hohem kiinstlerischem Interesse entstehen. Niemand 
kamn erwarten, da.ss es in allen Länders.ektionen solche vorrstossenden und 
interessanten WBrke gibt. Nach den Statuten hat jedoch die Jury des je
weiligen Fe,stiva1s darauf zu achten, da.ss ~:lie gräs,stmägliche Zahl von 
Ländersektion beim Festival bCJrucksichtigt wird wie die verschieden
sten ästhetischen Tendenzen. 

Die Jury wird in jedem J.ahr von der Generalvers.ammlung der GeseU
schaft am Festort gewählt. Ihre Mitglieder mii•ssen fiinf verschiedenen 
Sektionén angehoren. Die· Jury wählt aus. den e·ingesandten Werken der 
einzelnen Sektionen die ihr geeignet ers.cheinenden Werke aus. Man hat 
in den letzten Jahren den Programmen unserer Musikfeste von gew~ss.en 
Seiten vorgeworfen, doss die experimentelle Musik einseitig bevorzugt 
wurde. Diese'r Beha:uptung muss ich mit aller Entschiedenheit wider
sprechen. In allen Jurys, denen ich beigewohnt habe, waren Persänlich
keiten so verschie:den€'1:' tkiinstlerischer Ei:nstellung vertreten, dass eine 
einseitige Beschlussfassung ausser Frage stand. Ich darf das Beispiel von 
Prag nennen: Otmar Macha, ČSSR (Präsident); Yoritsuné Matsudaira, 
Japan, Vittorio FeHegara, Italien; Henri Dutilleux, Frankreich und Ton 
de Leeuw, Holland, de·r anstelle des nicht er·schienenen Karlheinz Stock
hausen kam,. Das waren fiinf Jurymitglieder von sehr verschiedenen äs
thetischen Ans.chauungen. Wenn in den Programmen der letzten Jahre 
eine beachtliehe Reihe von neuartigen Komposltionen vorhanden war, so 
ist dies aus deT Tatsa:che zu erklären, dass diese Werke den Juroren am 
interessantesten erschienen. Es versteht sich von se:lbst, da.ss. die sta-
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tutengemäs;se Forderung, mäghchst viele Sektionen zu berucksichtigen, 
unvermeidlich zu gewis,sen Kompr.omi,ssen fiihren muss. Dies gilt fiir die 
JSCM ebenso wie fiir alle inte·rnationalen Organis.ationen. 

J.ch mächte noch auf etwas hinweisen. In den Statuten ist ein Para
graph, welcher der Jury das Recht gibt, aus eigenem Ermessen wichtige 
neue Werke auf das Programm zu s etzen, um dessen Qualität zu er hähen. 
Davon haben die· JurJIIS. in den letzten Jahren mehrfach Gebrauch ge
macht. In diesem Jahr wurde ei!n We,rk von Alois Haba von der Jury seibst 
programmiert, um den grossen Vorkämpfer der modernen Musik in der 
Tschechoslowakei zu ehren. 

Man hat oft die Frage gestellt, ob denn die ISCM heute noch eine wirk
liche Funktion habe. In den zwanziger Jahren, a1s. sie gegrundet wurde, 
wurde die moderne Musik nur von wenigen mutigen Dirigenten ges,pielt. 
Heute haben wir in vielen europäischen Ländern eine b~achtlkhe, fast 
sch on zu grosse Anzahl von Spezialfestivals und Ens.embles, die si ch aus
schlies.sHch mit der neuesten Musi'k be.fa.ssen, vorwiegend auf inte,rna:tio
naler Basis. Dazu kommt, dass die grossen europäischen Rundfunk
stationen dem zeitgenässischen Schaffen eine so umfassende Beachtung 
schenken, wie sie vor 20 Jahren noch nicht -denkbar gewesen wäre. Trotz 
dieser fiir die moderne· Mooik giinstigen Situation glaube ich, dass unsere 
Mus.ikfes,te immer noch einen Sinn haben. Nirgends kann de,r internatio
naie Radius so weit gezogen werden und nirgends treffen s.ich so viele 
Menschen aus den versohiedensten Teilen deT Kulturwelt wie auf unseren 
Weltmusikfesten. Aus meiner langjährigen Erfahrung als Präsident der 
Gesdlschaft weiss ich, dass. die pers.änlichen Kontakte mindestens ebenso 
v,richtig sind wie de'r Besuch der Veranstaltungen. 

••• 
l 

Veľa kritiky a málo chvály zaznamenala Medzinárodná spoločnosť súčasnej hudby 
(International Society for Contemporary Music) za 45 rokov svojej existencie· Za toto 
dlhé obdobie usporiadala 40 hudobných slávností väčšinou v Európe, no niektoré aj 

' v USA a Izraeli. 

Poslanie spoločnosti ISCM je jednoznačne zakotvené v 3. článku jej stanov: jej jedi
ným cieľom je šírenie súčasnej hudby bez ohľadu na estetické, nacionálne, rasové a ná
boženské tendencie a bez ohľadu na politické presvedčenie skladatel'ov. lúto svoju úlo
hu plnia ISCM nanajvýš svedomito. Samozrejme, že v priebehu desaťročí sa náhľady na 
súčasnú hudbu - v Nemecku nazývanú Nová hudba - podstatne zmenili. Boli časy, keď 
sa ISCM musela zasadzovať za takých skladateľov, ako sú Stravinskij, Bartók, Hindemith, 
Honnegger, Schonberg a Webern. Aj o týchto dnes uznávaných -veľkých majstroch sa 
vtedy veľa polemizovalo a diskutovalo. 

Po druhej svetovej vojne prišla veľká medzinárodná vlna seriálnych, atonálnych, punk
tuálnych, aleatorických a inak nazývaných skladieb. Tento nový štýl sa pretlačil aj do 
programo~ festivalov, ktoré sa po štvorročnej pauze znovu uviedli do života roku 19·16 
v Londýne. ISCM si právom zaslúži uznanie tiež za uvedenie diela "Le Marteau sans 
Maitre" dovtedy ešte málo, známeho francúzskeho skladateľa Pierre Bouleza, ktoré malo 
svetovú premiéru roku 1955 v Baden-Badene. 

Kritické hlasy a výpady tlače, pokiaľ vôbec brala na vedomie festivaly svetovej hudby 
ISCM, vyznievali asi v tomto zmysle: Prečo sa na festivaloch uvádzajú skladby až natoľ-
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ko rôznorodej kva lí ty ? Prečo sa radš e j n t:koncentrujú na na jdôležite j šie skladby? Ta
ké to námietky možno vš ak veľmi Tahko odraziť , nehovoriac a ni o tom, že pojem kvality 
vei'mi kolíše podla individuálnych názorov a vedomostí toho-ktoré ho z kritikov. V te jto 
súvislosti je vari najdôležitejšie vyložiť p·rincip, podľa kt orého sa uskutočňuje voľba 
predvádzaných hudobných diel. 

Spoločnosť ISCM má za členov 24 národov. Niektorí z nich vyvíja jtí príkladnú aktivitu. 
Niektorí sa riadia známym "dolce f ar nien te"· J ednotlivé s ekcie ISCM sú v krajinách, 
ktoré sú kolískou moderných skladieb vys okej umeleckej hodnoty. Prirodzene, nikto ne_ 
môže očakávať, že také to vynikajúce či zaujím avé skladby nájdeme v sekciách vš etkých 
členských krajín. J ednako, podľa platných stanov ISCM, má jury každého festivalu dbať 

o to, aby na ňom boli zastúpené skladby čo najväčšieho počtu s ekcií a aby sa zohľadnili 
čo najrozličnejšie estetické tendencie . 

Jury festivalu sa volí každoročne na plenárnej schôdzi. Jej členovia musia patriť do 
piatich rozličných sekcií. Táto päťčlenná jury potom vyberie z oboslaných diel jedno·tli
\'ých sekcií tie, k t or é uzná za vhodné pre pr ogram festiva lu. V posledných rokoch sa 
programu našich hudobných slávností vyčítalo, že jednos tranne uprednostňujú experi
mentálnu hudbu. Proti tomuto tvrdeniu sa musím čo najrozhodnejšie ohradi ť. Každá 
jury, pri ktorej som pôsobil, bola zastúpená osobnosťami tak rozličného umelecké ho 
zameran ia, že je celkom vylúčené akékoľv~k j ednostranné konečné r ozhodnutie. Dovo
lím si uviesť priklad z Prahy: Otmár Mácha, ČSSR (predseda ); Yoritsuné Matsudaira, 
Japonsko; Vittorio · Fellegara, Taliansko; Henri Dutilleux, Fr ancúzsko a Ton de Leeuw, 
Holandsko, ktorý prišiel ako náhradník namiesto Karl heinza Stockhau~ena. Toto boli piati 
členovia jury s veľmi rozličnými estetickými náhľadmi. A t ak, ak sa v progr amoch po 
sledných rokov objavil pozoruhodn)· počet novátorských skladieb, možno to vysvetliť 
skutočnosťou, že práve tieto s kladby považovali členovia jury za najzaujímavejšie. Po
chopiteľne, pri rtnhodovaní jury dochádza v súlade s požiadavkou platných stanov k is
tému kompromisu v tom zmysle, aby s a zohľadnili diela čo najväčsieho počtu s ekcií. 
Takéto stanovisko je platné nielen pre ISCM, ale pre všetky medzinárodné or ganizácie . 

Ďalej by som ešte chcel na n!ečo upozorniť· V stanovách je pa ragraf, ktorý dáva jury 
právo zaradiť do programu pre zvýšenie j eho kvality niektoré dôleiité nové diela. Jury 
tuto právo v posledných rokoch viac ráz využili. Toho roku zaradila jury do programu 
jednu zo skladieb Aloisa Hábu, aby uctila zásluhy veľkého bojovníka za modernú hudbu 
v československu. 

často počuť aj také h lasy, či ISCM m á ešte aj dnes opodsta tnenú funkciu? V dvadsia
tych r(}koch, keď vznikla, našlo sa l en málo odvážnych dirigentov, čo hrali súčasnú 
hudbu. Dnes existuje v mnohýc h európskych krajinách už značný počet telies, ktor é sa 
venu jú najn<wšej hudbe a ktoré ju predvádzaj ú na početných festivaloch prevažne na 
medzinárodnej báze. K tomu pristupuje ešte skutočnosť, že veľké európske rozhlaso·vé 
stanice venujú dnes takú pozornosť súčasnej hudobnej tvorbe, aká by pred 20 rokmi 
nebola mysliteľná. 

Napriek tejto dnes pr e novú hudbu priaznive j situácií sa n azdávam, že naše hudobné 
s lávnosti majú ešte vždy význam· Nikde n emôže m edzinárodný rádius siahať ta k ďaleko 

a nikde sa nemôže stretnúť spolu toľko ľudí z najrozmanitejších častí kultúrneho 
sveta ako na našich festivaloch. Z vlastnej dlhoročnej skúsenos ti ako predseda ISCM 
viem, že osobné kontakty sú aspoi1 t ak dôležité ako návšteva takýchto podujatí. 
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PROF. DR. HEI NRICH STROBEL, prezident M.;dzin t r odnej 
spoločnosti pr e súčasnú hudbu. 
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Joz ef Malovei: [bor~ 1933 in 
Hurbanovo] . Studied at t he Academy 
of Mus ioa l Ar ts in Pr ague in the class 
of Prof. Borkovec. Foremost wor ks: 
Chaber prelude (1961), Two parts f.o r 
chamber orchestra (1964), Kr yptogr am 
[1965], electron ic music Edison (1965 ), 
Ortogenesis - electronic compos lt1on 
[1967) . 

I v a n P a r f k [ born 1936 !n Bra· 
tisla va]. He s tudied at t he Graduate 
School of Musica! Arts in the cla ss 
ot Pro fessor A. Moyzes. Foremost ccm
positions: Prelude for grand orchestra 
[ 1962), Songs about fa ili ng lea ves -
f-or plano (1962), Song a bout a tall 
old tree - for celi o and plano ( 1963), 
C!t-at!ons - chor uses on words wrlt· 
t en by G. Braqu e, G. Chirlc, P. Klee, 
P. Bonnard and G. Rouolt (1964 ), Mu
sic for three [ 1965 ], S<:>nata for !lute 
solo [1965). 
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It is not at all surpr•smg that the idea oť contemporary Slovak music information channels about contemporary music! After E'ight sessions t hese 
means, in the mind of an uninterested foreig-ner, rather an exotic folklo- seminars were dropped. They tried to enter the official context of 
rism of pupular musica! groups than something appr (laching electronic Slovak music in the shape of activities of a Commission of Young people 
music; or, alternatively it gets lost in t he context of Czechoslovak music in the Society of Composers. But this commission was eencelled almost 
the modern character of which is still often being measured by the stan- at its start. Through selfhelp they organize their public appearan~e in 
dard of Janáček's works. Nevertheless, everything we cali New Music to- 1960 thanks to the progressivly minded literary review Mladá t vorba 
day, even though the name Iacks precision, is to be found aJso in Slovakia (Young Creation), nevertheless they remain compelled, for quite a number 
with its four million inhabitants. Here the New Music has often more dra- of years, to let their compositions lie unnoticed on shelves or in the dra
matic history than in the West and presents problems of its own as well wers of t heir desks. New inspiration comes in t he shape of visits of L . . 
as its own special characteristics that make it different from others. But Nono and J. Patkovský. Some of them successfully undertake the t rip to 
even here this music exists with just one end in view: to be list en ed to Wars aw for the Warsaw Fail and bring a long with them the first recording 
and to be appreciated as part of a world trend of revolt against Romantic tapes bearing the compositions of Penderecký, Gurecký. the Iatest works 
exhibitiononism, as a manifestation in the stage of autonomous develop- of Stockhausen and Ligeti. Through interpreters of their own music they 
ment of the thoughts and feelings of people in the second half o.f the get into touch with at least the Prague public. Then under primitive C(ln-
20th century. ·, ditlons in the TV Sound laboratory their fir:ot electronic tests come into 
· The year 1958 sa.w the birth of the 2nd Piano Quintet by Ilja Zeljenka. being. Finally, when the atmosphere was delin.itively normalized these 
It is a work which structurally, and to-day, after a certain time has elap- representatives of the new music appear at the March Review of Slovak 
sed, we may say also qualitatively, (it r epresented Czecho-slovakia at the 1 composers no longer as outsiders but as regular members representing 
Amsterdam Festival ISCM) represents the beginning of New Music in Slo- ~ Slovak musica! culture. Their works no Ionger have the taste of forbidden 
vakia· What sort of music is it? This question suggests another: What was fruit, the~ cease to be an attraction, no concessions are made to their 
the situation in the world Vanguard at the time? quality as a recognition of their very existence. 

Some years have gone by since the serial style was codified in Darm- Since New music did not come to life as a manlfestation of a genera-
stadt. The system of total organization passed on from paper into the tíonal or group movem·ent but as a free exhibition of individuality, the 
composer's manner of thinking, orthodox styles have become more free. theoretician can no longer, from now on, express llimself globally: it 
The importance does not lie so much in the method now as in the inven- would mean only general talk which would amount next to nothing. 
tion of creatin.g new music from new material. Composers who through no The music of I l j a Ze l j e n k a came to life through the analysis of 
fault of their own lagged behind world development in the unfavourable contemporary van-guard music and o.f theoretical preparation prior to its 
cultura) and political situation of the fifties, were in a fa~ourable situation realization. There are no ranks or series in his music, quite the contrary, 
in so far as they could make u se of what the Darmstadt schc·ol has he is quite inconsequential, unmodern, from this point of view. Zeljenka's 
brought. That is the reason why in Slovak music - with very few excep- mus ica! language has no direct godfather of its own. The centre of his 
tions (Kolma~'s Two parts for four Instruments, Partecipazioni per 12 at tention is held by rythm, linear working on a structure multi-layered in 
instrumenti) - we do not find really expressive works in a strict serial character, and an expression sarcastically expressive in fea tures. on these 
style. Not that composers do1 not know this style, but the development three principles the composer builts his musical language. Stravinský 
that is just taking place does not give themi any r eason for writing in this influences bim most, he listens to Webern (without analysing him) and 
style. In other words, in Boulez' Improvisation sur Mallarmé they are not thus t he crystalisation of musica! language t akes place. In contrast with 
fascinated by serial manipulations in intervals but by t he new sonud and the the evolutionary technique of motive developmen t he comes in with scraps 
unusual atmosphere. Similarly, they do not -analyse Stockhausen's Zeit- of ideas which he arranges in a juxtaposition of his own. Maximal con
masse for the sake of rank but on account of the new conc eption of time centratlon on small areas, fragmentary character, mere hints, a steep linear 
and form they find in them. style and c ontrasts of autonomous wholes represent the marked features 

ll ja Zeljenka (born 1932 in 
Bratisl-ava] . He studled at the Gra
duate School of Musica! Arts in the 
class of Professor ). Cikker. Foremost 
works: 2nd Plano Qulntetto (1958). 
Oswieszym - cantata fo·r chorus, re
cltators wit h use of loudspeakers 
( 1960], Sinfon ia in C (1961], 65.000.000 
- electron ical music (1962 ], Quartet
to for s tring Instruments [ 1963]. 
Structures for grand orchestra [1964], 
Music for Choir and OrchestNJ (1965], 
Music for piano and orchestra [1966). 

J u r a j H a t rf k (born 1941 in 
Bratislava] . Studied at the Graduate 
School of Musica! Arts under Pro
fessor A. Moyzes. Foremost works: 

Those born in the thirties - but it must be emphasised that not all of his music, Zeljenka does not do away with melody but revises the 
those born at this time belong to the group - have reached t hrough si- function it had so far in the farming process. He does not suppress ten
milar experiences to the same C r e d ,o. although it is not th~ir common sions and relationships but shapes them by means of the contrast found 
Credo. They are united by relationship of selection not by the fact that they • in independent scraps, something like the fashiD'n of Vares' "melodic 
are of the sarne age. They are one io what they wish to over -reach but cells". Through complicated rythm which, however, is by no means the 
every one of them is different in the Hay he realises what is new. Thanks result of a serial rationalisation ( overlapping of mel odie phrases, irregu
to their youthful entbusiasm they organised, in 1956, quite on their own, • larities) he builts his dynamic musica) structure which borders on the 
grand Seminars on 20th Century music; these seminars represent the first nervous. A g·rotesque chara.cter on the one hand and passionately steep 

dynamic grada.tions on the other hand, frequent surprises of erruptions -
these are the factors that strike one most in his music. On page 341 music examples f ron the compo-sit ions of L. Kupkovič. Pís

mená (Letters ) ana J. Hatrék čakanie (Waiting); J . Malovec, L . Kupkovič 
and P. Kolman on a concer t of New ·music. 

A dialectical principie lies In the V<ery essence of his thought: white 
orthodox systems forbid one thing and! standarize others, Zeljenka works 

Contrasts for violin and plano ( 1963), 
Monumente malincollo (1964 ], canto 
responsoriale for two cho!res ánd tym
pans [1964 ], ExpectaUo n - f.or reci 
tator and chamber orchestra (1965 ), 
Concertino in modo clacclco (1967). 
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P e t e r K o l m a n l li orn 1937 in 
Brat1Slava l . He studied at the Gra
duate School of Musica! Arts in the 
class of Professor ). Cikker . Foremost 
works: Funeral m usic ( 1958). Concert 
for v!olln and or chestra l1960). Three 
piano composltions in memoriam A. 
Schonberg l 1960). Two p-art s for cla
·rinet, violin and plano · l1960), Parti
cipazloni per 12 lnstrumentl l 1962], 
Four or chestral pleces l1963 ). Pane
gyr!kos for 16 Instruments ( 1964), 
Hommage a Kan dlnsk y (1964), Monu
mento per 6.000.000 l 1964), Mo liza cia 
mobile for flute and vlbraphone (19651. 

with what is forbidden and what is standarized, but , at t he same tim 
breaks all standards. He rather feels than constr ucts. His style ha~i ' 
a Weber n effect is not the r esult of a complicated analysis of Webe 
but of sensitlve hearing on the basis of which he discovere~ impulses a d 
put them at t he s ervice of his f eelings. 

The fate tha t befell Zeljenka 's works of this period is the fate of N 
music in Slovakia; for this composer being the first to reach maturitf, 
was the f irst also t o pass, with his new conceptions , through all the per ,
pecies of development which we have followed so far. The composition 
m ethod we have just explained is applied also in t he work intended f r 
a large instrument group - in his cantata O s wi e n cz y m. (1960). To 
interpr et his many parts he added here a whispering chorus and loud
s peakers· The chorus does not play here the traditional r ole of t ext decla
mator but the composer a ims at making use of the sound value and the 
quality of wo:rds w:thout regard to their meaning value. The h uman word <l 

in Oswienczym is reduced to a musica! sound. . 
Within t he atmosphere of administratíve prohibitions of Oswienczym 

Zeljenka has composed the anly work that was possibl~ for him under 
the clrcumstances: t he neoclassical P rokoiievic S i 11 fon i a in C (1961). 
In his acceptance of strict limits imposed by classical exactitude of form, 
of ha.rmony, of work with motives and of instrumentation the author shows 
how thoroughly he had been prepared for this work. The slow part - pas
sacaglia - of this sinfonla moves within the conventiona l framework of 
slow parfs found in classical symphonies. It is, however; one of the deepest 
and most suggestive declarations about present day m an, a declaratlon 
t he like of which can be found pr obably only in Cikker's or Shostakovitch's 
works. Zeljenl<a's humour and his grimaces are typical of Gogoľ's laughter 
through tear s. The border-line position iín which Zeljenka found himself 
at the tim e, the impossibility of finding a living through his art led the 
composer to a t otal r evolt. Realising t he fact that he would not make· his. 
way through elect ronic music jus t as he failed to strike for himself a way 

out by means o·f Oswienczym, unwi!ling to submit to the "demands of the 
day" he began, under the primiti.ve condit ions of the Czechoslovak TV 
sound s tudio, his first experime n.ts with synthetic mus ic. And thus at this 
most unfavourable t ime - more precisely said, in the year 1961 .we are 
the witnesses of the birth of t h e first Slovak electronic composition -
the music to f ill 65,000.000. Two compositíons follow in the wake of the · 
first one: T w o co l l ag e s fo r p r e pa r e d p i a n o (1961) and fraD
m ents fŕom t he ballet K o zmo s (1962). Th en when the atmosphere be· 
<'ame more breathable Zel jenka wrote his K v art e t o (1963). The peri
pherial portions of the compostion go deep into a:n. aphorically linear way 

M i r o s l a v B á z l i k (born in 
1931, Partizá nska Ľupča l. Stud led at 
the Gra duate School of Musica! Arts 
under Pr of. ) . Cikker. Signiflcant 
works: songs on Chinese poems tor 
flute, a lt, plano and celia l 1960). Mu 
sic for vlol!n and o rchestra ( 1961 ). 
Th ree pleces for 14 Instruments 
( 1963). Peter and Lucia ~ o pera 
(1966 ) . The twelves- oratorium after 
A. Blok. 

of thinking white the slow part is built on the · application of colourful 
parameter s in the shape (}f a g l i s s an d o tec hnique. Zeljenka applles • 
t he r esults he has achieved in chamber music. to orches tral compositlODS 
s uch as štruktúry (1964) and Mu sic fo r C horus and Orche
s tra (19~5 ). In his composition M' u s ic for pi a no and orchestra 
(1966), not unlike Pender eckí in his last works, h e tri2s to bring disdpline \ 
into his way of t hinking and aÚempts to test t he suitability ,of tfle 

stricter forms. · 
White Zeljenka, in t he ~ourse of his growth and development draWS 

from hi~ na t u r e l, trying to appľy external impulses to it, with no c0111· 

344 

promise whatever with his rapsodic personality, P et e r K o l ma n' s 
(1937) road to New music is, through its very aim-consclousnes s a m ani 
festation of t he endeavour to know and through a rational way to absorb 
all that is happening in the world. Kalman not only listened to New music, 
but also analysed it thoroughly, he no-t only made the spirit of New music 
hiw own, but is perfectly at ease in all its techniques. 

It seemed, at the beginning, that he even s acrificed his won characte
~istic features (sense of dynamism, of gradation, suggestive expression) 
Jn an. attemp.t at keeping pa ce with the latest contemporary developments. 
He wis hes, first (}f all, t(} forget everything by mea-.:ts of a. radical gesture 
and writes the orthodox T w o pa rt s f or f l u t e c I a r i n e t v i o 1 i n 
and pi an o (1960). In this composition of his he ~dheres to the upper
most Darmstadt serialism of the fifties. All parameters are t otally orga
nized, the dicti(}n of the work is punctual, the proportions are Webernian. 
But in his likewise seriat Pa r t i c i p a z i on i p e r 1 2 i n s t r u m e n t ii 
(1962) he finds a synthesis of a strict style and system by m eans of his 
human and composer's e g o. It is true that in this work he solves t he 
problem of various possible C(}mbinations of groups (}f these 12 instru· 
ments, but creates, at the same time, a whole, impressive with its sug
gestivity and tension. He applies this finding of hhilself in t he chamber 
g en l' e to more pretensious C(}mpo.sitions for orchestra - F o u r 
pieces for Orchestra (1963) and Monumento· p er 6,000.000 
(1965~· Although each of these compostions takes for its aim the precise 
t echnical problem of New music, in each of them one· feels the presence 
of t he composer's s trong personality: his expressiveness, roughness, abi
li~y to build suggestive gradations, his sense of the tragic. Especially in 
h1s Mon u men to does Kolman exhibit hls ability of applying the la test 
means of New music to t he s ervice of serious humanistic thought. In a 
shorter composition Mo l i z á c ie mob i l e (1965) he makes use of the 
principie of Stockhausen's open form, creating, at the same time a work 
rich in fine shades of sound. ' 

L ad i s l a v K up k o v i' č ( 1936) has built his artistlc conception on 
a paradoxal iac~. He n ever learned the composer's trade at any school, 
T~at is why unlike Zeljenka and Kolman he didn(}t have to strugg\e with 
!u s own past, nor with the musica! past as a whole. In his youth he was 
ta.ught by no one the rules that were leter promoted to principles and 
wtthout whic h, as W(}Uld seem, music could not exist at all. After bis 
serial R (}z hovory ( Conversations ) 1961, in which a n artisan alche
my swallows up the entire p ersonality of the aut hor, he composes his 
work Mäs o kr i ž a (The F lesh of the Cross) 1962. In this work even 
Kupkovič lays aside the orthodox sel'ial pl'inciple and solves the prob
lem of unconventional use of new sources of sound both traditional (trom
bone ) and untraditional (bells). The more he composes t he mot·e he makes 
use of percussion instruments S k ic a (Sketch), 1962, K om ent ár 
k . imPre s ii na ob ra z MM (Commentary to the impressions of 
p~cture MM) 1964, R o z h o v o r y č a. s u s h m o t o u ( Ta\ks between 
Time and Matter), (1965). The experiment of Kupkovič is the most radical 
for unlike o ther experiments, his is not only a test of t he various mean~ 
of ex~ression but, just as it is in t he case of Stockhausen and Cage, an 
expertment with the concepti(}n and the sense of music as seen S() far 
and gener ally in music. Kupkovič does away with t he most fundamental 

L a d i s l a v K u p k o v i č [born 
1936 In Bratislava). Self-taught. Fore
most composltlons: Touches for cham
ber group (1960 ], The Flesh of the 
Cross for trombone, 6 tympans, 3 tom
toms and church bell (1962]. Octogon 
Of s-ol!tude, bor edom and fear for a n 
e!ght·VO!ce group of popu1ar Instru
ments ( 1962) , " ... " for base-cla rl net 
solo (1963), Cluster, Dinamlque and 
Glissando for four strlng Instruments 
(1963 ), Exclamations for optional In
struments l 1964 l , Mobile for Beckett 
for 4 per!ormers on percussi-on Instru
ments (1965). Dlalogue between ume 
a nd matte r for fagot and three per
formers on percussion Instrument s 
l 1965], Echoes for chamber orchestra 
( 1965 ), Letters for 8 vo cai per formers 
(1967). 
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J u r a j P o s p l ~ i l (born 1931 In 
Olomouc). Studied at the Graduate 
School of Musica! Arts under Pro
fessor J. Cikker. Foremost works: Z'nd 
symphony (1963 ), M!crosto ries for 
voice, f!u te, viol!n and cello [1963), 
G!ossary for w'ind quintet ['1964 ), Con
tradictions for clarlnet and string In
struments (1964), Music for J-.2 str!ng 
Instruments (1965 ), Sonata for contra
bass and plano (1966). 

" 

R o m a n B e r g e r (born 1930 in 
Cieczyn ). He studled at the Graduate 
School of Musica! Arts in the class 
of Professor O. Kardoš. Foremost 
works: Four very short compos!tlons 
for piano (1959); Sona ta for piano 
(1960), Suita for piano [ 1961), Trio 
for flute, fagot and horn [1962), Suita 
for strlng Instruments, key and per

·cussion Instruments [1963), Transfor
mations fo r large orchestra [1965), 
electronlcal composlt!ons from the 
period 1959- 65. 
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cate-gories of musicat thinking so far and strikes an entriely new concep
tion of -time and form. He sets on an equal footing parame ters that so far 
were secondary and had no independence of their ówn (Cl u ster -Di n a
m iq u e- GI i s s and o for string quartetto, 1963), in his own way is 
experimenting with aleatories Výkriky (Exclamations) - 1964 and 
brings interesting impulses in t he field of graphical notation (O z ve n y -
Echoes - 1965). 
Kupkovič who is perhaps the best known representative of New music 

of Slovakia abroad (his compos ition were published in Universal Edition, 
recorded and broadcast in West European Radio Broadcasting, played at 
festivals in Warsaw, Zagreb, Darmstadt- and Donaueschingene) besides 
having a personality of his own as a composer is an undefatigable organlzer 
and propagator of the New music, Úis has got together an ensemble "Present 
day Music" which he himself conducts and which, as the fi rst ensemble in 
Slovakia interprets exclusively the works of the vanguard. 

If Schiinberger's thought t hat "a composer shnuld take upon hims eU 
only those Iimitations that agree with his nature" can be applied to anybo
dy, then it can surely be fitted to Rom an Berger (1930). Originally 
a pianist he took up composing only at a time when he chose a road by no 

·means easy - one that, unfortunately, will for ever ·remain unknown to 
the public - and found for himself a model of composition that s uited 
bim best. In ·1961 he wrote a S ma ll S u i te f o r p i a n O' which con
tains four studies of present-day problems of contemporary composition 
techniques (polymelody, dodecaphony, modality, variable meter) . The fact 
that the special creation of the means of expression of the New music is 
an act of internal necessity for Berger is proved by his T r a n s f o r m 6.
c ie (Transformations) for large orchestra (1965) and played at the ISCM 
festival in Prague. New techniques have not led Berger's fantasy to nivelll~ 
sation but have become a strong impulse for human expression in the 
midst of disturbed times. A suggestive m editative mood and a special kind 
of tension through which the composer keeps his Iistener in a continual 
state of expectation give an unusual atmosphere to this comp.osltion. 
Thro-ugh clear outlines, choice sound and by means of a spirited composl· 
tion work the author has produced a contemplative musical picture brin
ging a special feeling of security and etheric beauty. If we h ave s impllfied 
matters rather too much when making a parallel between Kupkovič and 
Stockhausen we· m ay, in this case, see an indirect relationshlp between 
Berger and Ligeti. He writes special music that rids itself of all effects 
new and old but does not deprive music of its fundamental m eaning. Tran~ 
sformations are the results of a great and concentrated sythesis of the 
factors of art with t he m ost progressive musical drama. 

Naturally, the authors I have m entionect so far are not all the represen'" 
tatives of New music in Slovakia. I have g iven more details about them -
without, of course, pretending to• "translate" their music into words -
because I wished to show the differentiated face of New music in Slovak, 
its internal compl!!xity and its contradictory character . While the four 
composers I have mentioned have already created a style of their own, this 
style has reached only the stage of crystalisation in thP, case o·f the others, 
does not represent a definitíve conception; but this in no way affects tlte 
quality of their individual works. 

I v an Parí k ( 1936) synthetises a passionate expressionism with stri ct 
construction elements· In his Sonata for solo flute (196;)) he successfully 
made use of the absolute sound quality of this musica! instrument. His 
concentration on expressive scund is to be seen also in his cyclus of cho
ruses entitled Citácie (Citations), 1965. The expressiveness and brutality 
of Parík's naturel finds its counter pole In Joz e f Ma l o v ec (193:>). 
Unklike his colleagues, this composer works more through intuition and 
links hi-s unbound musica] talent wit h origin al, in places naive, simplicity 
Kryptogram (1965). He is the author of one of the most expressive syn _ 
thetic compositions Ortogenesis (1966) . Miroslav Bázlik (1931) 
joins the New music through the Schonberg styl'e composition ()f M u s l c 
for v i o l in and orchestr a (1961). The substance of Bázlik's thin
king is different from his contemporaries with whom we have been dealing 
so far: his music attempts a synthesis of strléť Ba-roque· fonns with vangu~ 
ard impulses. His opera Peter and L u c l a (1965) resťs on strict coun
terpoint forms and a contemporary sound !deal. In the course of the last 
years a remarkable way was gone through by Pavol šimai and Juraj Pospí
šil. Pavol Š im a i (1930) in his compositions Combat time nt í (1962), 
Víťazstvo (Victory), 1964 and Meditácia, on 'the words ofF. Pan
dulová, adheres to the principles of New music. The chromatisation of bis 
horizontal thought is gradated, a sense of sound comes to the fore, the 
structure becomes thinner and spreads punctually. The prologue of the 
2 nd Symphony (1963) of Jur aj Po sp i š i l (1931) was marked by 
new features: a break in smooth evolution, a negation of the traditional 
function of musica! Instruments, a setting up i-n contrasted form of the 
most various elements of the score, dividing into bits of the twelve-tone 
range and new fonns that provide music with a nervous dynamism, erupt i
vity and drama. Linearisation, a revolution in the hierarchy of parameters, 
the reduction in the dimensions of the individual parts and the function 
in the dimensions of the individual parts and the functionalis m of the 
whole are the typical features of Pospíšiľs latest works. (GI o s s ar y for 
wind instrument quintet) - 1964, Pr ot i r e č c ni a (Contradictions for 
piano and string Instruments - 1964)· 

Through his Ia test works ( C a n t o r e s p o n s o r i a l e and a group 
of songs entitled č a k an ie ( Expectation) , 1965 on texts composed by 
J. Ricos, Ju raj H a trík (1941) adheres t o Ne w mus ic. 

New music in Slovakia has to s truggle with the same problems as any
where else in the wurld· It struggles in .favour of a new conception of mu
sic, it r evolts against old conventions but, at the s ame time, also against 
new eclecticism and tries to win over, with greater or lesser success, the 
ear of its audítor. On this road we witness victories and defeats, successes 
as well as problems. But in spite of that there are potential hopes that the 
representatives o.f Slovak New music - of its vanguard - will have a say 
In t he complicated exchange of opinions t hat is at present taking place on 
all continents. And it is precisely in t his sense that they to!> have found 
themselves in as un-enviable a situation a,s any of their colleagues in the 
world. 

Translation by Dr. JOZEF ŠIMO PETER FALTIN 

P a v o l š 1 m a i (born 1930 in Le
vice). He studled at the Graduate 
School of Musica! Arts under Prores
sor f. Cikker. Fo remost works: Mother 
talks - melodrama for recitat!on and 
chamber group (1959 ), Victory - !or 
grand orchestra (1963) , Four m!xed 
cholres ( 1965), Combattimenti !or 
symphonlc orchestra (1965 ), Medlta
t!on t-or alt solo and string quartet 
(1966) . 
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Peter Kalman 

elektronische 

musik 
• 1n 

Bratislava 

Spät, zu spät erreichten uns die ersten Kenntnisse uber die elektronische Musik. In 
der Zeit, als Eimert und Stockhause:n in Kolu und Pierre Schaeffer in Paris ihre ersten 
Versuche mit diesem neuen Phänomen unternahmen, befassten sich die Kiinstler bei 
uns mit der Frage, wie die Kunst weitmoglichst vereinfacht, primitivisiert werden konn
te. Es war die Zeit der Konjunktur der Massenlieder. Auch nach dem Jahre 1956 
hat sich das Informatíonsniveau uber die elektronlsche Musik kaum gebessert. Wir besas
sen kelu Studio fiir die Realisation elektronischer Musik, keine Schallplatten oder Ton
bänder aus dem Ausland. 1959 änderte sich die Situation ein wenig, als Ladislav 
Kupkovič und ich Seminare iiber neue Musik organistierten' im Rahmen von acht Semi
naren konnten sích die Interessenten mit elektronischen und J,onkreten Werken von 
Stockhausen, Eimert, Kfenek und Schaeffer vertraut machen. 

Wegen der ungiinstigen kulturpolitischen Situation, die im Laufe des Jahr<>s 1959 
ents tand, konntert die Seminare nicht weitergefUhrt werden. Zwei Jahre spät er kam es 
j edoch zur Wende: in einer primitiv eingerichteten Tonwerkstätte des Tschechoslowa· 
kischen Fernsehens in Bratislava schuf Ilja Zeljenka elektronische Musik zum Film 
,.65 Mlllionen". Es mussten mehr al s 20 Minu ten elektronischer Musik realisiert were\ en 
1md es erwiess sich, dass an erster Stelle die Phantasle des Autors ulid nicht die Voll
kommenheit der technischen Einrichtung ftir das Ergebnis der Arbeit massgebend ist. 
In demselben Studio realisierten in den nächs ten Jahren ihre Werke fiir das Fernsehen 
und den Film Ladislav Kupkovič, Roman Berger, Jozef Malovec und Pavol šimai. 

Ilja Zeljenka schuf 1962 ,.Zwei Studien fiir präpariertes Klavier" in denen das 
Tonmaterial durch das Spielen am Pianíno (teilweise mit Tasten, t eilweise mit
tels verschiedener Gegenstände auf d en Saiten) erzeug und mittels technischer Stu
dioeindrichtung im. Tschechoslowakischen Fernsehen umgebildet, gt>schnitten, superpo
niert und endlich zur Endeinheit geformt wurde. Ein Jahr später begann Ilja Zeljenka 
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J. Zeljenka und Ing, J. Stnuirucker im Elektronischen Studio der Tschekoslowakischen 
TV im Bratislava 

mit der Arbeit an der elektronischen Musik zum Ball<!tt .,Kosmos" . Dleses Projekt 
wurde wegen verschiedener Schwierigkeiten nicht realisiert. Was i.ibrig blieb, sind 
einige musikalische Fragmente, die als selbstständige Musik existieren. 

Die technische Aussstattung des Studies des TscheclJloslawakischen Fernsehens wur
de indessen b eträchtlich vervollkomnet. Das Prager Forschungsinstitut fUr Rundfunk 
und Fernsehen Iieferte eine komplette Tonquelle bestehend aus 10 Generatoren und 
einem Frequenzähler das e lektronische Musikinstrument Subharchord das besonders 
eine schleunige Realisation der szenischen Musik ermoglicht, wurde im Ausland erwor
ben, im Fernsehen selbst wurden die Magnetophongeräte fi.ir die Tonaufzeichnung auf 
16 mm perforiertem Band hergestellt, die einen synchronen Lauf mit der Aufzeichnung 
des Fernsehbildes garantieren. 

Im J. 1965 strahlte der ľschechoslowaäische Runsfunk in Bratislava eine grossere An
zabi elektronischer Werke aus, unter ihnen Werke von K· Stockhausen, H. Eimert, A. 
Dobrowolski, W. Kotoňski, L. Nono, N. Castiglioni, J. Cage. Noch in demselben Jahr 
er·richtet auch der Tschechoslowakische Runfunk ein Studio ftir die Realisation elektro
nischer Musik. Das Experimentalstudio des Tschechoslowakischen Rundfunks in Brati
slava hat in erster Línie die Realisation elektronischer Musikwerke fik Muslksendungen, 
ferner die Realisation szenlscher Musik, als auch musikalischer Effekte· fiir Horspiele 
zur Aufgabe. Eln Teil der technischen Apparatur befand sich direkt im Rundfunk, ein 
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Teil wurde angekauft und der grosste Teil wurde von d er Éntw1cktungsahteilung des 
Tschechoslowakischen Rundfunks in Bfatislava konstruiert . In der kur:.r.en Zeits panne 
von zwei Jahren wurden hier folgende Arbeiten durchgeftirt: eln mus ikalisches Werk 
("Orthogenesls" von Jozef Malovec) , elektronische Musik f iir 7 llorspiele, 5 Kurzfilme 
und 1 Fersehfilm, Musik zur Antologie zeitgenossischer Poesie flir eine Schallplatte und 
eine Anzahl von Toneffekten fiir Horsplele. 

Die Autoren, die in diesem Studio elektronische M4sik reallsierten, w:uen: Jozef Ma
lovec, Ladis lav Kupkovič, Pavol Šimai und Peter Kolmau. Ein in jeder Hinsicht sebr eru.~t 

zunehmendes Werk ist die ,.Orthugenesis" von Jozef Malovec - eln ungewohnlich viel 
schichtiges, komplexes und dabei homogenes Werk. Die Partitur t:nthält kelne auf Mili
meterpapier gezeichneten Graphen, sondern Blockschemas fiir die Schaltu ng technischer 
Einrichtungen. Der Endklang der durch eln komplizierteres kettenartiges Verbinden 
vieler Elektronengeräte entstand, war im Vorhinein genau nicht vorstellbar, und trotz
dem: jede Tonstruktur ist mit den iibrlgen vollkommen ausgewogen, hat ihren be
stimmten Platz in der gesammten Form des Werkes. 

Auch von technischer Seite ist diese liberaus komplizierte Arbeit prezis, rein durch· 
gefiihrt (die Aufzeichnung ist zweispurlng, fiir stereophonische Reproduktion). 

Die augenblickliche technische Austattung des Experimentalstudios im Tschechoslo
wakischen Rundfunk in Bratislava erreicht das Durchschnittsniveau anderer europäi
scher Studios. Sein weiterer Aufbau rechnet mit bestimmten Besonderheiten: die dyna
mische ~'requenz - und Klangfarbenbearbeitung wird halbautomatisiert, wobei nicht mit 
einem am perforlerten Streifen' f estgehaltenen Binärkode, sondern mit der Steuerung 
vom Magnet band gearbeitet wird. Elin Teli dieses Systems (die SteueTung 
des dynamischen Verlaufes) ist schon in Betrieb, am weiteren Aufbau dieser Einrichtung 
wird zur Zeit noch gearbeitet. 

Deutsch von OTTO KAUŠITZ 

TEC.HNISC.HE EINRICHTUNGEN DES STUDIOS ELEKTRONISCHER MUSIK 

DES TSCHECHOSLOWAKISCHEN FERNESEHENS IN BRATISLAVA: 

Komplex von 12 RC-Generatoren mit Frequenzzähler (Tesla) . 

Rechteckwellengenerator . 
Rauschgenerator (V ÚRT SG 1). · 

PETER KOLMAN 

Subharchord ( RFZ l. elektronisches Mus!kinstrument bestehend aus: Quellen von S in us- und 
Sagezahnsw!ngungen, 4 ,Frequenzte!ler mit subba rmonlscher Tellung 1/ 2 bis 1/ 29 d er Fre
qnez, Ringmodul ator, ChormoduJ.ato·r, Gllssando-Einrichtung, Regullerung der Ausschw!ng
zeit, E!nrlchtung zur ·Rhytrnis ierung, 14 Bandpassfilter, Formantfllte r, AM-Vibrato . 

Hochpa ss- und T!efpassfilter mit steiler Flanke (VÚRT ORF 1). Fla kenstellheit: 40 dB/ Okt. 

Hochpass- und Tlefpassfllter (VÚRT HP 1, OP 1). Flankenstellhe!t: 6 dB/Okt. oder 12 dB/ Okt. 

Oktavf!lter (RFT OF 1). 

Terzfllter [ VÚRT). 

Terzf!lter [RFT TZF 1-3). 

Elektronischer Schalter (Tesla TM 557). 
Zeltregler [VÚRT), Magnetophon mit rotlerenden ReproduktionskOpfen fli r unab hä ng!ge Verän · 

deru ng der \{la nghtlhe und Tonbandgeschw!ndigkeit. 

, Ringmodulator (e!gene Herstellung ). 
, Gerät z ur Eq:eugung elnzelner Tonlmpulse mit regelbarer Elnschwlng. und Ausschwln gzelt 
' eigene Herstellung]. 
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neverbera tor i elgene l-l erste ll u ng l ' 
Schleifenmagnetophon fti r Echo ( Dynacord). 

Zusatzgerä t ftir Änderung der Tonbandgesch indlgk~it (eigene Herstellung), kann an jedes 
Magnet ophon angeschlossen wer den, Umfang: 2 Oktaven. 

3 Magnetophone [S.ander- Jan senl. 
Ster eo-Mag netophon [BRG STM 101. 
Gr ammo·phon [Lyrec). 
2 Magnetophone fUr 16mm perforietes Tonband (e!gene Herstellungl. 

*l 4 Magnetophone ftir 16 mm perfor ietes Ton band ( etgene Harste.Uungf 
*l Magnetophon fiir 35mm perforietes Tonband (e!gene Herstellung ). 

TECHNISCHE EINRICHTUNGEN DES EXPERI MENTALSTUDlOS - DRS-TSCHECHOSLOWAKISCHEN 
RUNOFUNKS IN BRATISLAVA: 

RS·Generator (Tesla BM 3441. 

Schwebungssummer [BrU el & Kjaer 14011. 
Schwebungssummer (FB 120 ). 

Generator enger symetrlscher und asymetrlscher lmpulse ( eigene Harstellungl . 
Sagezahn Quelle des Osz!lloskopes (Tesla TM 694 E j. 

Generator tlefer Fre quenzen (Ki'ižík G 5711. Sínus-, Rechteck- und Sagezah nschwingungen 
0,01 - 70 Hz. 

Rauschgenerator ( elgene Hersteilung). 

R!ngmodulator [elgene He rstellungl. 

L!nea rer AM-Modulator ( eigene Herstellungl. Kont!nu!erltche Wa hl der Durchmo dul!erung 
O - 100% und 100% - OO. · 

Rhytmisator (eigene Herstellungl . Rhytm!s!erun g von Klängen ab 0,01 Hz bis 10 Hz, Relation 
Ton-Pause regul!erbar, Moglich kelt einer Schaltung von zweí' ·versch!edenen Klängen [Tre· 
molo), wählbare Abrundung der Impulse, unabhangige Rhytm!slerung zweter Klänge (durch 
verschiedene Frequenzen), unabhänglges Schalten von ·zwei u nd zwet Klängen. 

Un!versal-Gleichric hter ( eigene Herstellun g ). Dlen t zur Abtastung von HUllkurven liest!mmter 
o~er zufälliger K!änge (z. B. Rauschen) und damit zur Regelung dynámisch!lr und r h y t
mischer Abläufe anderer K!änge. 

N!c htlinear er Verzerrer ( e!gene Herst ellung). 

4 regelbare Hochpass· und T!efpassfilter [VúRT CF 3). Flankenste!lhett: 12 dB/Okt., bei slrnmul· 
taner Verwendung: 48 dB/Okt. 

Kon t!nuierlich regelbares Hochpass- und T!efpassfllter [eigene Herstellung ). Flankensteilhétt: 
6 dB/Okt. oder lZ dB/ Okt. 

2 T!ef- und 2 Hochverzerrer (VÚRT UH l, UV 11. 

Gerät zur Erze ugung elnzelner Tonimpulse mit regelba rer Einschwing-, und Ausschwingze!t 
[eigene Herstellung) . 

Terzfllter [RFT TZF 1- 3). 
*l Schleifenmagnenophon fiir Echo [Dyna cor d). 
Nac hhallplatte [ EMTl . 
* ) Hallraum. 

Magnetophon mit kont!nu!erl!ch änderbarer Bandgeschw!ndig keit und 4 Reproduktionskopfen 
(Sander- Jansen und e tgene Herstellung l . 

3 Magnetophone (Sander-Jansen), teilweise mit mehreren Geschwind!gke!ten. 

*l Zwe!spu r-Magnetophon ( Studerl . 
• ) V!erspur-Magnetophon (Stu der ). 
*) Transportables Magnetophon (Nagra l. 

Anmerkung: Im Verzelchnis der technischen Elnrlcht u ngen sind die landlaufigen Betrlebse!n
rtchtungen - Reg!elpulte, Reproduktoren, Mlkrophone, Kontm lle!nr!chtungen ntch t angeftibrt. 
Die mlť l beze!chneten E!nrichtungen gehll ren n!cht z ur dlrekten techn!scnen Studióeinricht\1118, 
stehen jedoch in der betr effenden Inst!tu t!on ftl r die Realisation elektrontsch.er Musik zur ver· 
fUg ung. · __ · ' ., 
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MARGINALIEN 
uber die zeitgenossische 

slowakische Oper 
Igor Vajda 

Einleitend zur kurzen Betrachtung uber das zeitgenossische slowakische Opernschaf
!en soU auf die Tatsache hingewiesen wer1en, dass von e-iner moderneJ: s lowakischen 
Oper erst varn Jahre 1949 gesprochen werden kann, als am 10. Dezember d ie Oper 
"Krútňava" von Eugen Suchoň - im Ausland unter dem Títel "Katr<>na" bekannt -
ihre Urauffuhrung erlebte. 

Vier Jahre op'äter beemdete Ján Cikker seine' erste Oper - und seither waren beidc 
Komponisten fiinfzehn Jahre hindurch praktisch die einzigen musikdramatischen Schop
fer (wenn wir mehr als au~ provinziellen Kriterien ausgehen). In den letzten Jahren 
schlossen sich íhľf~r der Begriinder det: slowakischen klassischen Moderne Alexander 
Moyzes und auch jiingere Komponisten - Miroslav Bázlik und Juraj Beneš an. 

Allerdings kann nicht behauptet werden, das slowakische Opernschaffen hättc keine 
Tradition -jedoch im Vergleich zu den Musikkulturen a.nderei.- Nationen ist diese sehr 
bescheiden. Schuld daran tragen UJngiinstige polítitische und wirtschaftliche Ver!Jältnis_ 
se der Slowakei: vom J. 907, d. h. seit dem Untergang des G.rossmähris chen Reiches 
bis 1918, d. h. bis zur Entstehung der Tschechoslowakischen Republik - gehorten die 
Slowaken in den UJngarischen Staatsbund, bzw. zu Oesterreich - Ungarn, wo ihnen in 
den letzten Jahrzehntcn ihrer Existenz das Racht an selbstständiges nationalcs Lcben 
verweigert wurde·: die Slowaken hatten keine eigene Schu\.en, die offizielle Sprache war 
magyarisch; von slowakischen Sinfonieorchestern und Operntheatern 1--.onnte man kaum 
träumen. Kein Wunder also dass auch nach der Bntstehung des gemeinsamen Staates 
der Slowaken und Tschechen noch einige Jahrzehnte vedlossen, bis die Slowakei in 
einem so synthetisch-kiinstleri•schen Genre, wie die Oper, Werke schaffen kon1nte, die 
8\lCh im Ausland Anklang gefunden haben - wir denkim an "Krútňava" (KPtrena) und 
"Svätopluk" von Suchoň, "Juro Jánošík", "Beg Bajazid", "Mr. Scrooge" und "Auferste
hung" von Cikker. Zu diesén zahlen noch Werke, deren Premiere erst in letzter Zeit 
stattgefunden 'hat, bzw. die ihnen noch bevorsteht - so "Peter und Lucia" von Miro
slav Bázlik, "Der Tapfere Konig" von Alexander Moyzes und "Des Kaisers neue Kleider" 
von Juraj Beneš. Es ist ni<:ht moglich und auch nicht anzustt:eben - den Beitrag aller 
dieser Werke in einer Zusammenfassung darzustellen. Der Zweck dies·er Zeilen i5t da
her ein Versuch um die Erfassung ihrer wichtigsten gemeinsamen wie auch individuel
len Ziige. 

Der erste hervorstechendste gemeínsamme Nenner zeitgenossischen slowakischen 
Opernschaffen.s ist die Inspiration durch literarische Vorlagen: Krútňava enstand auf 
Grund der No·ve<lle "Hinter der Oberen Miihle'" von Milo Urban, Svätopluk war inspiriert 
durch das Drama "Konig Svä'top.luk" von Ivan Stodola; Cikker's beide ersten Opern 
schiipften aus der miindlichen Oberlieferung der Volkskunst, Mr. Scrooge aus der Weih
nachtsnovelle von Dickens. und dLe Auferstehung aus dem gleichnamigen Roman von 
L. N. Tolstoj, Peter und Lucia aus der bekannt en Novelle von R. Rolland Benešs Des 
.Kaisers neue Kleider aus. Andersens Märchen und Der tapfere Konlg vor{ Moyzes aus 
dem Epos Svä:topluk von dem slowakischen Poeten des 19. Jhs. Ján Hollý. 

Fs blieb jedoch in keinem Falle nur beim Ausgangspunkt: die litemrischen Vorlagen 
\\<-urden zu Impulsen fiir die DarsteJilung eigenst~ndiger musikalischer Einheiten. Suchoň 
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al s - e~ster ---:- offen~ichtlich dur~h ,;\nregur;g·en F. Bus.onis und A. Bergs inspiriert _ 
traktierte dte ganze Oper als prmiál'e mustkalische Architektur, gewiss ohne der pro
krusto-:vsc~en Anpassung. des Drama. an die Musik.. Krútňava ist _ein sinfonischer Zy
kl~s (l. Btld .- rasche Emfuhrung mit langsamer Emleitung, 2. Bild - langsamer Teil 
m it konzentr1schem Aufbau der sogen. Spiegelform, 3. Bild - Scherzo mit rondoarti
g~m Gru~driiss, 4· Bild - Ballade am AnfHI!lg und am Ende miť e inem Wiegenlied, 5. 
Bild .- em Bur!eskmtermezzo, 6. Bild - lyrisches Finale), wobei die ganze Oper als 
entwickelte Sonatenform ged2utet werden kann (1., 2., 3. Bild - Exposition, 4. u. 5. 
B1ld - ~urc!lliihrung! 6. Bil~ - Reprise); Svätopluk ist eine riesige Doppelfuge - das 
unter~c!:lledl.tche Mustkmatenal der ersten zwei Aufzúge wiederhoit skh durchdrungem, 
~omb~me~t m den abschli.essenden Bildern; inte!'essant an dieser Oper ist auch der 
uberems~1mmende Gr_undrrss aller Aufziige. Juro Jánošík ist eine Suite, Beg Bajazid 
e!Jen;>o. Jedoch m1t semem Aufbau - Prolog, zwei Aufziigen, Epilog ~ zeiochnet si ch· schan 

<J.ie. Oper Mr. Scroo.ge voraus, die sich von Cikkers ersten zwei Opern durch ihre Buntheit, 
aurch Konzent~atton und.-aus dieser sich ergebenen Homogenität unterscheidet - es 
geht _nur ':m em d\'rch ~uh~~nan~ordemnge:r: zergliedertes Monolith. Die Auferstehung 
Is.t em ~rtp~ych m1~ d~e1te1hger mneren Ghederung: drei Aufziige bestehen aus zwei 
Bildern mm1tten mit. emeln: sogenannten lntermezzo-Monolog ein'!r oder de r anderen 
H_auptperson, .bzw beider m1t Abwechslung. Peter und Lucie ist eine entwickelte Sona
t~nťorm.- die. ersten d~ei Bildet: haben die Funktion der Expositicm, das vierte und 
f~nfie b1l~en die J?urchfuh_rung, das sechste und siebente die Reprise, in den ·einzelnen 
Bildern tntt dabe1 auch dte 
organisierende Kr:aft abso·
luter Formen in Erscheinug: 
z. B. das vierte Bild ist ein 
ROndo, däs 6. u. 7. eine Cha
cbnne. Del' tapfere Konig 
und Des Kaisers neue Klei
der benziitzen das Prinzip 
des Rondo. 

.Kennzeich<nend fur das 
slowakische Opernschaffen 
ist auch das Bestreben auf 
dem Niveau der zeitgenos
~.ischen Entwicklung der 
Musik zu stehen wenn auch 
mit gewissen neoklassizie
renden Tendenzen, was bei 
der Oper, als deim komp,li
biertesten Gernre, begt·eiflich 
ist· Zum ersten mal gelang 
es Suchoň die nationalen 
Elemente m it den europäis
chen in Krútňava zu verei
n en ·- damit wurde sie zum 
Gru.ndstein der s lowakischen 
Nationaloper und ihre Erfol
ge auf heim schen und 
ausiändischen Biihnen konn
ten bisher .(licht iiber
holt werden, Damit war 
jedoch ihr Schopfer nicht 
zufrieden. Noch eine ra
schere Entwicklung zeich
nete si ch bei Ján Cikker ab: 
zwischen Juro Jánošík und 
Beg Bajazid einerseits und 
Mr. Scroo9e Ullld Auferste
h~mg anderseits ergibt sich 
eme riesige Amplitude -
Auferstehung ist bisweilen 
das s1o.wakische musikdra
matische Spitzenwerk, ge-

Eugen Suchoň: Krútňava 



kennzeichne t unter andeJ:"em auch durch den Mut des Kom;wnisten seine Palet 
te mit bishe r im slowakischen Opernschaffen nicht angewandten Mitteln zu bereich ern. 
Bázlik s t rebt in Peter und Lucia noch weiter. Auf welch e Ar t und Weise ein jeder von 
ihnen die SY!Ilthese der heimischen Tradition. (z. B- die der Foklore ) mit den Beiträg.en 
anderer Kulturen realisiert - denn gerade die Synthese in mehreren Parametern 1st 
f iir die slowakische Oper kennzeichnend - das gehort zur Darstellung der charakte
r istíschen Ziige ihrer einzelnen Schäpfer. 

Auch was die Arbeit mit musikalischen Gedanken als fiir di.e Handlung bedeutu:ngs
fbrdernden Faktoren anbelangt, ist fiir das slowakische Opernschc..ťfen das Bestreben 
um die Synthese kennzeichnend; oszillier t - aforistisch ausge.sproch en - zwischen d.el!l 
wagnerischen Leitmotivismus., dem russischen Polypersonalls mus u:nd dem franzcst
schen Symbolis mus. So zum Beispiel binden sich Suchoňs Themen nicht primär an die 
Personem, sondern an Situat ion en, Gefii!'l le und Stimmungen. In seinen erste1.1 zwei Opern 
s te!.it Cikker mittels Leitmotiven, bzw. Rhythmen eine bestimmte handlungs - charakteris· 
tische Grundathmosphäre dar, in Mr. Scrooge bedient e1· sich einer le itmotivischen Tech
nik, und in der Auferstehung kombiniert er diese durch BeT!iitzung vo_n musikalischen 
Gedanken als Symbolen. Den Hähepunkt der Anwendung m usikthemattschen Matert~!s 
als Symbol in der slowakischen Oper, erreichte einstw.eilen Miros lav Bázlik - . die Le.tt
motive kännen als Gedanken uber Leben und Tod beze1chmet we:rden, andere bmden s1ch 
wieder an Gefiihle - Liebe, Sehnsucht, Zärtlichkeit, Leidenschaft. Bei Moyzes. und Be· 
'1eš zeigen sich nur einige formbildende motorische Kerne - jene haben eine primäre 
si-nfonisch- organisierende Aufgabe. 

Zu den gemeinsamen Ziigen slowakischen Opernschaffens gehort auch die Tiefe der 
humanistischen, ethische n Aussp:rache un(i aus diesev sich ergebenene starke Ausdrucks 
wirkung. Die s lowákischen musikdramatischen Werke s ind von Katharsis durchdrungen, 
ob offentlich (die Bei ch te Ondrej s in der Krútňava, Svätopluks Schli.1SSmonolog) oder 
subjektiv {Mr. Scrooge, Auferstehung), eine Ausnahme bildet nur die Op.er von Be~eš 
die durch Ablosungen p()etischer und grotesker Flächeil gekennzeichnet 1st und k eme 
ähnliche Ziele verfolgt. ,· . . 

Im wesentlichen bilden die sli>wakischen Opern ein dramaturgtsches Modeli, m dem 
Anforderun~en der autonomem musi*alischen Organisation mit den Bediirfnissen der 
dramatischen Entfaltung meistens itn Gleich gewicht stehen. Im wesentlichen ist dies 
die Modifikati on des spät romantischen Modells, das auch ne~e Elet?ente .. zur. Geltung 
kommen lässt, was die Inteqnezzos in der Auferstehun~ und etmge dtesen ahnhche Sz~
n'1n in Peter und Lucia bestätigén· Eine' Ausnahme bilde;n wleder Des Kaisers n eue J<le:
d er , die sich schan einigen z"'eitgenossischen Tendenzeo anderer kiinstlerischer Genr~s 
nähern und Der tapfere K onig, -der sich durch seine Schni tt - (Montage -) techmk 
dem Film oder dem Fernsehen annähert; mit der Gesťalt des weiblichen Schwiegerva-
ters wieder dem Opern-Oratorium (mit Ballett). . 

Die KennzekhnUillg der Unterschiede zwischen den einzelnen Schi.\>fern der Oper ist 
zugleich die aphoristische Charakter istik ihrer Stile, selbstve.rständ.lich mit al_len Simpli_ 
fikationen, die eine Zusammenfassung beanspruchen. V{as die Beztehung ZWISchen dem 
Gesang und dem Orchester anbelangt ,geht Suchoň konsequent aus der primä~en ~tel 
Jung der m enschlichen Stimme im Musiktheat er aus; ihr unterordnet er auch dte D1chte 
der Orchester faktur. Beim Gesang ertont das Orchester in voller Intensität nur aus
nahmsweise - dort, wo das Wort selbst fiir den Ausdruck nieht mehr ausreicht . Ei111 
interessanter Beweis fiir die vokale Priorität bei Suchoň ist die Tatsache, das der zent
rale musikalische Kern von Krútňava (auf dem die ganze Oper aufgebaut ist - es ist 
ein monothematischer Opus) gesanglichen Ursprungs ist - er tont in den Aufschreien 
des von Gewissen sbisse111 feinfiihlend erschi.itte.rten Morders im Moment der Krise. Auch 
Moyzes arbe t et mehr mit der menschlichen ~ľtimme Cikker, Bázlik und Beneš empfin
d0n die Stimme m ehr instrumental - wenn auch nicht in gleichem Masse: die hochsten 
Anspriiche auf die Intonation erheben vielleicht Peter und Lucia' in Cikkers Opern ist 
die breite Palett e von einfachen Melodien angefangen bis zu den gewOlbten express!Ven 
Linien voli von Spriingen, es fehlt nicht einmal der Spre chgesang. 

Am a~ffallendsten erweisen sich jedoch die Unterschiede zwischen de n Schäpfern slo
wakischer Opern in ihrer musikalischen Sprache. Suchoň geht in der Krútňava vom so
genannten diatonischen Total aus (in der Grundform c·d-es- fis-g-a-b-c) - b~herrscht 
die charakteristichen Merkmale der slowakischen Musilfo.Iáklore, z. B. den Triton und 
die kleine Septime - und aus den Kombinationen und Modifikationen hiíherer akkordi
scher Zusammenste'llungen - Nonen - Undezirn::! - und Terzdezimeakko1·den ohne 
funktionell-ťonaler Bedeutung. Das Hauptklangideal der Krútňava ist der Akkord, aus 
zwei uberm'ii'ssigen Quarten im Abstand der grossen Sekunde - z. B. H-cis-f-g und ihre 
Umbildung - z. B. H-cis-f-a. Im Svätopluk erweitert sich dieses Klangmaterial u m d1e 
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Beniltzung spezielle r Tonarten, die den lHtesten slowakischen Musikdenkmhlern entnom
m en sil'ď: in Abwechslung von kleinen 
und iibermässigen Sekunden· Die ganze 
Oper geht aus dem Akkorcl Cis-G-f-h
e'aus ; seine Reduktion ist die kleine Se
kunde e-f, die il). den verschiedensten 
Kombi>nationen orti.int. Häufig kommt 
auch der Akkord B-e -gis-h'-g-' vor, der 
bei der Vollendung des genannten Ak
kordes entsteht. Kennzeichnend fiir die 
musikalische Faktur Cikker's - worauf 
schon J. Kresán!lk hinwies - ist die 
Verbin dung zweier Welten: der P.inen, 
die den Hintergrund bildet und der an
oiet·en, die als Träger in der Grundthe
matik, des, sog. thematischen Pulses der 
Komposition funktioniert. Die erste von 
beiden ist auf die Gestaltung farbig er 
und iiberhaupt der Gefiihl:satmosphäre 
gerichtet; zusehr auch auf Klanghedo
ni·s mus, ab2r auch auf die Expressivität. 
Ober diesen Hint ergrund - meistens 
mittels einer Technik charakt eristisch er 
Figuration en - schlägt der eingentliche 
t hematische Puls der Komposition, es ist 
ein Komplex je nach Bediirfnis homofon 
auch polyfon, (auch frei imitierend) . In
sofern Juro Jánošlk und Beg Bajazid di~ 

eigenartige Verschmälzung charakteris- Ján Cikker: Vzkriesenie 
tischer Elemente ;.i.er slowakischen Mu-
sikfolklore zugrunde liegt, in beson-
ders von Instrumentalmusik und Hi.rtenliedern (die schon Béla Ba1-tók als die cha
r akteristischesten Schopfungen der slowakischen Folklore bezelchnete) mit impress~o
nistischen und expressionitischen Elem enten - wenn auch n icht selten durch das PriS
ma der klassischen t sch echischen Moderne (Suk, Novák) - e ntstand in Mr. Scrcoge eln 
Bruch, (wie auch immer behält die Charakteristik von. Cikket'S -r:nus ikalischen Stilen ihre 
weitere Giiltigkeit) : die Musiksprache Cikkers berelChert e s1ch durch Akkorde und 
Zusammenhähge nichttraditioneller Verbindungen - wahrscheinllch unter der Einwir
kung der zwe1,ten Wiener-'Sohule. Nun, wenn auch diese Sprache, r eich an Sekunden - , 
Quart -, Septimen -, und Nonenintervalle, is t es eine, im erweiterten Sinne dieses 
Wortes, tooale Sprache; dem widersprech en auch die polytonalen Stellen nicht, denn die 
Po~lytonalität entspricht einer logischen Erweit erung der Tonalitätsmäglichkeit. In die
sem Stil fä'hrt die Auferstehung fort, ist jedoch n och konzentrierter, konstruktiver und 
damit auch wirkungsvoller · 

Miroslav Bázlik beniitzt bewusst Kontraste zwischen der erweiterten Tonalitli't und 
Atonalität. Er isť ein ausgezeichneter Kontrapunktist - vollzieht gerne eine strenge 
Arbeit mit dem Thema' seine Oper ist i.iberfiillt mit Kanons und Imitat ionen, sogar Fu
gen fehlen keine. Er fiigt in ein organisches Ganzes die Errungenschaften von J. S. Bach 
bis A. Webern. Moyzes hingegen baut lllOCh imm er auf Hierarchie harmonischer Funk
t ionen, wenn auch nicht selten in kennzeichnenden akkordischen Komplexen; auch an 
polytonale Stellen fehlt es nicht. Das soli aber keine Werteinschä tzung sein, lediglich 
eine FeststelJung: dieser Begriinder de:: slowakischen klassischen Moderne ist ein suve_ 
rener Meister der Kompositionstechnik; jener Stil, zu dem er an de1· Wende der zwanziger 
und dre ssiger Jahre gelangte, ist fiir ihn bis h eute im wesentlichen ausreichend· Beneš 
als ji.ingster, gelang mit seinem Wagemut am weitEst en: seine Musik k ennzeichnet ein 
besonderer Polyphon-Sti! mit Elementen von Heterophonie kombiniert ; es mangelt 
nicht an Stellen, die primä r durch stj!ndige Verdichtung des Orchestersatzes auf soni
sebe Wirkung ausgerichtet sind. 

Diese kurze Geschichte des slowakischen mode:rnen Opernschaffens ist nkht als ab
geschlossen zu betrachten. Wir sind davon iiberzeugt, dass auch die neuen Opern Su
choňs (Hannibal im Fernsehen), Cikkers (Meteo·r, Spici iiber Liebe und Tod), die Opern 
von Kardoš, Ferenczy u. a. in dieser Reihe ihren beachtenswerten Platz finden werden. 

Deutsch :von Ottl) Kaušitz Igor Vajda 
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VLADIMÍR ČÍŽIK 

Das slow.akische 
Musiklebe.n 

Die Entwicklungslinie der MusikÍmltur in der Slowakei tdígt spezifische: Ziige. Die 
tausendjährige unterjochung des slowakischen Volkes hinterliess besonders auf dem 
Gebiete der Musikkult ur ihre verhängnisvcllen Friichte. In den_ Jah:en yo: dem erst en 
Weltkrieg und noch lange nach desse:n Beedingung entf~lteten steh .emhetm~sche Tale nte 
fass aussschliesslich in Amateurensemble.s. Gelang es Jemandem steh ~u emem Berufs.
musiker heranzubilden, entweder verkiimmerte dieser als R~gens::-hort, oder er s uchte 
sich bessere Bedingungen fiir die Entfaltung seiner Talente 1m Ausland. _ 

Den bedeutsamen Wendepunkt In der Geschichte des Musikle~ens in der Slowaket 
bracht'e das Jahr 1919, als. die Musikschúle fii r die Slowakei ge~ru~det wurde, aus der 
sich später die Musik und dramatische Akademie fii r die Slowal<~t- eme Schu.le kOf~:Se!'v~
to'ľialen Typs - entwickelte und vom Jahi'e 1941 zum Staatltchen Konservatonum m 
Bratislava erhoben wurde. . . _ 

Die Analyse der heutigen Lage durchzufiihren, die Beweggrunde und d :P Proble~attk 
a ller Musikinstitutionen i:n breiteren Zusammcnhängen darzustellen ~nd. zu studte_ren, 
gestattet der Umfang dleses ~eitrags. leid~r nicJ:tt. V/1r sind le:lighch bestrebt ttb(;': 
unsere Musikkultur zu informteren, emen Dberbltck uber .das · Konzertlebe? .und uber 
die Tätigkeit jener Institutionen, die dc.s Musikleben . in der Slowak et gesta! t en, 
zu geben- . . . ..

1 
· .. · 

Ein spezifisches Problem besteht da_rin, das steh das Must!o<leoen verha tmsmasstg 
am reichste n und vielf!i_ltigsten iiil Bratt-;;lava, der Metropol_e, d.!e noch ~azu - geogra
phisch gesehen - ganz exzentrisch liegt, konzentri~:: ~. Hl_er tst der Sttz der_ n:eisten 
Institutionen, der en Einstellung, Aufgaben und Tatlgkett das Cha_rakterpr oftl ~es 
slowakischen Musiklebens schaffen. Ill1 dieser Metr?pole ha!-1-st das ~mz19e prof~ssw
nelle Konzertensemble der Slowakei - die SlowakJsche Phllh~rmome, dte D_ommante 
des .Konzert lebens dieser Stadt. Wä'hrend ihrer 18-jähriger ~xtstenz ~rzog d~e Slo"':'a
kische Philharmonie ihr eigenes Publikum, das den Konzert?aa~ _zwetmal woch~~tltch 
fiillt. An der Spitze der Slowakischen Philharm0111i e s tehen drel Dtrt~ente~: . Cheľdlľ!ge~t 
Ladislav Slovák, als e rster Dirigent Dr. Ľudovit RaJter und als zwe1ter Dmyent Zdenek 

Bilek. • · h Ph'lh Ausserdem gehort zu diesem Ensemble der Sängerchor der Slowa~sc : n J . ar-
DI.(mie der sich unter d er Leit ung seines Chormeisters J . M. Dobrodmsky zu eme~ 
Ense~ble hervorragender Interpretationsqualität europäi~chen Anklang ;; _hervorarb~l
tete. Dieser Chor errang e in Reichtum an Erfahrungen bet der ~eproduk~wn . verschte
denster Werke grossen Stil-Diaposons - von der vorbarocks<:,l en Mus1k bts zu den 
Experimenten allermodernster Äusserungen de~ letzten ~age. . . . . 

Aus den Reihen des S_ängerchors der S-low2ktschen Phtlharmome ~mg das Madr~gal
ensemble der Slowakischen Philharmonie hervor, das unter de r Lettung von Ladtslav 
Hoiásek steht. · · . . 

Als selbständ iges Kammerensemble entfaltet im Rahme,n der S.!owaktschen Phtl
harmOJJie eine rege Tätigkeit das ausgezeichnete SlowakiSche Kammer.orc~est~r unt~r 
der kiinstlerischen Leitung von Bohdan Warchal. Abwechselnd, gewohn_ltch m zwet
wochigen Intervallen werden in Bratislava ~2mmerkonzerte und ?rge~rezttal~ gegeb,en. 
An uiese reíl~t sich auch ein Zyklus attrakt1ver Turmkcnz2rte, dte bet _ Fruhlmgsbegmn 
die Liicke zum Sommerfestival der Kammerkonzertt> - auf dem htstortschen Hofe 
der Pe dagogisch en Bibliothek ausgetragen - ausfiillen. . _ 

Den Abschlus!;. der Konzertsaison bildet des jährlk h veranstaltet e Musi.kfest:val 
unter dem Titel Musikfestspiele in Bratislava, an denen neben ei'Dheimischen ~n~embles 
-und Kunstler n auch Solisten und Dirigenten aus dem Ausland - metst Mttwtrkende 
des Prager Friihlings gastieren- . . · 

Zum Musi.kleben der Hauptstadt tr,ä'gt auch das Stnfonieorchester des Tschecho
slowakischen Rundfunks in Bratislava unter der Leitung von D:-. Otakar Trh~lk und 
Bysťrík Režucha bei. Wenn auch die Haupt last dieses Ensemles an der Produktwn von 
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Studioauťnahmen liegt, besonders néuester slowakischer \Verke fur die Belaongé vórt 
Rundfunksendungen, veranstaltet dieses Orchester einmal monatlich je zwei Zykien 
von offentlichen Sinfoniekonzerten in direkten Rundfunksendungen. Diese Veranstal
t.urigén, durch ihre besondere Schlagkräftigkeit gekennzeichnet, sind m it den Auffiíh
rungen einheimischer und europäischer Moderne al's besonders progressiv zu be
ze:chnen. 

Besondere Aufmerksamkeit verdient ein Unternehmen des Tschechoslowakischen 
Rundfunks - das Jugendstudio, in dem sich iiberwiegend junge l'!!terpreten (Hohrer 
von Mittel- und Musikhochschulen) mit 'den Ergebnissen ihrer Interpretationsarbeit 
der (jffentlichkeit vorstellen. 

Geradezu nicht die besten Bedingungen fiir eine systematische Arbeit hat das En
semble Musik von Heute an der Spitze mit Ladislav Kupkovič. Diese Kammervereini
aung hat sich die Voŕfuhrung der Werke der europäischen und eiaheimischen Neuen 
Musik besonders aber der awantgardistischen Moderne zum Ziele gesetzt. Das Ensemble 
macht Schallplattenaufnahmen und gastiert bei ausländischen Fests pielen der zeit
genossischen Musik (Ljubljana, Warschau, Darmstarlt). 

Die Organlsation des Konzertlebens nicht nur in Bratis lava, sondern in der ganzen 
Slowakei h a't die monopolisierte Agentur Konzert- und Theaterbureau (KDK) irone. 
Diese Institution vermittelt iiber Pragokonzert (mit dem Sitz in Prag) einerseits Ver
träge mit ähnlkhen Agenturen in den sozialistischen Lä'ndern und Privatagenturen 
in den westlichen Staaten und sichert zugleich das Auftret en s lowakischer Kunstler 
und Ensembles im Aus land rmd umgekehrt, auslä'ndischer und tschechoslowakischP.r 
Kúnstler bei den innländischen Veranstaltungen, In der Praxi s (der Initiative werden 
!<eine Hindernisse gelegt) vereinbaren die Kiins tler ihr Auftretem im Ausland person
lieh, Pragokonzert macht lediglich den Vertrag u nd kassiert die beziiglichen Prozente. 

Unweit von Bratislava, in einem schonen Kast ell in Rusovce ist das Beruf-;;ensemble 
fiir Volkslieder nud Tänze - das Slowakische Kunstlerische VolkskolJektiv (SĽUK) 
untergebracht , das ausser dem Einstudieren der Programme fiir die Ausiibung seiner 
Tätigkeit intensiv an der kiinstlerischen Umge.stalltUJng d2r musikalischen Volksgenres 
ausgerichtet ist. Auf Grund der grossen Erfolge auf den vier KMtinenten (besonders 
durch die Tanzkreation) kann SĽUK als jenes Ensemble bezeichnet werden , das die 
bodenständige slowakische Volkskultur in der Welt am erfo!greichsten präsentiert. 

Ähnliche Funktion erfullt das Lied- und Tanzensemble bei dem Zentralausschuss 
des Tschechoslowakischen Jugendverbandes - Lúčnica, dessen Mitglieäschaft aus 
Amateuren - Studenten besteht und das KUnstlerische Soldatenensemble, dessen 
Hauptziel die Verbreitung der Musik-, Gesangs- und Tanzkunst unter den Soldaten 
in der ganzen Republik ist-

In Bratislava siedeln einige Musiktheater. An erster Stelle' das Opern- und Ballétt
ensemble des Slowakíschen Natíonaltheaters, das ausser dem klassischen Repertoir 
eine Reihe slowakischer Werke uraufgefiihrt hat. Auf dieser r epresentativen Szene 
wuchsen ausgezeichnete Solisten auf, von denen viele hier festangagiert sind, oder sich 
als ständige G.äste ausländischer Operntheater (Wien, Graz, Miinchen, Dresden, Leipzig 
usw.) betätigen. Ein selbstständiges Singspielensemble existierť an der Neuen Szene, 
das Werke unterhaltenden Charakters, wie Operetten, Musicais u. dgl. s pielt. 

Die Hochschule fiir musiche KUnste und das Konservatorium in Bratislava sind 'ähn
lich, wie weitere zwei Anstaiten diesen Typs in der Slowakei (in žUlna und Košice) 
auf die Erziehung von Kiinstle:rn und professionell qualifizierter Musiklehrer or ientiert. 

Die Organisation der Tonktinstler, Musikwissenschaftler tmd Kritiker, so wie der aus
iibenden Kiins tler - Der Verband slowakiScher Komponisten m it seinen drei Sektionen 
s iedelt mit selnem Sekretariat auch in Bratis lava. Seine T.~:tigkeit auf dem Gebiete der 
Mus-ikkultur ist sehr bedeutungsvoll. Die Arbeit iill den einzelnen Sektionen richtet 
sich auf die Diskussion iiber die aktuellsten Probleme und Bewertung des zeitgenos
sischen einheimischen und ausländischen Musikschaffen,;. 

Das Organ des Verbandes der s lowakischen Komponisten - die erste Musikzeit
schrift in der Slowakei - Slovenskä hudba (Slowakische Musik) feiert in diesem Jahr 
das 10. Jubileum seiner Existenz. Diese Monatszeitschrift interessiert skh vorwlegend 
fiir die Entwicklung und Problematik des slowakischen Musiklebens, veróffentlicht 
viele Aufsätze und mus ik-ästhetische Studien, verfolgt alle Urauffiihrungen s lowaki
scher Werke, p ubliziert die auf dem Boden des Verbandes erfolgten Dis
kussionen, analysiert die Problematik einzelner Zweige des Mus iklebens, der Festspiele 
und Shows. Der Slowakische MusikfÓnd ist eine Institution, deren Ziel die Schaffung 
giinstigster Bedingungen fiir das kUnstlerisch e Schafien der Komponisten und Mus ik.:. 
wissenschaftler ist- Diesen werden Stipendien zur Forderung des ktinstlerischen Schaf
fens gew~hrt, weiter fur Stu,dienzwecke, Belohnungeri fiir vollendet e Werke, wie auch 
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Sozialbeiträge.' Den Schwérpunkt seines Bestebens bildet die P_rop~gation und d~m{t 
verbundene . Verlagstätigkeit - die Vervielfä ltigung von Mus1kahen, Handschnf~en 
neuer Werke, besonders fíir Auffíihrungszwecke. Aus diesem Gr unde wurde das Mustk
infirmationszentrum (HIS) gegrtindet, dessen Hauptaufgabe die Auffíihrung von Wer
ken zeitgenossischer Autoren ist. 

Der .Musikverlag des Verbandes tschechoslowakischer Komponis.ten PANTON ent
faltet seine Tätigkeit seit 1964 und seine Aufgabe besteht in der Herausgabe ncuester 
Werke s lowakischer Komponisten und Musikschriftsteller, wobei die éikonomischen Er
wegungen das Hauptgewicht auf die Herausgabe instruktiver und Vortragsliteratur, 
schon weniger auf Tanzmusik, einige Partituren und auf Bticher íiber Musik nur noch 
sporadisch lenken. 

Den Schwerpunkt des Staatsmusikverlages (ŠHV) bildet die Publikation von Musi
kalien und Musikliteratur. Ausser der aktuellen Produktion begann eine neue Edition 
ihre Tätigkeit: Fontes musicae in Slovacia. Nicht w•miger bedeutend ist die Schall
plattenproduktion mit Aufnahmen heimischer, .auch auslji._"ndischer Werke mit slowa
kischen Interpreten. 

Bratislava ist auch der Sitz des Instituts fiir Musikwissenschaft der Slowakischen 
Akademie der Wissenschaften, die ihre Tätigkeit seit dem Jahre 1950 in drei Abtei
lungen - fíir zeitgenossísche Musik, Soziologie, Theorie und Ästhetik, der Abteilung 
fiir Musikgeschichte und Abteilung fíir Musikalische Volks- und Volkerkunde austibt. 
Die Arbeitsergebnisse werden in dem Jah!"buch Musikwl,ssenschaftliche Studien als 
auch Monographien publizíert. 

Mit der Heranbildung des mu:.ikwissenschaftlichen Nachwuchses befasst sich der 
Lehrstuhl fiir Musikwissenschaft und Musikerziehung an der Kamensky-Universität 
in Bratislava wo a ls hervorragende Autorität Prof. Dr. J. Kresánek wirkt. 

Die Musikabteilung des SlowakiSchen Nationalmuseums in Bratislava existiert erst 
seit 1965. Ihr Arbeitskreis umfasst die Sammlung, Evidenz und Bearbeitung von Denk
m'älern fíir wissenschaftliche und kulturelle Zwecke, die das Musikleben in der Slo
wakei in der Vergangenheit und Gegenwart dokumentieren· 

Wenn die Anzahl der 1-nstitutionen und Ensembles in Bratislava die Planm.ä'ssigkeit 
des Musiklebens sicherstellt, so kann dies, bedauerlicherweise nicht von der Frovinz 
behauptet werde n. Einen bedeutsamen Faktor bei der Erfíillung dieser Bedurfnisse 
spielen die gutbewährten Erziehungskonzerte - Unternehmungen der Kunstfreunden· 
kreise in der Provinz- und Musikfestspiele in den Provínzstädten, so an erster Stelle 
der Musiksommer in Trenčianske Teplice, der (bis auf einige Kriegsjahre unterbrochen) 
heuer sein 30- jähriges Jubileum feiert, weiter die Sommermusikfestspielé in Piešťany, 
deren Termíne sich auf die Hauptsaison dieser bekannten Badeorte binden. 

Das Musikleben der Mittelslowakei blíiht besonders in zwei Ze:1tren - in Zilin& mit 
einem Konservatorium und in Banská Bystrica mit dem jiingsten Operntheater der 
Republik, das schon eine Reihe besonderer Erfolge verzeichnen konnte. In Banská 
Bystrica werden jedes Jahr im Herbst Kammermusiktage veranstaltet, bei deren Orga
nlsation die dortige Kreisleitung des Verbandes slowaklscher Komponisten besonders 
intensiv mitwirkt. Neben Nitra, Trnava und Prešov ist auch Banská Bystrica Sitz der 
Pädagogischen Fakultät mit einem L-ehrstuhl fiir Musikerziehung, wo Lehrer der Musik _ 
erzlehung fiir die neunjährigen Elementarschul en ausgebildet werden. 

Martin ist der Sitz der Matica Slovenská, m it de r Nationalbibliothek und Zentrale 
f íir Nationalbibliographie. In íiber 100-jähriger Tätigkeit konzentrierte ma11 hier die 
meisten gedruckten Musikalien und Handschriften. Mit dem Aufbau der National
diskothek hat man hier eben begonnen. 

In der Ostslowakei im Staat stheater in Košice. siedelt die Oper mit einem Qper:n
Operettem- und Ballettensemble. Es íiberwiegen Operninszenierungen (mit 4 Opern 
in der Saison). Den Hohepunkt des Musiklebens bilden (heuer schon das zwéilfte mal) 
Der Musikfríihling in Košioe. Paralell werden in Prešov, Humenné, Michalovce, Spišská 
Nová Ves und in Trebišov Konzerte mit einem schonen Publikumserfolg' gegeben. Ln 
d!esem Jahr verlie-fen auch die Feierlichkeiten fiir Meister Paul aus Levoča die mit 
musikalíschen Darbietungen verbunden waren. ' 

Ausser den erwahnten Berufsensembles entfaltet el<!w rege Tätigkeit eine Anzahl 
von Dilettantenensembles, die mit ihrer Unmittelbarkelt, Elan, in vieien Fällen auch 
mit ki.instlerischem Niveau das Antlitz der Musikalität und die Schaffenslust ergänzt, 
was eine unbestreitbare Quelle und Garantie fíir die Verbreitung und Demokratisierung 
der ernsten Musik auf professioneller Ebene in der Provlnz ist· 

Deutsch von Otto Kaušitz Vladinúr čížik 
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und 

entwickl~ng 
•• 1m werke 

suchoň's 

ladislav burlas 

Wer die Moglichkeit hatte, eine der eingenständigsten Personlichkeiten kennenzu
lemen, die das Antlitz der modernen slowakischen Musik Iormten - nämllch den 
Komponisten Eugen Suchoň - dem muss auf den ersten Blick die besondere Einheit 
der Potenz seiner schopferischen Phantasie und der denkerisch-analytischen Fähig
keiten auffallen. Diese beiden Eigenschaften des menschlichen Geistes werden bei ihm 
durch einen gemeinsamen Nenner vereint: durch Einfallsreichtum, durch die Fähigkeit, 
neue Arten der Anschauung zu entdecken, neue Wegt- sowohl der kiinstlerisch-bild
haften ats auch der theoretisch-rationalen Erkenntnis zu eroffneu. Wie slch nach und 
nach der grosse Zyklus seiner Kompositionen rundet und Iogisch systematisiert, so 
kristallisiert sich auch seine theoretische Betrachtung der akuten kompositorischen 
Probleme unserer Zeit heraus. Eugen Suchoň, bekannt durch sein Jangjähriges päda
gogisches Wirken, pflegte die verschiedenen Disziplinen des kOIÍlposítorischen Gewer
bes durch das Prisma seiner Personlichkeit zu interpretieren. Trotzdem - ()der viel
leicht: gerade darum - machte er niemals ein Geheimnis aus den Quellen, denen seine 
Er~enntn~sse oder die Art selnes methodisch-didaktischen Verfahrens entsprangen. 
S~me n':ue Lehre von der Akkordik der Musik des zwanzigsten Jahrhunderts ist jedoch 
etn Geblet, wo es sich um eine neue und originelle Losung von Fragen handel t, die im 
wahren Sinn des Wortes eln "heisses Elsen" sind und die, zum Unterschied von den 
traditionellen Musiklehren, mit ihrem Beigeschmack entaktualisierter Objektivität, in 
die Sphäre der Anschauungs - und Problemdynamik, die Welt der empfundenen 
Widerspriiche reichen, Seine Konzeption wird auf diesem theoretis chen Gebiet nicht 
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pdmär von der pädagogischen Funktion inspiriert, sie ist das Ergehnis von Ober1egurt· 
gen, die er als schopferisches Einzelwesen vor allem fUr sich selbst als · theoretische 
DegrUndung und Analyse "ex post" dessen aushellen musste, was er aui dem Gebiete 
der Kompositian geschaffen hatte. Gleichzeitig Ist sie auch das Suchen eines Weges 
in die Zukunft und vielleicht indirekt auch seine pcrsonliche Stcllungnahme zu den 
Ansichten anderer Komponisten, die während der letzten Jahrzehnte ihre kiinstlerische 
Konzeption gleichfalls auf theoretischer Plattform formulierten, resp. die Technologie 
ihres schoplerischen Prozesses und ihre Musiksprache beschrieben. 

Es ist nicht der Zweck dieser Betrachtung, elnen tieferen Einblick in Suchoňs Kon
zeption d er Akkordik der Musik des 20. Jahrhunderts zu gewähren, doch kann man sie 
an dieser Stelle auch nicht ganz umgehen, da gerade sie der Schliissel zur gegenwär-
tigen Entwicklung dieses Komponisten ist. . 

Der entscheidende Ausgangspunkt von Suchoňs Untersuchungen der Akkordik des 
20. Jahrhunderts sind Strukturen, die In den sog. hoheren Terzkonstellation~n bis zurn 
Zwolfklang begriindet sind· Suchoň baut sie so auf, dass sich in ihnen zuerst die voll
ständige diatonische Reihe im Reichtum der m odalen Tonarten - und schliesslich auch 
das gesam te modal bestimmte und bestlmmbare Zwolftonmaterial widerspiegelt. Aus 
dem Prinzip der Umkehrbarkeit der Akkorde mit selner Moglich.keít sie komplet. oder 
unkomplet zu exponíeren, erwächsen in diesem System besonders reichhaltige Moglich
k eiten verschiedener Klangkombinationen, die fiir die Musik unseres Jahrhunderts 
kennzeichnend sind. Suchoň gelang es; die Eirnheit der melodisch-linearen und akkor
disch-vertikalen Strukturen zu erringen, das In der Praxis schon angewendete Va
rileren der Intervallstrukturen von Akkorden zu entdecke.n (der aus Sekund en, Terzen, 
Quarten usw. zusammengesetzte Vielklang, welcher die Moglichkeit einer charakte
ristischen Anordnung der Intervalle bietet). Auf Grund dieser Untersuchungen der 
zeltgenosslschen Akkordik formte sich auch eines der ersehnten Ziele der zeitgenos
sischen Theoretiker: einen Weg zur Synthese dt-r modalen Musik und der Dodekaphonie, 
resp. der seriellen Musik zu finden, die bis dahin von wide-rspruchsvoller Diskontinuität 
getrennt wurden , die Einbeit des linearen und vertikalen Aspektes bei der Arbeit mit 
dem Tonmat erial so wiederherzustellen, dass man wieder eine verbindlicbe Ordnung 
vertlkaler Gebilde selbst in scheinbar riicksichtslosen Gt-uppierungen zusammenklin
gender Tontrauben findet. 

F tir Suchoň bedeutet diese Synthese des melodisch llnearen Aspel<tes und des ver
t ikaJen Akkordaufbaus nicht nur Theorie, mit deren Hllfe man nachträglich das System 
der lnneren Beziehungen seiner kompositorischen Komplexe erklä,ren kann, sondern 
sie wird von der Hälfte der fiinfziger Jahre an nach und nach auch ein Bestandteil 
seines schopferischen Prozesses, weil er eben auf dleser Theorie sein "vorgeformtes 
Material" als Bausteine der zukiinftigen Komposition aufbaut. Während in der Musik
geschichte anfangs die längere Zeit hindurch iibliche Kompositionstechnik (der Gene
ralbass im Friihbarock und mittleren Barock, die r elative Stabilisicrung des Stils in 
der Klassik) dem Komponisten erlaubte, die Stimmen der einzelnen Instrumente ohne 
Partitur sogleicb niederzuscbrreiben, während die musikalische lnvention der Spät
r omantik, Neoromantik und des Impressionismus immer wiedt-r mit ihrem Tonbild 
kontrontiert wurde (die Arbeit am Klavier) drängte slch in der Musik des 20. Jahr
hunderts immer mehr die rationale Oberlegung, die Vermutung in den Vordergrund, 
die erst später praktiscb erprobt und auf ihren " Kiang" bin iiberpriift wird. Es gibt 
Komponlsten, die sich vom Klangbild ihrer Komposltlonen erst bei ~er Urauffiihrung 
oder während des Einstudierens Uberraschen Iassen, wenn der scbopferische Akt be
r eits abgeschlossen und vollendet ist. Suchoň best eht olfensichtlich auf der Ueberprii
fung dessen, was durch das rationale KalJ~ul geschaffen wet:den konnte, doch strebt er 
eine Verbindung des Verstandesmässigen mit dem Emotionellen an, und das durch Tei
Iung in eine Phase, wo Konstruktionselemente Uberwlegen und in die Phase der eigent
lichen schopferischen Inkarnation. Die neue Ordnung des temperierten Zwolft onsystems 
ist eln Ersatz fiir die funktionelle Harmonie, dercn Grenzen sich als zu eng erwiesen 
fiir jene Moglichkeiten und Erscbeinungen, die sie selbst hervorbracht e. Man kann nicht 
teststellen, dass das neue Prinzip, welches die bisherlge Formordnung Uberwinden 
konnte, Hand in Hand ginge mit dem Versuch einer Neuordnung des Zwolftonmateria ls. 
Offenbar ist auf dem Gebiete der Form fiir ihn zur Zeit die Problematik einer Ueber
wlndung t raditioneller Formen bedeutend l<omplizierter, ab man auf den ersten Bli·ck 
annehmen konnte. 

Die Anfänge des neuen Entwicklungs weges, welchen die neueste Schaf(ens peri()de 
Eugen Such,oňs repräsentiert, muss man schon in der Oper Svätopluk suchen. Die aus 
der spätromantischen Musik stammende Klangwelt der Chromatík eignete sich Suchoň 
schon im Anfangsstadium seines Schaffens an und er kehrt auch in j t-ner ľeriode zu 
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Íhm zur zu'l"il.ck, da fUr seine Werke die modalc Ôiatonik entscheidt-nci war. Ôiese" Klang· 
welt eignet sich in der Oper vortrefflich als Symbol der germaniscben Lebensweise, 
welcher sich gewlsse Disziplinen am Hofe Konig Svätopluks unterwarfen. Anders war 
die Lage im zweiten Akt der Oper, wo Suchoň musikalisch die Atmosphäre eines altsla
wischen heidnisch.en Opferrituals charakterisieren sollte. Da t aucht eine ganz í!dere 
Klangwelt auf. Die Kombination zweier verschiedener Viertonkerne, die man zu einem 
Achttonmodus vereinen kann, ergibt zu Beginn des zwe iten Aktes ein interessantes 
bimodales Element. Ein welter es, von Suchoň erzieltes neues Element war die Transpo
sition des gegebenen Modus um einen halben Ton hoher und die Riickbeziiglichkeit dit-
ser beiden Gruppen· Die hier enthaltenen Tone ergaben eine Art Negatív des vorher
gehenden Modus oder, wenn wir wollen, zwei sicb komplementär ergänzte Grupp~n von 
ľonreihen mit charakteristicher innerer Ordnung, z. B. zwei Ganzt on - und Halbton-
modi: · 

c-d- es - f 
els- dis- e - fis 

fis - gis - a - h - ( c) 
g - a - b - c ( ci s ) 

Von hier aus war es nur ein Schrltt zu einer solchen Anordnung bimodaler Gebilqe, 
dass aus einem Acbttonmodus auf die Art dodekaphonischer Symetrie die Struktur eines 
Quaternion, eines Vierecks der RUckbezUglichkeiten entstand, die die Zwolftontotalität 
umfassten. Der Weg vom Achttonmodus zur Zwoltftontotalität setzt die Toleranz von 
vier gemeinsamen Tonen voraus (2 X !I = 16; 12 ·! 4 = 16), was aber einer perspekt iven 
Beschränkung auf die Unters uchung der Moglichkeiten einer vollständigen Zwolfton
reihe, welche die Grundlage fiir Komblnationen neuer harmonischer Ergebnisse bilden 
konnte, nich im Wege stand. Hier etitstand eine .qualitativ neue Platform in Suchoňs 
S~haffen. Sie tauchte fast simultan in den Vorarbeiten zu zwei Komposition·en auf, d.le 
später durch die Termine ihrer Vollt>ndung und AuffUbrung zeilich distanzier t wurden. 
Es bandelt sich um den Liederzyklus A d a str a (1961) und die Se ch s St Uc k e fU r 
S trei c her (1955-1964). 

Ad astra ist eigentlich die erste Komposition, in welcher Suchoií zwei Welten kon
frontiert: die modal-tonale und die dodekaphonísche. Hier taucht eine vollständige 
Zwolftonr~ihe. auf (2-4•10-1-9-3-6-5-12-7-8-11), doch iiberwiegen Zusammenhänge die 
von Kohmmatíonen des siebenten, neunten, elften, dreizehnten, fUnfzehnten, s iebzehn
ten und neunzehnten Tones, gerechnet vom Ausgangspunkt des Akkordaufbaus, ausge
hen und die zusammt-n und in der Selektion die typischen "dissonanten" Klänge der 
Musik des 20. Jahrhunderts bllden, vor allem also die auf der grossen Septime und der 
kleinen Sekunde begrtindeten Beziehungen. Im charakteristischen Klangzauber der kos
mischen Welt (der durch eine entsprechende Palette d er Instrumentation gesteigert 
w~rd) wurde. Skrjabins Traum Wirklichkeit: dit- linearen Strukt uren fliessen organisch 
m1t den vert1kalen akkordischen Gebilden zusammen. Sobald aber Suchoň diese Einheit 
erreichte, ergab sich die ideale Moglichkeit, die innere lntervallstruktur auf Grund des 
Prinzips der Umkehrungen eines und desselben Grundakl<ordes zu variieren. Die Plastik 
únd räumliche Tiefe äussert sich hier in der Moglichkeit, den Akkord vom Dreiklang 
zum Acht-, "Neun-, Zehn- , Zwolfklang zu verdichten, wo man schliesslich Alles mit 
Allem" kombinier en kann: es entsteht eine Bi - und Polyakkordik und aus"mehrer en 
I r itonus-Kernen entsteht eine besondere, komprimierte Expressiorn neuer Akkordtrau
ben. Wenn wir uns nur oberflächlich in die Geschichte vertiefen stellen wir fest dass 
die Biakkordik die von Honegger, den franzosichen ,,Sechsen", 'von Bartók, Prokofjev 
l!· a. gern beniitzt wurde, in Suchoňs Akkordlehre ihre Iogische, theoret ische und ge
netische BegrUndung findet. Eigentlich finden wir auch in jener Per-lode die wir a ls das 
"goldene Zeitalter" der s lowakischen nationalen Modente bezeichnen kon~en (1933-1953) 
und die bei Suchoň von den Werk en V on d e n Bergen op. 8. ( 1934-1942) und Me
t amor Ph o se n op. 14/b (1953) begrenzt wird, mehrfach die Tendez s ich aus den 
Fesse~ d~s tonalmodalen Denkens zu befreien. Im P s a I m d e s K a r p a t h e. n 1 a n
d es w1e In der Oper K at r .e n a· fir.den wir in dET Funktion eines melodisch-harmoni
sche!l GerUstes die R~c~bezU~Lichkeit zweier Tritoni (c-Ils; b-e; b-.f; g-cis), welche 
bere1ts Entstehungsmoghchkelten zu n euen harmonischen Einheiten boten die d en 
Rahmen d_es gevählten harmonlschen Systems bereits tiber stiegen. ' 

A uch die S ech s St ii c k e fU r Str e ic be r beweisen, da.ss Suchoň die Einheit 
und _Wechselbeziehung der horizontalen und vertikalen Strukturen geglUckt war. Aus
se~ 1m IV. Satz, wo es sicb um vertlkale Zufälligkeit handelt , weil die Bewegung der 
St1mme_n vor allem. die F~nktion des Geräusches erfiillt, wechseln hier s t reng dode
kapbomsch verarbe1tete Satze mit modalen Abschnitten ab. Und diesmal begniigt s ich 
Suchoň nicht nur mit d em Grundquaternion der symetrischen Veränderungen, sondern 
.\·erwendet gleichzeitig sämtliche 48 Grundtranspositionen. Hier erzielte offenbar die 
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erste Beriihrung des Modalen mit dem Oodekaphonischen, die sich in den Liedern Ad 
astra äusserte·, den vieldeutigsten Ausdruck, wurde beweglicher und reicher in den 
Moglichkeiten der Zusammenhänge und Veränderungen. 

Der Zyklus fUr gemischten Chor V o ro Men sch e n (1962) ignoriert die Zwolfton
technik, obwohl er später komponiert wurde·. Er soli die Konfrontation des suchoňschen 
modalen Aufbaus mit den vertikalen Strukturen festigen und die praktischen Moglich
keiten bei der Verwendung von Kombinationen s uperponierter Tone 9-19 besonders 
in ihren r e ichen Intervallverhältnissen vertiefen, welche die Gelegenheit bieten, Um
kehrungen desselben Tonmaterials zu schaffen. Der Chorzyklus Von den Bergen re
präsentiert in Suchoňs Schaffen die Erweiterung der modalen Strukturen in iht'er 
diatonischen Totalit ät, während der Zyklus Vom Menschen den Weg zur chronratischen 
Total eroffnet. *) 

Dass Suchoň diesen Weg mit seinen Kompositionen fiir gemischten Chor beschreiten 
wollte, bezeugt die Tatsache, dass er ein besonders anspruchsvolles Gebiet erwählte, 
welch~s ihm die J?leisten Verbindlichkeiten gegenuber einer korrekten linearen Fiihrung 
der einzelnen Stimmen auferlegte. Ich denke da voran die Notwendigäeit, die Vor
aussetzungen fiir eln geeignetes Sprungbrett von den vorangegangenen lntervallzu
sammenhängen zu den nachfolgenden Strukturen zu schaffen. Der Versuch gliickte: 
d!ese Chore sin.d zwar durchaus nicht leicht und eignen sich nicht · fiir technisch we
mg.er gut fund1ert~ ChGrensemles, aber es sind singbare Kompositionen, Werke mit 
welt gespannten D1apason des Ausdrucks von der monumentalen Geste iiber intr(}
v_ertie~te Emotionalität und ät.herische Lyrik auf der einen bis zu r obuster Volkstiim· 
hchkeit au! der anderen Seite. . 

Dann flnden wir in der Reihe von Suchoňs Werken neben dem Liederzyklu3 Ad astra 
(der zwei Varian ten hat: Sopran und Klavier, Sopran und Orchester) noch zwei weitere 
kammermusikartig gest alltete Kompositionen. Das Po e me m a ca b re fUr Geige 
und Klavier (1963) ist e ine Phantasie, die von den Blutsonetten (Krvavé sonety) P. O. 
Hviezd(}S!av's inspiriert wurde. Die K on te ro pl a t i onen (1964) sind eine Gruppe 
von acht Komp(}sitionen fiir Klavier und Rezitation. In beiden Fällen realisiert sich 
einer der bezeichnendsten Ziige suchoňscher Inspiration durch die Poesie, die litera
rische Vorlage. Das Prinzip des musikalischen Denkens in beiden Kompositi(}nen ist 
charakteristisch fiir die gesamte neueste Schaffensperi(}de des Komponisten. Man sollte 
vielleicht darauf verweisen, dass auch im Poeme macabre wieder eine Zwolftonreihe 
(10-4-5-11-12-1-7-6-9-2-3-8) neben der typischen Verdichtung des Akkord
material:S durch superponierte Tone auftaucht und dass, was das wichtigste ist, zwi
schen dieser dodekaphonisch gemeinten Musik und der iibrigen melodisch-akkordi
schen Elnheit eine tJbereinstimmung des Stils besteht (die Zwolftonstruktur ist hier 
eine der Alternativen bei der allgemeinen Vera·rbeitung der musikalischen Mittel). 

Den bisherigen Hohepunkt dieses Entwicklungsprozesses im musikalischen Denken 
Eugen Suchoň' s bild et die Rh ap s od i s ch e S u it e fiir Klavier und Orchester 
(1965), welche der vorangegangenen Einteilung des Werkkomplexes des Komponlsten 
zufolge, in ihrer konzertanten und (}rchestralen Fassung nicht nur die Synthese der 
Errungenschaften auf dem Gebiete der kammermusikartigen Genres sondern auch der 
Hohepunkt bestimmter gesuchter Los ungen ist. Dieser Hohepunkt enthällt nicht nur 
d~e Zusammenfassung der Erkenntnisse. Es ist ein Werk, das glelchzeitig Anregungen 
btetet und neue Perspektiven eroffne·t. In der Rhapsodischen Suite finden wir den voll
ständigen, im Poeme macabre zitierten Zwolftonmodus, der hier wiederum sowohl in 
der vertikalen aus auch in der horizontaJen Bestandteilen des musikalischen Gewebes 
ve~wendet wird: Aus der Z~olftonreihe entsteht nicht nur ein Zwolfklang, sondern es 
z.etc~en sich h~er, dank semer modalen Auffassung Grup pen in d er Fun kt i on v on 
S e rl en ab. D1ese Aussonderung von selbständigen Gebilden und ihr relatives Sich
selbständigma~hen ermoglicht eine typische, der suchoňschen Handschrift entspre
che.nde Selekti~n, W(}durch etwas Erstaunliches entsteht: nämlich eine Synthesl.' der 
sertellen Techntk und der modalen Elemente· Heute kann man die Lebens.fähigkeit und 

*) Der dia tonische Tot al is t ein Terminus, der die Verwendung alle..r modalen Alter
nativen im m elodischen wie im h armonisch en Sinne im Rahmen der 7 bis 8-Tonskala 
bezeichnet . Der chromatisch e T<rtal umfasst alle Tone der Zvolftonskala in den 
harm onisch vert ikale:n Einheiten. Der W€ 9 zu ihr f Uhrt Uber samtliche vertika l und 
horizontai gest alteten Arten der Acht- bis Zwolftonmodi. Bei dieser Gelegenheit 
sollte man vielleicht bemerken, dass au ch der Weg zur diatonisch en Total inte res 
sant ist , weil er von den a llerprimitivsten m elodischen Wendungen bis Z\.1 dia
t onischen Sieben- und Achtton reihen .aller Tongeschlechter fi.ihrt. 
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die Perspektiven dieser elngeschtagenen ŔÍchtung weder in Suchoňs Scbalten noch In 
den weiteren Schicksalen und Proportionen der Allgemeinentwicklung der slowakischen 
Musik in vollem Masse nicht abschätzen und bewerten. ZweifeUos aber handelt es sich 
hier um eine schop.ferische Tat, die aussergewohnliche Beachtung verdient und die fiir 
die slowakische Musik die Erhaltung spezlfischer Eigenständigkeit selhst im Rahmen 
der neuesten europäischen Ent wicklung bedeuten kíinnte. 

Diese Erwägung soli versuchen, nicht nur jene dynamischen Elemi!nte zu erfassen, 
die ein veränderliches qualit atives Novum bilden, sondern auch jene, die zu den 
kGnstanten personlichen ZUgen dieses Komponisten gehoren. 

Der Komplex von Suchoňs schopferischem Streben liegt in seinen neuesten von der 
Oper Svätopluk iiber die Kompositionen Ad astra, Vom Menschen, Sechs Stiicke fiir 
Streicher, Poeme macabre und Kontemplat ionen bis zur Rhapscdischen Suite vor 
unser~n Aúgen.. Diese Gruppe von Kompositi(}nen stimmt auffalend mit den ersten 
sieben Werken iiberein die den Ubergang v(}m spätromantischen Denken zur ausge
prägten mooalen Musik bilden, welche dazumal ein Bestandteil der sich formenden 
s lowakischen Moderne bildete (1930-1934). Die Kompositionen der neuesten schopfe
rischen Periode laufen jedoch in entgegengesetzter Richtung: v(}n der diatonisch-mo
áalen Musik zur Dodekaphonie, die freilich anders geordnet wird als in der spätroman
tischen Chromatík. Diese Gruppen stimmen im Sinne kontrastierenden Erlebnismate
rials auch thematisch iiberein und bilden eine Art Reprise auf neuer Ebene. Dem 
Liederzyklus No x et s o l it u d u, op. 4. (1932) entspricht der Liederzyklus Ad 
a str a. Der ers tere stellt sich auf die individuelle und s ymbolisch auch auf diE> na
tionale Problematik ein der zweite ist die Antwort auf den Vorstoss der Menschheit 
wtserer Tage ins All. v'om Menschen, V(}rn Volk zum Universum - und sogleich folgt 
wieder die entgegengesetzte Richtung: dem Chor:zyklus V on d en B e r g en op. 8. 
(1934, 1942) steht der Chorzyklus V o ro Men sch e n gegeniiber! Also eine neue 
Selbstanalyse! Dem Streichquartett op. 2 (1931) und der Serenade fiir 
Streichorchester op. 5 (1932-1933) stehen die Sechs Sti.icke fiir 
Streicher gegeniiber, deren Sätze wie die der Serenade geplant wurden., die aber 
die Stimmungsatmosphäre seinen Streichquartetts beriihren· Der S (}na ti ne f li r 
G e i g e un d K l a v ie r op. 11 (1937) steht das Po e me ma c ab re ftir' Geige und 
Klavier gegenUber. Schliesslich kann man die Ubereinstimmung der traditionellen Ar
beit mit den Variati(}nen Jn der K le ine n S u ite und Pa s s a ca g l i a op. 3 (1931) 
(Reminiszenz) mit den Variationen der akkordischen Gebilde im Schlussteil der 
K on t e ro p l a t i o n e n nicht Ubersehen. 

Wenn wir die Komparationen der neueren Kompositionen auf das gesamte ihnen 
vorangegangene Schaffen Suchoňs erweitern wollten, wiirden wir auch hier wieder 
Ubereinstimmende Ziige finden. Die Ba ll ad i s ch e S u ite op. 9 (1935), stimmt mit 
der R h a p s o d i s c h en S u i t e liberein, und wenn wir das gesamte thematische 
Material und die Art der Diktion vergleichen, scheint es, als ob sich die Ph a nt a s i e 
! ii r Ge i ge und Orchester op. 7 (1933, 1948) mit der Ba ll ad i sch en S u ite 
in der R h a ps od i s c h en S u i t e wiederholen wiirden. Wie bekannt, handelt es si ch 
heute bei der Phantasie fiir Geige und Orchester um zwei Kompositionen, von denen 
die Burleske 1933 entstand. Sie beginnt mit einem Zwolftonthema, das von der Oktave 
zur kleinen Terz fällt. In der zweiten Hälfte der Rhapsodischen Suite flndet sich das 
Pendent: das Thema weltet slch von der kleinen Ter:z zur Oktave aus. Gleichzeitig ist 
die · Rhapsodische Suite eine Synthese der drlt ten Schaffensperiode, ähnlich wie die 
Met amor ph o sen (1953) eine Synthese und Zusammenfassung der mittleren 
Schaffensperiode sind. 
Es handelt sich um den Liederzyklus Ad a s t r a (1961 und die Se ch s St tie ke fU r 

Wenn wir bisher bei der Konfrontation dem ers ten und drit.ten Abschnitt in Suchoňs 
Schaffen grossere Aufnierksamkeit schenkten, so wollen wir nun auch heim mittleren 
Abschnitt verweilen (1934-1959), den die Werke ang~fagen vorm Zyklus V on den 
B e r g e n ii ber die M e t a m Gr p h o s e n bis zum K o ni g S v ä t op L u k repräsen· 
tieren· Es ist dies Suchoňs "goldenes Zeitalter" in der Verwendung des modalen Prin
zlps, welches ibm ermoglicht e, eine wahrhaft slowakisch klingende Kunstmusik zu 
schaffen und ihn mit dem Werke Alexander Moyzes's und Ján Cikker's verbindet. F..s 
handelt sich hier weniger um Verwandschaften der Stimmung und der Thematik als 
vielmehr um eine gemeinsam e harmonisch-tonale Sprache. J02ef Kresánek sieht sie in 
der Auswertung der vielseitlgen Moglichkeiten, die der Terzdezimakk(}rd als harmo·
nische Grundeinheit bietet. Dieser Akkord besitzt tatsächlich reiche und v.erschiedenar
tige AusdrucksmogUchkeiten besonders in seinen unterschiedlichen Umkehrungen und 
in der M"ôglichkeit, die Intervalle auszutauschen und zu variieren . In der Funktion der 
Septime, None, Undezime, Ter zdezime tauchen die iiber tragenen urspriinglichen Kontu-
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ten der Voiksmeiodik auf, und es ist ke!n Zufa ll, ilass gerade die entzíizkende Sch~n
heit des slowakischen Liedes im Verein mit dem Zauber impressionistische'r Harmonie 
schon von Vítezslav Novák so reizvoll angedeutet wm;de. Diese Zusammenhän ge sind 
ebensowenig Zufall wie die Kohärenz des Stils bei den Schopfern der slowakischen Mo
derne, die tro'tz der Unterschiede ihres Naturells und ihrer Individualitäten besteht. 
Freilich ging diese in jener Zeit ntiuitiv gefiihrte Tendenz nicht Hand in Hand mit einer 
als bewusstes technisches Projekt aufgefassten rationalen Ana.tyse. Wenn es sich tib{'r
haupt um eiri gemeinsames Program handelt~, so bestand es ganz entschieden nicht in 
ller Aufstellung eines theo.retischen Manifestes. Das ist eine Analysc ex post. Ich m(ich
te jedoch geme betonen, dass das Material, welches bei der Entstehung der slowaki
schen Moderne beni.i.tzt wurde, eine bunte Ausdrncksskala angefangen von Typen ver
schiedener von Terzen, Quarten oder Sekunden aufgebauten Dreiklänge, Septakkorde bis 
zu komplizierten Strukturen der in Nonakkorden und Undezimakkordcn verborgenen 
Intervallverhmältnisse enthält. Zum Unterschied vom Impressionismus jedoch, wo es 
sich um eine primäre VorHebe fiir die sensuelle Wirkung des Klauges handelte, geht es 
in den Werken der slowakischen Moderne um eine vollkommei:t anders geartete Behan-
dlung der Form mit genau u~issenen Konturen und Strukturen. ·' 

Wir wollen jedoch noch einmal zur Dialektik der Einheit und d~r Entwicklung in 
Suchm1s Schaffen zuriickkehren. Die mit Opuszahlen versehenen Kompositionen bilden 
ein Entwicklungaganzes, das von der spätromanti.schen chromatisch_en 
Harmonie ausgeht (Sonate As-dur fiir Geíge und Klavier op_ 1), verhältnismässig 
rasch die Form der ton a l und später mod a l bestimmten Diatl)nik en-eicht (Kleine 
Suite und Passacaglia op. 3), in der di at on i sch en Tot a l it ä t des mitleren 
Abschnittes gipfelt und, beginnend mit dem Zyklus Ad astra logisch iiber die mo da l e 
Zwoiftonmusik bis zur Konfr'ontation mit der Dodeka.ph'}nie und der se
r ie l Ie n Mu s i k iibergeht (Rhapsodische Suite)· Es ist dies ein Spiegeloild einer 
i nd i v i du e ll en Reaktion auf die Schicksale der europäischen Musik vom spätro
mantischen Erbe iiber den Postlmpressionismus bis zur schonbergschen und postwe
bernschen Musik. Es ist jedoch eine Losung, die immer eigenständig, individuell bleibt. 
Ein nicht wegzudenkender Bestandteil dieser Synthese weltweiter Anregungen und na
ti.onalem Kolorit ist der ständige Kontakt mit der slowakischen Volksmusik. Die direk
ten Zusammenhänge zwischen den mit Opuszahlen versehenen Kompositionen bis zum 
Chorzyklus Vom Menschen und den auf Kontakten mit dem Volkslied, resp, der Volks
musik angelegten Studien ist evident. So fiihr<'n z, B. die Teile des Zyklus's Bi l der 
a u s d e r S I o· w a k e i b is zur S y mp h on i e t t a r u s t i c a, zur Sp ra che der Oper 
K at re na. Die vom Volkslied inspirierten Chor -und Orchesterstudien (Slowakische 
Volkslieder, Spievanky, Lieder aus Terchová) hängen genetisch mit dem ps a l m ap. 12 
und den Choren der Opera K a t r e n a und K o n i g S v ä t o p l u k zusammen. Die D r e i 
k r o a t i s c h e n V o l k s I i ed e r, der gemischte Ch or G r u s s, W i e b i s t d u s c h o n 
weisen auf den .Zyklus Von den Menschen hin. Die Drei slowakiischen 
V o l k s l ie der fUr Männer chor, der Chor "We ine, Tatra." fiihrt zum Zyklus V on 
d en B e r g en op. 8, die Hi rt en l ie d e r fiir Baryton und Kl a vier, die V i e r s I o
w a k i s ch eq V o I k s I i ed e r fiir tiefere Stimme und Klavier, die L i ed e r a u s 
den Bergen - (sechs slowakische Volkslieder fiir Sopran, Tenor und Klavier) klei
nes Orchester) berei ten die Atmosphäre des Zyklus No x e t s o l it u do op. 4 vor und 
tibertragen si ch a uch in die ariosen Partien der Oper K at re na und Svätopluk. 

Um schliesslich auf die Einheit des Genres in der kompakten Gesamtheit des Suchoň
schen Schaffens hinzuweisen, muss man auch in der .Folge der mit Opuszahlen verse
henen Werke eine Spiralbewegung iiber verschiedene Arten der Kammermusik, der 
VoH;almusik, vokalinstrumentalen und Instrumentalmusik sehen- In dieser bezifferten 
Folge von Werken wechseln folgende Besetzungen ab: Sonate fiir Geige und Klavier
Str.eichquartett-Klaviersuite-Liederizyklus-StreiQhorchestar-Kla,~ierquartctt-konzertante 
Komposition fiir Geige und Orchester-Chorzyklus-Orchestersuite-Opernvorspiel und 
spätere Oper-Sonati~e fiir Geige unä Klavier-I<antate-Oper-Orchestersuite-Liederzy
Idus-Chorzyklus -StrelChorchester-Komposition fiir Geige urnd Klavier-Klavierzyklus 
mit Rezitation-I<onzertante Suite. 

In den vorangegangenen Perioden pflegte bei Suchoň eine Orchestersuite, resp. eine 
konzertante Suite den Hohepunkt und die Zusammenfassung neuartiger kompositori
s cher Bestrebungen zu bezeichnen. So die P han ta s i e f ii r G e i g e u n d Or c h e_ 
s t e r, die· B a. ll a d i s ch e S u ite, die M e t a m or p h o s e n, die R h ap s o di s c he 
S u it e. Die Suiten haben hier die Bedeutung von Symphonien und Suchoň gibt ďer Be
zeichnung Suite offensichtlich darum den Vorzug, weil sie seinem schopferischen "'latu
rell mehr Raum und grossere Freiheit gestattet. Neben den Suiten haben die Opern 
(K at re na, S v .ä, top l u k) resp. die Kantate (Ps a l m) die bedeutendste Stellung 
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inne. Es wäre nur logisch, wenn in der Suitenfolge a uch d ie K le ine S u i't e u u d 
Pa s s a c a g l i a ibr orchestrales Gegenstiik erhalten wiirde, da sie am Anfang seiner 
mit Opuszahlen versehenen Werke eine nicht minder bedeutungsvolle Stellung einnimmt 
wie jedwede anderer seiner Suiten. 

Eine nicht unbedeutende, bindende Kraft der suchoňschen Musiksprache ist die Zu
sammenfassung des charakteristischen Erlebnismaterials, das er im Musikaschaffen 
abreagieren muss. Diese menschliche Konstante kann der Theoretiker nicht nur durch 
die exakte Vergleichsmethode sondern auch durch ein gewisses Einfiihlen in Suchoňs 
Musik rekonstruieren. Zu den ostinaten Themen und Vorlagen Suchoňs gehoren Kon
flikte und Widers prtiche, die man in polarisierenden Antinomina ausdrticken kann: 

p ersonliche Krisen und Gesell
schaftskrisen 
Leb en 
negative Naturkräfte 
idyllische Statik 

das Suchen eines Ausweges in 
subjektiver Reaktion 
Tod 
dieguten Eigenschaften des Menschen 
dramatische Konflikte 

Diese Thematik wirkt als konkrete Lebenssituation auf den Komp·onisten ein und er 
kehrt zu ihr manchmal auch nach zeitlichem Absta:nd zuriick. Es geht hier also nicht um 
irgendwelche abstrakte Schemata von Themen, sondern uri\ die konkrete Resonanz der 
persônlichen Dispositionen auf charakteristiscb.e Erlebnisse. Entsprechend diesen sich 
wiederholenden Situati(men und den von ihnen inspirierten musikalisch-denkerischen 
Strukturen entsteht eine Art suchoňschen ma q ä m s, ein System melodisch-harm o
nischer und rhythmischer Modelle, die dann von einem Werk ins andere tibergehen und 
die charakteristische Gestalt des Suchoňschen prägen. Das Entziffem dieser st abili
sierten Strukturen wird dadurch erleichtert, dass der mus ikalische Gedanke in einigen 
Kompositionen in verschiedene Zusammenhänge gerät, sich oH m it dem gesungenen 
Wort, mit einer bezeichnenden d r:-amatischen Situation ode·r einer charakteristischen 
Gestalt in einer Oper verbindet. Eine Gruppe solcher musikgedanklicher Filiationen 
bietet dann reichhaltige Moglicbkeiten z u Vergleichen wie zum Aufsprtiren ihrer Bezie
hungen zu emotionellen Erlebnissen und durch sie auch zu gewissen vorausgesetzt en 
objektiven Impulsen, die ausserhalb der Personlichkeit des Meisters stehen. Es wird 
vielleicht die nächste Aufgabe einer theoretischen Unt er suchung s ein, diese inneren 
Vergleiche zwischen den einzelnen Kompositionen Suchoňs anzus tellen· Eines jedoch ist 
sicher. dass nämlich auch dieser gedanklich-&trukturelle maqäm einer der wichtigsten 
einigenden Faktoren im Schaffen dieses Komponisten ist. Er macht sich nattirlich auch 
in seinen neuesten Kompositionen bemerkbar. So entspricht z. B. der Ll ederzyklus No 'X 
et s o I it udo dem Liederzyklus Ad a str a (besonders in einigen harmoni'schen For
mulierungen), de K on temp l a t i onen (das ostinato zusammenkligende e-f) der 
Oper S v ä t op l u k, das P o é m e m a c a b r e der R h a p s o d i s c h e: n S u i t e (die 
gemeinsame Zwolftonreihe) u. a. 

Diese kleine Studie hatte wohl keinen anderen Zweck, als d ie Beziehung neuer En t 
wicklungselemente zu einigen unifizierenden und r elativ stabilen pers onlichen Ziigen in 
Suchoňs Schaffen aufzuzeigen und auf einige bedeutungsvolle Erfo!ge a ufmerksam zu 
machen, die er in den abgelaufenen zehn Jahren seiner schopfedschen Arbeit erzielte. 

Die slowakische Musik hat in der Gegenwart ihre ausgeprägten Personlichkeiten und 
Individualitäten. Diese immer reicher werdende Polyphonie Iehrt uns eine neue Betrach_ 
tungsweise des I<omplexes zeitgenossischen Schaffens, da s bei aUer Verschiedenhei't 
oder kiinstlerischen Orient ierung und differenzzierten Qualit äten immer aufs Neue sei
n en spezifischen Platz in der Musikkultur Europes f indet. Nicht nur dass es Kont akte 
und Reflexe auf äussere Anregungen erneuert, sondern es zeichnet s ich auch durch di e 
Besonderheit seiner endogenen Kräfte aus. Dieser Pt·ozess verlä'uft sowohl auf der Ebe
ne der technischen Probleme wie auch auf ideellem und s ti!istischem Gebiet. Der Kom
ponist Eugen Suchoň ist immer eine jener Personlichkeiten, die in ihren Werken zu 
diesen Fr agen und Auigaben der zeitgenossischen Musik etne sol che Haltung einnebmen, 
dass sie unsere Aufmerksamkeit verdienen. 

Deutsch von Valér ia Neumannová LADISLAV BURLJ\S 
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ALOIS HÁBA 

Československo 
a hudební festivaly 
ISCM 

p-· letošním hudebním fest ivalu Medzinárodní společt:;?stí pro s?ud?. -
n - d konati v fijnu t. r. v Praze, prtpomene St nas~ 

~ou ~:O~~uh~~~~~t~::ej~ost 56-té výročí zalo~ení t;v_ed~né spol:č'!'ofstt. 
t sve . - ro a ovati soudobou hudbu kazdorocntmt hud~bn_tmt ~s~ 
Vzala st za ukol P p g d d t k -· - Pomocny'mi a vy'konnymt organy 
t. l ruznych stat ech a osu a ctnt. " . o - - h 
_wa Y ~ -t - sekce t éto společností sestávající ze skladatelu.! vykonnyc 
L~~lc~,\7:debních ved.cu, kritiku a pfátel soudobé huddby._ Vh C~~~ospl~~~~j-i 
sku lnil uvedený úkol již od r. 1923 Spolek pro m~ ~rm u , _ 
dru~ení Prítomnost a po druhé svetové válce Syndtkat - pak_ Sv~z ?es-
~oslovenských skladatelU ve spolupráci s rozhlasen;, _se sym~o~t._ck/j~~~r~ 
chestry, jinými spolky _zabývajícímí se provozovamm sou o e 
s ministerstvem školst vt a kultury. v . . 

u - byl již od založení Medzinárodní spolecnost! pn soud~b_ou !tudbu 
(MS;~) správne hodnocen j ejí kulturní a hudeb':~ pr?pagacm ~y~nfam~ 
Ceskoslovensko 'ako p r vn í stát nabídlo se us~orad~tt orchestralr:;t ~~s 
ti val MSS v let~ch 1924 a 1925 v Praze. Komorm festt~al _byl v Be!l'atr .. ~ch 192/ Následovaly f estivaly v Zurychu, Frnnkff"::tu, s~~ne, ž_eneve, -Tub ~;i 

h · Oxfordu Vídni Amsterodamu a Florenctt. Dalst fest wal me · 1J . 
~. f935 v če;koslov~nsku. Prof. Eduard Dent . (Camb!'idge):_ qt_ouholet~ 

fedseda MSSH, napsal o prípravách tohoto festw_alu nasledu_~t__ct mforn:z.a . 
~e do festivalového programu: "Karlovy V ary nas pozv.aly JlZ v pr!_)Stn~t 
r 1933 k uspofádání festivalu. Ješte v poloviné července 19! 5 se zda~?· ~e__ 
·v pujde be- obtíží. Karlovarský orchester a Karlovarsky sbor mel JtZ 
~~%once zafí;ení výtečného dirigenta gene!'álníh_o f editele hudby ~·.Man-

- v 50 zkot•svek PoJ'ednou se vsak v se zhrouttlo. 17. c;et vence zera, vtce nez • · . - z v d v- · oto~e 
1935 usnesla se k arlovarská mestská rc:_da f:stw~~ up ne o_ net, pr , v~ k 
mesto nemá potrebných penežních prostredkl}· _N_ast kolegove v Pr_az~ osa 
ihned priložili ruce k dí.lu, aby festival z?chramlt. Po nep_opsateln~ nam':_~e 
se jim konečne podarilo uspofádati festw~l v~ stanove::em t e_rmu:u 1. ~ 
IX v Praze byť i v rozsahu ponekud zmensenem. Bohuzeln:n~ mozno pro 
vé~ti všechny tfí, pro Karlovy Vary z_amýšlené orc~est:alm __ ~o':certy a 
musíme se spokojiti pauze se dvema. Cesko~lovenska vvlad~, Jl'Z_ 1s:rze P0:_ 
v ínováni vysloviti náš nejuctive jší dík, svolt la ochotne k_u ~rytt vv~lofL tn 
koncertu, ale v tak krátké dobe nebylo již možno provestt potre ne or -

chestrální zkoušky. 
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Jako náhradu za tŕetí orchestrální koncert poskytneme nastm slav 
nostním hostum provedení 2 oper v Národním divadle a sice "Honzovo 
království", poslední dílo želeného a príliš brzo zesnulého mistra Otakara 
Ostrčila a "Bratfí K aramazovi" od Otakara Jeremiáše. Cizí hosté se zajisté 
b_udou téšiti, že budou míti príležitost shlédnouti a slyšeti áíla - mimo 
Ceskoslovensko sotva známá - v zemi jej ich vzniku". 

Pravým diwodem, proč karlovarská mestská r ada fest ival odrekla, 1Jyl 
henleinovský nacistický t eror. Uspofádání festivalu v Praze upozornilo 
mezinárodní verejnost (nej en hudební) na rostoucí nebezpečí nacizmu. 
Provedení Ostrčilovy opery "Honzovo království" bylo manifestací za mír. 
Podobné vyznelo i Jas. Suka mysterium "Pod jabloní" '!Jyzvedávající poz 
nání a svadobnou vUli pr o harmonický život v lásce. 

Nemecké divadlo provedlo Janáčkovu "Jenufu". Námet znázorňuje, že 
k o n v en c e ohrožuje poznání, svobodnou vuli a lásku. 

Divadlo D. 36 provedlo Haškova " Dobrého vojáka švejka" v dramatic
kém spr acování E. F. Buriana. Na výslovnou žádost československé sekce 
prijata byla na program i skladba souetského skladatele - II. symfonie 
V. Sebalina, tfe"bas svaz sk~adatelu SSSR není členem MSSH. - Bylo tím 
dosaženo j ednotné protinaci stické hudební fronty ( sduraznené i účastí 
s. Breitenbacha, oficielního delegáta Svazu sovetských skladatelu) a pod
statného doplňku k informaci o stavu vývoje soudobé hudby . .Petičlenná 
hudební jury MSSH, v níž spolupracoval i Václ av Talich ( za sekci pofáda
j ící festi val) vybrala 25 skladeb auto ru ze J4 státu, kter é dávaly dos ti ob
sáhlý prehled smeru i hodnot ve slohu tematíckém (tradičním*) i dode
kafonickém * * i netematickém*** a z hlediska harmonického valne tonál
níchl i t zv. "atonálních"2. 

Na programu let o š ní ho festivalu MSSH, který má bý·ti pofádán po 
22 letech zase v Praze, jsou skladby 23 autoru z 15 státu . Vídeňská škola 
(SchOnberg, Berg, W ebern), která vytvorila hudbu atonální a dodekafo
nickou z valné sestavovaných skupin 12-ti tónu chromatické stupnice, 
není na letošním f estivalu MSSH v raze zastoupena. Z československých 
autoru má na programu skladbu Miloslav Kabeláč (Eufemia s Mysterion) 
a Jan Kapr (Dialo gy pro flét nu a harfu). 

Pfedpokládám, že část, a možná, že vetšina autoru zast oupených na l e
tošním programu komponuje valne tonálné až at onálne a valné dodekafo
nicky - v póltónovém systému. Hudba v netematickém slohu ve 1/4 t ó
novém systému je zastoupena X IV. smyčcovým kvartetem op. 94. Aloise 
Háby. 

Bude-li zachován svetový mír, lze očekávati pfíznivý prubéh pražského 
fest ivalu i jeho kladné hodnocení u nás i v cizine z hlediska umeleckého 
i kulturné politického a propagačního. 

na pr. Šeba1in, Osterc, Hartman, Bush, Burkhard. Finke, Da!l.apkola, Badings. Woyto
witz, Veresz, Petrassi, Jemnitz, Maconchy, Vogel, Ferroud, Bofkovec, Moyzes*1 

Schänberg, Berg, Webern**2 

Alois Hába, Karel Häba***2 

**2 
Siísskind ***2 

367 



Medzinárodná anketa 

l 
l 

l. Was bedeutet Musi.k flir den Mensche!l der Gegenwart? Was 
ist eige.ntlich Mus.ik? Unterhaltung, Erziehung, eine ethische 
Kategorie, Selbstuasdruck, Austdruck oder Dar~Siellung von 
Gefi.ihle·n etc.? 

2. Wars erwartet nach Ihrer Meinung der Horer von der zeit
genossischen Musiik? Iste der heutige H6r er i.iberhaupt als · 
homogän zu hetrachtet, oder existier nur eine· luralität vo111 
Interessen, Erwartungen, von Geschmack und Ansichten? 
Gibt es etwas Verbindendes bei der heutigen Menschen in 
Ihrer Einstellung zur Musik? 

3. Welche Bestrehungen fi.ihren oder fiihrten die heutigen 
Komponisten in Ihren Beziehungen zu d~n MusJkhôrer? 
Welche ist die Einstellung des heutigen Komponis.ten t.um 
Mus.i'khorer? 

l. What does music mean to the man ·of today? What ex.actly 
is mus.ic? Is it entertainment, a fo rm of education, a way of 
self-expression, a depicting of emotion, etc.? 

2. What do vou imagine that the Hstener really expects of con
temporary music? J,g, the· cxpeciations., of tast e ~nd oprinion:s? 
Does the•re exist some kind of link that draws the man of 
today t o music? 

3. What does the composer of today try t o achieve or what 
should he try to achieve in relation to the pr esent-day liste
ner? 

KURT HONOLKA 
,.Den Hiirer" gibt es nlcht, heute wenlger denn je, und ebenso wenlg kann ,.zeitgeniisslsche 

Musik" etwas iiber Stli und Qualitäten aussagen: schllessllch sind die Beatles, Stockhaosen, 
Orff, Penderecki und die Fabrikanten von kommerziellen Scbla~ern allesamt Zeitgenossen. Wir 
werdeo uns aneb in der Musik damit abfinden miissen, dass unsere plurale Gesellschaft - unter 
welcbem polltischen Vorzelchen immer - ibre plorale Mu sik produzlert und koosumiert. Das 
gUt auch flir den Bereich der "ernsten" Kustmusik im besonderan. Etwa Benjamin Britten oder 
Scbostakowltsch ans dem Kreise ,.avanclarter", einzig gliltiger Muderne auszuscbliessen, wäre 
so t~richt, ':;'ie umgekehrt von ex;Perimentellen Werken zo bebaupten, das sei "iiberhaupt kelne 
Mns•k mehr . Dass das . demokratJscbe Jabrbundert par excellence eine äusserst aristokratische 
Kunstmuslk hat, ist nur eln Scheinparado:ron: tecbnisch auspruchsvolle Musik war niemals flir 
das " ganze Volk" geniessbar, wie s'ollte sie es gerade heute sein , da steh so viele UmstUrze 
der muslkallschen Aosdrucksmlttel in klirzester Zeit vollzogen? Freilich, der tbeoretisch gren
zenlosen scbiipferiscben Freiheit des Komponisten setzt die Praxis Grenzen. Ob ein Klavier
stiick oder eln Streichquartett zehn, hundert oder tausend Horer erreicht, ist unwesentlich. 
Wenn jedoch eine E:rperimentaloper ins traditionelle Opernhaus geht, und es sitzen dano 60 
Leute in einem Auditorium, das 1500 fasst (leb habe dies bei einer Aof!Ubrung im Smetana -
Theater in Prag erlebt!), wäbrend etwa 400 Leu te, vom Kessler bis zur Sängerin, damit beschäf
tigt sind, dass eben diese Oper iiber die Bretter geht, dano ist absurdes Tbeater wahrhaft 
verwbklic ht. Allerdings sebr unfreiwillig. 
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Internationale enquete 
JAN KAPR 

The three questions of your Enqui!te are so closely linked that any answer to one of them 
touches also the other two. 

l) The history of culture so far is a proof of fbe many-sfded influence of music. l think that 
no ne ol the categorles in question can be e:rcluded from the sphere of its double Interest (as 
a sphere of influence - as a saorce of inspiration) . Tbe difference In the stres s Ja id on one 
or the other category is, on the one hand, a result of tbe historical and social situation of the 
moment, and, on the other band, of tbe fact that? 

2) music listeners are not, and hardly ever will be, homogenous. After all this is not lj.eman
ded by art. In spite of this finding, we have to try and lind out and strengthen unifying cle
ments. To expre ss It very broadly: this e:ractly is the task of systematlc musica] education on 
as large a scale as possible. The pressure in the dire ction of a continual raising of the standard 
of artistic taste Is yet very far from baving equal effects on all the groops of llsteners both 
inslde the individual cultures and on an international scale where conditioos are often extre
mely different. Im am afrald, the refore, that tbe answer to the question What tbe Iisteners 
e xpects from contemporary music cannot cover this complicated situation in all its eztent. But 
l am of the opinion that people to· day could see In music (and Ind In art as a whole) an inse
parable part of their world of feellng, tbinklng and perceiving, a natural protection against 
the one·sidedness of modern life that surrounds us and that tbreatens to draw os on to Its 
production line of growing mecbanlsation and automation. To make myso:lf clear, ! do not 
conslder this esthetlc antidote of to-day's overtecbnlcised civllisation in the sense of poetry 
lntended to make us forget our troubles. I sball try to make myself a little clearer with the 
help of a simpler example - thereby passing on to the third question. 

3) The well known tbesis about Art being a plcture of life and which seemingly tempts one 
Isto descriptionallsm I now transform for myself Into that living - we could say "palpable" 
r e ality - making a whole with art, or, if you like better as the conception ol both sides of the 
same eoin. Both these sides, of course, influence each other, but it would be questionable, 
I think il one side wanted only to imltate the other; their som alone gives a full Image of life. 
In such a conception it is, therefore, out of the qnestion that, for lnstance the idea of ,rythm 
of work" should be brought into some naive, exterlorly descriptive mutual ;elatlon wUb ~hythm 
as a purely musica! ca tegory. Quite tbe .contrary: Musica! rbytbm must avoid the stereotypeness 
of everyday life and its rhythm and the influence of Its one sided effect on the mind of modern 
ma o. 

These tbings are, of course, much more complicated, much more finely differentiated than 
woold appear from this r ather trlvial comparison, lf we start from the knowledge of the pre
sent-day world, that Is , for example, il we take into account tbe moral, philosopblcal and many 
other aspects of this knowledge. l think, neveretheless, that the listener shonld e:rpect music 
to bring him an accomplisbment of this· balancing function - and that the composer should 
try to master this difficult problem in this sense, viz. how to keep In contact with his listeners 
and approach his work as a real creator from this point of view. 

And this is not a task to be mastered in one dayt 

HEINRICH STROBEL 

Meiner Ansicht nech erwartet die Masse von der Musik im allgemeioeo Unterhaltoog, Ablen
kung, Berieselung. Es gibt aucb eine Gruppe von Jngendlichen, die in Jazz und Beat eln SUmu
lans erblicken, und es gibt scbllessllch einen gewissen Kreis ernsthafter Musikfreunde - dia 
Franzosen haben daflir das treffllche Wort Melomanen gefunden -, die sich wirklich filr ernsta 
Musik interessleren. Sie wollen die lbnen mehr oder wenlger vertrauten klassischen und romao
tiscbeo Werke immer wieder horen - reconnaitre, mais pas connaitre, wie Jean Cocteau s'agte. 
Sie wollen sich am scbonen Klang ond der Brlllanz von Virtuoseo erfreuen. Eln klelner Krels 
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von Spezialísten hat eine universaie Autfassung von der Kunst und lnteressiert slch daher aneb 
fiir die neue Musik. In einer Epoche, in der alle kiinstlerischen und wissenschaftlichchen Be· 
reiche spezialis lert wurden, ist es nich t verwunderlich, dass der moderne Komponist dlesen 
Anspruch auch fiir s lcb erhebt. Der wirklich schäpferiscbe Klinstler hat slcb noch nach dem 
Geschmack seiner Konsumenten gerichtet. Er muss seine Idden kompromisslos verwirklichen , 
unabhängig von de r soziologlschen Struktur seine r Umwelt. 

PETER KOLMAN 
1 ) Why or? Both and is the answer! 
2) As a composer , l am at the same time a Jistener to contemporary music. I ezpect It to bring 

me surprises an!l to enrich me. 
J ) If a composer tries to arcbieve something for his Jisteners he Is a bad composer. It is the 

other way about: lis teners should try to chleve something with regard to the composer. 

KARLHEINZ STOCKHAUSEN 

l. Spiegel, in die er hinein!Iorcht. 
Kl!mponierter Klang. 
All dies und manchmal noch mehr: bestes Flugzeug auf der Reise nach INNEN. 

2.. All das, was er nich sagen kann. 
Pluralität, ja: beste Pluralität. 
Ja: das Rätseln 

das ,fliegen 
das .rllehen 
und neugierlge Wiederkommen. 

3. Versuchen 
Versuchen gehiirt zo werden. 
Niemals aufzugeben . 

~AREK KOPELENT 
Your questions are · cary interesting. Tbey cali for many-side d an swers or may be Jooked 

upon and replied to from many points of view: sociological, h istorical and cultura! among others. 
I am quite aware of the right to existence of these points of view and answers. In spite of that 
I can give you a n answer quite limited In scope and very subjectlve iu char acte r. For me music 
Is a m e an s o f s el f - e x pre s s l o n. I do not, the refore, belong among the current 
Jisteners and shall probably for ever to come perceive music in a way different from thelrs, 
even though, in one case or another, at one time or other I shall meet them in some common 
characteristic points of the generally well known perception of music. That is why, I a m not 
quite able to say what music nowaday means for the liste ners of our times. I am neither ma
sica! sociologist nor interpreter and s o h ave no close c ontact with the public to be acquainted 
with his moods and his demands made on music. It depends, of course, on what t ype of music 
be has in mind. Within the large, and to-day very important, field of light music we look for 
a nd are prov.ided with enjoyment, a klnd of balance of very frequent depress ing and conUictlng 
moods - w e want this balance to be achleved in a way that w ill not be too ha rd on our mental 
and nervons .system. That i s perhaps why within this practlcal section of music It Is rather 
easy to 11.etermine In a concrete manner the alm music is to achieve. But there is also a dls
quietlng question here: What does the listener expect from contemporary music? lf a m am to 
be allowed an opinion on this lield the son of which I have never lnve stigated, I shonld say. 
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that agreat majority ot llsteners e:rpect what they are used to. l said .,a great majorhyu tor 
I wish to admit tha t there will be a group of listeners that with e:rcltement will expect some
thing new. (Will they? And with e:rcitement too? I must not forget the ever present snob 
element.) Otherwise there are many slglns to show that the majority of the music lovlng public 
enters the realm of music through the solld ladder of what they have heard already, yearning 
for a one-sided, mainly emotive enjoyment. And, after all, there is nothlng to wonder at. But 
this fact is to b e taken into account. It all depends on how. This is well known to those 
composers (and sa me may be said of arts at large) that justify their bea ten composer's p a th 
by saying that their composition are meant for the majority of the music-loving public. They 
think that their works have the so called all·social-class value. (It is hard to belleve that 
their creative conventlon should be of more interest to the a verage llstener than, for lnstance, 
the works of the vanguard.). Nevertheless It Is a calculating and demagoglcal argument which 
at one time, or othermay serve as a weapon - even thongh nnconsclous ly - againts the prog· 
resslve and/ or the unconventional. What, therefore, is the composer to alm at in relation to 
present-day listeners if he is aware of these facts? In my answer to this question I wlsh to 
e xpress before anything else this principie: musica! composltlon is a way of self·expressioa. 
That is why creatlve activity should a lways alm at te Il l ng th .e tr nt h. In spite of the 
a ttacks of all kinds of wordly attractlons one must re Ul a i n f a l th 1 u l to o ne • s l o t. 
Now ·l may perhap s add that in course of work l think of no lls tener. Therefore the r~latlon· 
ship between producer and consumer is nowadays given by the fact how far .the work harmonl· 
zes (both as to contents and as to . form) with the comple:re perceptlon of contemporary liste· 
ners - cousumers. It is evldent that this relationship may be once and for all posotive, one and 
for the time be ing positive, and once and for all negativ.e or once and for the time being 
negative in character. Whence it follows that the question is a complicated one and has no 
hope of receiving an unequivocal answer. Time alone can answer it. 

ALOIS HÁBA 

Music means, even for present-day man , as much as he is able to draw out of it for hlmself. 
It contains .,vitamlns" for the development of sentiment in life and In human character. This 
is significant also for social life. Music Is an expression of human creative art rendered In 
sourds, tones, rythm, measure, dynamics, melody, harmony, polyphony, great and smaller 
forms, intended both for human voices and for various musica! Ins truments. 

Music runs through time in the same way as life. Man makes it in the same way In whiéh 
life in space, on the earth and in m.en is! made: through repetľtion, alteratioil and alternation 
ilr through a range of new val01is. The making a nd reprodnclng of music mutually create tbe 
surroundings i n which people live and in whlcb they develop. From contemporary and every 
other music ea ch one expects somethlng e lse, according to his maturity and his personal llkes 
a nd dislikes. But U somebody understa ndS' the creath•e methods that have been mentioned he 
will snccessfully develop his musical e:rpression and his muslcal understanding. 

Talented musical composers in rela tion to themselves and to their llsteners aim at the crea
tion of good mus ic of all kinds. The ,endeavour to produce good work is n ecessary and u seful 
In all profess lons . 

JOZEF KRESÁNEK f 
The qqeistions you have asked aim at the very roots.. of music and much has been written on 

the snbject in Slovak l lt e r a ture d ealing with music. Tha t is why I venture just a fow re mark s 
of an. aphoristic and brief cháracte r . 

In the questions put fo.rward we find oursell in the field of dialectical consideration; that 
is why it is out of the question to reply: .,either white or black and tertinm non da tur". Music 
cannot have a s ingle tunctiou, it always bad an'd has many such functlons, there being a con
tinual movemen t both In its syncbronlcal and development distribntlon. The function does not 
depend on the work and keeps changing. Consumers, as a rule, understand music and its 
function quite differently from the mu s ic and fnnction the composer had inn mind. This Is 
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above discussion with regard to works composed long agp, when composers worked under 
conditiolls quite dlfferent from those that now prevail; but the sama is trne of works that 
are produced at the present time. That is why the systems to which the cnmposer is adhe· 
ring may be lndifferent to the listener. The a rtlstic value of a work - the aesthetic functlon 
of the compositlon - may be judged, from the point of view of the c olle ctlve consciousness 
of the listeners, quite independently of the individual conceptions of composers, whether 
they stick ·to a syste m or no·t, or whether they rec ognise no systems (of course, not in the 
sense of popularity: whether sticking to them or not recognlzin g the m) . That is why the 
llsteners'point of view may be much more bom o gen o u s (ag ain, not homogenous or 
heterogenous but only more homngenous) , than the composers point of vie w. Collective con
sciousness is, in substance, formed throug h education: listiming to concerts or other form 
of co"tact with art~ In this process the quality and accomplisbment of c ollective consciousness 
are much more deterruined by arstistic traditlon than was the case in former times when the 
past did not represent such a substantial sha re in contemporary repertoirs. 

The cnnceptioll: either - or and tertium non datur" bas come tu us Iately within the spirit 
ol German evolutíonism ol the second half of the 19th century and of the beginning of the 20th 
century. Evolutlonism of this type bas sprung from Darwin's conception of development - of 
course, not under tood and distorted especially in the sense. of the motto "Deutschland, Deutsch
Uber all es". It gre w gradually first ·Only to the coullter-position of " des Abendlandes" as 
against "Randvlilker" Jater into the creation of one single line In German music which w a s 
declared as the only one that represented the helg ht of the only possible development - and 
thus of a line of International character. In this spirit either something a nswers this pattern 
and then it Is at the topmost point -of prog ress, or it does not, and then it is not up to the 
standard of developme nt - there Is no other possibility. But in art the fact remains that many 
lines of development go on simultanously. Every nation bas a r ight to Its development and, 
what is more, if we were to examine mic rorelatlonships - every composer has a right to his 
Indivídua! development. This, of course, it not to be understood a s a n isol ated mutual develop · 
ment - for In that case no mutual influen ce could be possible if there ware no developm ents 
running on parallelly. The development of art is possible by the fact tha t many currents exer·ce 
a mutual influence, bring insplration and n ew condUions; cause inter al contradictions within 
the art. lf these were absent it would mean the e nd of growth and deve lopment and composers 
would be compeUed to sllence. 

There is a difference between science and art. Science searches for truth that can be only 
one (and, therefore, stands above nationallty ). lf s ome one approched this truth nearer and has 
proved that a certain thing Is so and not so, he has corrected p revious views. But when 
Beethoven wrote his fourth symphony he in no way corrected or outdid the Third one. If a work 
of art outdone it is so on eccoant of his unsatisfactory aesthetic qua!itles and it falls on acc ount 
of its one-sided functional alm, not b:ecause so rue other work robbed it of its value (even though 
it is posible tha t the one-eyed man is king among the blind). It is an undeniable fact that 
works composed In t he course of previous centuries are being pla yed now and produce 
functlonal and artlstic e f[e ct - in othe r words, h ave not been outdone so far. In many cases 
they even impress us more effectively than ma ny contemporary compositlons. So that whlle 
truth can be but one, beauty may be differenciate d and manysided. But a gain, it does not mean 
that beauty should be differentiated at absu rdum, without possibility of relative homogeneity. 
If so, then everything could be baotlful, eve ry body could have bis beauty. Here again we 
cannot admit the principie " either- or" and " there is no other alternative". Differe nclation 
Is but an internal differenciation within the framework of the collec tbre consciousness about 
which we wrote a t the b'eginni'ng of this contribution, as w ell as· within the framework ol art 
development as a whole . There is here question of a unity of what Is general a nd unique and 
these form a dialectlcal u nity. 

To come to the third q uestion: "What do es present-day composer a lm at, or what should he 
alm at? .. ," l am convlnced that he aims and should aim at the same and as did composers 
of all times so fa r . They wished to be not only comblners of tones and producers of music, but 
artlsts for whom it Is vltally important to catch whatever strugg les to get out of their persona
lily complexwithits r a tional fanatíc sentimental features and of the relationship of this per 
sonality to what Is bappenlng around it. Vitality could alm even up to spotanelty. Composers 
should not be a mon those, however , who he rd-Jike, pusb the ir necks under the yoke ab:Ut 
which much could be still said - whethe r it me ans real progress or not or onlyapreudo-pro-. 
gress. That is to say, all gr eat artistS\ wer e fighte rs that struggle d and r evol'led againt a ll 
lron jackets of their times; it looks to-day, as if they were not t o be seen. Or is it because 
we do not percelve them? 
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SÚČASNÁ SLOVENSKÁ HUDBA 
Partitúry - platne 

ZEITGENOSISCHE SLOWAKISCHE MUSIK 
Partituren ·- Sch allplatten 

Vý~erový charakter zoznamu bol podmienený sna hou o zosumovanie tých diel, 
k tore .v~ čšinou predstavovali pozoruhodné momenty v osobnom vývoji skladatera, pr ip. 
pôsob1h a utváral! celkový protil s lovenskej hudby. je sa mozrejmé, že zoznam 

v tomto zmysle nebude úplný a doslovný. Ak budú niektoré skladby charek · 
teru, vyššie spom!naného, chýba ť , stal'o sa to vinou hudobných vydavate fstiev, resp. 
Supraphonu, ktoré sa iba v posledn om čase preberajú z letargického postoja voči 
kfú čovým dielam spomenutéh o predchádzajúceho obdo·bia . (Týka sa to najmä staršlch 
aut or ov). Aj napr iek týmto a no mál!ám sl myslime, že zoznam v podstate predstavu je 
objekt~vny obraz toho, čo bolo a je základom súčasného postaven ia s lovenskej hudby 
v okohtom dla ni, postavenia, ktoré voč! minnl<Jsti zvýraznelo a nadobudlo na význame. 

~ugen Suchoň:vk'rútiíava - klav. výťah, ŠHV Bratislava . l9[1 
/ platňa DV 5135·37 (mono) 

y/~ätopluk: klav. vfťah, ŠHV Br atislava Bratis lava 1963 
~ platň a DV 5786-90 (Gramoklub) 

Metamorf6zr_ - partitúra, SVKL 1955 
platňa D'l 5309 

/.Ad astra - kiev. vfťah + h!as, SHI: 1963 
pla tne DV 6083 

'( O človeku - sborová partitúra, SHF 1962 
V Kontemplácia - Panton 1966 
./ Pneme ma cabre - Panton 1965 
. yfRapsodlcká suita - partitúra, ŠHV Bratislava 1967 

platňa vyšfa v- auguste (mono, s tere o) 
/šesť skladieb pre sláčiky - partitúra , Panton 1967 

l!latňa vyšla v auguste 
#Ján Cikker:VSpomlenky - partitúra, ŠHV Bratislava 1961 

L platňa DV 5630 Gramoklub . 
V Juro Jáno~fk - kl av. výťah, SVKL 1956 

platňa IV. a V. obr. - DV 5479, VI . obr. 5563 
V,Ŕeg Bajazid - k lav. výťah, SHF 1956 
;/Ta transké potoky - 3 klavírne etudy, SHF 1957 
./Mr. Scrooge - k la v. výťah, SHF 1962 
v:\rzkriese n ie - !<lav. výťah, SHF 1961 
Ý Meditácla " Se ilg sind die Toten " - pa rtitúra NS!!. 1965 
/n platň.a vyšla v auguste 

Orches trálne š túdie - pa rtitúr a , Pa nton 1967 
platň,a vy~Ja v, a uguste (Gramoklub ) 

\V Alexande r Moyzes:'llY..j~- spev a kla vlr, SHF 1960 
plat f. a D'! 5947 

VÍY. symftinla - platňa DV 5917 
y1VÍI. symfónia - partitúra, SVKL Bratislava 1956 

platňa DM 5468·69 
y1onat ína giocosa - partitúra SHF 1962 

platňa DV 6328 
.i' Andrej Očenáš: Klavfrna f antázia Pfúšť - platňa SV 3877 'tr 

V' Nová ja r klavfr , SVKL Bratislava 1955 
/ Ruralia slovacc a - partitúra , SVKL 1960 

platňa LP 6113 
~Symfonietta - pa rtitúra, SHF 1966 

v,/ Ladisla v Holoubek rofesor Mamlock - klav. výťah, SHF 1965 
III. sláč. kvarteto - partitúra, SHF 1964 

.xl Ján Zimmer :I>S'onáta pre d va klavíry op. 35 - SHF 1965 
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vf Dezi9er K!Jfdoš:~agately - klavir, SHV Bratislava 1960 
platňa ŠV 3890 

-/Koncert pre orchester - partitúra, SVKL 1961 
platňa DV 5733 

v Hrdinská balada - partitúra, SVKL 1961 
platňa DV 5733 {DM 1518) 

/ m. symfi'ínia - partitúra, SHF 1965 
/ plat.iía DV 5977 

V Koncert pre sláčiky - partitúra, SHF 1964 
platňa vyšla v a uguste (GK) 

v-í'1. sláč. kvarteto - partitúra, Panton 1967 
1)(/ oto Ferenczy:l serenáda - partitúra, ŠHV Bratislava 1961 

platiía DV 5772 
- Partita pre komorný súbor - partiUira, SHF 1965 
l" Tri sonety n)l' Shakespeara - spev a klavlr, SHF 1965 

v(/ Ivan Hruiiovský:j,Hirošima - partitúra, SHF 1963 
phitňa DV 6237 

~Tri mandrigalové impresie - sborová partitúra, SHF 1967 
v(; Ilja Zel!enka:'l:álswieczym - partitúra, SHF 1965 

platňa .DV 6237 
/sláčikové kvarteto - partitúra, Panton 1965 

platňa DV 6173 {mono), DV 8294 (stereo) 
#Metamorphoses XV. - partitúra, SHF 1965 

platňa vyšla v septembri (GK) 
II. klav. kvarteto - platňa DV 6}.60 

It/ Š truktúr - partitúra, SHF 1964 
4 iiiidba pr~ sbor a orchester - partitúra SHF 1965 

;{/ Peter KOlmaní/4 orchestrálne kusy - partitúr&, SHF 1962 
platňa DV 6173 (mono), DV 8294 {st.) 

_/partecipazioni - partitúra, SHF 1965 
/ platňa DV 6160 {mono), DV 8274 {stereo) 

VMonumento - partitúra, SHF 1965 
vPane gyrikos - partitúra , SHF 1964 

plat.iía vyšla v septembri 
/ Molizácia - platba vyšla v septembri 

# Miroslav Bázlik:VHudba pre husle a orchester - partitúra, SHF 1967 
ý'3 kusy pre 14 ná strojov - partitúra, SHF. 1964 

platňa DV 6173 {mono); DV 8294 (stereo) 
/5 piesní na činsku poéziu - SHF. 1963 

platňa DV 6160 (mono); DV 8274 {stereo) 
/ Pe ter a Lucia - klav. výťah, SHF 1966 

,IJ Ladislav Kupkovič: Ozveny - partitúra SHF 1966 
platií.a vyšla v septembri 

Skica ere 6 hráčov - partitúra, SHF. 1962 
platňa DV 6173 (mono); DV 8294 {st.) 

\V Roman Berlíer: Transformácie - P_la~ňa vyjde na jeseň 
# Ivan Parík:Vl'iesne o padajúcom hsh - klavír, SHF 1964 

platňa DV 6173 (mono) ; DV 8294 (stereo) 
/sonáta pre flautu si'ílo - SHF 1965 

platň'a DV 6160 {mono); DV 8274 (stereo) 
V'ÍÍudba pre troch - platňa vyšla ll septembri 

# luraj Pospfšll: Glosy pre dychové kvinteto - platňa DV 6173 (mono); DV 8294 (stereo) 
Trojveršia - HSF. 1966 

w Pavol Šimai: Víťazstvo - partitúra, SHF. 1964 
platňa DV 6237 IJ Jura! Hatrfk: Canto responsoriale - sborová partitúra, SHF 1966 

Čakanie - partitúra SHF 1966 
-f}- )oze( Malovec: Dve casti pre orchester - partitúra HSF 1963 

platňa DV 6160 (mono); DV 8274 (stereo) 
Kryptogram - platňa vyšla v septembri 

l)( Dušan Martinček: Simple ouvertura - · partitúra, SHF 1964 
platňa DV 8328 {stereo) 
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JURAJ HA TRÍK 

Poznámky k analýze 
Ferenczyho Shakespeareovské sonety 

Pri analýze hudobnej skladby sa mi vždy znovu a znovu vrac!a my~lie.nka, ktorú v po
etickej forme predložil kedysi Schonberg ako odpoved' na otazku, co Je hudba· Slepec 
si nevie predstaviť vlastnosť "biely" a nahradí si ju preňho pochopiteľnou vlastnosťou, 
ktorá však charakterizuje tvar (labuť, ktorá je biel a mä dlhý, z ah n u t ý krk). 
Vždy si pritom uvedomím, že zv~čajný spôsob, ak_ým sú u. !lás. ~nalyz~van~ s_~Ia~h,Y . 
vedie len k takým náhradným konstatovamam, ktore zastupuJU meco ovela dolezlteJSle. 
v snahe po vecnosti sa analýza stáva popisom, deskripciou znakov, z ktorých pozostá
va skladobná štruktúra. Proti m etóde popisu, ktorým sa opera tívne vymedzí štruktúra, 
by s om nechcel nič namietať zásadne. Predsa však má tento spôsob nedostatok v tom, 
že ohrozuje skutočný hodnotiaci prístup. Popis ~kll!dobných javov nemožno stotožniť 
s pochopením skladby, ktorá ako umelecké posolstvo, estetická zpráva prináša iste niečo 
viac ako "tajničku" technického riešenia. U svojho ~riatera inžiniet;,~ som sa stretol 
s názorom, že umenie má úlohu kompenzovať pretechmzovanos f a zlozttosť tohto sveta, 
že má byť pochopiteľným i bez racionálneho zvládnutia komponistových zámerov laikom, 
pretože ľudia sa silne špecializujú a nemajú čas vyvíjať racio~álnu i~ici_atívu v !inik?vej 
oblas ti. To, samo·zrejme, nemôže znamenať pre skladateľa, ze racwnalna zlozka Jeho 
umenia stráca svoj význam, ked' naša doba rodí takéto publikum. Znamená to však_ vera 
pre toho, kto analýzuje a hodnotí hudobné dielo, pretože v hodnotení musí presunuť ťa
žisko svojic;h súdov na tú vrstvu štruktúry, ktorej pôsobenie podmieňujú antropo· 
morfné momenty. 

Pri skúmaní gnozeologických otázok umenia bývala a je kameľíom úrazu pre každú 
vulgárne gnozeologickú koncepciu skutočnosť, že dielo síce obsahuje prvky, ktoré mož
no interpreto-vať ako transformované vlastnosti reality, no súčasne aj výp'.lveďou o tvor
covi, o jeho postoji a spôsobe jeho percepcie r eality. Tuto myšlienku možno· použiť i na 
kritiku, hodnotenie diela. Pri popise možno vylúčiť subjektivny prvok za predpokladu 
presného operatívneho- vymedzenia všetkých hudobnotechnických pojmov. No. ak sa má 
prikročiť k určeniu estetickej hodnoty, vynára sa psychologický aspekt. Výpoveď 
v tomto smere je determinovaná hodnotiacim subjektom. Tento " impresionfs tický" m~
ment nemožno ((Xldľa môjho- názoru) vytučiť ani pri najexakt nejšom spôsobe 11azeranta 
na dielo. Vtedy, ako hovoríM. Nedeau, "má kritik takú cenu, akú cenu má človék". Kla
sické estetické princípy to dobre ilustruju. Vlastnnsti diela ozna~ované pojmami ako 
plnosť, jasnosť, zrozumiteľnosť atd'. su hodnoty determinované a modifikované vlast· 
nosťami vnímajúceho subjektu. V klasickom zmysle slova sú už nepresné, no ne
myslím, že by ich bolo treba nahradiť niečím zásadne novým. Je t u skôr potrebná práca 
psychológie, skúmanie psychologických predpokladov, za ktorých nastáva percepcia 
danej vlastnosti š truktúry a stanovenie všeobecných parametrov vnímania hudby. 

Rovnako dôležité pre dôkladnejšie estetické hodnotenie ako údaje o podmienkach , za 
ktorých sa dielo prijíma, sú i údaje z procesu tvorenia. Komponovanie je do istej miery 
rozhodovací proces, akási "redukcia variety", kde je z hladiska analýzy výsledku dô
ležité mať k dispozícii zovšeobecnené údaje o väzbe prost r iedkov a ich voľby na ele
mentárne dispozície, na schopnosti, temperament, charaktero·vé vlastnosti atď. 

Skladba O. Ferenczyho 3 sonety zo Shakespear a pre barytón a klavír (19G3) zhudob -· 
rtuje sonety č . 128, 48 a 147· 

I. s onet - How oft when thou my music ... 
Nápadným javo m voblasti rytmiky a tempa je retardácia, podčiarknutá formovým rie 

š ením. V prvom úseku (tempo Con moto) pr evláda se:mástinový pohyb, druhý úsek 
(ca lmondo - How do I envy ), plynule naväzujúci pomocou ant icipácie bodkovaného 
rytmu v záver e l. úseku, je vybudovaný na kombinácii tohto bodkovaného rytmu a 
osmín. V prechode k 3. úseku (O er whom thy fingers) a v 3. úseku (Making dead wood 
more bless d) dochádza k prepauzovaniu osminového pohybu, k ďalšiemu zvoľneniu tem
pa. Náznaková repríza (Tempo I.) už nereštauruje ani ryt mickú an i tempovú stránku 
v ich plynulosti. Tento tempovo- rytmický model vyplýva zo štruktúry a hlavne zmyslu 
sonetu č. 128. O tom sa zmienim v druhej časti analýzy. 

375 



Viacúsekovä forma je rámcovaná už spomínanou náznakovou r eprízou (Since saucy 
jacks), kde sú proti sebe postavené fragmenty pôvodne plynule j klavírnej figurácie a 
harmonickou výplňou sprevádzané výrazné voká lne m elodické frázy. 

Melodický materiál vchádza z dvanásťtónového radu. Toto konštatovar.ie však nevysti
huje špecifikum k onkrétneho riešenia. Rad j e vyu žit ý vol'ne, s istou stálosťou niektorých 
vzťahov vo vnútri. Ak použijeme lendvaiovskú lterminológiu, možno ich označiť ako cha
rakteristick é osové usporiadanie funkčnosti na bartókovský spôsob. Dvojica d- f ako T, 
dvojica els - b ako S a dvojica fis - es a a - c ako D sú doplna.:1.é na dvanásťtónový 
rad dvojicami g-as, e-h. Celá štruktúra vyzerá takto: fis-es/1-f- /g-gis/cis-b/a-cíe -h! . 
Melodická prevaha malej tercie (v. 6) je výrazná a ovláda takmer všetky melodické 
útvary formy. Uznanie osového usporiadania odsunulo v. a m. 2 do úlohy sklzových 
intervalov medzi terciovými bunkami. No v obrate ako 7-imy pôsobia výraznejšie, čo je 
často zdrojom melodického kontrastu· Práca s m elod. materiálom hojne využíva princíp 
zrkadlenia a h lavne (to platí pre celý cyklus) časté opakovanie tónov b ez ohl'adu na me
lodický model radu s ciel'om vytvoriť pregnantnú, vyvábnú líniu. 

Tonálny princíp, tušený v melodickom materiáli, sa potvrdzuje v t onv_lnom pláne. Prvý 
úsek o·vláda modalita gis/h, / , druhý úsek je rámcovaný intervalovým centrom fiS-a. 
Prechod vráti proces k modalite as/gis/, dočasn e oslabenej 3. úsekom. Skladba vyznieva 
harmonicky otvorene - S, D - čo má svoj vzťah k harmonickému ri ešeniu II. sonetu, 
tam je tonická os presunutá na S os z I. sonetu - g, b, cis, e a sk:adba sa začína inver
zne od S funkcie (as). 

Il. sonet - When most I wink 
Práca s r adom je vyriešená ináč ako v I. sonete. Vidno tu ešte vacs1u uvoľnenosť 

v k onštruovaní m elodických derivátov. Základný m eiodick ý mate r iál j e exponovaný 
v úvode (Moderato) v podobe 15-taktového kontrapunkt ickf:ho úseku. Tón e, kt0rým 
sa končí nesprev:ádzaná úvodná fráza When most I wink, možno vzhľadom n a celkové 
riešenie harmonického plánu {pozri l · sonet) považovať za začiatok radu 1 m odálne 
centrum. 6 tónov použitých pred ním ( as, ges, ces, b, c, f) tvorí druhú polovicu radu. 
Prvá i druhá polovica radu nastúpia v podobe dvoch sextolových motívkov a ich pokra· 
čovania v klavíri - prvý ( e)-d-cis-g-es--a, druhý: gis, fiS, b, b, c,(f). Celá faktúra osci
luje medzi l -hlas om až 4-hlasom. Imitačné prvky sú použité Jen vol'ne, celkove ide 
o neimitačný kontrapunkt (spoločný radový základ n emožno, m yslím, považovať za do
statočnú myšlienkovú príbuznosť, aby mohla byť imitovaná) . Symetrický vzťah m edzi 
dvoma polovicami radu, vyváženosť 3 základných funkčných sfér potvrdzujú, že dva
násťtónovosť je tu v princípe r ovnako organizovaná ako· v I. sonete (v prvej polovici 
3 T tóny: e, cis, g, 2 S tóny es, a, l D tón d - v druhej polo·vici 3D tóny : gis, h, f, 2 S tó
ny: fis, ca l T tón: b). 

V ďalšom priebehu je n a odvodzovanie línií h ojne p oužitá technika vzájomnej kombi
nácie dvoch polovic radu. Za všetky uvádzam m eEcký obs9h vokálnej frázy l. úsek u 
(Piú mosso- But when I sleep): 
l. polovica: g d e a es e d cis g e 
2. polovica : f c b h (f) fis gis c IJ 
Takmer neobmedzené možnosti skytá t ento uvoľnený spôsob, ak sa použije na vytvo

renie homofónnej fak túry rozpísanej f iguratívn e alebo faktúry na prech ode ku kontra
punktick ej (napr. l. úsek - Piú m osso, klavírny sprievod). Tu býva do faktúry r ozlo
žených viacero odvíjaní m elodických modelov súčasne 

Formový zmysel ťejt<> piesne je podľa mňa práve v oscilovaní medzi ktrp. a homo
fónnym riešením plochy. Eklatantne t<> dokazuje vyr iešenie následnosti prvých 4 plôch 
formy - úvod dôs ledne kontrapunktický, l. úsek - figurácia s doplňujúcimi hlasmi, 
prechod do ktrp. faktúry 2. úseku (then thou whose shadow . . . ) , v ktorom najprv pre
vláda sekundové vedenie hlasov, najpriaznivejšie pre ich lineárnosť, p<>tom sa faktúra 
homofonizuje použitím väčších inter valov na spôsob r ozkladov akor dcv, nekontrapunk
ticky traktovaných dvojhmatov atď. až po nástup centrálneh<> 4. -.lseku (when to un
seeing eyes thy s ha de shines so?), ktorý j e riešený ako syntéza oboch princípov -- ba
rytón s basovým hlasom klav. sprievodu tvoria kt rp. dvojhlas, nad ktorým sa odohráva 
doplňujúci homofónny harmonický proces (v podobnom duchu je riešený i záverečný 
úsek , n ahradzujúci reprízu úvodu) . I tento formový "program" vyply;nul, ako uvidíme, 
zo štruktúry básne. čo však treba hneď spomenúť, je sústreáe"'ie formy II· sonetu do 
centrálne umiestneného ťažiska .( 4. úsek) v kontraste k I. s onet u, ktorý je založený na 
postupnej retardácii od začiatku do konca. To je už podľ•a mňa. kontextuálne sémantkký 
prvok cyklu ako nadradenej štruktúry štrukt úram jednotlivých piesní. Ale o tom s om 
vlastpe ešte nehovoril. III. sonet (My love is a fever) pre nedostat ok m iesta nepopisu
jem, pretože technické r iešenie neprináša principiálne odlišnos t i od prvých dvoch. Vo 
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sfére sémantick ej a estet ickej prináša v,šak vel'a podnetov k analýze, hlavne z hľadiska 
celého cyklu. Celkove možno povedať, že autor je v sfére Jex ick ej zámerne tradičný, JJO 
v syntaktickej zložke vedel tent o materiál sformulovať originálne a s kultivovaným 
zmyslom pre intelektuálsku konštrukciu . 

Analýzy hudobných diel, ktoré sa u nás robia, zostávajú väčšinou v oblastí lexiky a 
syntaxe. Ešte i tam sa potom vyhýbajú brať d oo úvahy všeobecné parametr e vnímania a 
subjektívny faktor vlastnej konzumentskej reakcie. Je t o pochopitel'n é, pretože séman
tická rovina pôsobenia hudby je veľmi zložitá a spojená s mnohými n evyjasnenými 
problémami. Je však pravdepodobné, že práve v ·tejto rovine možno skúmať podstatu 
estetickej informácie. A· Moles určil obecný rozmerový diagram umeleckého diela ako 
funkciu dvoch rozmerov: sémant ickej a est etickej zložitosti. Medzi týmito t•ozmermi je 
nepriamo úmerný vzťah. Túto myšlienku dovádza k záveru, že umelecké dielo je .,šťast
nou dialektickou jednotou banality a orginálnosti v rôznych aspektoch, ktorými sa po
núka príjemcovi" . To korešponduje s tvrdením H. Franka, že .,estetická informácia do
sahuje v priemere svoju hornú medzu, ak nie je znakmi prenášanä vôbec žiadna infor
mácia, ktorá sa týka ich významu, teda žiadna transinformácia". Tu sa zrejm e myslí 
význam v zmysle programovom, programová hudba. Je skutočne možné súhlasiť s tým, 
že hudba, ktorej znaky nie sú zaťažené významom tohto druhu, prináša. n~jviac estetic
kej informácie, najviac "čistej hudby", povedané laicky. No myslím, že takto j ednoducho . 
sémantickosť v hudbe vymedziť nemožno. Ak je hudba ozaj posolshom, mus í mať ako 
kód prenášajúci zprávu znaky zaťažené istým významom, no významom vymedzeným 
samotným charakterom a podstatou hudobného oznamu. Na túto· otázku zásadnej dôle
žitosti podľa mňa napjrijateľnejšie reaguje nazor, podľa ktorého je sémantickos·ť hudob
ného znaku kontextuálna, bohatstvo a premenlivosť významov závisí od kon textu v da
nej skladbe. Tu sa však vynára taká variabilita, že je zatial ťažko prakticky použiť toto 
hľadisko pri analýze hudby, hoci kont~tuálno-sémantické nazeranie na hudobný znak 
a celú štruktúru nepriamo existuje i v s lovníku a metodike doterajšej estetickej ana
lýzy, ako sa u nás traduje. A to najdôležitejšie, čo z toho vyplýva, nie je ani tak sku
točnosť, že význam je premenlivý podla kontextu (R. S. Crane, americký kritik "kon
textuálnej" teórie v oblasti literárnej vedy, nepovažuje t úto skutočnost za špecifickú 
vlastnosť poézie, ale ju pripisuje každému druhu stovného vyjadrovania), ako skôr zrej
mý fakt, že tento kontextuälny pohyb sémantickej funkcie treba v každej oblas ti ume
nia, teda i v hudbe, odvodzovať z psychalogicky zakotviteľných, vnímateľných vlastnos
tí m~t~riálu, s ktorým sa v danom umení pracuje· To je, myslím, potvrdením pot r eby 
prehlbtť a spresniť slovník i metodiku našej doterajšej analýzy i v oblastiach, v ktorých 
sa _zdanliv_o _ľahšie pohybuje - v oblasti lexiky a syntaxe. Sympatickým, zo skladater
sky~h poztcií vedeným pokusqm v tomto smere je výskum morfológie a typológie zvu
kovych objektov, ktorý robia v Paríži Schäffer a jeho žiaci. 

Vo Ferenczyho skladbe ide o zhudobnenie básnického textu a ten, ako som už nazna
čil, dôsledne podmieňuje špecifické hudobné r iešenie. Sú to dve navzájom si zodpove
dajúce "izomor fné" štr uktúry. V t exte básne je pochopiteľne uložená dvojaká informá
cia ~ vlastný, bežný význam slov a sl<>vných spojení a estetická informácia. Okrem toho 
pri jeho vyslovovaní samotné znenie nes ie· približne sp':>lovice informáciu pripadajúcu 
na zrozumitel'nosť t extu a ostat ok prip adá na est et ické z ložky nesené modul~ciou hlasu. 
Kam sa má teda obracať hudba? Myslím, že vazba hudby na informáciu , na skutočnosť 
v najšir šom zmysle s lova sa deje po celom funkčnom poli, vymedzenom Molesom (viď 
vyššie) . Raz teda hudobná výpoveď' k t extu obsahuje viac s émantickej informácie, n ie
kedy viac estetickej informácie, ak sa dohodneme, že mieru sém~ntickej hodnoty hudob
ného znaku t vorí len m iera ilustratívneho či reprodukujúceho vzťahu ku skutočnosti. 
(V texte samom sa, mysllm, informačný pomer asi mení v prospech estetickej zložky, 
pret ože je oveľa výraznejšie intonovaný. V niektorých t ypoch zhudobnenia sa sémantic
ký aspekt úplne vytráca.) To by však znamenalo apriórne zaťaženie niektor ých hudob
ných prostriedkov významom. I keď prax často potvrdzuje životnosť tej to "afektovej 
t eórie", predsa opakujem, že kontextuálna sémantickosť, t . j . význam hudobného zna
ku daný jeho miestom a funkciou v štruktúre, je vyššieho r ádu a má aj väčši. význam 
pre analýzu. Myslím, že zhudobnenie J'iterárnej p r edlohy musí nevyhnutne· kollsať' meďzi 
ilustratívnosťou a kritickou až paradoxnou reflexiou. š írku tohto rozkmit u určuje me
dziiným aj druh textu-

Tým, že siahol po vyváženej, vybrúsenej forme sonetu, dokument uje autor svoj sklon 
k minucióznej, prísn~j kompozičnej práci. Výrazová krivka Shakespearov~'ch sonetov 
napriek vášnivým citovým akcent om· j e t lmená intelektom. Odohráva sa v nich vlastn e 
zápas rozumu s vášňou, zápas o zivotnú istoťu. Z hľadiska cyklu jP teda centrálnou 
myšlienka III. sonetu "Desire is death". Fer enczy vypracoval anatogické hudobné štr uk-

'377 



tury, ktoré špedficky hudobnym spôsobom modcluj li filozofický zmysel predlohy, no 
súčasne vymodeloval aj iné stránky básnickej štruktúry - jej emocionálny pôdorys, 
tempo-vé, rytmické a zvukové kvality atď. Tieto vr<>tvy koniec koncov úzko súvisia a sú 
vlastne neoddeli teľné v svojom účÍII1ku. 

I. sonet je prechodom z polohy b ežného vnímania do polohy snivej za spolupôsobenia 
konkrétneho agens - znejúcej živej hudby (text o n ej hovorí). Tento štruktuálny prvok 
je vyjadrený prechodom od ilustratívneho ko!ltaktu hudby a t2xtu k n ezávislej hudobnej 
kontemplácii, ktorá je v reflexívnom pomere k t extu. To je invečným základom celej 
formy s jej rytmickou a tempovou r etardáciou (prechod z Con moto do Calmando, gra-. 
ziosa atď.). 

II. sonet nemá taký plynulý ~ýznamový a výrazový p riebeh. Prvé dva v~orše sú vecné, 
konštatujúce. Posledné dva verše sú zas typickým básnickým paradoxom, br ilant nou, 
emocionálne pôsobivou, no z rozumu, z t rpkého poznania vzišlou myšlienkou · V tomto 
orámO'Van[ snový, exaltovaný výraz neukojenej túžby. Tieto dve polohy stvárňuje autor 
ako protiklad kontrapunktu a homofónie. úvod je iba ktrp., záver (and nights, bright 
days ... ) okrem toho, že primáša návrat kompletného radu aj iných znakov a prvkov 
úvodu, zlučuje ktrp. a homofónny princíp. Celá fo rma, ako som ukázal, osciluje m edzi 
týmito protikladmi. Autor tým pod ľa mňa dopovedal originál, pretože nezostal p ri kon
štatovaní protikladu, ale využijúc procesovosť hudobnej štruktúry, modeluje i prechod 
z jednej polohy do druhej. 

III. sonet má najdiskontinuitnejší priebeh a je a j najheterogénnejši a najuvoľnenejší 
v oblasti voľby materiálu a práce s :nim. Jeho prud~é tempo a výrazné akcenty vyplý
vajú z textu. Hudobné riešenie v závere oslabuje dravosť textu, a tým vytvára cenný 
kontrasť a napätie m edzi záverom a riešením vrcholu ( desire is death). Vrchol je ilu
stratívny, úderom v hlbokej polohe klavira sa vyvoláva zvuková škvrna a ilustruje slovo 
death. Záver je voči textu kriticko-reflexívny a komplikuje tak sémantiku i estetickú 
stránku súčasne· Ferenczy sa teda pohybuje po poli určenom funkciou sémantickej a 
esteticke j zložitosti veľmi vyvážene a nepreferuje jednu oblasť pred druhou. 

Považujme teraz povedzme I. so:net za súbor znakov a ich postupnosti, ktoré prinášajú 
sématickú a estetickú informáciu. Chcel .by som chviľu uvažovať .o vzťahu objektívneho 
priebehu formy a podmienok vnímania, ktoré podľa záverov infoTmačnej psychológie 
prebieha vymedzené istými všeobecnými parametrami (ako ich uvádza H. Frank). Ve
l ičina "kapacita prítoku" Ck vyjadruje veľkosť prítoku informácie za sek. do "krátko
dobej pamäti". No Ck sa vzhľadom na špecifikum ľudského príjemcu "zprávy" vym'e'
dzuje ako súčet informácií získaných zmyslovým vnímaním a informácií prichádzajú
cich z pamäti. Z toho možno odvodiť a predvídať odlišný postoj vr11imateľa s~ladby podľa 
jeho posluchovej i inej skúsenosti. Slová, textová zložka bude neskúseného laika (tu za 

. predpokladu, že rozumie anglicky) viac pútať, vníma teľ bude p.riarrlO• vyhľadávať sé-
mantický prvok textu ako oporu. Pre skúsenejšieho poslucháča sú už nositeľm iin for
mácie podľa miery jeho skúsenosti tie-ktoré hudobné znaky a postupnosti znakov a po
mer sa postupne vyrovnáva. Ako som už spomínal, autor traktuje text tak, že neničí 
jeh o sémantickosť, a preto si myslím, že zhudobnená podoba ~ôsobi výrazne vokálne, 
spn evod ustúpi napriek objektívnej štruktúre pre str ednú hodnotu poslucháča do poza
dia. Nemožno si to však predstavovať tak, že vokálny part sa stane primárnym a sprie
vod sekundárnym zdrojom informácii. "Úžina vedomia" zabraňuje vstupu dvoch i via
cerých znakov súčasne do vedomia. J,e to možné l en vtedy, ak sú zložkami toho istéh o 
nadradeného znaku. Tento nadradený znak sa m ôže meniť podľa toho, o ktorý prvok 
triedy Ide· Vokálna a inštrumentálna zložka vystupujú tu teda pre každého poslucháča 
v jednote, prevažne ako "sémantická niť" textu íntonovaná príslušným spôsobom v pre
meniivom zvukovom priestore vytvorenom sprievo-dom. I. sonet má silne oslabený prvok 
návratnosti z hfadiska celku (nemyslím tým sukcesívne opakovanie) . Je preto r elatívne 
nízka pravdepodobnosť opätovného výskytu príslušných hudobných postupností. Hodno
ta informácie by mala byť teda relatívne vysoká. Základný melodický model je ako je
diný tvar pred reprízovým úsekom uvedený 3- krát. Je preto pravdepodobný jeho· :návrat. 
No návratnosť je, ako som spomenul, oslabená, a preto j e očakávaná hodnota informácie 
v reprizovom úseku väčšia ako skutočná informácia. To je, pravda, !en veľmi hrubá for
mulácia. Vyplýva z toho, ak použijeme vzorec pre h odnotu prekvapenia, ktorá sa rovná 
pomeru informácie k očakávanej informácii, vyjde r11ám prekvapivo, že reprízový prvok 
v štruktúre so zníženou návratnosťou n emá vysokú hodnotu prekvapenia, je očakávaný, 
psychologicky potrebný. Nositeľmi vä'čších hodnôt prekvapenia sú momenty nastoľova
nia no·vých znakov a postupností. Na presnejšie vymedzenie týchto a podobných záve
rov by bolo treba uvažovať aj o iných psychologických parametroch: prezenčný čas ka-
pacita pamäli, nápadnosť atď. ' 
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JURAJ HATRíK: 

Canto responsoriale 
Čakanie 

Na tohor·:Jčnej marcovej prehliadke no
vej tvorby slovenských skladateľov upo
zornil na seba a prekvapil Juraj Hatrík. 
Uvedené diela - Canto responsoriale a 
čakanie - si pozornosť zaslúžili ako do" 
kument rýchleho autorovho rozvoja, ktorý 
bol uvedomený a rázny. To na mladého 
skladateľa vrhalo priaz!'livé svetlo. Pre
kvapivo za;:>ôsobil na t ých, ktor[ ho poznali 
ako začínajúceho auto;::a niekoľkých lda
vírnych kompozícií: Sonáty, Burlesky, '[oc
caty. Hatrík absolvuje r. 1962 na VSMU 
u prof. Moyzesa Symfoniettou pre veľký 
orchester. Potom bezprostredne nasledo-

valí spom~nuté klavírne skladby . . Aie Hat
rík nemohol byť spokojný so spôsobom 
svojho prejavu, ku ktorému v spomi.na
ných dielach dospel· Jeho hudobná reč 
niesla stopy určitej kvnvenčnosti, tradič
nosti, i keď po zvukovej a tektonickej 
stránke boli kvalitné zvládnuté. Hatrík 
hľadá výrazovú polohu, na k torej chce 
budovať svoju umeleckú konfesiu . Uvedo_ 
muje si, že "mus i byť lepši, a keď nie, 
tak aspoň iný". Ro·zhodnosť, s akou j e 
sprevádzaná táto snaha, spôsobuje, že na
sledujúce skladby, kde si chcel overiť i:n
tenzitu a mi-eru svojho úsilia, nie sú iba 
pokusným laboratóriom, ale výrazným 
krokom vpred v zmysle cieľa, ktorý si 
Hatrík stanovil. A tým, že neostávajú len 
na pôde osvojenia si súčasných výdobyt
kov techniky hudobnej reči, ale ich pod
manením a svojským stvárnením predsta
vujú diela, ktorých umelecké kvality sú 
nesporné. 

Canto respo:nsoriale pre· dva sbory ·a 
t ympany vzniklo r . 1964. Textový podklad 
tvoria úryvky z básne Krájanie zo zbierky 
Tŕpky Vojtecha Mihálika a z listu apošto
la Pavla Korin ťanom. Konfront ácia histo
rického (z biblie)) slovesného prejavu so 
súčasným obsahuje v sebe silný mom ent 
protikladu, a ~o ani nie tak v zmysle oú
stupu času, a ko skôr v obsahovom vyzne
ní textu. Obidva texty predstavujú postoj 

Nápadnosť (Auffälligkeit) Frank definuje ako súčin r elativnaj často_ty výskytu ~v~ru 
a jeho h odnoty prekvapenia. Pre Fere~czyho h_u,do~n~ reč v. I. sone~e Je charakterlstl_c= 
ké vyhýbanie sa ;nápadnosti. Nakoľko uvodná f1gurac1a, t vonaca spnevod k prveJ voka~ 
nej fráze, je ešte predoslaná ako samostatná p~stupno.sť !nformačnŕc.h prvkov (_zaznie 
na úvod samostatnet a je rozložená na dostatocne vel ke·J ploche, JeJ nadradeny znak 
šesnástinový pohyb v príslušnom tempe _nad }e.~iadm basovým. tón~ _sa nestrati P~ 
ltpiynutí prezenčného času a zostáva k dtspozJcn v pr~dvedo~e) I?amat1 pre obnove~y 
prítok do k rátkodobej pamäti na r eprízovom mieste: V1eme uz, ze nodnota prekv:apen~ a 
repr izového m oment u sa zdá nízka a ani relatívna castot~ tohto pr':_ku v štruk!ux_:e me 
je vysoká, nie je príliš vysoká ani :nápadnosť jeho objavema sa. Je vsak dostatocna, aby 
vznikol kontrast i vzťah. 

Zaujímavý je i spôsob, akým autor praukazuje predvídavosť, čo_ sa tý.ka subje~tívneho 
vnimania času konzumentom ako funkcie fyzikálneho času a mnozstva m formácu za da
ný čas prijat ého. Nerozhoduje teda len t empo· a počet taktov. Príkladom m?že poslú~iť 
vzťah 1. a 2. úseku v I. sonete (pozri popis). l. úsek má vysokú hodnotu podtelu parazit
n ej informácie (opakovanie f iguratív~ych p~vkov) _!< skutočyn~j i~f.ormácii, t~da vysokú 
redundanciu. Informá cia je hodne "znedená . To vsak ufah_cuJe Je~ prenes~m~ na rela
tívne malej ploche. Opakom je v tomto smere 2. úsek, !<tory praCUJe s mot1vm1 a vytvá~ 
r a stále nové postupnosti a súvislosti. A preto, hoci j e zdanlivo veľký nepomer medzi 
týmito úsekmi ·(prvý - Con moto, cca 19 taktov •. dr uhý_,- calmando, cca 33 t .),_ v sk~
točnosti sú pre poslucháča vo vyváženom pomere (konecnú :ovnov?h_u, sa~ozre~me: zl
skavajú formové plochy len v úpln? m kontexte· celku) , pretoze prvy usek Je subJektJvne 
predížený a druhý s ubjektívne skrátený, ~ravda, za ~eoretic.kého predpoldadu ab?olútne 
sús tredenej a neunavujúcej sa pozorr11osti· V konkretnych podmienkach to p lati zosla
bene. 

Nechcem ďalej rozvádzať nadhodené otázky. Ako jeden z dôvodov som nút ený uviesť 
fragmentárny stav svojich vedomostí v odboroch, ktorých znalosť vyžaduje nový typ 
analýzy hud. s kladby. Jedno si však uvedomujem, že všetci, čo sa chceme ďalej venovať 
analýze, musime začať prepracovávať a doplňať svoj spôsob analýzy a priblížiť ho 
k urovni dnes známych poznatkov z estetiky a priľahlých disciplín. 

JURAJ HATRIK 
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k jednej z etických kvalit - k láske. No 
kým Pavol stavia lásku na najvyšší pie· 
destál etického monumenta, v "Krájaní" 
je zdrojom lásky lásk3 pošpinená, zhano
bená, nepotrebná, ale i tu napriek všetké
mu násiliu vychádza ako hodnota nezn.iči
teľná. 

Pri voľbe hudobného materiálu sa Hat
rík obracia k zvláštnej J.;:ombinácii - bib
lický text podkladá archaickou, v duchu 
renesancie riešenou sborovou faktúrov , 
zakiaľ čo Mihálikov text spracúva spôso':. 
bom všestranného využitia súčasného 
kompozičného prejavu, aplikovaného na 
sborové obsadenie. Téda r iešenie vyplýva
júce zo zamerania sa na sémantickú strán
ku slova. Touto odlišnou štylizáciou je vy_ 
tvorené protikladné ovzdušie, podobné, 
resp. nepriamo· vyplývaJúce zo spomenu
tého charakteru textu· Nepriamo· sa viaže 
na text v tom zmysle, že hudobné vyst ih 
nutie protikladu nechce byť a níe je iba 
mechanickou aplikáciou, prenesením slova 
do hudby. V Cante slúži predovšetkým 
princípu kontrastu, funguj úceho na pôdo
ryse rondovej formovej schémy. Unia pra
videlného striedania dvoch sborov (každý 
z nich má "svoj" te:~t) je raz prerušená 
tesne pred záverom simultánnym zaznie
vaním oboch, aby sa napokon v závere 
zjednotili pri prednáš~ní Pavlovej apo· 
teózy lásky. Pozoruhodný je vyspelý spô
sob Hatríkov-ho hudobného vystrojenia Mi
hálikovho textu. Hoci v spôsobe traktova
nia "vmc humana" je ovpiyvr.ený Nonovým 
Il canto sospeso a najmä Lutoslawského 
Tromi poémami, neskízava tu na vulgárne 
napodobňovanie ani na mechanickú syn
tézu. Striedanie aleatorických pásipm -
sónickým zdrojom ktorých sú glissandá, 
šepot sboru - s presne určenými, výraz
ne prednášanými "vzdychovými" úsekmi, 
s účinne ro·zmiestnenou dynamikou, dopl
nené sprievodom tympanov, ktoré však nie 
sú iba "sprievodom" v tľ'adičnom zmysle 
slo..va, ale sú rovnomerne začlenené do 
hudobného prúdu, ba pri častej kr'átkody
chosti fráz splňajú úlohu spojky; to všet
ko je obsahom mohutného napätia a dy
namizmu. Druhý sbor, riešený tradičnou 
sborovou formou, nedával podobné mož
nosti variačného využitia techniky. Použi
tie v iacerých mod ov, spracovávaných fu 
gátovou formou, vytvára archaickú sadzbu, 
ktorá však možno prúve preto obsahuje 
nekonvenčné harmonieké tvary. 

Výsledný dojem zo skladby smeruje 
k dimenziám Hatríkovho procesu vývoja, 
k torý sa snažil hľadať -· proeesu seba
uplatnenia. Lebo Canto responsoriale je 
_~vojskou výpoveďou umelca, ktorý cíti, že 
v boji o uplatnenie vysokých etických no .. 
riem v našom živote sa treba vnútorne 
angažovať. 
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Cyklus č a k an ie pre recitátora, slá
čikové kvarteto, harfu a bicie nástroje :ie 
pokračo·vaním a zdokonalením Hatríkovho 
kompozičného myslenia. Oproti Cantu je 
inštrumentačná paleta rozšírená na ko
morný súbor, nad k.Wrým zaznieva text. 
Teda jeden spoločný moment s Cantom -
slovo tu podmieňuje, ba priamo určuje 
charakteľ' h udobného stvárnenia. Hatrík si 
volí poéziu gréckeho básnika Jannisa Rit
sosa, u nás, žiaľ, malo známeho. Výber šty
roch básní (Čakanie - dáva názov celému 
cyklu, Víťaz, Vier-u predovšetkým, Vždy 
tak) určuje štvorčas'éový pôdorys cyklu, 
kde každá časť je ries.:ná samostatne. Spo
ločným a zjednocujúcim momentom je tu 
spôsob Hatríkovej práce s materiálom 
Cistá, prehľadná fakt(Ira, citlivo zvukove 

·vyvážená, vytvára subtílnu pôscbi•;ú atmo
sféru. Týmto premysleným výberom pro
striedkov, ako aj psychickým účinkom, 
skladba inklinuje k výrazu Boulezovho "Le 
MaTteau sans Maitre". 

Ha trík v čakaní pokro ci! vpi' 2d aj v syn
téze vyjadrovacích prostriedkov. Schon· 
bergovský melodický dynamizmus, webcr
novská kultivovanosť, zvuková variabilita 
aleatorických plôch sú tu v procese preií·
nania, striedania, nepôsobia však ako me
chanická skladačka, ale sú jednotlivými 
zložkami kompaktnosti Hatríkovho hudob
ného jazyka. Formo·vá výstavba každej 
z častí je· koncipovaná v zmysle uzavreté
ho melodramatického čísla, kde introduk
cia obsahuje základné znaky hudobnej 
štruktúry (I. časť - aleato.rické úseky, 
zdrojom ktorých sú zväčša fragmenty me
lodických motívov; II. ;:usť - quasiweber
ncvská precízna práca s tónom; III. časť·
užitie expresívne j vypätej schonbergov
skej melodiky) , ktoré sú v ďalšom priebe_ 
hu variačne obmeňované. Kóda je v pod
state reprízou intr·Jdukcie. Slovo zaznieva 
v toku hudby len sporadicky, no o to vý
raznejšie. Keď sme spomínali, že nepriamo 
určuje náladu - čím je zdôraznená jeho 
sémantická stránka - neznamená to, že 
hudba je iba ilustráciou textu, alebo opač
ne, že text je sprievodným komentárom 
k tomu, "čo hudba vyjadruje". V čakaní 
je vzťah medzi s lovom a hudbou funkčne 
začlenený a zosúladený do kompaktnosti 
celku. 

Podstatný klad Hatríkovho úsili a o vy
jadrenie, o umeleckú fo-rmuláciu v lastné
tlO postoja, názoru spočíva v úprimnosti 
prejavu. Táto úprimnosť vyzmieva pôsobi 
vo, či už vo forme vzbury a výzvy (Canto 
responsoriale), alebo meditácie (Čakanie), 
upľatnenä na pôde vyspelej techniky. úro
veň, ku k;torej dospel v spomínaných die
lach, je sľubnou devízou pre ďalší Hatrí
kov vý.voj. 

Ľubomír Chalupka 

ľarl par excellence 

l 
M!ro Bázlik: Peter a Lucia 
Libreto podľa R. Rollanda (Pierre et 
LuciE.'): Miroslav Horňák 
Režisér: Branislav Kriška 

l Scéna: Ladislav Vychodil 
Dirigent: Ladislav Holoubek 
SND Bratislava 

Zaskoč::mí bolí tí, ktorí spásu a budúc
nosť opery (akože aj nie, veď poznáme za
tiaľ zväčša 1ba "klasické" cesty) vidia je
dine vo vernosti žánru, v akceptova·ní j e
mu vlastných postupov. Možno však vy
medziť hranice vernosti a s definitívnou 
platnosťou fixovať charakter postupov? 
Organizmus opery sa ukazuje ešte stále 
príliš živý a pružný na skostnatenie. Peter 
a Lucia je netypická opera - ak typickosť 
chápem e ako dogmu. Inšpirátorom jej 
tvaru sú formy absolútnej hudby: zaručili 
variabilnosť i monolitnosť zároveň, maxi
málnu hospodárnosť a prísnu selekciu, čis
totu a koncíznosť útvaru. Sedem lyrick~'ch 
obrazov je však zároveň aj hud:Jbnou drá
mou. Stavanou nie na dramaticky účinných 
zrážkach, veľkých explóziách; v jednotli
vých obrazoch i v celku pulzuje dramatic
ký nerv, všadepríomné napätie, pravda, 
dosiahnuté inou cestou, inými postupmi. 
Pramení nie v konfliktovosti deja, ale 
v exponovaní, radení a v splietaní symbo
lov v ich libretistickom i hudobnom vy
jadrení. A tíeto symboly reprezentujú zá
kladný konflikt .rollandovskej "tragickej 
idyly": nútenú koexist enciu hlbokej, tina
vej priepasti smutného údelu ľudstva a 
prostej, mladistvej, z prirodzenej túžby 
po t·eple, cite a opore prameniacej lásky 
jednotlivca, zúfalého, sklamaného až cy
nického vyznania vojnou postihnutých a 
zmrzačených, a ľúbostného vyznania, kreh
ko, ale vedome sa búriaceho proti krutému 
víru života. 

Vzácne sú prípady, keď nemožno určiť 
kvalitatívny podiel libretistu a skladateľa 
na hudobnodramatickom diele na ujmu 
niektorého z nich, ak sa invencia obo·ch 
dostáva do takého harmonic.kého súladu. 

Jozef Ran·inec 'l Yveta Cziha~ová 

Peter a Lucia k takýmto výnimkám patrí. 
"Liber ·consolatiomis" Romaina Rollanda si 
ťažko predstaviť ako výhodný zdroj na vy
hotovenie dramaticky účinného, plnokrv
ného opérného libreta. Ako je · táto pravda 
relatívna, dokázal Miroslav Horňák v skve
lej textovej predlohe: v rámci žánro·ve.i 
funkčnosti neubiižuje Rollandovmu duchu, 
adaptuje citlivo; jeho výber i imputovanie 
postáv (napr· vojak) a situácií, zmysel pre 
prostú krásu Rollandovho slova a schop
nosť v pravý čas a mimoriadne účinne vy
pointovať jednotlivé obrazy utvrdzujú po
žiadavku domovského práva líbretistickej 
práce v umeleckom cechu. A navyše zrej
me dôkladne pozná umelecký naturel tvOT
cu hudby: ťažko v tejto opere totiž nachá_ 
dzať miesta navyše, iba zadosť učiňu.]ú
c e libretistovým požiadavkám javiskovej 
účinnosti. Symbióza je dokonalá. 

Skúseností s interpretáciou súčasn~ich 
opier na našej scéne je zatiaľ ešte žalost
ne málo, príčiny sú notoricky známe. Ak 
berieme <to úvahy tento faRt , ako aj veľ
kú ' náročnosť .Bázlikovho di ela a momen
·tálne mo·žnosti súború, oznaČenie "dobrá 
ins•cenácia" sa zdá málo - najmä: po:Kiaľ 
ide o· zložku režijnú, výtvarnú a interpre
tačnú. Dôvera v umeleckú potenciu nov
ších síl operného súboru sa režisérovi tak
mer do bodky rentovala. Dokazuje to: 
úspešné e!lltrée Jozefa Raninca na dosky 
javiska vo výrazove, hudobne, ale aj fyzic
ky náročnej postave Petra, jemnosť a ne
ha v s pojení s obdivuhodným speváckym 
osvo jením si partu Lucie Yvetty Czihalo
v·ej a Ľuby Baricovej a za všetkých ostat
ný·ch interpretov Juraj Martvoň v trpkej 
postave Filipa, povýšenej na jednu z kľú
čových postáv opery, na hlas svedomia ne
šťastím kváreného ľudstva. Citlivé bolo 
využitie a uplatnenie núkajúcich sa point 
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jednotlivých obr azov. umiestnenie a rieše
nie ·oa1etu a dublerov. Veľkú účinnosť však 
sľubujú (v pr edlohe) "zrážkové" obrazy 
- scény v rodine Aubier~>vcov, _a práye tu 
akoby to už spomínané vsadepntomn; lll~
dobnodramatické napätie akosi zvl~cnel~o, 
zmalátnelo a v kontexte predstavema J?~
sobia pr áve tieto mies~a l~ochu_ retar?uJ~
co. Atmosférotvor.nú stlu ]€dne] z naJkr~J
ších a najúčinnejších scén s lovenskeho 
operného výtvarn íctva z p~sled~ých. roko': 
zbytočne narúša návratnos~ yro] ek cti. tv_án 
ústredných postáv - zdaJU sa nástlne a 
cudzorodé. 

Opera Peťer a Lucia sa stal? zlat1m 
klincom Bratislavských hudobn~ct:_ s~av~ 
nosti 1967. A že jej nebude· m ozne "tba 
pripí1>ať pora_dové č~s:o v kontex~e sloven
skej operneJ (a meten operneJ) , tvor?.y, 
spočíva okrem iného aj v tom, ze vyuztla 
vel'kú príležitos.ť: po dve hodiny vie zje~
notiť operné hl'adisko, ktoré )_e -:-- ~aco 
tajiť - privel'm~ rô::nor~dé, _o:avu~e VIeru 
skeptika v nasyteme not sucasr:ehc hu 
dobného umenia zmyslom, zaangazovanos
ťou, výpoveďou i c i t o m, po~úša s~, r~ 
zumom ochladenému srdcu prmavráttť Je
ho pr irodzené l'udské teplo,_ naštrbuJ_~ 
predsudkový pancier vyznav~.cov, po. us~ 
ozbrojených "svoj ou pravdou o J~dt~eJ 
ceste operné ho· žánru, ktorá sa končt m : 
kde na prelome nášho storočia. Pret_oze 
jej základnou dev~:ou je č~-~~ota a úprim
nos-ť - a takýto ucel posvat1 prostnedok. 
A najmä preto s~_stáva Bázl~kov~ javisko
vá prvotina od cias uved~~Ia <_::kkerovho 
Vzkríesenia j edným z na.]stlne]sich ume· 
leckých zážitkov, ktoré· poskytla súčasná 
slovenská hlldba. 

ZM 

Peter Faltin: Funkc ia zvuku v hudobnej 
štruktúre (Die Funktion des Klanges in 
der musikalischen Struktur) 

š tátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava 
1966. 

Impresioniz~us koncom _19· ~tor. a sme.~ 
ry hudby 20. stor., v ktorych Je v poprem 
zvuková ("sonorická") st ránka na úk?r 
klasicky chápanéh o hudobného myslema: 
priviedli do krízy staršie n ázory hudobneJ 
teórie, ktoré hľadali podstatu hudby len 
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v melodickom (polymelodickom), harmo
n ickom a v tektonických elementoch. Vy
skytovali sa názor~, že ~ové_ prúd~, _ktoré 
presúvajú na domma nt ne m testo I!,le e}e
m entv a 2:vukovú stránl<;u predovsetkym, 
predŠtavujú ce~tu vybočutúcu z hudby 
niekde na s cestle. Vec sa vsak m()h_la !ak-: 
t o javiť iba v t edy, keď ~a teoretici dtva~~ 
na problematiku z hradisk<' tba troch ct 
štyroch storoči. . . . . 

Peter F altin sa v SVOJeJ präc t poduJal 
riešiť jeden zo zäkladných problémov hu~
by - problém zvuku ako pr~dpo~ladu e;o
stencie hudby a ako nosttel,a Je~ esteti~
kého významu. Hlavným poľom J_~ho sk.l!
mania je oblasť hudby 20. storoct~ (bl:z
š ie povedané tmpresionizmu), kde Je_ otaz
ka zvukovosti najviac aktu álna. Faltm ne
skúma a t ribúty zvuk ového fen<:ménu ~en 
izolovan e, ale snaží sa ich konstatova~ a 
charakterizO'Vať na základe zákomteJ:o 
historického vývoja. Týmto sme~om Je 
r ozvrhnutá aj osnova práce. V prvych_ ka
pitolách sú určené metod~cké predpok~ady 
skúmania zvuku a podama kategortzácta a 
definícia pojmov, s ktorý~i a':lto~ pracu
je. Ďalšie kapitoly sleduJU vyvOJ zvuko
vosti v hudbe od primitívnych kul~úr: cez 
neskorý romantizmus až po obdObl~ m~a
nentného zvuku u Debussyho. Takýt?" st_r
ší pohľad na ce lý vývoj hudby ukazUJ~~ ze 
so zvukovosťou v hudbe ~reba po<;ttať 
vždy, ibaže v rôznych dobach _doch adza 
k rôznym posúvaniam čo do dommantn~s
t i. Najmg pohľad na primitívne kultury 
ukazu je, že vyššie smery koncom 19. a ~20. 
storočia nie sú jediné, ktor é u~red_nostno
vali zvukovosť na úkor tektomckych_ ele
mentov, ale že v primitivn:y~h ~ulturac~ 
sme už vo vývoji hudby preztvah obdobny 
presun podstaty. 

J e len otázka, CI sa moze výv?j v:acať 
späť. či sa možno vrace ť k štádtu uz raz, 
prekonanému a-vraca~ sa k n emu v met?-e 
ďalšieho vývoja, v mene pok roku; !"'alt!~ 
správne ukazuje (str. 164) . v suvts~os~I 
s Debussym, že nadväzovanie na p~·tm:
tívne kultúry (z príležitosti svetoveJ v~
stavy v Paríži r . 188~) bolo I_en kat_~_lyza
torom alebo stimulom, nie vsak pncmou. 
v skutočnosti s a došlo k tomuto cestou 
vývoja h udby postupne už. v romanti~m~ 
(na to t iež Faltin pou~az~Je), lebo vyv':~ 
predstavuje v. znacneJ mi_ere· v l.novku Cl 
špirálu, kolísanie vzá jomnych vzta~ov ko~ 
loristiky a tektoniky, e.však s navr~tmt 
vžd-- na inej, vyššej a hlavne t echnicky 
ina~ realizovanej základni. V úvodný~h 
kapitolách hľadá Falti.n koren_e ce~éh? t on: 
to vlnovitého kolísama a ObJaVuJe Ich uz 
v podstate tónu a nášho vzťahu k n emu: 
nášho vnímania, zmyslového odraz~, pa
ramet ra. Každý tón pôsobí na !lás_ u z b~z
prostredným znením a pôsobt aJ svOJOU 

funkciou, významom v kon t exle hudby 
(zvukovo-senzuálnom stránkou i funkčne 
tva rovou stránkou). Jedno s druhým ide 
spolu a oboje sa zúčastňuje na estetick om 
pôsoben í hudby. Faltin proklamoval rov
noprávnosť všetkých elementov zúčastne
ných na podst ate hudby (str · 67) . Týmto 
sa stavia proti starším názo;:-om, panujú
cim skoro dodnes, ktoré hľadali podstatu 
hudby !en v melodike, rytmike a fo rme. 
Správne rob! Fa ltin aj t o, že hl'adá fareb
ný parameter až v troch prejavovaniach: 
v sóničnosti, v k o1oristike a inštrumen tá
cii. Lebo inak sa prejavuje akor d (ako 
zdroj sóničnosti) v rôznych polohách a 
rozmiestneniach (koher entnostiach súzvu
kov) , inak v rôznych inštrumentáciách a 
ešte inak s použitím rôznych techník hry 
a silového zastúpenia a j na r ovnakých ná
strojoch, čiže v rovnake j inštrumentácii. 

Pohl'ad na vývoj v zmys le stáleho ko
lisania zameranosti raz na zvukovú a ino
kedy na tek tonickú stránku si žiada z me
todologického hľadiska veľmi široký a celé 
epochy vývoja ľudstva zahrňujúci interes. 
Teda nie synchronický interes, ku ktoré
mu inklino.val pozitiv1zmus, ale inte res. ča
sove rozvinutý, historický a dialektický. 
Faltin sa síce snažil vypracovať prácu 
predovšetkým teoretickú, ale uvedomu júc 
s i historicko- vývojovú podstatu predmPtu 
skúmaní a, pokúsil sa zachytiť aspoň akoby 
najstaršie obdobie vývoja a j edno· z naj 
novš!ch štýlových zam e t·aní - impresio
nizmu s, na ktorých skúmal predovšetkým 
problematiku. Teda dve vývojové fázy, kde 
dominuje zvukovosť. 

Celkove predstavuje Faltinova práca po
zoruhodnú analýzu zvukovosti v hudb'.' na 
začiatku 20. stor., ktorú zrejme vide l v šir
šom kontexte, n ež sa stretáme s pohľa
dom na túto problematiku v súčasných 
hudobnoteoretických pohl'adoch. Faltin 
pritom javy nielen popisuje, ale skúma aj 
príčiny, ktor é nachádza vo vývoj i samot· 
ne j hudby (obzvlášť t o prízvukuje na s t r · 
129: .. vývoj harmónie j e zdrojom s amo
pohybu vývoja štruktúry, ten považujeme 
za základný zdroj vývinu vôbec .. . "). A 
mimoríadne rozvádza aj príčiny, zasahujú
ce do vývoja hudby zvonka. Vše tky kon
št atovania sa snaží dokumentovať n a prí
kladoch, a pre to robí analýzy skladieb 
(hlavne 'Debus syho prelúdií). Tieto ana
lýzy nie sú len školácke r ozbary, ale sú 
aj dôvtipnými hl'adaniam i podstaty hudob
néh o prejavu - nie s ú to le n rozbory 
v zmysle hľadania form ových schém. Na
pokon výskum novej hudby z d ia lek tickej 
dvojice zvukovosti a t ektoniky pokladám 
za správne východisko pre výskum toho, 
čo sa dnes v hudbe deje. 

Jozef Kresánek 

~iroslav Filip: Zákonitos ti vývoja klasic
ke j harmónie (Entwicklungsgesetzmässig
k eiten der klas sischen Harmonie ) 

Státne hudobné vydavateľstvo, Brat islava 
1965. 

Výs_kum problematiky klasickej harmó
nie me j e poľom n eoraným. Naopak, veľa 
sa už popísalo o veci , hlavne v rôznych 
učebniciach náuky o harmónii. lenže pre
važne sa pritom uplatňovalo hľadisko no.r_ 
matlvne, dané vyučovacou praxou na kon
zervatóriách - chápanie· k lasickej harmó
nie ako čohosi večn~ platného, nemenné
ho. Pojem klasický sa chápa l ako dokona
lý pre všetky časy, neprihliadalo sa na to, 
že v skutočnom umeni musí jestvovať 
vždy vývoj a že dn es sa komponuje inak, 
ako sa k omponovalo v 18. storoč!. 

Filipova práca ide na vec historicky, a 
teda d ial ekticky, a le zase nie obmedzene 
len na harmóniu obdobia klasicizmu - na 
dobu asi od r · 1748 do 1830, ale snaží sa 
zákonitosti postaviť tak, aby vývojove ma
li širšiu platnosť. P od vývojove širšou 
platnosťou sa myslí vývoj princípu od m e· 
ne j rozvinutých foriem k r ozvinutej ším, 
nie však negovaním samého seba, zvráte
n ím vývoja vo svoj opak. Filip sa díval 
na zákonitosti harmónie z obdobia klasi
cizmu očami dnešnej hudobnej praxe a 
snažil sa postrehnúť zákonitosti tak, aby 
plne zodpovedali faktom nielen z 18. a 19. 
storoči a, ale aby - rozvinuté vo vyššom 
štádiu - zodpovedali aj harmonickým fe
noménom 20. stor., resp. aby v menej roz
vinutý-ch štádiác-h korešpondovali s fakt
m i staršlch storočí. 

Nevývojové zameranie náuk o harmónii 
bolo väčšinou len popisné, poskyt ovalo ra
dy adeptom kompozície, ako vo'liť veci, 
aby to znelo. Vyložene popisná bola gene
rälbas ová a s t upnicová s ymbolika, kde ne
š lo v podstate o nič iné ako o iný spôsob 
zachytenia hudby než notovými značkami. 
Teda ani len nábeh :na ve decké riešenie 
problematiky. Ešte h oršie pôsobila snaha 
dopracova-ť sa k nepremenne platne j náu
ke, lebo potom sa hl'-.:tdalo východisko tam. 
kde sa ukazovala podobná n epr emennosft: 
v akustike. Od začiatku 17. stor. boli pred_ 
poklady takto budovaného mechanistic
kého výkladu od Mersenna, Descarta cez 
Ram eaua v 18. s to r. do 19. stor., kde tieto 
rieš enia vyvrcholili. Nakoľko sa vychádza
lo z akustického pr incipu alikvot..rtých tó
nov, dostal sa úplne do popredia vertika
lizmus a z toho vyplývajúca nedia lekt ická 
j ednostrannosť. 

Filip sa postavil na opačné stanovisko: 
prá-ca vychádza z axiómy, že h armónia je 
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dialekticky p.rotirečivou jednotou horizon
tálnej a vertikálnej zložky, pričom hori
zontálna je prvotná. O pt·votnosti horizon
t álnej zložky :technicky a vývoje niet po
chýb, no myslim, že j e preexponované, ak 
sa genéza vertikálnej zložky chce vysvet· 
ľovať len z horizontálnej ako premena. Na
miesto s lova premena by som myslel, že 
by bolo treba hovoriť iba o impulzoch, na
koľko i akordická zložka má relatívnu sa
mostatnosť. Keby ju nemala, mohli by 
vznikať akékoľvek akordy, a prečo potom 
pracujeme primárne s durovými a molový
mi kvintakordmi, dominantnými septa
kordmi, nónovými akordmi? Os.amostatňo_ 
vanie sa akordov nevzniká len z melodic
kého princ!pu ako kvalitatľvna premena, 
po nahromadeni melodic!~ých postupov, ale 
už i to hromadenie po.stupov je od začiat
kov funkčnej harmónie vedené aj verti
kálnymi zreteľmi. Vývoj akordiky má aj 
svojské zákonitosti sui generis. 

Dialektická jednota horizontálnej a ver
tikálnej zložky s prioritou zložky horizon
tálnej je v práci formulovaná ako základ
ný zákon harmónie. Je podstat ou teoretic
kej koncepcie rozvíjane j v knihe a záro
veň participuje na určení ďalších zákoni
tosti - záka na kontrastu, zákona premeny 
následnosti na súčasnosť a zákona harmo
nickej korelácie. Pri stanovovaní týchto 
zákonitosti sa ukazuje veľká prednosť Fi
lipovho postoja v tom, že sa vyhýba vide
niu vecí v Izolovaných jednostranných po
hľadoch a vidi ich v ich vnútorných proti· 
rečeniach. Z tohto pohľadu pristupuje 
k funkčnej klasifikácii akordov ako· tva
rov a takto· vid! ich mnohoznačnosť· Star
šie postoje, stavajúce systém prednostne· 
iba z hlavných funkcií TSD, mohli vidieť 
harmonickú funkčnosť iba v zmysle jed
noznačných vý·znamov, no ďalší vývoj har
mónie ukázal, že to tak nie je. Kontrak
ciami a variádá'mi a zároveň výberom 
z takto získaných k omplexov vznikajú zlo
žené tvary, ktoré sú viacfunkčné, pričom. 
nemožno stanoviť presné hranice. Tieto 
javy sú prameňom neurčitosti a entrople 
v zmysle teórie informácie, čo dodáva 

hudbe - Qbzvlášť novšej hudbe - dráž
didlá očakávaní, nev.šedných zvratov, pre
kvapení a sklamanL Ukazuje sa, že je ply
nulý prechod medzi akrdom ako stabilizo
vaným tvarom a súzvukom len ako vý
slednicou vedenia hlasov - často pritom 
závisi len od nás, ako vec chápeme. 

Stavba kni7.ky or<>dstavuje tri posch.:>
d ;a nad sebou, v ktorých sa postupuje 
vždy tak; že v pr ve j časti sú stabi lnejšie 
momenty a v druhej časti labilnejšie, se
kundárne. V kapitole venovanej tvarom sú 
napr. v druhe j časti sekundárne smerné 
tóny; v kapitole V•enova:nej funkciám se
kundárna centralizácia a dvojitá centrali
zácia; v kapitole venovanej harmonickým 
a tonálnym centrám sú v druhej časti 
problémy vzťahov centier a vzťahov okolí 
centier. Okrem toho možno sledovať v kaž
dom čiastkovom probléme logicky desled
ný postt~p od, menej zložitého k zložitej· 
šiemu až po poukazy, ako sa javí vec v 20. 
storoči. 

Uspo riadanie látky v knihe sleduje až 
matematicky dôsledný progr esiv.ny postup 
a j ednotný systém. Filipovi sa podarilo 
nájsť taký postup, v ktorom sú všetky ja
vy umiestnené akoby v abstraktne vývo
jových radoch. V abstraktne vývojových 
radoch vravfme preto, lebo v samotnom 
umení a v j eho vývoji nemožno· nájsť po
dobné usporiadanie - niečo také sa by
tostne protivi umeniu, živej praxi. V ži
vej praxi závisi použitie a vôbec vývoj od 
mnohých činiteľov povahy obsahovej, vý
razovej, od spojenia so sociálnou funkciou, 
pripadne textom a pod. Fihp abstrahoval 
sice od týchto momentov, sledujúc akoby 
imanentný samovývoj - teoretickú p ráca 
však nielenže môže. aie aj musí takt o po
stupovať. Na druhej strane práve t akto 
zl$kavame logicky sklbený podklad, kto
rý môže slúžiť za pczadie na poznávanie 
bohat ých väzieb s momentmi determinu
júcimi vývoj hudby zvo nka, ako sme práve 
n iektoré uviedli výrazové, funkčné a 
iné zretele. 

Jozef Kresánek 
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Dr. Ferdinand Klinda hral v rámci Wie
ner Festwochen dňa 2. júna vo Viedni 
v Dominikánskom kostole. Okrem diel J. 
S. Bacha a Franza Liszta uviedol aj or· 
panové skladby Amlreja Očenáša a Dezi
dera Kardoša. -·-Jean Francaix dokončil Koncert pre les
ný roh a orchester. Carl Off dokončil no
vú operu Prometeus na text Aischylovej 
hry. Premiéra v gréckej pôvod ine bude na 
jar 1968 v štátnom divadle v Stuttgarte. 
Je to tretí diel trilógie, ktorej p rvé dve 
opery Antigoa a Tyran Oedipus predvie
dol v septembri ten istý súbor v aténskom 
divadle Herodes Atticus . 

-·-Hudobné informačné stredisko usporia
dalo v spolupráci s Čs· kultúrnym stre
diskom v Sofii tri koncerty slovenskej 
hudby vo Vidine, Vraci a Pazardžiku. Kon
perty uvádzali bulharskí muzikológovia 
Georgiej a Vasilev, účinkovali Eva Fische· 
rová (klavír); Marta Meierová (spev) a 
Ing. Rudolf Novák (hoboj). Dobre organi
zované koncerty mali veľmi pekný úspech 
u mimoriadne početných poslucháčov. 

-·-Serenáda pre slovenskú umelkyňu. ( ! ) 
V nedeľu 28. mája o 11. hodine predpo
ludním sa v Bratislave na Somollckého uH
ná dychová hudba z Wolfsbergu (Koru
tansko) a za dirigovania svojho kapelníka 
pána Kaplanera prcdzhromaždila 60-člen
c i pred domom č. 12 viedla malý koncert. 
Túto hudobnú produkciu v!!novali sympa
t ickí rakúski hostia ( so starostom na če
le ) slovenskej k lavírnej umelkyni Eve 
Fischerovej, ktorá úspešne účinkovala vo 
Wolfsbergu roku 1965 a 1966. Rakúsky sú
bor, v racajúc sa zo zája~du na Morave, 
zastavil sa v Bratislave, aby takto milo 
pozdravil s lovenskú umelkyňu a pozval ju 
na ďalšie účinkovanie v Rakúsku na jeseň 
tohto roku. -·-Na n ávrh západonemeckého rozhlasu 
v Kolíne píše Giinter Bialas k lavírny kon
cert, ktorý predvedie kolínsky rozhlasový 
symfonický orchester r. 1968. 

.. ~ 

23. augusta 1967 komorné združenie pre 
novú hudbu Hudba dneška pod taktovkou 

· L. Kupkoviča vo Frankfurte v rámci 
Darmstadtských kurzov realizovalo kon
cert, na ktorom predviedla S tockhauseno
ve "Mixtur", Fritschovu .,Mcdulác iu II" a 
Kupkovičove "Ozveny". -·-Kupkovičovo Mäso kríža bolo uvedené 
vo francúzskom mest e Saint-Paul v rámci 
3. medzinárodného fes tivalu súčasnej hud
by a umenia (III. Festival international de 
musique et ďart contemporains) 6· au
g usta 1967. Skladbu predviedol súbor Mu
sique vivante za spoluúčinkovania' čl enov 
orchestra RTF, dirigen t Diego Masson . 

-·-Monumento per 6 000 000 Petra Kolmana 
bolo predvedené na tohoročnej " Varšav
skej jeseni"; Slovenskú filharmóniu diri
goval Dr. h. c. Ľndovít Rajter. Nemecká 
pr emiéra diela sa bude konať v m arci 1963 
v Baden-Badene s orchestrom Juhozápa
donemeckého rozhlasu pod taktovkou Er 
nestra Boura. -·-Na j ubilejnom X. karlovarskom divadel-
problémom hudobnozábavných divadel 
nom fest ivale, venovanom prehlíadke a 
problémom hudobnozábavných d ivadiel, 
udelili ceny nasledovným umelcom: Gize
le Veclovej a Ivanovi Krajíčkovi z brati
slavskej Novej scény - prvej za herecký 
výkon v titulnej úlohe musicalu Hello, 
Dolly, druhému za syntetický herecký pre. 
jav v postave Kornélia v to mistom divad
le - ako i choreografov i Lubošovi Ogou
novi za úsilie o moderné choreografické 
stvárnenie musicalu Gentlemani v našt u
dovaní karlínskeho divadla. -·-Berlínsky rozhlasoYý orchester predvie-
dol v apr:ili t . r. premiéru čelového koncer
t u Goyrgya Ligetiho. Autor napísal dielo 
na objednávku pre cyklus Musik der Ge
genwart. Skladbu dirigoval H. Czycz, só
list om bol S. Palm. -·-Súbor MX 2 uviedol v Krakove s veJkým 
úspechom abstraktné dielo Johna Cagea 
Theatre Piece. -·-Balet Le héros et son miroir od Mill<a 
Kelemena bol odmenený sa.arskou televíz
nou a rozhlasovou spoločnosťou. - Ouver
t úra Sub Rosa od toho istého skladateľa 
bude mať pražskú premiéru v októbri t . r. 
pri príležitosti svetových hudobných sláv
ností Medzinárodnej spol očnosti pre s ú
č~;tsnú hudbu (ISCM). 
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PETER FALTIN 

čAJ U SERGEJA SLONIMSKÉHO 
Kanál Gribojedova je akoby vyčítaný z Dostojevského, večerné slnko má 

neskutočnú farbu, javisko pripravené na äretnutie s kniežaťom Myški
nom, ale je tu iba niekoľko podpitých mužov v montérkach, iné šaty, iné 
peniaze, ale vodka ostala, má zázračnú chuť, tejto noci sa bude opäť veľa 
piť, . 

iba keď prejdem po pavlači na tretie poschodie, roztvoria sa masívne 
dvere, vchádzam do trezoru, plaché privítanie, ruská srdečnosť potrebuje 
čas 

začíname oficiálne pri čaji, ach, ruský čaj, ruské brezy, ruské kolo a 
ruské vajcia, neprišiel som sem jesť a piť, nehľadám svoj vymyslený sen 
o Nataši Rostovovej, som tu kvôli avantagarde ... 

" ... ja ne avantgardist" 
odpovedá Sergej a moja koncepcia je na lopatkách, prekliate slovo, koľ

kokrát som ho vyslovil, vždy zvážneli tváre, začalo sa komplikované vy
svetľovanie, ktorému dodnes nerozumiem, nakoniec na pomenovaní nezá
leží, nech si každý nazýva veci svojimi menami, ale predsa, aký je váš 
vzťah k sovietskej avantgarde dvadsiatych rokov, platí tu predsa vý·voj, 
t·eríme na historický m aterializmus, to čo je dnes, muselo z niečoho a pre 
niečo vzniknúť 

,,avantgardu dvadsiatych rokov prakticky nepoznám" 
a je to dva nula pre Slonimského, pripomínam mená ako Mosolov, Ros

lavec, Bogdanov, Poľanovskij .. . a je vel'ké mlčanie, to všetko je vygumo
vané, čo bolo neexistuje, bolo uznané za prach a v prach sa obrátilo, ale 
predsa to musí mať kdesi začiatok 

"do roku 1948 som počúval veľa Stravinského, Prokofieva a šostakoviča, 
práve som začal komponovať, ale potom som desať rokov nekomponoval a 
zao'beral som sa polyfóniou, inštrumentáciou a teóriou" 

tak na začiatku púšť a potom 
"v roku 1958 hral Gúld Kfenka, Weberna a Schonberga" 
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neverím, že by jeho Potské strofy Gilgameš a Concert o buffo vznikli len 
z vonkajšieho impulzu 

"za tých 10 rokov som sa zaoberal výskumami tudovej hudby, je bohat
šia ako naša a náš temperovaný syst ém a symetrická rqtmika sa mi zdali
byt primitívne, tu je koreň mojich vetkých intervalov, písal som ich pred
tým, ako som ich pr vý r az počul u Weberna, som dnes taký istý, ako som 
bol vždy, žiadna móda, žiadna avantgarda, žiadne poľské partitúry, t"ak to 
cítim" 

hudba znie súčasne, ale trocha ináč ako u nás, j e moderná, ale iná ... 
"som možno oficiálny t"ým, že mám rád pre svoje skladby t"émy, že pí 

šem hudbu vždy o niečom, že chcem hudbou niečo povedať" 
to je to iné, t"o začalo u Musorgského a lcončí u Sostakoviča, a propos 

nekončí, ale pokračuje u Slonimského, Šnitkeho, Volkonského, Denisova a. 
ďalších, magická sila tradície, príbehy v punktuálnom štýle, idey tlmočené 
disonantnými akordami, akási zosúčasnená archaika, Stravinskij nebol ná
hodou Rusom, kamenné skulptúry s naivným dejom, žiadne systémy, žiad
ne t echniky, lebo 

"viac milujem hudbu Weberna ako Jelínkovu učebnicu" 
a píše hudbu, ktorá je iná ako hudba šostakoviča a Chrennikovc.:., hoci 
" miest o m ojej hudby j_e v kontexte šostakoviča a Prokofieva" Sostako -

vič je pokračovatetom Cajkovského, a predsa sa mu nepodobá, milujem 
Prokofieva" 

kritika píše o j eho hudbe rovnako povrchné frázy ako kritika na celom 
svete 
"čo píše kritika s tým môžem, ale nemusím súhlasiť" 

všetky jeho skladby sa v SSSR hrali a niektoré vychádzajú tlačou 
"aj u nás sú predsa tudia, ktorým sa nepáči ani Prokofiev, ani šosta-

kovič, majú sa preto prestať hrať?" . . 
a predsa sa točí .. . komponuje sa na celom svete, dobre t zle,_ mac ~hor

šie ako lepšie, len svet je priveľmi veľký, nepočúva alebo nema moznosť 
r,očuť, na škodu sebe samému, na škodu hudl}y . . 
· na stole l eží partitúra Slonimského Sonáty pre flautu, ~elternoveJ Sym.
fónie, Il canto sospeso j~ d~škrtané~ farebr~;ými _?e.ruzkamt, ~-samovare v:te 
čaj, nami est o vodky doJedame zvysky naJsladseJ tort1!, ~~u so!!'l- ~eqy Je 
dol, ale predsa, čo je to realizmus, čo je pravda, ako znte zwot, co !e ~!o~e?c 
t u i tam, kdesi ďaleko od nás a ďaleko v nás, bludný kruh hľadanta, sptra
la po ktorej sa nedá došplhať konca 

,;realizmus to j e všetka dobrá hudba" 
ale prečo j e jedna dobrá a druhá zlá, k t orá j e zlá a ktorá dobrá, ktorý 

boh nám dá rozhrešenie 
blíži sa polnoc a stále svieti slnko, všetko j e akosi naoJ?ak, .?še~k? _ie 

problém, prečo nič nie je také jednoduché, ako by sme chcelt, opať zaVIdtm 
ľuďom, ktorým je všetko jasné ~ _ 

duní metro, nervózne klepocú vagóny, preboha, preco t ak rychlo, lmm, 
hotel Rossia, vŕzgajúci výťah, Slonimského čaj je dopitý, potom príde ti
cho, nič viac, iba ticho, hrobové mlčanie za jasnej leningradskej noci , 

cez pootvorené okno ktosi falošne spieva, pusť vsegda budet solnce, 
stiahnite rolety, 

chce sa mi strašne spať. 

PETER F AL TIN 
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VÁCLAV KUČERA 

- EXPERIMENTUJÚCIM SC11:NAM, TERAZ 

V ČASE HLADU, MUSI STAČIŤ ICH NADŠE

NIE. 

V. I. LENIN, 1919 

GIGANTICKA PRESTAVBA ŽIVOTA SA NE

MOHLA NEPREJAVIŤ DOKONCA AJ V KVA

LITÁCH SLUCHOVÉHO VNIMANIA ..• : ČO 

BOLO PREDTÝM PRE SLUCH NEPRIJATEĽ

N{;: ALEBO NEPOSTREHNUTEĽNJ!, STALO 

SA PRIRODZENÝM VÝRAZOM. 

B. V· ASAFJEV, 1942 

S pojmom sovietska hudobná avantgarda sa takmer automaticky spája časo"·é vyme
dzenie dvadsiatych rokov. Celkove právom ; v dvadsiatych rokoch sa táto pr iebojná tvo
rivá vrstva zrodila, zásluhou Asociácie súčasnej hudby (ASM) a j e j časopisu Sovremen
naja muzyka získala organizačnú i publikačnú bázu, na pr avidelných konce~;toch a hu
dobnodivadelných predstaveniach dala zaznieť desiatkam nových d iel sovietskych i za
hraničných autorov· Začiatkom t ridsiatych rok ov, keď sa zdalo, že naberá dych na n ebý
valé závažné tvorivé činy, zanikla pod t lakom kritiky a a dminis tratívnych zásahov. Zatiaľ 
čo u nás sa práve v tridsiatych rok och dopracovalo avantgardné umenie k u k valitatívne 
novým tvorivým a ideovým istotám, k novej vízii spoločens!{y angažovaného h umanizmu, 
v čom nemalú úlohu etického i um eleckého príkladu hrala soviet ska moderná t vorba, 
vo svojej materskej zemi stratila sovietska avantgarda r eálnu možnost existencie. 

Nemám v úmysle rozoberať príčiny tých to skutočností. Riešenie podobnej prob!ematil<y 
je ešte stále dlhom sovietskej hudobnej i všeobecnej umeleckej hist oriografie, k torá sa 
síce občas dvadsiatymi rokmi zaoberá, ale k doterajšiemu schematickému hodn ot eniu 
avantgardnej tvor by n edokázala zaujať vedecky fundQvané stanovisko. Naskutku, ak sa 
dnešný záujemca o t ieto otázky zah[bi do stránok Istorie russkoj sovietskoj muzyki, 
najmä do l. zväzku '(Moskva 1956), k tor ý hovorí o období 1917- 1934, má smutný dojem. 
Aj keď si pomocou jednoduchej aritmetiky dokáže odpočítať výsledky čiernobieleho hod_ 
notiaceho systému, z priehľadnej nomenklatúry ktorého čnie n edialektická teór ia pan
real_izmu, udivene ostane stáť nad plytkým fakto!ogickým záberom do zložitej proble
matiky avan tgardnej tvorby. A ak nie j e aspoň zhr uba informovaný o základných veciach, 
~ôže ~a~ dojem, že viac ako desaťročná existencia sovil'!tskej hudobnej avantgardy bola 
!nsto~c.kym omylom, ktorého sa dopustili alebo ľudia sympatizujúci s nepriateľskou 
Jdeologwu, alebo, prepáčte, psychopati, ktorým bolo zdra vé ľudské cítenie a myslenie 
nedostupné. 

Aj z tých nemnohých faktov, ktoré sú k dispozícii, možno ľahko dokázať, že to t ak ne
bolo. Avant~~rdné hnutie malo svoju ucelenú koncepciu a prešlo zret<:!ľným vývojom. 
Ak sa n a zaciatku, v r okoch 1922- 1925, orientovalo na urbanisticl{é a konštruktivistické 
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tendencie ak chcelo rozozvučať rytmy strojov a svetlá moderných miest," ako o tom 
písal reda,kčný článok"Súčasná ~udba v mesační~':' Muzykaľnaja kuľtura (~924, č. 1), ~~~a 
to len jedna z príznačných stranok všeobecneJŠieho procesu. Takmer vsetka vtedaJSia 
európska hudba prežívala hlboký protiromantický prerod, k torým reagovala na povojno
vú explóziu" modernej priemyselnej civilizácie. Konkrétnu podobu tomuto prerodu 
dáv~la štýlová evolúcia tvorby Stravinského, parížskej šestky, Hindemithll, Schonbergo
vej školy, ale aj neskorého Janáčka, Bartóka, Prokofieva a niekoľkých ~alších t_vo_rcov· 
Asociácia súčasne hudby (ASM), založená v Moskve 1923 ako ruská sekcia Medzmarod
n ej spoločnosti pre súčasnú hudbu (ISCM), sa zaradila s plnou vehemenciou do tohto 
procesu. Svoj cieľ videla predovšetkým v technickom "dosiahnutí" hudby západoeuróp
skych krajín. Preto od začiatku venovala pozornosť skôr otázkam hudobnej reči a ovlád: 
nutiu súčasných vyjadrovacích prostriedkov než úsiliu aktívne tvorbou reagovať na uovu 
sovietsku skutočnosť. Na tento cieľ sa zamerala aj jej koncertná činnosť, vtedy najbo
hatšia v r epublike s ovietov. V Mos kve a Leningrade zazneli Stravinského Sv~t~a, Bájka 
o líške, suity z Petrušku a Svätenia jari, fragmenty z Príbehu vojaka a Symfome na pa
mäť C. Debussyho, Heneggerov Pacific 231, Milhaudov Katalóg výstavy poľnohospodár
skych strojov, Poulencove Promenades, Schonbergove Piesne z Gurre a P~ť kus?v pre 
orchester, skladby Berga, Krenka, Bartóka, Hindemitha, Ravela, Casselu a I. Z opt~r bo} 
naštudovaný Bergov Vojcek, Krenkov Skok cez tieň a Johny vyJ;ráva, Sch:_ekerov f>aleky 
zvuk, Dresselo·v Kolumbus, Prokofievova Láska k trom pomaran~om a ďalsie. M~oho kon: 
certov i predstavení malo podobu au tor ských večerov a por1adalo sa za prltomnostl 
<>kladateľa, čo posilňovalo osobné kontakty mladej sovietsk: j kultúr~ s osobn_osťami h':'
dobnej Európy. J edným z naj_podstatnejší~h f~ktorov, ktory ovplyv~l. vlastne u~várarue 
avantgardného prúdu, bola vychova mladych Interpretov na mate r1ah moderneJ hudby. 
Najmä v operných divadlách, kde boli prominentní sólisti zvyknutí n a romanti~ký rusko
taliansky repertoár, musela prísť n a rad mladá generácia. Zo" spevá~o; to bol~ napr. ~a
turinová, Komissarovová, Kuznecová, Frej~_!<ov, ~aplan, Lyzln, NecaJ~V, RaJkOv a Se
r ebrovskij, z operných režisérov N. V. Smohc v le~mgradskom Mal~m dtvadle, S; E. Rad
lov v štátnom akademickom divadle r ovnako v Lenmgrade. Repertoar moskovskych oper_ 
ných scén (nehľadiac na existenciu mladého súboru Slobodn<:j ope~y) bol ~ž . vtedy 
y·iditefne konzervatívnejší takže aj väčšina priebojných výtvarntkov rastla na JaVIskách 
Leningradu. Boli to napr. M. Z. Levin (Vojcek), V. V. Dmitrijev (Lá~ka ~trom P?maran
čom, Daleký zvuk, Skok cez tieň, Johny vyhráva) alebo J. P. Jakuntnova (Gavalier s ru· 
žou). 

Už na počiatku dvadsiatych rokov sa objavila nová tvor~a korešpond_ujúc~ s t_enden
ciami európskej avantgardy. Jej prvým impulzom boli voka~ne cykly NikolaJa .Miaskov: 
ského, op. 20 na s lová A. Bloka (1920), op. 21 na slová F. futceva (1~2.1) a op. _22 ? a slo~a 
z. Kippiusovej z toho istého roku, v ktorých skladateľ celkom u~olml m~lo~te~u d!kc~u 
a do značnej miery aj faktúru klavírneho sprievodu a dôsledne 1ch pod17adll stlneJ. vy
razovej expresii. Nezávisle od snáh A. Scho~ber~a sa tu objavuje,n?t o.Y_ana dekl~ácla na 
spôsob Spr echstimme, šepot, výkriky, melodika mtonoY.a~á vo vei~ych m~er;alovych ~ko
koch Všetko sa nesie na s ubjektívnom citovom vzopatt, exaltácu, ktora vsak prezradza 
over~ skôr domáci ruský pôvod (Dargomyžskij, Musorgs kij) n ež priame západoeurópsk e 
vplyvy. . 

Na Miaskovského expresionizmus nadviazal najmä Vladimir Kriukov s~mfontckou 
básňou Neznáma (1925), Vladimír Ščerbačov ll. symfóniou (1924) , Lev Kmpper _Roz~ 
právkami sadrového Buddhu (1924), A. M. Dzegeljonok . sui to'! Eg~pt (1925) a M1c~atl 
Gnesin Symf onickým manumentom 1905-1917 (1925). N1ekton z ~ychto sk_ladateľo~ sa 
akcentovaním s ubjektívnej predstavivej zložky priblížili maeterhnckovs_!<emu symbo
lizmu čo bola maximálna hranica expresionistickej vývojovej línie. Na nu okolo roku 
1925 prudko r eagovali dva ďalšie štýlové prúdy, ktoré už jednoznačne môžme z~hrnúť 
pod pojem sovietskej avantgardy dvadsiatyc~ roko_v .. Prvý sa il!špir~val industrlá~no~ 
výstavbou a v podstate pracoval metódou konstrukt!VIzmu, druhy vyrastol z r evolucneJ 
piesne a monumentalizoval formy politickej agitky. 
Predstaviteľmi prvého prúdu boli hlavne Alexander Mosolov svojou baletnou suitou 

Oceľ (1926), z ktorej dostatočne známa je epizóda Závod (!iež pod názvom Továreň) a 
Leonid Polovinkin svojimi štyrmi symfonickými Teleskopmi (1.-1926, 11.-1928, 111.-1928, 
IV.-1935) alebo klavírnou skladbou Elektrifikát (1926), s ktorou napr. korešpondovala 
motorická skladba Vladimíra Deševova Koľaje (1926). K t omuto prúdu treba rátať z di
vadelnej tvorby Prokofievov balet Oceľový skok (1924) , ktorý, hoci vznikol v zahraničí, 
svojou koncepciou zodpovedá tým istým obsahovým i tvarovým požiadavkám, a nes~ôr 
najmä šostakovičove balety Zlatý vek (1930) a Skrutka (1931), balet Viktora Oranskcho 
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f 'utbalista (1930) a temer neznámu jednodejstvovú operu Boleslava Javorského Ťažná 
veža Októbra (1930), ktorá hovorí o výstave naftového priemyslu v Baku. 

Druhý prúd reprezentoval predovšetkým Alexander Davidenko svojimi sborovými 
kompozíciami Na desiatej verste (1926) a Ulica s a búri (1927), expresívnymi monológmi 
pre hlas sólo· O Leninovi a Plagát (1926), ako aj jeho nedokončenou operou Rok 1919 
( 1929), v ktorej sa autor usiloval o spojenie revolučných vokálnych intonácií s moder
nou harmonickou rečou. Obdobnou cestou sa uberala operná tvorba Andreja Paščenka 
v Orlej vzbure (1925), Cárovi Maximilánovi (1929) a najmä čiernej r okli (1930), no· 
nedosiahla úroveň Davidenkovho umenia monumentalizovať piesňový žáner súčasnými 
prostriedkami. Zhruba to isté možno povedať o opere A. Gladkovského Front a tyl (1930) 
a Dešovovej opere Ľad a oceľ (1930) . 

Kdesi uprostred oboch prúdov naš la svoj operačný priestor tvorba N. A. Roslavca od
vážne zameraná na uplatnenie princípov atonálnej a dvadsaťtónovej kompozície pri 
zhudobňovaní aktuálnej ideovej tematiky· J eho vokálny cyklus Piesne robotníckych pro
fesií bol bližšie Davldenkovi a pripravil vznik kantáty Október (1927) , ktorá patrila ku 
skladateľovým najzávažnejším dielam tých čias . Naopa!< balet Orba (1932) inklinoval 
skôr k Mo:;olovovi a tvoril "poľnohospodársky pendant" k Šo·stakovičovmu baletu Skrutka 

Nezaslúžene sa dostal na perifériu kult úrneho záujmu Georgij Rimskij -Korsakov 
so svojím výskumom i praktickým tvorivým využitím štvrttón ovej s ústavy. V nejednom 
nadväzoval na prácu Aloisa Hábu, no oblasť mikrointervalových štruktúr chápal v sú
vislosti s celým počuteľným akustickým spektrom, teda v spojitosti s chromatickou 
sústavou. Navyše hfadal vzťah m.ikrointervalov k farebným vizuálnym predstavám a 
vnemom (rozpracovanie Skriabinovho polychromatického princípu), čo bolo na svoju 
dobu vefmi podnetné. Súbor štvrťtónovej hudby - založil a dirigoval ho G. Rimskij
I<orsakov v Leningrade (1925-1932) - však pr{'ds a vykonal kus priekopníckej práce, 
podobne ako Korsakovove prednášky na l eningradskom konzervatóriu. 

Napokon treba spomenúť i celkove nevýznamnú dadaistickú tendenci~, ktorá našla vý
raz v Mosolovových vokálnych cykloch Inzer áty (1926} a Tri detské sceny (1927). V_ pr 
vom z nich skladateľ zhudobnil strohé novin ové texty, podľa ktor ých pomenoval Jed
not livé piesne, ako napr. Zatúlal sa pes, Prípravok na mozole, Predaj pijavíc začal a pod. 

Je pochopiteľné že tieto avantgardné štýlové prúdy boli popri všetkej svojej aktuál· 
nosti vzdialené oď kultúrno-výchovných a politických potrieb mladého sovietskeho štátu. 
v situácii, keď hudobné vzdelanie, potrebné na porozumenie náročnejšej súčasnej _tv?r
by, mohol získať sotva každý stotisíci poslucháč a keď predpok}ady pre_?s_~etovu _čm
nosť popri zames tnaní sa len budovali, nemohla mať avantgardna tvorba s1rs1 spolocen
ský dosah. Pravda, to neznamená, že nem~a nljak_ý dosah_ a '.:ýzna':"•. že b~}a b,ezideov~, 
scestná či dokonca patologick~, ako tvrd~l! mno?! roz~orcem krlttct. _st::~• prlp?menu~ 
program koncertu, ktor;ľ usporiadala Asoc1acia s ucasn e:J hudby k 10. vyrociu OktobroveJ 
rev~lúcie ( 4. 12. 1927): Sostakovič - Il. symfónia Venované Okt óbru, Mosolo': - balet ná 
s uita Oceľ Polovinkin - Prológ a Roslavec - kantáta Október. Dramaturgta koncertu 
i štýlová Podstata predvedených diel naopak dokumentujú úsilie avantgardy zmocniť sa 
a adekvétne súčasne vyjadriť s o v i e t s k y ideový obsah· Žiaľ, táto skutočnosť ostala 
kritickými odporcami "sovremenničestva" práve tak nepovšimnutá ako nezvratný fakt 
umeleckého rastu najtalentovanejších predstavitelov avantgardy. Jej vývoj smeroval 
k logickej syntéze nových, naskutku sovietskych inšpiračných zdr ojov s modernou hu
dobnou rečou, bohato intonačne difer encovanou a psychologicky účinnou. Teda v pod
state tá istá základná t endencia, ktorú za iných podmienok realizuje dnešná avantgard
ne orientovaná generácia mladých sovietskych skladateľov. O nej bude reč v nasledu
júcich odsekoch, prv však ešte dve stručné pozn ámky k predchádzajúcej problematike. 

Prvá sa týka zásadného historického prínosu avantgardy dva dsiatych rokov. Bol vôbec 
dajaký? Bol, a to nemalý! Odobral sa predovšetkým na poli uplatn enia nov~ch zvuko: 
vých možností hudby, novej koncepcie práce s vokálnou i nástrojovou fakturou, noveJ 
zvukovej dramat urgie formy opierajúcej sa o autentické znenie timbro·v a ich sonórne 
kombinácie v reálnom čase a priestor e. A to všetko štvrť storočia pred Messiaenom a 
j eho analogickými s nahami! To všetko takmer s úbežne s akustickými pokusmi Luigiho 
Russola. Asafiev sformuloval vývojový pohyb tohto ús ilia o novú zvukovosť vo svojej 
Knihe o Stravinskom (Leningrad 1929). Správne pritom odhadol jeho ďalekosiahly vý
znam pre prítomnosť a najmä budúcnosť hudby. 

Druhá poznámka sa týka mechanizmu ria diacej kult úrnopolitickej práce. Avantgarda 
dvadsiatych rokov i celá vtedajšia s ovietska kultúra mala osudové šťastie, že sa zr odila 
a rozvíjala pod náročnou starostlivosťou takých vynikajúcich štátnikov, ako boli V· I. 
Lenin a prvý ľudový komisár osvety A. V. Lunačarskij. Predovšetkým ich zásluhou sa 
vytvorila na celom územi sovietskeho umenia atmosféra hlbokej demokracie, najširšej 
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výmeny näzorov i slobody koncepcií, atmosféra, v ktorej sovietske umenie dalo svetu 
mnoho objavných a trvalých hodnôt. 

Dnes prežíva sovietska hudba proces v mnohom obdobný dvadsiatym rokom. Jeho po
čiatok sa zhruba datuje 20. sjazdom KSSS, de jure sa však začal neskôr, uznesením 
ÚV KSSS z 28. mája 1958, ktoré malo napraviť chyby ždanovovskej kultúrnej politiky, 
de facto prebiehal už najmenej o päť rokov skôr. Je celkom pochopiteľné, že prvou kon
krétnou úlohou novej etapy bola všestranná rehabilitácia popredných tvorcov, ktorým sa 
v období kult u osobnosti ukrivdilo·. V repertoáro·ch orchestrov, divadiel, komorných sú
borov a sólistov sa pozvoľna objavujú predtým kritizované diela Prokofieva, šostakoviča, 
Miaskovského, Šebalina, Sviridovova a ďalších autorov. Rýchle tempo návratu k de
mokratickým normám kultúrnopolitickej pr áce môže napr. dokumentovať fakt, že ešte 
v objemnej knihe Opernyje libretto, k torá uvádza v prehľade obsahy všetkých význam
ných svetových a sovietskych opier, vôbec nie je zastúpený Sergej Prokofiev, žiadna 
z jeho opier sa tu nespomína. Kniha vyšla v Moskve r. 1954. V tomže roku však začínajú 
leningradské a moskovské divadlá študovať jeho najviac diskutované diela: Vojnu a 
mier, Príbeh opravdivého človeka, Semion Kotko. Operu Zásnuby v kláštore pripravuj e 
hneď niekoľko scén, medzi nimi Kijev, Riga a Tallin. Prokofievova a šostakovičova tvor
ba žije v nových podmienkach nebývalo intezívnym životom aj preto, že ju na svoj štít 
vyzdvihla mladá generácia skladateľov, interpretov, muzikológov i kritikov. Táto tvorba, 
chápaná v maximálnej šírke umeleckého presvedčenia svojich tvorcov, stala sa symbo
lom návratu leninskej d emokracie a leninskej straníckosti do sovietskeho hudobného 
života. 

Je nesporné, že práve táto skutočnosť bola neo-dmysliteľnou podmienkou nástupu 
nových tvorivých síl a priebojných skladateľských koncepcií, ktoré na prelome päťde
siatych a šesťdesiatych rokov sformovali nový avantgardný prúd v sovietskej hudbe. 
J eho umelecký cieľ pripomínal dvadsiate roky a priniesol zásadné novosti najmä v kom
pozičnej metóde. Išlo opäť o zmocnenie sa a vyjadrenie novej skutočnosti adekvátne 
novými prostriedkami, čo nevyhnutne znamenalo·: l. prekonať a odstrániť nános pseu
cloldasických, v podstate neoromantických skladobných postupov a maniér, ktoré boli 
v ohlasti autentickej tvorby mŕtvym anachronizmom, hoci v oblasti užitých žánrov ro
bili stále dobrú službu, 2. ovládnuť súčasné kompozičné techniky, 3. využiť potenciálne 
možnosti týchto techník na novú tvorivú syntézu smerujúcu riešiť špecifické potreby 
sovietskej hudby a sovietského života. 

Počiatky, keď znovu ožíval avantgardný prúd v sovietskej hudbe, neboli ľahké. Ako 
prvý prišiel Andrej Volkonskij (nar. 1933) s dvanásťtónovou klavírnou suitou Musica 
stricta (1957), po k torej nasledovali j eho seriálne Dve japonské piesne pre sbor, elek
trické a bicie nást roje (1957), multiseriálna Hudba pre 12 nástrojov (1957) a kompozič
ne už uvoľnenejšia Serenáda pre vážku (1958) určená pre komorný orchester. Takmer 
súčasne s ďalším Volkonského dielom, Zrkadlovou s uitou (1960) pre sólo soprán, flaut u, 
husle, gitaru, bicie nástroje a organ, prihlásil sa o slovo talentovaný Estónec Arvo Pärt 
(nar. 1935). J eho dvanásťtónovo koncipovaný symfonický obraz Nekrológ (1960) bol pr
vS·m pokusom o objektiváciu naliehavého ideového obsahu netradičnými prostriedkami. 
Bol t o pokus úspešný, hoci vzápätí po svojom vzniku vyvolal vášnivé diskusie. Tretím 
aut orom, ktorý vystúpil na kolbište avantgardných snáh, bol Edisson Denisov (nar· 1929) 
s o starostlivo vypracovanou part itúrou svojej dvanásťtóuovej Hudby pre ll dychových 
nástrojov a t ympany (1961). No prv, n ež mohla táto skladba verejne zaznieť (premiéru 
uskutočnil až r. 1965 G. Roždestvenskij so Súb1>rom sólistov Leningradskej filharmónie), 
zasiahol do zápasivého procesu Sergej Slonimskij (nar. 1932) zvukovo odvárnou Sonátou 
pre klavír (1962). V tom istom roku dokončil Volkonskij Hru v troch pre husle, flautu, 
čembalo a jedno zo svojich doteraz najlepších diel, vokálny cyklus Zaloby Ščazy pre 
soprán a k omorný súbor, ktorý bol úspešne predvedený na tohoročnom Záhrebskom hu
dobnom bienále. 
Počínajúc rokom 1964, keď kladne prijali Pärtovu Symfóniu pre veľk$• orchester (1963) 

na moskovskom plenárnom zasadnutí Sväzu skladateľov SSSR, objavujú sa nové diela 
i nové skladateľské mená reprezent ujúce avantgardný prúd čoraz častejšie . Nebolo by 
únosné ani účelné uvádzať ich výpočet. (Podrobnejšie údaje uvádzam vo svojej knihe 
Nové proudy v sovetské hudbe, ktorá vyjde toho roku v nakladateľstve Panton). Ak 
však nemám mlčky prejsť popri najdôležitejšom z nich, musím spomenúť Pärtove or
chestrálne Perpetuum mobile (1963), ktorého forma spočíva výlučne na sonoristických 
princípoch timbru, dynamiky a faktúry, jeho Sylabickú hudbu (1964), ktorá aplikuje 
rytmické zákonit osti živej reči na orchestrálnu faktúru a naznačuje tak nové stavebné 
možnosti hudby, ďalej Denisovovu komornú kantátu Slnce Inkov (1964), ktorá mala 
značný ohlas v zahraničí a j eho nemenej významný vokálny cyklus Plače (1966) pre 
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soprán, bicie nástroje a klavír, pokrvne spojený s ruskou vokálnou ľudovou tradíciou, 
musel by som hovoriť o úsilí Sergeja Slonimského, sústredene r ozvíjajúceho najcennej
šie spojnice s ruskou "starinou" hoci v duchaplnej partitúre Concerta buffa (1964) alebo 
v komornej vokálnej scéne Lúčenie s priateľom v púšti (1966), musel by som menovať 
III. klaví-rnu sonátu ( 1965) Borisa Tiščenka (nar. 1939) a z toho istého r oku Sonátu pre 
klavír od Sofie Gubajdulinovej (nar. 1931) ako seriálne diela štýlovo vysoko osobité a 
pre súčasné vývojové tendencie reprezentatívne. Nemohol by tu ~hýbať Alfréd šnitke 
(nar. 1934) s energickou a zvukovo bohatou Hudbou pre klavír a komorný orchester 
(1964) a so svojím poetickým sláčikovým kvartetom (1966), kt orý skvele uviedlo Boro
dinovo kvarteto t · r. v Záhrebe, ďalej Nikolaj Karetnikov (nar. 1930) , ktorého citlivo 
intono·vaná Sonáta pre husle a klavír (1964) právom vzbudila rešpekt aj u odpQr cov 
dvanásťtónovej kompo-zičnej techniky. Zastúpení by tu museli byť aj mnohí ďalší, naj 
mä priebojní Ukrajinci z Kijeva: Leonid Grabovskij (nar. 1935) stochastickými Kon
štantami pre ll hráčov (1964) alebo virtuóznou Malou komornou suitou (1966). Vitalij 
Godzjackij (nar. 1936) svojimi experimentmi v oblasti konkrétnej hudby, Valetin Sil· 
vestrov (nar. 1937) sonoristickými kompozíciami Spektrá pre komorný orchester a elek
t ronický organ (1965) a Eschatológiou pre veľký orchester (1966), ktorú naštudoval 
Jevgenij Mravínskij s Leningradskou filharmóniou. Z najmladších konečne Estónec Kul
dar Sink (nar. 1942), mimoriadne nadaný nielen ako skladateľ, ale aj ako výborný flau
tista a klavirista, ktorého Polytematické etudy pre klavírne kvinteto (1966) patria k naj
novším úspechom estónskej súčasnej hudby. 

Je však načase zhrnúť čiastkové fakty do zásadnejšieho pohľadu na dnešnú situáciu 
sovietskej hudby. Tá je napriek mnohým analógiam s dvadsiatymi rokmi predsa Jen 
značne odlišná, a to prinajmenej vo dvoch aspektoch. Najprv je tu ústredný integrálny 
prúd tvorby, ktorú tvorí živá tradícia .najväčších sovietskych hudobných tvorcov a ktorý 
reprezentuje aj počtom najväčšia skupina skladateľov. Na jeho pôde sa odohráva tvorivé 
dianie rozhodujúcej spoločenskej závažnosti. Podobný ústredný prúd nemohol v dvad
siatych_ r (}kch vzniknúť. Na druhej strane, pravda, neexistujú dnes antagonistické vrstvy 
a skupmy typu RAPM, ASM, PROKOLL ap., ktorých nezmieriteľná a často i umele roz
dúchavaná nenávisť os labovala na prelome 20· a 30. rokov celý hudobný front. Dnešný 
Sväz skladateľv SSSR zabezpečuje svojou autoritou rešpektovanie individuáln}ch štýlo
vých koncepcií aj slobodnú výmenu n ázorov, čo vyslovene zdôraznil Tichon Chrennikov 
na te?retickej konferencii O skutočnom a domnelom novát orstve v súčasnej hudbe, 
uspo!tadanej v de~embri 1965 v Moskve. Je však pravda, že zásady demokratickej tole
r~ncte ~a .': oblasti umelec_:kej tv~r~r a vkusu nedajú zaviesť ani čo ako dobrým uznese
mm. ys_el!co . tu ešte škrt pe, naJma v kontakte mladých skladateľov s prevádzkovými 
orgamzacta_m_t, s konze~~t~vno_u dramaturgiou orchestrov, hudobných divadiel, rozhlasu 
ale~o televt~te. Norm~hzacta t~c~to vzťahov v prospech súčasnej štýlovej šírky soviet
skeJ hudby Je však vtac-meneJ uz len otäzkou času. 

Z toho všetkého tiež vyplýva, aké miesto a poslanie má avantgardná tvorba v kon
texte sovietskej hudobnej kultúry. Už dnes je zr e jmé, že v podstate plní úlohu rozvied
ky. Teda nie samozvaného·, mechanicky neorganizovaného predvoja, ktorý by druhým 
vnucoval svoje súdy a stanoviská, ale rozviedky v pravom zmysle prieskumové, so všet
kft?i jej nevyhnutnými atribútmi: dobrodružstvom poznania, radosti z objavu, ale aj 
rtztkom omylov a sklamaní. Takýto predvoj, zrodený na základe najširšieho prirodze
ného výberu a orlentov3111ý vývojovými potrebami odboru, je pre socialistické umenie 
rovnako nepostrádateľný ako empirický prieskum pre vedu. Má nielen svoje noetické, 
a le i sociologické opodstatnenie, na.jmä v období hlbších slohových premien súčasnej 
tvorby. Pravda, je pochopiteľné, že tvorivé impulzy, ktoré sústavne prináša, nie sú vy
rovnané, že majú rôznu umeleckú hodnotu. Lenže, najcennejšie z nich môžu viesť a už 
aj vedú k predzvesti novej štýlovej . syntézy, odohrávajúcej sa v SSSR na pomedzí 
avantg_ardného a ústredného prúdu (napr. v tvorbe Nikolaja Pejka, Borisa čajkovského, 
AndreJa Petrova, Karu Karajeva a i.). Napokon zdá sa, že dnešná difet·enciácia jednot· 
livých prúdov v sovietskej hudbe podobne ako v našej hudbe i v iných socialistických 
kultúrach je len dočasná a má čiste pracovný ráz. Myslím, že budúcnosť, a iste nie ďa
leká, ukáže prekvapivú integračnú schopnosť n ajtalentovanejších, umelecky najodváž
nejších a najpoctivejších tvorivých javov zo všetkých existujúcich prúdov, i·ch dostredi
vú tendenciu k novej, kvalitatívne vyššej jednote· Lebo, povedané s Picassom, každé 
"naozajstné umenie rovná sa nové umenie", ua to nesmieme zabúdať ani v podmienkach 
socialistickej kultúry. 

V Á CLA V KUČERA 
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GEORGIJ 
PO[ANOVSKIJ: Nezabudnuteľná 

a blízka minulosf 
Rýchlejšie ako rozprávkový lie.tajúc.i koberec, rýchlejšie u.J.:o kozmická raketa pracuje 

myseľ . . . Obzerám sa na polst.o,ročnú cestu soviet.~•kej hudJby, jasne V·idim jednotlivé 
etapy jej napredovania a rozvoja a nevdojak sa pristavujem pohľadom i s.luchom pri 
20-tych rokoch a pr.vej polovici 30-tych r.okov, ktOiré sú obdobím jej vzniku, obdobím jej 
začiatkov. V •tom čase sa .počet skladateľov a hudobných cedcov rátal iba na niekoľfko de
siatok, a nie na tisíce ako dnes (počet členov Sväzu so·vietskych slcla.dateľov sa približuje 
k 2000, a počet osôb, ·k·toré skladajú hudbu, analyzujú ju a zbie,-ajú f oUclór, by sa ťažko 
uyčíslil!) . 

Ako svedok a Sipo•luúčastnÍik hudob•ného života Ruska ešte v pred~evolučnom období 
zapojil som sa s mladistvým elá1Wm po Októbri do hudobného snaženia a u~ilova! som 
sa hudbou služiť ľudu a revolúcii. Pri práci s robotníckymi spevoko·lmt ( 450-clenny s bor 
pracujúcich odevného p.r.iemyslu, ktorý som viedol v 20-tych rokoch, vystúpll 26. januára 
pri Leninovom hrobe a za s,prievodu dychového orchestra tr·i.lcrát zaspieval moju skladbu 
Neplačte), potom od .r. 1924 ako vedúoi hudobného vysielania rozhlasovej stanice Komiln
ter.na, ako lektor a divademý skladateľ, hudobný kritik P.ravdy. Erasnoj zvezdy, T.rudu a 
niektorých hudobných a divadelných časopisoch mal som možnosť preniknúť až k srdcu 
vtedajšieho hudobného života. Spomínam to preto, aby čitateľ vedel. že to, o čom mu 
chcem roz.právaf, nepoznám z podania itných, alebo proste z tlače. ale z vlastnej skúse
nosti. Vo všetkých svojich étlánfk-och, publikáciách, !knihách i preďmáškach (od r. 1913) 
snaž.il som sa čo na.jviac priblížiť čím väčš,iemu .počtu ľudí - najmä mládež( študen
tom - " .váilnu" klasickú i súčasnú hudbu. 
Hneď v p'T'výoh rokoch ,po revo:lúcii napriek útrapám a skúškam spôsobeným interven

ciou, obé:ianskou vojnou, hladom a hos[)odárskym úpadlcom záiujem ľudu o umenie, hudbu 
neupadávaJ, lež, naoí[Jrtk, vzrastal. _ , 

Spomínam si, ako r. 1918 v Odese (učil som na tamojšom. k~nze·r~atorzlf. a_ ,prac? va~ 
ako skladateľ v divadle Mas.sodram) prichádz(llo do obrovskeJ stene zele:mcnych dteln~ 
v robotníckej štvrti Moldavanka do 5000 poslucháčov koncertov·. na ktorych vyst·~·P_ovalr 
najlepší spevác.i, virtuózi, orchestre a spevá.Cike sbory. Roku !9~3 sa zro?t:la myslienka 
založiť robotnícky S.pe·vácky spo•lok. V Petrohrade, Moskve a mych mest~ch. sa uspora: 
dúvaU s1pevácke slávnosti, olympiády svojho druhu. Spievali sa tu ľudove presne, sta.re 
revolučné piesne·, ale aj klas·ické. A poslucháčov bo,lo more. . . , . 

v 20-tych rokoch vznifka·jú tudové otpe:·y. Tak ~ Orec~~ove~Zu]eve, v o~bot Ľud~novo 
v Brianskej oblasti a v početných strediskach UkraJrr;y uvadz~lt. sa v _;obot~tckych ~wad
iách opery čajkovského. Borodina, Muso~gského. O tych:o velmt zauJtmavych expenmen-
toch r ·o-zprávam v mojej knihe Ľudia a ptes,n~. _ . _ . 

V Rybinsku vz;nikol ·vel'ký orche~ter ľudoyych .nast~OJOV (oalala}~a._ da:'}'l;rľ!,gus-le). kto
rý hrával symfónie Beethovena a Cajkovskeho. Ľud_ c~tll neo_do1:ztel r~~ ?n:az~t~osť 'k ~ud_
be - no boLo málo sbormajstmv, dir.ige.ntov. Mlad! robotn~ct t r o·lmct swhal·z po tpnrlfc
kách pre samoukov. š.tudovali :r;oty._ a lite~atú;u_. zoskup~~ctl·t sbory a o·rche~tre. TeJt~ 1~
dovej hudobnej t vorivosti pomahalt mnoht velth hudobm.ct, ako I vanov,_Vastlenko. Eastal
skij, Miaskovskij. Aj Alexand~r Mafksin:?vič f:!ork:ij pr~žíval cel_?~ dusou trampoty mla-
dých muzikant ov, tpod,poroval l!Ch a snaztl sa tm vsemozme po_m_f}ct.__ , _ . _ 

Star é kádre - skladatelia dir.žg.enti, pedagógovia ko.m:e·r .vatorn. vsetct s upnmnym odu
ševnením .pracovali v ro:boMí.ckych krúžkoch, odo·vzdávali im svoj~ vedomos~i. vel:ké s_kú
senosf.i a podnecovaU ľudovú tvorivo•sť. lppolito·v -lvamov bol n_a ~vrh Lunacarsk~ho Jed
ným z iniciátorov súbehu .p.re harmonikámv, v ktorom sa obJavtlt stovky .nadar>:ých mu-
zikant•ov - ľudových umelcov hrajúcich i na balalajku a domru. _ • 

Vynikajúci zberateľ folklóru Alexander Zataje·vič zapísal vyše :tisíc kirgiz~:kyc'!L a, k azas
ských nápevov a inštrumentá-Lnych nahrávok. V 20-tych rokoCJh sa mohlo len smvat o kul
túrnom rozvoji zaostalých oblastí, kde neg.ramotnosť a temná v~áda z;:;vier zapustila_ 
korene vari ,na d·lhé storočia. A tu sa jednohlasný spev - obvykly u narodo·v StredneJ 
Azie - obohatil mnohými hlasmi. Krásne št,vorhlas•né sbory uzbeckého skladateľa Bwr
cJwnova nie sú uz výnimkou, ale pomvidlom v dnešnej k oncertnej praxi Uzbek CJ<v i Turk
ménov. Mohol Zatajevič kedysi čo ·len mí·vať o tom, že ·na oslavu 50. výro-čia OktóiJ,ra 
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Členovia Prokollu r. 1928 

[adžický skladateľ Sabza1W·V uvedie v Moskve majst.rovský napísanú operu Návrat, a že 
Twrfkmén Velí Muchatov. Kirgiz Mukaš Abdrajev (docent), Kazaška Gaziza žubano.vová 
ukážu svoje fkrásne symfonické, operné, baletné a komorné skladby? Už v 30·tych rokoch 
vďaka súdružskej ,pomoci významných skladateľov - Gliera, VasUenka, Balasaňana -
zrodili sd pr·vé národné opery a balety a v konzervatóriá-ch sovietskych metrorpo! vyrastali 
kádre mladých skladateľ.ov, hudobných vedcov, dirigentov a sbormajstrov. 

Druhá .polovica 20-·tych rok01J zaznamenala v oblasti hudby niekoľko pozoruhodných 
jauov. Už r. 1922 vznikol P·rvý symfonický ansámbl (Persimjans), zložený takmer za sto 
vynikajúcich hudobníkov - nadše.nco.v. ktorí (bez di.rigenta) r o·bi!i koncerty v Most.lcve 
a jej oblasti ,pre tisíce robo•tníW:ov, štude•ntov, červenoarmejc-o·u a oboznamouali ich s po
mer·ne náročnými hudobnými dielami. Nikdy nezabudnem na zájazd tohto orchestra do 
veľkého priemyselného strediska v Orechove-Zujeve, kde 4 razy predviedol čajkovského 
lV. symfóniu. Pred jej uvedením som mal prednášku. Vystúpenie Persimfansu bolo sku
točným sviatkom. 

V Soko~nikoch v parku sy stemaf:icky koncertoval orchester Boľšovo teat.ra pod vedením 
Viačeslava SuJka a Sergeja Vasilenka. V lej01·tovS<kých kasárňach sa usporadúvati symfo
nické koncerty pre tisíce vojaka.v červenej armády. V Stípovej sieni Domu Sovietov sa 
každú nedeľu predpoludním a večer usporadúvali koncerty so sprievodným slovom pre 
rob.otníkov rozličných závodo·v . Súbor Červenej armády, založený r. 1928, ktorý ,popula
r izoval .piesne a tance . .nepredvádza/ svoj progn.m iba ar171..áde, ale aj obecenstvu mnohých 
miest celého Sovietskeho sväzu. Vďaka organizátorovi tohto súboru prof. A. Alexandrovovi. 
dirigentovi i vedúcemu. ako aj inšpirátorovi mnohých pies.ní i sborov, zintenzívnila sa 
sovietska piesňová tvorba a podnietila mnohých mladých do tvorivej činnos-ti v tejto 
oblasU hudby, k torá už zaujala dosť veľké miesto v tuo.rbe sovietskych skladateľov . 

Od r. 1925 začal v oblasti piesňo.vej t:vorby vyvíjať plocZnú činnost Pro:ko~l (Závodný 
ko,!ektív študentov ), združujúci štude.ntov - skladateľov z moskovského 'konzervatória. 
Zjavili sa prvé piesne, sbo:ry talentovaných mladých skladateľov, ako Davide,n:ka, Bieleho. 
Kovata, Záry Levinej, šechtera, čemberdžiho . Tieto skladby su vyznačovali často výraz
nou. plagátovou melodikou, strhujúcim .pochodovým rytmom revolučno-burcujúceho cha· 
rakteru. ú stredný robotnícky s bor ,pracujúdch odevného priemyslu. ktorý som už spo
m~nal, bol ne.raz ;prvým interpretom piesní Davidenka, Bieleho a Kovaľa. V sieni Poly
technického múzea sa každo;roi5ne usporadúval koncert:ný večer s tívodn(pn slovom Lu
načarského, neskôr pr.of. čemodamova a Bu goslavského·, k de ctko premiéry odzneli piesne 
Davidenka Rušná ul!ca a Kovaľa-va Mladosť popri sboroch Tamej eva, Kastaľského a Boro
dina. 

12. mája 1926 pr·vý raz odzm~la I. symfónia Dmitrija šostakovičo·va (dirigoval N. Malko). 
Jej predvedenie zapôsobilo ako výbuch; bola to svojrázna, talentovaná hudba, ktorá svo
jou .novo·to.u, o.ptim.iz.mom a blízkosťou k revolučnému dianiu strhla nás mladých a hneď 
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si nás získala. Od tých čias sa Sostakovič nctt>ždy dostal do stredu p<nomosti tak amaté
rov, ako i profesionálov. Keď po desiatich rokoch odznela jeho Lady Mackbeth Mcenskéllo 
oooodu, híbka tejto hudobnej tragédie prenifkla do sŕdc tisícov a tisícov l'ruďí. Autor týchto 
riadkov uverejnil v t om čase kritiky v ústrednej tlači. kde podporoval estet ické ideá!y 
tohto skladateľa. 

Medzi najsilnejšie .. symfonické dojmy" ;patrila VI. symfónia Nikolaja Miaskovského. 
uvedená po prvý raz v máji 1924, ako aj jeho V. symfónia, krásna svojou ruskou ľudo
vosf.ou. VI. symfónia pod takt.ovkou vtedy mladého nadamého dirigenta Golovanove~ za
pôsobila nevyhladitel'ným dojmom pre koncentrovanosť hudoi:nej myšlienky, snahu filo 
zofic'ky obsiahnut najhlbšie revolučné zmeny tak, ako ich vnímal sklaäatel'. Napriek všet
kej protichodnosti v zobrazovaní tragbckých životných kolízií, VI. symfónia Miaskovského 
zostala najmonumentálmejším pamät.níkom hudobného oz.vučenia záži-tkov prvých revoiuč
ných rokov. 

BotšO'j teatr v 20-tych rokoch najprv nesmelo, a nie bez omylov, no čoraz rozhodnejšie 
reaUzooal inscenácie diel sovietskych autorov. Najvýraznejšie mi uf!kveli v pamäti pre
miéry Glierovho Cerveného maku a Vasilenkovho Krásneho Jozefa. Burcujúci, revolučný 
charakter prvého a antides.pot ický, humanistický tón d ruhého· živo zapôsooili na divákov, 
na,priek istej nedotiahnut oS<ti inscenácie. BoU to časy, keď ko-rifeji opery a baletu Bo{šogo. 
ako Neždanovová, Sobinoo, Obuchovová, Getčer boli v pLnom orczkvete svojich umeleckých 
sí1. Na začiatku 30- tych rdkov mocne pôsobili na divákov balety Asafieva - Plamene Pa
ríža a Bachčisarajská f ont ána. RevoLučný ol>.eň a nespút~ný temperament ,prvého. puškin
ské čaro; .sila a .neha druhého baletu zabez.pečiU cbidvom scénicky život na celé desaťročia. 

V dvads.iatych .ro-koch vystupujú na koncertné ,pódiá pozoruhodní mladí pianist·i, huslis
ti, vio!ančelis·ti. Medzi nim laureáti med:zónárodných súťaží - takí vynikajúci umelci, ako 
Lev Obor·in, Grigorij Ginzburg, David Oistrach. V tridsiatych rokoch prestavuje soviet
ske umenie Emil Gilels a celá plejáda vysokotalentovaJJtých hudob1úkov. Všetci títo umel
ci už ako mladí tvori.U k oncertnú sk upinu, 'ktorá .vystupovala v mnohých mestách a pod
necovala už v deťoch záujem o hudbu, pestovala v ľuďoch lásku k hudbe. Sám som mal 
príležitos( pozorovaf rast mladých ,nadaných hudobníkov, keď som mal úvodné prednáš
ky pred vystúpeniami tejto skupiny. Vynikajúci pedagógovia ko.nzervatór.ií. ako Igumnov. 
Nejgauz. Goldenvejzer. Jam.po(skij, Stofarskij vychovávaLi v mladých hudobníkoch nielen 
brilantné technické nadcmie. no predovšetkým ozajstnú umeleckosť v tom zmysle. aby si 
k ládli umdecké ciele, boU k sebe nriroční a mali pocit zodpo.vednosti. Vari ,práve týmto 
vlastno.stiam ďakovaLi mladí umelci - popri osobnom nadarú - za úspechy, ktoré dosa
hovaLi ma medzinárodnom fóre. 

Ory.vky mcjich spomienok, ktoré vrhc:}ú sr;etlo na hudob.ný život prvých pore-vo~učných 
desaťročí, nemôžem ukončif bez spomienky na te, ako hudobníci rozličných ge·nerácií a 
rozlióných žánrov tvorivej či inte.rpretačnej činnosti uvedomele. nie náhodne a živeLne, 
slúžili záujmom revoolúcie. N~kto ich nenútil, a oni sa citlivo započúvali d·o hla~-u st.rany -
skladatelia či výkonní umelci videli .woju hlavnú úlohu v tom. aby na čo najširšie masy 
zapôsobili hudobnými obrazmi, p.redchnutými veľ'kým revolučným žiarom. 

Či to boli ·vystúrpenia iudové.ho sedliackeho .súboru, ktorý založil a viedol M. Piatnickij. 
alebo rozhlasového súboru, z ktorého pod veďertím A. Svešnvkova vyrástol svetoznámy 
štátny akademický r uský sbar, či to boli tt:Jfcí znalc.i a_ propagátf!"i f?hkl~ru, akc I~ma 
Jaunzemová, A.natoUj Dolivo. Oťga K ooalevova alebo gusltar a spevák M1 chad Severskí! 
všetci títo umelci 20- tych r o·kov prichádzaLi so svojím umením medzi masy a .nezistne 
~iúžili záujmom rudu. pr·ebudtmého revolúciou k aktívnemu, činoorodému životu. 
Keď mladí .. proiko.rlovci", kt.o'rí sa neskôr začlenili do Ruskej as'?:ciácie prole:~rskych mu

zikantov (.roku 1932 ju -likvidovali z rczhodn'!-t~a ska'}Y ), _ko~ektwne_ vytvorWi or<:tórwm 
Cesta Októbra, keď stovky spevokolov spievc:!1 červenu mládez yaszl]eva - BuglaJa. pzes
ne Anatolija NovfJco.va a Dmit.rifa Pokrassa, alebo sbory ~obo;c~va a ~raseva, keď sym
fonické orchestre prinášali robotníc·kym m~sám symfóme c;a]kO"_!skeho a_ B~:thovena, 
Miaskovského a Scstakoviča, 'keď po prvý r az zaz,neli zvuky ·vyrazn.eho a v ynika]uceho ta
lentu Arama Chačaturiana, Kabale·vského, Sebalina. Chrennikova. MuradeUho - vtedy 
ľud vďaone a lačno vnímal túto búr livo tryskajúou a k ypiacu hudbu. 

Nie živelnosť, ale r ok čo rok lepšie o.rganizovaná propagácia všetkého cenného. čo vy
t voríl.a hudba, charak.teriz,ooalo hudob.ný ž~vot Soviet sk eho s,väzu v 20. a 30. rokoch, hu· 
dobný život minuwsti, ale aj d:n.eška. 
Keď sa v duchu obraciam k svetu, ktorý znel v hudbe pred 40 rokmi, musím povedal, 

že veľké tradície ruskej kZasifky zazneli rrwvým t ónom aj vo foUclóre, aj v profesi.onálnej 
hud'be, obohatené slcbodným dýclzaním l'udí rôznych národov, kto.ré revolúcia vyslobo 
dila z jarma a zjednotila v soviets<kom Rusku. 
Pr el. tm. Napísané pre Slov. h udbu. GEORGIJ POĽANOVSKlJ 
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l. Stravinskij R. Craft 

Z RUSKÉHO 
D-ENN l KA 

21. septembra. Z Paríža do Moskvy v sovietskom TU- 104. Vodka a zakusky - šproty, 
rusle, kaviár - podávané letuškami, ktoré neabsolvovali školu pôvabnosti a nemajú fil 
mové úsmevy. Blížime sa k Moskve, letím e nad žltnúcimi lesmi, nad lúkami ešte z elený
mi, nad jazerami, riekami a prieplavmi plnými lodí: nad očakávanie bohatá a upravená 
kraj ina pre toho, kto si predstavoval čosi blativé a rozmazané ·- cno Rusko, ktoré I. S. 
charakteri;zoval ako kombináciu "caviar e et merde". I. S. sa usiluje, aby dobre videl, 
v rozčúleni má pootvorené ústa, V. sa dusi dojatlm· Je koniec päťuásfmesačnej neistote. 
Uvítací výbor otvára dvere, I. S. s a vynára a hlboko sa klania - je to gesto prenesené 
:ern z iného veku, práve tak ako jeho tmavé okuliare nápadne symooiizujúce iný spôsob 
z1vota (s poľutovaním musím povedať, že hollywoodský). 

• 
22. septembra. Skúška Moskovského národného orchestra v lesknúcej sa sále čaj

kovského, teplo rezO!Tlujúcej miestnosti, v ktorej je súčasne celá galéria portr étov skla
da~eľov. Dirigent Ivanov - žlté vlasy a tvär dobráckeho drevorubača z ruských roz
pravok - predstavuje I. S. orchestru. Vitajú ho potlP.skom a klepaním sláčikov, a:Ie 
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vítanie sa mi vidí trošku prikľudné a prichladné. Zverujem sa s týmto dojmom Ale
x andre; odpovedá, že "tuná sa umelci neoslavujú t ak hlučne ako v Amerike, kde napr. 
potlesk patriaci Uľamovovej privádzal Boľšoj balet do rozpakov. Tu nepestujeme kult 
osobno,sti". 

Manželský pár S. sa ponosuje, že v cudzine panujú nezmyselne skreslené predstavy 
o Sovietskom sväze, a to dokonca o tak jednoduchých veciach, ako je situácia v spotreb
nom tovare· v. vzala so sebou akési drobnosti, aké asi priviezol Pet er Stuyvesanl Indiá
nom, s tým rozdielom, že ona sa t eraz hanbi ich niekomu dať a dokonca je v rozpakoch, 
čo si s nimi m á počať. A Moskva nie je "príšerná" a ľudia .nevyzerajú o nič viac "utisko
vaní", ,.šťastní" či "nešťastní" než kdekoľvek inde. 

Súhlasia však S· so mnou v tom, že napriek všetkým zhodným črtám len t rochu posu
n utým do inej roviny (a napriek vedomiu, že od Paríža nás delí len o málo dlhší čas, 
než aký strávime pri obede), napriek obdivu a sympátiám, ktoré v nás vyvoláva všetko, 
čo vidíme, predsa len ostáva v človeku pocit, že z hľadiska intelektuálneho žijeme na 
inej planéte - nie lepšej alebo horšej , ale jednoducho inej? Odpoveď znie - .,nie". Sú 
doma· Vonkoncom ich net r ápi rozporov plný vzťah USA - SSSR a štyridsaťosem rok ov 
života v cudzine im ani v najmenšom nevymazalo z vedomia domov. Neopúšťa ich silný 
pocit hrdosti :na všetko ruské. 

• 23. septembra. Boris v Boľšom. Plyš a pozlátko ako za _anci~n r égime! ~iariaci !uster. 
Sedíme v prvej lóži za orchestrišťom, napoly zahalení rudym zavesom. DI_ngenta _vita len 
slabý potlesk. "PretOŽe ešte nič neurobil," vysvetľuje. Alexandra, ale_ aJ keď uz_po~o~ 
niečo urobil, a ostatní int erpreti t iež, zdá sa nám reakcia obecenstva napadne zdrzanl1va. 
Vizuálna z ložka je neprestajne :nadradená zložke hudobnej . Dekorácie by sa mohli uplat· 
niť a ko živé obrazy v Kremeľskom múzeu a bohatšie kostýmy by si človek sot va vedel 
predstaviť. I. S. nepočul t út o hudbu už 30 rokov a je i dojatý, i znechuten~ - totiž 
Rimskim -Korsakovom- .,Musorgskij sprevádzal Pimena sólovou pozaunou - sam o tom 
písal. Rimskij k vôli väčšej zrozumiteľnosti pripísal ďalšie nástroje - a výsledok ? Ori
ginálny näpad zovšednel". 

• 24. septembra. Dnes na skúške nás prekvapilo niekoľko návštevcníkov, ako Carlos Pr ie
to z Mexika a Lily Briková, Majakovského amour, kto rú V. posledný raz videla v Petro -: 
hrade tesne pred revolúciou. A Lina Prokofievová, s ktorou sa S. posl ednýkrát stretll 
r. 1938 v Pariži; s ú priam ohromení, že ju vidia, veď parížski Rusi im radili, aby sa na 
Li.nu ani n evypytovali, lebo by jej to mohlo uškodiť: za Ste.lina ju poslali n a 8 rokc.v na 
Sibír, údajne pre veľmi blízke st yky s Britmi a Američanmi na veľvyslanectvách (ho
vor! p erfektne anglicky). Sprevádza ju syn Sviatoslav, verný obraz skladateľov v nie
čo robustnejšom vydaní. 

• l. októbra. Recepcia us poriadanä pani ministerkou kul túry a popredným; sovietskymi 
skladateľmi v sa lónku hotela Metropol. (Večera - bie le teľacie a kijevské kotle tky 
dokazujú, že existujú aj veľmi dobré jedlä, ak ich objednä pravá osoba). ~e to najpo-: 
zoruhodnejšia udalosť nášho zájazdu, akási "Poslednä večera" (pre "neapostolov"), pn 
ktorej I. S· odhaľuje ruskú podstatu svojej bytosti tak dokonale, ako to za tých pätnásť 
rokov, čo ho poznám, ešte nikdy neurobil. Uprostred stolu predsedá pani Furcevová, 
vpravo od n ej sedí I. S. a vľavo šostakovič; keď človek vid! tých dvoch v Petrohrade na
rodených skladateľov tak blízko seba, je ohromený tým , že majú celkom rovnakú pleť 
a rovnaké svetlohnedé vlasy. V. sedí naproti Furcevovej medzi Aramom Chačaturianom 
a Kara Karajevom, ja mám za susedov Ka raj eva a svoje "počúvadlo" Alexandru, ktorá mi 
prekladá všetko slovo za s lovom (často sú to slová až neuveriteľné) . Najcitlivejšiu a 
n a jviac "intelektuälnu" tvár, akú s me dosiaľ v SSSR videli, má šostakovič. Je št íhlej!íí, 
vyšší, mladšl, na pohľad viac chlapčenský, než sme očakávali; ale ešte nikdy som sa ,ne
str,etol s takým plachým a nervóznym človekom· Hryzie si nielen nechty, ale a j prsty, 
potrháva ohrnutými ústami a bradou, fajči jednu cigaretu za druh ou, stále krčí nos, aby 
si posunul okuliare do správnej poilohy, chvíľku sa zdá, že sa chce hádať a hneď nato, 
akoby mu bolo do plaču. Trasú sa mu ruky, zajaká sa, celá jeh o postava sa potáca, k<!ď 
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niekomu podáva ruku - to nám 
pripomína Audena - a keď roz
práva, podlamujú sa pod ním kole
nä, pričom ostatn! vyzerajú, akoby 
sa oň báli ; m ožno že to naozaj tak 
je. Má vo zvyku roztržite pozerať 
do prázdna, a keď ho pri tom pri· 
stihnú, vždy sa previnilo odvráti. 
Celý večer vrhá letmé pohľady na 
I. S. cez oblé ramená pani Furce
vovej . (Vydesené, veľmi int eligent·· 
né oči neprezrádzajú, čo si mysli ). 
Vedl'a neho sedí jeho nová manžel
ka. Možno· zbožňujúca žiačka, len
že podľa vzhľadu, veku a práve 
tak plachého, vážneho a zdržanli
vého spr ávania skôr dcéra. A po
tom to začína. Confiteor me. Každý 
hudobník hovorí prípitok , ktorý 
vlastne znamJ:>ná pozvanie ovečky, 
na návr at do stáda. Každý hovo
riaci začína s tým, že odhaľuje 
svoJu dušu, nejakú vlastnú chybu, 
nejak é n eporozumenie voči I. S., 
nejaký p redsudok alebo nedosta
tok sympatie - a práve tieto vy
znania mi pripadajú priam biolo
gicky "ruské" a tak charakter is
t ické aj pre I. S. (myslim tým 
všetky také poznámky v našich 
knihách, ktoré Anglosasom pr:pa
dajú príliš zdieľne). Za revolúcie 
možno zmizol Oblomov, ale ostalo 
tu ešte vel'a zo Stavrog ina · Stač! 
len málo', aby sa miestnosť razom 
premenila na saunu, vo výpar!JoCh, 
ktorej všetci o sebe vyhlas~jú, ako 
s (! "rusk;í" a vzdävajú s i za to 
chválu, pričom každý hovorrl skoro 
t0 isté. Vychvaľujú sa ľudské vlast- T. Chrennikov, I. Stravinskij, V. Daubevši 
nost i I. S. - veď sú to napokoln 
vlastnosti ruské - a I. S. ako člo-
vek ; .. án?, všetci, čo sa zoznámili s týmto človekom, poznali jeho r ýdzu opravd i
v_osť .:. Nikto nehovorí ani s lovo o skladateľovi, ien šostakovi č pripija jeho budú
cim dielam - lež buďme spravodliví, nikto z nich nemá a ani nemohol mať poňatie 
o skladateľovej ve>ľkosti a iste nemajú v úmysle skladateľa znevažovať. Znovu a znovu 
~a pokor~e ~laňajú mystériu svojej r uskosti a ja si s miernym zdesením uvedomujem, 
~e to ro~l aJ I._?· Jeh~ od~ovede už začínajú predháňať pripit ky. Vo veľmi triezvom pre· 
Jave - Je t ot1z zo vsetkych prítomných najmenej rozjarený alkoholom - hovorí že 
"vôňa ruskej zeme je iná" - to naozaj je - "a na niečo také nemožno zabudnúť': -
to naskutku nemožno a potiaľ je t o v poriadku. No ďalej hovorí Chačaturianovi a Chren 
l!ikovi, ~e ~úži viac pozna~ i_?h hudb~f• a t~ ~ž tak celkom v poriad~u nie _je, nielen p reto, 
~o me Je pravda, ale tiez preto, ze om Jeho hudbu nespomenuli. Chacaturian povedal 
iba toľko, že I. S. bol preň po ceiý život "legendár:nou postavou" - ,.ale t eraz, keď som 
ho poznal ako č_loveka, som veľmi dojatý jeho úprimnosťou" (nadšené prejavy súhla
su) - non seq~utur, ktoré vypovedá dosť jasne o povahe t ej ,.legendy". Vážn e vyznanie 
I· S. sa rozvíJa v odpovedi na reč pani Furcevovej , ktorá vo vlast nom úvode dospela 
k trochu pochybnému t vrdeniu, že "všetc i naozaj veľkí ľudia sú optimisti" - čím ko
mentova'la .,optimistickú" poznámku I. S. Odpoveď I. S. znie - nie "v podstate", lež 
doslova - takto: .,Člo·vek má len jedno rodisko, jeden domov, jednu vlasť - n emôže 
inak šie, než mať len jednu vlasť - a miesto, kde sa narodil, j e najdOležit ej šim činiteľom 
v jeho živote. Ľutuj em, že ma okolnost i odlúčili od vlasti , že som v nej nedal vzniknúť 
svojim dielam, a predovšetkým, že som vo svojej neprítomn osti n emohol pomáhať no-
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vemu Šo'vietskemu svä'zu tvoriť jeho noV\Í hudbu. Lenže neopustil som Ŕusko iba z vlast· 
nej vôle, aj keď priznávam, že sa mi v mojom Rusku a v Rusku vôbec veľa vecí nepá
čilo - a mám právo Rusko kritizovať, pretože Ru~ko je moje a pretože ho milujem. 
žiadnemu cudzincovi toto právo ne-priznávam". (Boľšoj potlesk). Prekvapujúci prejav 
aspoň pre mňa - kritizujúceho cudzinca, ktorý sa v dôsledku toho zuč:na cítiť každým 
okamžikom ešte viac cudzincom; je to naozaj tak prekvapujúce, že manželský pár. S. 
je akosi v rozpakoch nad tým, že dopustili, aby som to vypočul. Ale možno tomu uveriť 
a vôbec všetkému, čo dnes I. S. hovorí, okrem fingovaného záujmu o Chrennikovovu a 
Chačaturianovu hudbu. L S. naozaj ľutuje svoje vykorenenie a odlúčenie než čokoľvek 
iné v živote; nehovorím to k vôli niekoľkým precíteným prejavom, hoci vychádzali z naj
hlbšieho vnútra, ale na základe toho, ako sa v Rusku povahovo zmenil a ako sa prejavuje 
mimo Ruska. Hod v Hollywoode, kde vedie celkom ruský domáci život, kde dosiaľ po 
ruskom spôsobe srká polievku z tejže lyžice, ktorou ho pred sedemdesiatimipiatimi rok
mi krmievala v Rusktt babuška; kde často celý deň - ak je to možmé - hGvorí svojou 
materinskou rečou. Alebo pred piatimi rokmi v Baden-Badene, kde ho tak ;nahnevali 
zprávy o družici, že nám zakázal vôbec sa zmieňovať o dosiahnutom. výsledku. Bola azda 
sila tejto žiarlivej nenávisti (zhrdenej synovskej lásky) zodpovedná za to, že si osvojil 
"západníckú rafinovanosť" ako zbraň, ktorou by dokázaJ nadradenosť svojej osoby alebo 
iných kultúr nad Ruskom, ktoré neuznala jeho nadanie? Neponúkam odpoveď, ale som 
si istý, že byť uznaným a oslavovaným ako Rus v Rusku a počuť turn predvedenie skla
dieb, znamená preň viac než čokoľvek iné za tie roky, čo ho poznám. A keď mátuška 
Hus obnovuje svoju lásku, odpúšťa sa jej 48 rokov s jediným hltom materského mlie
ka - vlastne s niekoľko hitmi vodky pri tejto večeri fJOznamena:nej hlboko Dostojev-
ským. . 

• 
_ 5. októbra. Recepcia v Montferrandovo:m dome', patriacom teraz leningradskému Svazu 
skladateľov. Sedí nás asi 30 pri stole vo ~vare T, v priesečníkl\ sedí I. S. priamo pod por
trétom Glazunova. Z tejto ironickej pozície prednáša dvojhodinový monológ na tému 
'"dvanásťtónový systém" - v dejinách Sväzu iste prvý. Počúvajú ho však ľudia nepo
!ovnateľne lepšie informovaní než dosiaľ v ktoromkoľvek inom zhromaždení, a tunajší 
mladí muži sa prejavujú oproti svojim moskovským kolegom skoro ako revolucionári. 
Panuje tu ovzdušie ako vo vidieckom klube pri uvítaní hrdinného rodáka, ale ten več2r 
nemá.': ~ehe ani _zlomok m_eravosti, akú máva "historická udalosť"; stretnutie je živé a 
vracaJUCl sa rodak sa bav1 tak dobre ako ešte ;nikdv. Jediný, kto sa tu nebaví, ic as i 
Glazunov· · • 
Ked' sa o polnoci vradame do hotelu, čaká na chodníku pred sálou filharmónie asi 100 
ľu~~ vo fronte. Podľa Pa:kera ~aždý z nich zastupuje 100 uchádzačov o vstupenky. Ostá
vaJU tam cez noc, ale pocas hliadky sa môžu na každom stanovišti niekoľkokrát striedať 
stráže". Parker hovorí, že vraj ten front stojí už rok a že sa v ňom každé miest~ muselo 
kontrolovať, najprv každý m esiac, - potom - keď sa blížil dátum koncertu - každý 

týždeň a napokon dvakrát denne (pred 
začiatkom pracovného času a po ňom)· 
Jedna 84-ročná sesternica I. S. pcvedala 
Parkerovi, že dostala porad,JVé číslo 5001, 
a t ak bude musieť sledcvaf priebeh kon
certu len pri televízore. 

• 6. októbra. Koncertné predvedenie Sep
teta a Okteta I. S. a výstava "stravin
skian" vo Sväze skladateľov. V knižnici 
s dubovým táfl•)vaním sa zhromažďuj e 
500 ľudí pod veľkými pcdobizňami Čaj
kovského, Musorgského, Glinku, Glazu
nova, Lenina. Hráči, väčšinou š tudent i, 
sú výborní, ale tempá majú zmätené a 
finále Okteta hrajú rýchlejšie. než sme 
vôbec považovali za možné. Okrem t oho 

So sov. interpí'et:kou avantgardy V. Judinovou · hudba vždy viazne presne tam , kde sa 
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končí strana gramofónovej dosky s čiousi starou nahrávkou, i keď je to práve uprostred 
frázy. Septeto - ku klavíru si sadá ako spoluúčinkujúca prof· Mária Judino·vá; hrá skú
sene a s prehľadom, ale hudba - aspoň Gigue určite - tu dáva má:o. zmyslu a nemôže 
sa obecenstvu páčiť, n ech je pot lesk akokoľvek opravdivý. 

• 
8. októbra. I. S. sleduje predpoludňajšiu skúšku a pritom inforrnaJívne prednáša sku

pine mladých hudobníkov o "seriálnom princípe", no dnes sú niektoré ot ázky iného 
razenia: "Neobmedzuje to inšpiráciu?" - "Nie je to nový dogmatizmus?" L S.: ,.Isteže 
je to dogmatizmus, ale neodmietajte ho preto. Veď starý systém bol tiež obmedzuj úci 
a dogmatický - totiž pre zlých skladateľov" .. Potom sa obracia k Chrennikovovi: "Vy, 
Tichon Nikolajevič, to tiež čoskoro vyskúšate." Všetci sa tomu smejú a najveľkodušnej 
šie sám Tichon Nikolajevič, ktorý nedávno na konferencii skladateľov vyhlásil, že "dva
násťtónový systém do soviet sk ej hudby nepatrí" a teda iste cíti, že ostrie tohto smiechu 
mieri ;naňho. I. S. už tak či tak postúpil vo svojom kOtlonizačnom ťažení asi tak ďaleko, 
až kam to pri slovnom vyjadrení bolo možné - no ešte ostáva odporúčať skladby, ktoré 
by sa mali predvádzať· Sám mám pocit, že strážcom tejto rozrastajúcej sa spoločnosti 
sa Webernova hudba môže zdať jedine nervóznymi záchvevmi odumierajúcej kultúry. 
Rozhodne cítim, že tu nie je potrebná, že nezodpovedá tomu, čo som dosiaľ zo soviet
ského života poznal, kým zívajúce prázdne miesto, na ktorom chýbal Stravinskij, naproti 
tomu aspoň existovalo. 

Náš prvý koncert o ôsmej hodine večer. V poslednej chvíli pTosia o lístky mladí chlap
ci z "Klubu Stravinského" z Char kova. I. S. hovorí obecenstvu, že prvý raz na koncerte 
bol práve v tejto sále, a pokračuje: "Pre'd 69 rokmi som sedel s matkou tam v tom kú
t_e" - ukazuje naň - "na k oncerte, ktorý dirigoval Napravnik a ktorý bol tryznou za 
Cajkovským. Teraz budem dirigovať v tej istej sále. Som veľmi šťastný." 

• 
9. októbra. Leningrad je vznosný, pravidelný, západniarsky, rovný - ak ho prirovnáme 

ku ~ruhovej, naverímboha stavanej , orientálnej Moskvé!. No obyvateľstvo "cárskeho" 
Lenmgradu vyzerá oproti obyvateľstvu proletárske j Moskvy akosi bezfarebne, azda 
práve preto, že budovy sú také prepychové. I. S.: "To najlepšie z Lening:radu je Petro
hrad." Petrohrad je mesto romantických mostov a ostrovov, mesto ulíc a uličiek dláž
dených plochými kamienkami· Petrohrad je určite jediné veľkomesto na svete, kde naj-
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mrzkejšími budovami su kostoly: Isakskij - ťažkopádny čie::ny hr ad pre cárskych or
lov - ktorý by skôr patril do Berlina; Kazanský, ktorý napodobňuje Sv. Petra a patril 
by do Ríma v štáte Georgia (USA); chrám Spasi tel' a, kde úkladne zavr aždíli Alexandra 
Il.; a Gostinnyj dvor (.,nohavice hore !lOhami" , ako ho nazýva l. S. ). Petrohr ad je mes to 
farebné: okrová tanečná akadémia (mimochodom veľká ako americk á továreň na lie
tadlá); zelené divadlo Gorkého; červený Anničkovov palác; broskvovo sfarbené stajn;e 
pri Maxtovom poli; žltý Jusupovov palác (v ktorom bol zavraždený Rasputin ). Petrohrad 
je mesto klasických uhlov a perspekt ívy a plánovite ut váraného priesto·ru - jedinečný 
je polokruhový pries tor , ktorý vznikol vykrojením rohov ulíc. V noci je však Petrohrad 
opustené m esto, melan ch olické ako Benátky v zime. Už teraz v októbri je v ňom po 
šiestej večer pusto a t emno - pouličné lampy sú ďaleko od seba. O polnoci visí hmla 
nízko nad kanálmi a v meste panuje strašidelná zádumčivosť. Človek si predstavu je Jú
supovov palác plný svetla a veselia ako kedysi, ale krásna stará budova je prázdna, 
tmavá a mŕtva. 

Lákavé zovšeobecnenia, ktor é nikdy n€vyslovím na verejnosti. Rusi sú: pohcstinní; 
citovo založení; optimist ickí ( rozhodne viac ako Američania); trpezliví (úžasná sch?p 
no,sť stáť vo frontoch, najmä v Leningrade); zhovorčiví (od tej chvíle, čo <>me prišli , I. S. 
neprestal ešte hovoriť, a väčšinu z nich by neprerušila ani ťažké de los trelectvo; no hlasy 
a reč sú m enej prenikavé ;než franc úzština alebo nemčina); priami (poklony, ba aj chvá
lu hovoria len v p r ípitkoch ), a le nie úprimní (ak nechcú prezradiť dôvody niečoho, 
skrývajú ich, ako keď psi zahrabávajú kosti); v podstate priateľsk! ( určite s ú priaťeľ
skejší oni k nám než my k nim, aj keď sú viac v podozrení, že u nich ide o politický 
postoj); štedrí (.,Páči sa vám to? Tak tu máte, v€zmite si to!" - nikdy nie v duchu 
h esla .,Klein, aber mein"); Rus i n emajú ,.dobré správanie" v našom zmysle, lež oveľa 
skôr v nich klfči sympatia k druhým ľuďom. Rozhodne som nikdy predtým nezažil, aby 
za taký krátky čas vzniklo také láskyplné priateľstvo, aké mi venuje Karen Chačaturian, 
s ktorým sám viem hovoriť len veľmi zdržanlivo- Rusi nemajú obchodného ducha - na
prosto tu neexistuj e n aša úplatná honba za peniazmi a nešetrná k onkurencia. Amer ickí 
a európski skladatelia sa n enávidia, predovi?.etkým t í mladší, zato ruskí skladatelia, aj 
keď azda jeden druhého nemajú veľmi r adi - u niekt'Jrých by t o iste bolo na mieste -
spolupracujú a fungujú ako profesionálna jednotka t ak, že by 1m to skladatelia v Spo
jených štátoch aj v Európe moh li závidieť. .,Rafinovaná" konverzácia - t. j . podľa môj
ho názoru tak á , ktorá zaberá široký okruh rôzneho inte lektuálskeho haraburdia - je 
vzácna. Je nahradená ,.nadšen ím." 

Po koncert e k polnočnému vlaku do Moskvy; nesieme tašky a kytice. Keď vychádzame 
z nádražia, bežia Ďagilev, Tolstoj, Rimskij-Korsakov a Balmont chvlľku s vlakom - ako 
iný vek, kt orý sa snaží dohoniť ten náš. 

• 10. októbra. Východ slnka za clonou zelených lesov s nádychom do zlata. Z Klinu 
do Moskvy pritláčame nosy na sklo okien v chodbičke. Far ebné stodoly a izby, ľudia 
v šáloch, čiapkach a vysokých topánkach na ceste do práce - máme pocit sveta pol sto
ročia starého, aký je v Pribautkách I. S. a!P.bo u Kandinského a ChagaNa. 

Banket na ro-zlúčku v Metropole, vydareaý podnik bez pr ejavov. bez formálnosti ; 
vlastne nastáva až priveľké uvoľnenie, keď sa pohadzuje po miestnosti chlebovými gu
ľôčkami a potom j ablkami· Manžels ké páry sedia vedľa seba; manžel~y. s ktorými sa 
zoznamujeme, s ú lekárky, chemičky, archolôgičky a vôbec vedkyne. Sostakovič, tento 
'l.'az po boku L S., vyzerá ešte vydesenejšie neož pri prvom k onklávP ; pravdepodobne sa 
nazdáva, že bude musieť povedať prejav. Najprv hovorí neut r álne, potom ako ostýchavý 
žiak vyhŕkne, že bol ohromený Žalmovou symfóniou, keď j u prvý r az počui, a že si z nej 
urobil vlastný klavírny výťah, ktorý by r ád daroval I. S. V snahe., aby túto poklonu 
oplatil, hovorí I. S. šostakovičovi, že s n ím do určitej miery zdieľa j eho hlbokú úctu 
k Mahlerovi. úbohý šostakovič sa začína uvoľňovať, ale potom zas rýchlo schladne, keď 
I. S. dosť kruto pokračuje: .,Ale mal by ste ísť ďalej za Mahlera. ViP.te. u ctievala h o aj 
viedenská trojka a jeh o hudbu dirigovali Schi:inberg i Berg". Na záver večera a po vypití 
niekoľkých zubroviek sa šostakovič pate ticky priznáva, že by rád n asledoval príklad L S· 
a sám dirigoval svoju hudbu. ,.Ale neviem, ako to mám urobiť, aby som s a n ebäl." 

• ll. októbra. Na poludnie telefón z Kremľu dohovár ajúci schôdzku s Chruščo·vom, kto
r ý sa vrátil včet·a n eskoro v n oci z dvanásťdennej cesty. Odchádzame k našni borovickej 
presne o pol druhej . Chrennikov jednoducho hovorí: .,Nikita Sergejevič" a s tráž nežiada 
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doklady. Ideme za chrám Sv. Ivana, ktorý žiari bielo a zlato, k budove Rady ministrov. 
Keď k nej prichádzame, kýve nám z chodníku na pozdrav Suslov, no ide ďalej; Chren
nikova to prekvapuje, očakával, že Suslov bude na schôdzi prítomný. Pri dverách s tojí 
jediný vo·jak a okrem toho t ajomník v civile, ktorý vedie manželský pár S. k maličkému 
výťahu a so mnou ide po schodoch pešo na druhé poschodie. Ve-!'ká šatňa, dlhá chodba, 
čakáreň ako u lekára - na stole p lno zahraničných časopis'Jv a na sten9 portrét Karla 
Marxa, starého profesora. čakáme tu päť minút, potom n ás ten istý tajomník uvádza do 
dlhej izby s dlhým konferenčným stolom. ktor ý je pokrytý zeíeným biliardovým súk
nom. Chruščov sedí na konci stola a keď vidí, že l · S. napadá na nohu, rýchlo mu ide na
~;roti. I. S. ho oslovuje .,Nikit a Sergejevič" a ospravedlnuje sa, že ho zdržuje, keď po 
dlhej neprítomnosti je iste dvojnásobne zaneprázdnený, pohyblivým; očami (nepatrí sa, 
aby člo'Vek pozoroval, či sú väčšie), nám krátko a energicky tisne r uku svojou bucľatou 
tl apou s krátkymi prs tami. "Ale ja som si veľmi prial stretnúť s a s vami". Sedíme na 
konci biliardového stola. I. S. a V. oprot i Chruščovov!, ja s Chrennikovom vedľa neho. 
Je t u s nami a j Lenin - na fotogr afii ;na st ene za Chruščovovým písacím s tolom a po
tom ešte v rámiku na písacej podložke hneď vedľa registra označeného TASS; a tiež 
Marx - nad dvermi za p alicami plnými vysúvac!ch máp. Chruščov kladie svoje okuliare 
bez obrúčky na zelenú p:lsť, opiera sa o ňu lakťami a začína hovoriť o· svojej CPSte . .,Už 
dlho s om sľuboval, že n avštívim Turkestan a oblasť Aralského jazer a a hoci som bol t e
raz príliš zanepr ázdnený, cítil som, Ž€ to musím urobiť. To, čo som videl, na mňa t ak 
zapôsobilo, že som späť išiel vlakom , aby som mal čas o tom premýšľať". Opisuje zavod
ňovanie .,Hlado·vej púšte", na ktorej sa našli k ostry ťáv, no kde ľudia žiť nemohli· .,Vy
budovali sme prieplav tisíc tristo kilometrov dlhý a dali sme iný smer kedysi vyschnu
tej Amu-Darji. Teraz tam rastie ryža a baVIIna a o niekoľko rokov bude celá oblasť roz
kvitať." Keď predpovedá budúcnosť, a to nielen týchto k ra jov, žiati radosťou a jeho 
vzrušenie a energia sa stupňujú. Usmieva sa pritom a ukazuje galériu zlatých zubov, no 
neusmieva sa stále, ak o je naň človek zvyknutý z novín. "V Taškente s a t-=raz vyrábajú 
najväčšie a najrýchlejšie nadzvukové trys·kové lietadlá ma svete," hovorí a usmieva sa 
radosťou nad perspektívou vedúceho postavenia SSSR v automatickom riadení letu. 
Chruščov je veľmi citlivý na všetko, čo hovoríme, a ešte citlivejší je podľa môjho ná _ 

zoru na všetko, čo by sm e mohli povedať, a zrejme nech ce, aby l. S. hovoril o hudbe. 
(Aký je asi j eho názor na tohto už staršieho p osla ruskej minulosti?) Rozhodne temer 
všetky podnety k hovoru vychádzajú od Chruščova, a pretože sa ťažko .vie zdržať roz
právania o svojej ceste, skoro celých 40 minút sa venuje jej. Ale a j tak si vzájomne 
zdeľujeme postr ehy o Moskve. 

I. S. v aute: .,Je ako skladateľ, ktorý vám prehráva skladbu, n a ktorej práve pracuje, 
ktorej je plný a na ktorú j e hrdý." 

š eremetievsk é letisko. Reportér i, magnetofóny, televízne kamery· Americký dopisova
teľ hovorí V.: .,Pokiaľ viem, mali ste interview s Chruščovom." V. : .,Bola to návšteva, 
nie interview. Interview je toto." Dopisovateľ: "A hovorili ste o umení a hudbe? " -
.,Pán Chruščov nie je h udobník. Preto sme sa nečastovali banálnyrrii vetami o .,umení", 
a le počúvali sme jeho rozprávanie o ú chvat ných veciach , ktoré videl na svojej C<'!Ste.'' 
Dopisovateľ hovorí I. S.: .,Mohli by ste nám povedať niečo o krásach Ruska? " L S.: "Krá
sy sú na to, aby ich človek miloval, a nie, aby o nich hovoril." A ďalej : .,Pán Stravinskij, 
aký dojem vo vás zanechal Chruščov? " L S.: ,.Zistil som, len čo j-e pravda : že zaňho 
n evedú jeho záležitosti žiadni palácoví eunuchovia"· 

Autorom fotografií uverejnených v t omto' čísle je sovietsky fo
torepor tér S. Chenk·i.n 

Výber z textov !Mihy R. Crafta a l. Stravinského De11míJky, ktoré 
v preklade E. Horovej vydá vydavateľstvo Supraphon r. 1968 . 
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Charakteristické črty 

sovietskej 

klavírnej t-vorby 

Sovietski klaviristi dosiahli významné postavenie na celom svete nielen zásluhou jed
notlivých umelcov staršej generácie, ako sú hoci Sviatoslav Richter alebo Emil Gilels, 
ale aj vďaka mladším umelcom, ktorých môžeme občas počuť i u nás, ako je napr. Ni
kolaj Petrov alebo iní. V úvahe nebudem brať ohľad na výnimočné zjavy, ktoré by sa 
mohli vysvetľovať ako jav možný aj inde, nielen v Sovietskom sväze, ale budem sa držať 
priemeru. Na ňom možno poznať najlepšie všeobecné tendencie; odtiaľ napokon vyrasta
jú špičky. V Sovietskom sväze vedome vytvorili široký základ. Možno na ňom badať 
konkrétne tendencie, z ktorých vznikol typ sovietskeho klaviristu. A sotva niekto poprie, 
že je to typ·, ktorý znamená prínos pre súčasné umenie a imponuje hudobnosťou prejavu, 
istotou pamäti a ľudskosťou. To všetko platí vcelku aj o iných umelcoch sväzu. (llohou 
tejto úvahy sú však klaviristi. 
Keď som pred niekoľkými rokmi navštívil moskovské konzervatórium, prijala ma 

v jednej klavírnej triede profesorka a na moju žiadosť niečo počuť dala zavolať svoju 
žiačku· Prišlo veľmi mladé dievča. Učiteľka ju požiadala, aby predviedla Mendelssohnov 
koncert. Dievčina, hoci nebola na podobné vystúpenie pripravená, si bez slova sadla za 
klavír. Zahrala náročnú skladbu bez rozochvenia a technického kazu; dokonale. Keď 
skončila, učiteľka sa jej poďakovala, žiačka sa uklonila a bez slova odišla. Jej správanie 
bolo veľmi disciplinované. Mali by ste dojem vojenskej disciplíny, keby nešlo o hudobnú 
školu a o takú mladú dievčinu. 

Po·vedzme, že šlo o vzácny prípad a že nemožno zovšeobecňovať. Lenže to dievča ne
bolo výnimkou. Zažil som to na mnohých koncertoch na vlaňajšom výročí moskovského 
konzervatória, kde sa na pódiu ukázali (počínajúc deťmi) aj starší a starí umelci a všetci 
nastupovali a odchádzali skromne, pokojne a s istotou. Mstislav Rostropovič sedel pri 
úvodnej ceremónii s ostatnými hosťami na pódiu a nerušene sa zabával na všetkom, čo 
sa tam odohrávalo a čo trvalo dobré dve hodiny, aby sa potom prezliekol do fraku a š iel 
po prestávke hrať s orchestrQm obťažnú Prl'ko.fievovu fantáziu pre violcmčelo. Hral do
k onale koncentrovaný, vášnivo zaujatý, skoro fanaticky. Nebolo na ňom badať, že by bol 
rozochv~ný a že by sa nevedel rozohrať. Tí ľudia sú z ocele. Ani náznak hystérie pred 
vystúpením, pred nekonečnými obradmi s rozohrávkou, napomínaním, príkazmi, obavami, 
hrôzou - ktoré tak dobre po;;máme u nás! Akoby nemali nervy. 

Lenže druhá zvláštno.sť je, že nervy práve majú a že ich hra je v tóne i v poňatí veľmi 
citlivá. Zaujíma ich predovšetkým to, ako huďba zn i e. Ak ostaneme pri klaviristoch, 
musíme priznať, že veľa poslucháčov u nás sleduje, ako klavirista drží ruky (preto je 
ľav~ polovica prízemia viac obsadená ako pravá)· žiaľ, prvotný záujem o držanie rúk, 
a me o zvuk, majú u nás aj mnohí učitelia; viac sa pozerajú, ako počúvajú. Pravda, to 
j e chyba. Klavír - o práve on, pretože jeho zvukový charak ter je menej tvárny ako 
napr. u sláčikových nástrojov - potrebuje zvýšenú senzitívnosť pri tvorení tónu. Tú 
však nemožno dosiahnuť u každého jednotlivca rovnal•ým spôsobom za mylného pred
pokladu, že typizované držanie ruky vyvolá určitý a správny zvuk. Taká automatizácia 
sa neosvedčila. 'Priniesla väčšinou neu t rálnu zvukovosť, únavne stereotypnú a málo za
ujímavú. So zvukom nemožno narábať ako s topánkami, aj tie sa líšia od seba aspoň 
veľkosťou a rozmermi. Po prvé ruky každého človeka sú odlišné a nemožno im vnucovať 
paušálnu fazónu a po: druhé nemožno budovať zvuk na všeobecne platnej predstave, ako 
treba ruku držať. Ddanie ruky vyplýva z individuálnych hmatov (ktoré učiteľ kontrolu
je a vedie), aké pre seba potrebuje ten·ktorý jednotlivec. Preto by u sovietsk}Ch pe
dagógoy neobstála metóda - u nás praktizovaná - cvičiť ustálené držanie ruky nie
koľko mesiacov na otvor enej doske klavíra. N. Ľubomudrovová, ktorá sa zapodievala 
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otázkami detskej výchovy - jej sta"ť vyšla v českom preklade v súbore rozpráv soviet
skych pedagógov (Metodika klavírnej hry v SNKLHU), odporúča najprv s dieťaťom 
sp i e v a ť - čiže zamerať ho najpr v na zábavnú a zrozumiteľnú formu hudby a zvuku, 
kto,rá sa pomaly prenesie na klavír, kde sa budú im pr o v i z o v ať pe sn i č k y! Dieťa 
od začiatku prijíma hudbu ako zvuk, a n ie ako cvik rúk bez hudby, pre detskú menta
litu c~dzí a únavný. "žiak musí spájať kvalitu zvuku, ktorú vytvára, s príslušnými po
h;y~bml; mu sí p o ch op iť, ž e j e ho c i e ľ o m j e v ž dy ná l e ž it ý z v u k, t e d a 
vy s led o k po hy .bu; pohyb s á m ni kd y nem ô 7, e byť j ed in ý m úče l om 
a mu sí ho k or 1 go v ať z v u k." To hovorí skús!.'ná učiteľka. A to odhaľuje i edno 
rúško z tajomstva hry sovietskych klaviristov. Ich zvukovosť nie je podviazaná r ukami; 
naop31k, emotívna hra sovietskych klaviristov vyplýva z predstavy, z fantázie, z vnú
torneho počutia, ktorému sa ruky podriaďujú a slúžia· 

S tým súvisí aj to, že r:ubomudrovová žiada na elementárnom stupn i pri práci s die
ťaťom zábavnosť, nie tvrdý systém a k rik učiteľa. Vychádza napokon zo zásady Komen
ského, ktorá sa všade stala natoľko známa, že sa ani nevie, kto ju vlastne objavil. Vošla 
do povedomia ľudí ako samozrejmosť. U podaktm·ých učiteľov klavíra však vymizla. 
Dieťaťu sa napríklad sľúbia všelijaké odmeny, keď to vydrží a urobí podľa učiteľo,·ho 
návodu, lenže tým sa neodstráni charakter drilu, ktorý dieťa nezaujíma a napoJ..:on od
pudzuje. Keby sa dieťa hneď od začiatku s hudbou hralo, nestratilo by o ňu záujem. Pri 
zdanlivo "vedeckom" postupe (ktorý je v podstate nesprávny) dostane die ťa strach 
z hodín, prejavuje k nim nechuť, a keď sa mu to podarí vynútiť od rodičov, uteká z hu
dobnej školy a často aj od hudby vôbec. Sovietske deti však asi ostanú klavíru verné. 
Pri začiatočnom učení sa zabávajú, nachádzajú príjemných učiteľov a tešia sa na hodiny. 
Ak z nich nebudú profesionáli, stanú sa z nich výborní amatéri, vytvoria znalé obecen
stvo_, budú hrať hudbu pre seba i pre susedov a známych, st anú sa tým cenným pod
hubim, ktoré hudba nevyhnutne potrebuje· Spontánnu hudobnosť, rozkoš z výkonu, uvoľ
nenosť, ktorú na sovietskych umelcoch obdivuj eme, to všetko korei<í tu. Už ako deti 
~a_ do hudby _zaučili týmto príjemným a správnym spôsobom. Ako· hotoví umelci v tomto 
style zotrvali. Netŕpnu pred možným preklepom, neboja sa zlyha!!ia pamäti, zrejm(! sa 
neznepokojujú dohadmi, čo kto o nich povie. Hrajú pre seba a s rozkošou a odvahou. Sú 
,,prirodzení", preto pôsobia bezprostredne. Ich hra ide od srdca k srdcu, zatiaľ čo kla
viristi vychov~ní na apriórnom držaní r uky, na "mechanizácii hudobnej výroby", na 
vonkajškovosti, ktorá má splodiť niečo vnútorné, lenže tvorivosti bráni, n emôžu zapôso· 
biť muzikálne· Môžu snáď zaujať t echnikou a sp·rávnosťou notového textu, ale nemajú 
emotívny záber: neboli na to vychovaní. 
~nohí pedagógovia prijali u nás tieto názory s pochybnosťami. Nazdávali sa, že ide 

o diletanské spôsoby, zatiaľ čo ich postupy sú uvážené, neriskujú nič náhodné, sú nor
matívne. Stali sa sakrosanktné, nedotknutelné a nekritizovateľné. P ravda, s ovietsky 
postup v začiatkoch, o ktorých som hovoril a kde som sa oprel o skúsenosti odborníkov 
priamo z ich úst, je všet ko iné n ež tápaná improvizácia, akou by sa mohla javiť v očiach 
dogmatických m etodikov. Naopak, ak nazrieme viac pod povrch, presvedčíme sa, ako 
vedome a s akým dokonale premysleným postupom sa sovie tska škola vyrovnala so všet 
kými problémami. Ak zdôrazňujú na začiatku i v ďalšom období hudobnosť, cítenie, zá
ujem, zábavnosť, ľudovú pieseň, ktorú dieťa pozná a pomocou k torej sa dostane k vlast· 
nej hudbe, budujú tak základ, na ktorom im záleží. Chcú vychovať leu a len skutočných 
hudobníkov, nie hrajúce automaty. Preto požadujú aj vo vyššom vývojovom štádiu hru 
z listu, rýchle vnímanie, široký záber literatúry i v štud ijných rokoch. Jakov Zak radí 
väčší počet p·rehran~·ch skladieb a neodporúča nacvičovanie m áio dieL Obmedzuje to 
vnímavosť a oslabuje v budúcom samostatnom poslucháčovom živote schopnosť rýchlo 
a pohotove riešiť dané úlohy. Výkonnosť sovietskych pedagógov a žiakov j e zväčša veľká 
a v intezite obdivuhodná. Nerobia nič n eúplne. Nazdávať sa, že sú v kla1rírnej pedagogike 
diletantmi a že neposkyt!Ilú pevnú a nezlyhateľnú techniku, je veľký omyl. Naopak. Keď 
prebudili záujem o hudbu a keď žiaka n enápadne naučili správne fyzicl'é úkony, začnú 
s technickým tréningom. Pravda, je to len súčasť, a nikdy nie -ciel' výkonu: technika je 
IPn služobníčkou skladby· Lenže mus í to byť taká dokonalá služobníčka, že nie je nápad_ 
ná. Na obťažných miestach neslobodno dať poslucháčom najavo, že "je to ťažké" a že 
sa s tým interpret namáha. To všetko vymizlo v priebehu štúdia a v pr iebehu dlhodobého 
a sústavného cvičenia. T o v š a k n e s m e l o z a h u b i ť m u z i k á I 11 o sť. Tá j'ie 
v sovietskych ľuďoch tak zakotvená, že ju nič neodstráni ani nenahradí. Pravda, tech
nika je tam súčasťou výchovy a bez n ej s vami nikto nebude rozprávať. 
A~ sú teda muzikálnosť v prístupe k hudbe a k dielam a odvaha, ku ktorej sú inter

preti zámerne pre verejný život vedení, zásadnými psychologickými faktormi, ktoré cha_ 
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rakterizujú sovietsku školu, je tu ešte niečo dôležité: organi záci a výchov y. Bez 
nej by sa vec nepodarila; možno teda len vzdať úctu sovietskym činiteľom, že mali pre 
vec pochopenie a že sú natoľko pružní, že vedeli realizovať niečo, o čom sa inde len 
premýšľa a čo sa roky iba márne odporúča. V SSSR totiž zaviedli špeciálnu školu pre 
detské talenty. Spočíva na princípe dokonalej výchovy od útleho veku. Ak väčšina d etí 
a mladých ľudí trpí tým, že v priebehu štúdia mení vedenie a ča:::tO· nedostane hneď 
vhodného učiteľa - takže ďalší učiteľ musí napravovať chyby nielen s časovým onesko
rením, ale niekedy aj s problematickým výsledkom - poskytne táto talentová škola 
výchovu jednotnú a zaručene správnu. Učia na nej najväčšie pedagogické a umelecké 
mená, ako napr. Oistrach. Dieťa a potom mladý človek tak dostanú najlepšiu možnú vý
chovu, nenarušenú nevítanou zmenou, napokon aj časove úspornú. Tieto vysoko výbero
vé školy, ktorých je aj u nich málo, sú internátne a predpokladajú celkom mimoriadne 
talenty. Ich systém je tak dobre premyslený, že aj v prípade, keď sa vývoj vybraného 
jednotlivca dá neočakávane iným sm erom, možno takéhoto žiaka poslať do inej školy 
bez časovej straty, pretože sa v talent ovej škole naučil všetky p·otrebné všeobecnovzde
lávajúce predmety. Vďaka týmto školám dostávajú v SSSR na pódium v šestnástich, se
demnástich rokoch dokonale vyškolených virtuózov· Je to najpraktickejší spôsob výcho
vy, aký si možno predstaviť. A priniesol overené výsledky. Vyšli z nej mnohí poprední 
umelci mladšej generácie. 

Tento systém je teda jedným z dôvodov, prečo v Sovietskom sväze stretávame celkom 
mladých virtuózov s absolútnou technikou a muzikálttosťou. Pripusťme, že je to len 
určité percento mladých ľudí, ktorí sa takto vyškofujú pre profesionálne majstrovstvo 
a že väčšina n emá šťastie dostať sa do takej školy. No j e tu ďalšia vymoženosť, ktorá 
skvalitňuje aj štúdium na "obyčajných" školách: na sovietskych hudobných školách je 
totiž zavedený spôs ob prehrávok poslucháčov z rôznych tried pred komisiou profeso
rov toho-ktorého odboru. Nie je to nič nové a inde sa to robí t iež. Lenže pre sovietske 
školy je príznačné, že sa prehrävka podrobuje kritike a že výmen a ná z or o v ~ ~ 
tu otvoren á a pr i am a. (Aj to sa u nás zdá prlrodz~né a mnohí ľudia by tvrd1h, 
že sa to u nich robi tiež. Lenže my nie sme zvyknutí na celkom pri1::mu a otvorenú kri
tiku a neprij ímame ju tak úprimne ako oni). Za takého predpokladu sú potom diskusie 
užitočné. Predpokladajú len, že je v sbore skutočná umelecká a pedagogická autorita, 
ktorej sa verí, názory ktorej sú záväzné. Také rady a pokyny potom prospejú celému 
oddeleniu. Platí to najmä o husľovej škole, k torej dal pečať Oistrach, no plat í t o aj 
o klaviristoch, najmä pokiaľ žil profesor Neugaus, ktorého skúsenosti a hlboká muzi· 
kálnosť zaručili vývoj a úroveň moskovského konzervatória a jej klavímej katedry. 
Ani po jeho smrti sa tento princíp nezanechal. Sovietski umelci a pedagógovia dost ali 
ľudskú výchovu o niečo tvrdšiu, ako je naša. Myslím tým charakterovú pevnos ť, zmysel 
pre zodpovednosť, pocit disciplíny, prijímanie pokynov, ktoré uznávam a kto.ré vykonám. 
Je v tom ich ťažká minulosť, ktorá ich všetkých utužovala a ľudsky uspôsebtla. No ume
lecky a citove týmto životným štýlom neboli dotknutí. Tu si uchovali bezprostrednú 
vnímavosť, prirodzené komunikatívne spôsoby, skutočnú tvorivosť. A také je .aj ~ch 
obecenstvo. Sovietski ľudia vytvárajú a prijímajú umenie s pôžitkom, ale pok1aľ 1de 
o spôsob, ako ho učia, organizujú a pr opagujú, poskytujú vzor n eúchylnej sústavnosti a 
premyslenej metodiky. 

Sú natofko zaujatí hudbou, že si n ekazia život hádkami o názory. Keď som sa pýtal 
učiteľky tej dievčiny, čo hrala Mendelssohnov koncert, podľa akej metódy učí, povedala 
mi priamo, že sa nedrží žiadnej z historických metód, ale že majú dobrú metódu zo svo
jich zásad, a to celkom jednoduchú: keď upravili pre správnu hru žiakov teles ný orga
nizmus podľa jeho dispozície a keď dokonale precvi čili stupnice a potrebné etudy, n e· 
oddeľujú v skladbách - okrem obťažných detailov - techniku a vnutorný obsah. "Ne
smieme dopustiť," hovorí N. Ljubomudrovová, "aby žiak formálne naštudoval skladbu, 
hral správne noty a len potom do n ej "vkladal hudbu". Toto delenie "holého textu" a 
vnútorného pôžitku je u nich neprirodzené, lebo by sa robilo na vývojovom stupni, k torý 
už predpokladá žiakovu schopnosť učiť s a gramotne. Vracať vyspelého žiada do štádia 
spomaleného vnímania - už prot i jeho vypestovanej kapacite, proti prirodzen ej r ý
chlosti jeho vnemu - poškodzuje len vývoj, zužuje počet naštudovaných diel a nezaistí 
nič: ani pamäť, ani výraz. Všetky znamienka okolo nôt slúžia predsa na nevyhnutnú mo
duláciu zvuku, kt orý je príznačný pre skladbu samu, a musia prejsť do vedomia žiaka 
organicky, s vlas tným textom. Oddelen e preparovať text a výraz je neprirodzené a ume
lá syntéza oboch zložiek, robená dodatočne, môže prínajmenšom poskytnúť len mŕtvy 
súčet bez účasti srdca. To sa, pravda, potom pozná. Chýba tomu tvorivá iskra, ktorú 
udusila "vedecká metóda". U sovietskych umelcov chuť hrať a oduševnenie, akým sa ich 
výkony vyznačujú, však prezradzuje správny a prirodzený zrod výkonu. Je pozoruhodné, 
že z príležitosti jubilea konzervat ória t am účinkovali i s tarší fudia - prof· Dulová, Ko-
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zolupovová, Neugaus, Orvid - všetci vcelku naspamäť s istotou a hudobne. Zdá sa, že 
ak sa ide na hudbu tak, ako som sa pokúsil v niekoľkých bodoch naznačiť, ostane t o člo
veku na celý život; u sovietskych umelcov celkom určite. 

Opísaný štýl výchovy, pravda, predpokladá učiteľa skutočne hudobného a schopného 
tvorivo pracovať. Učiteľ si má a musí vedieť poradiť samostatne, a nie sa spoliehať na 
tlačený návod, ktorý u každého žiaka otrocky dodržiava. Takt o· by nevystihoi individuál
nosť svojho žiaka a nevedel by sa pohotove prispôsobovať jeho potrebám a j eho rastu. 
Má prakticky pestovať to, čo učí: potom je schopný žiakovi predhrávať a vzbudzo·vať 
v ňom chuť hrať. Taký učiteľ môže urobiť hodinu názornú a zábavnú. Taký učiteľ sám 
ešte. ~a~ti':•. jeho fantá~ia s~_pri ":yuč?vaní posili'íuJe, zatiaľ čo v opačnom prípade upadá. 
HraJ.U~l uctteľ nestrati hracsky mštmkt, a n emôze preto dávať muzikálne alebo proti
muz~~alne rad~. Profesor Neugaus hral ver ejne až do svojej staroby - práve tak aj iní 
stars! profesort - a nebál sa hrať vedľa mladšej a mladej generácie. Už sama skutoč
nosť, že hrali, svedčí v ich prospech a dotvrdzuje myšlienku, že hrajúci učiteľ je veľmi 
ce~mý. O~ž-ilosť ~rospieva_ učiteľom, žiakom aj hudbe. Nemali by sme si preto - hoci 
ma~e velku trad!Ciu aj vysledky - nevšímať cudzie príklady, najmä ak sú také vyni
kajuce a môžu za danej situácie prospieť ! 

V Á CLA V HOLZKNECHT 

.JÁN ALBRECHT 

Sovietska 
husrová a violová škola 

Strmá cesta, ktorú prekonal rozvo'j európskeho inš trumentalizmu od neskorého ba roka 
podnes, je významným faktorom, ktorý stále usmerňoval priamo h udobnú tvorbu. z kto
r ej vl~s~e vyrásto! . Je to zaujímavá spätná väzba. ktorú treba chápať ako súvis lú j ed 
notu: mstru~entahzmus ~a zdokonaľoval j ednak v dôs ledku požiadaviek tvorby, jednak 
sa .na druheJ .strane .rozmahala tvorba po nových cestách, ktoré otvár al rast inštrumen 
tal_lzmu .. Ť~zko .rozltšovať, čo ~olo r ozh odujúcejšie, jediná správna odpoveď na tút o 
otazku Je, ze obidva faktory boli rovnako dôležité. 

Každé obdobie histórie prispelo k rastu husľovej virtuozity svojskými črtami. Talian
ski majstri z obdobia baroka vynachádzali senzuálne zvukové čaro husľovej hry· Na tej 
to pôde vznikla široko konturovaná hra s uprednostneným využit ím stredných a vyšších 
polôh nástrojov. S obľubou sa konfrontovali v r ipieno- pásmach koncertov dve, tri, nie· 
k:dy i. štyri husľové hlasy v sopránových polohách, ako tomu nasvedčuje napríklad A. 
Vtvadhho Concer t i "L'estro armonico" alebo väčšina triových son á t. Klasicizmus pod
nietil r ozvoj priezračnosti a ohybnosti hry, jemnosť tónu a odtieňovanosť motívov a 
fráz, čo vrcholilo v náročnosti Mozartových koncertov, ktoré Mozar t písal pre seba. (Má
lokto si dnes už uvedomuje, že Mozart je synom jedného zo svetových husľových p eda
gógov a metodikov. Leopoldova husfová škola bola po Geminianiho škole najslávnejšia a 
ob~ahuje mQderné črty, ktoré by stáli za to, aby sa v dnešnej pedag<>gike trošku obno
vili). 

Romant izmus priniesol v oblasti svetového inštrumen talizmu najviac výsledkov. Osob_ 
nosť ako Paganini je plodom tohto obdobia rozvoja. On sám vyrástol z pozície klasickej 
estetiky huslistického prejavu a rozširoval túto platformu o netušené bohat s tvo tech
nických a výrazových vymožeností. Je tvorcom mnohých nových technických prvk ov a 
postup~v; .. nad to všetko je však umelcom, ktorý vytýčil úplne nové úlohy hudobnej in
terpretacn. Noblesná hra sa v jeho rukách obohacovala o sugestívnu silu a pasionátnosť, 
o bravúrnosť, ktorá zarážala dych každému poslucháčovi. Pri Paganiniho hre sa končila 
dovtedy usilovne pestovaná konverzácia obecenstva počas hry. Sólista sa postavil do 
stredobodu pozornosti obecenstva a vládol nim s uverénne. často sa Paganini stavia do 
svet~a rýdzeho vir_tuóza, akrobata na husliach, čo už preto nemôže byť platné, nakoľko 
fascmo.val hudobmkov ako Schuberta, Schumanna a pôsobil na ich vl:;.stné rozhodnu t ie 
o t om, ~i sa .matú ve?ovať ?_udbe alebo nie. Jeho existencia pôsobila na Liszta, na Brahm 
sa a vyzaruJe este aJ na sucasnosť. 
Husľová hra smerovala od- rom~ntizmu podnes k čím objemnejšiemu tónovému pre

javu. Celkom neskutočné ciele sa začali požadovať od huslí a j na poli výrazových rozm e
rov· Od čias Bartolomeja Campagnoliho sa čoraz viac zapája do hry celé telo, prestáva 
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strohosť pravého horného ramena, kt oré s a pôvodne držalo pasívne pri t ele hrá('(a, zapá
ja sa do zložitého mechanizmu vedenia sláčika a preberá fundamentálnu dynamickú 
úlohu v zložitom systéme pákového prenášania sily na sláčik . F rancúzsko-belgická skola 
speje n a r ozhr aní naš ich storočí k doter az maximálnej L'ovnováhe m edzi silou a pr už
nosťou. Intenzita hry sa dala stupňovať len za súčasného p-redpokladu r ovnomer ného 
pružného rozk ladania tlak u na všetky klby pravej končatiny, počnúc ramenným klbom 
a končiac prstovými klbmi. Tlaková sila sa t S·m to rozdeľuje na mohutný oblúk klbo
vého pr enosného systému, éím s a dosahuje pružnosť a sila. 

V ďalšom vývoji husľovej hry a husľovej pedagogiky sa uplatňovali s ys tematické sna
hy sprístupniť náročnú hru širším vr st vám huslistov a vynachádzať racionálne metódy, 
ktor é umožňujú zvládnutie rom an tickej techniky a j u .školákov, konzervator istov, nakoľ
ko nároky, ku ktor ým sa dopracovala bezprostredná minulosť, sa stali vo for me husľo
vých koncer tov čajkovského, Brahmsa a Dvoráka st~bilnými požiadavkami hry. Snahy 
tohto druhu vrcholili v pedagogick ých prácach O. Sevčíka. Dôs lednou ana lýzou hry, 
hľadaním fundam entálnych t e chnických úkonov a ich správnym nácvikom sa mali po
stupne sprístupniť najnáročnejšie požiadavky. Technika s a chápa la ako systém úk onov, 
ktorý bazíruje na najfundam en tálnejších úkonoch. Zvládnutím týchto sa stáva hráč 
zrelým prechádzať k zložitejším a postupne až po najzložitejšie. Predpokladom t ýchto 
d id1!l<t ík je presvedčenie, že sa úkony dajú zmechanizovať. 

Sovietska husľová š kola sa v mnohých črtách líš i od dotei:'ajších. Predovšetkým - a 
to ešte nie je j ej osobitá črta - stavia na základe star šej t radície ruskej husľovej ško
ly, ktorá vrcholí v osobnosti Leopolda Auera. Za ďal ší r ozvoj ďakuje r uská š kola - a 
to j e už jej osobitosť - r acionálnym pr ístupom j ej s ystematického vybudovania. Štát 
sa zainter esoval na raste š koly a j e j adept ov - hľadali sa talenty dôs ledným postup
ným výberom zo z ákladných hudobných a všeobecnovzdelávacích škôl. Talenty s a do
stali bez ohľadu na ich sociálne pr edpoklady z najodľahlejších krajín do hlavných miest· 
Pri nachádzaní t alentov sa začal vylučovať faktor šťastia a náhody, ako to bolo d<>teraz 
vždy v dejinách. Dobré sociálne zabezpečenie študujúcich a cieľovedomý dozor pri ich 
individuá lnej práci zaručovali ús pech ich rastu. Najlepš í odborníci stáli k dis pozícii naj
lepším t alentom a nem useli L'Ozdávať z existenčných príčin vlastné sily s labým a prie
merným žiakom. 

Metodický postup sa začal odpútavať od mechan istických názorov, čo podmienil rý
chle j ší r ozkvet s oviet skeho inštr um enta!izmu. Na rozdiel od vyučovacích metód, ktoré 
hl'ada li r ieš enie v redukovan í techniky na elem entárne úkony, z ktorých sa postupne 
prechádzalo k zložitejším, sa orien tovala sovietska inštr umentálna pedagogika na nové 
p onímanie t echn iky a automatizmu hry. Vychádzalo sa z presvedčenia, že husľová t ech-
nika pramení skôr v komplexnej h udobnej predstavivosti a v j e j koordinovanosti s mv
torickým centr om. Dôsledkom toht o presvedčenia bol zrod iného prís tupu pri vyučova
ní. Vyučovanie st avalo na p ožiadavke zvládnuť čím obťažnejšie úlohy v pom erne veľmi 
kr á tkom čase. Výsledkom takého zaťažl•ávaci eho prístup u bola skutočnosť, že zovšeobec
ňovacia S!!hopnosť adeptov si vyťažovala z prehratej látky pos t upy technické, k tor é 
zvyšovali osvojovaciu schopnosť pt•i prístupe k novým úlohám. Technika sa tak to začala 
chápať ako sústava hudobno- mot or ických osvojovacích predstáv, ktoré s a stále roz
š irovali, upevňovali a spresňovali. Vymoženosti mechanist ických metód pres tali byť a u
tochtonné a začali s a podriaďovať novému systému. Hudba bola východiskom a súčasne 
i cieľom t echniky hry, čím sa dosahovalo, že t echnika s a do.stala z prílišnej abstrakcie 
do užšieho styku a spätnej väzby so živou h udbou, čomu možn o pripísať oné presvedčivé 
výsledky, o ktorých sa presvedčila cei!i svetová verejnos ť . 

Odlúčenosť zapríčinená o. i. druhou .svetovou vojnou ( ako každá násilná izolácia ) ne
pôsobila kladne na r ozvoj husľovej školy. Občas dochádzalo v s ovietskej husľovej škole 
k znakom artizmu, k určitému preexponovaniu vir t uozity, k torá často nebrala zreter na 
subtílny a s vojský význam skladieb a l< stieraniu štýlových znakov. Tento jav však začal 
zreteľne ustupovať pod tlakom konfr ontácie so svetovou verejnosťou. V súčasnosti sme 
svedkami p odstatných zmien , kt oré sa odohrávajú v zmene prejavu špičkových sólistov, 
čo má veľmi odozvu aj v súčasnej husľovej pedagogike. 

Som presvedčený, že r ozvoj sovietskej husľovej školy, ktorá sa doteraz tak vyzna
menala v celosvetovom meradle, speje k novým vrcholom, ktoré budú zdravou syn tézou 
medzi vlastnými základmi a stále r astúc imi estetickými kritériami v svetovom m eradle. 
Gar anciou úspešnosti vyučovacích m etód je starostlivosť ó psychologickú stránku štu
dujúcich, snaha o upevňovanie sebadôvery hrá<'a , ktorá sa pestuje veľkou koncer tnou 
praxou, čo je v našich pomeroch skoro vylúčené. Každ)· žiak má možnosť ešte pr edtým, 
ako sa ukáže pred r ozh odujúcimi fórami, obohrať svoj program na per iférnych a provin
ciá lnych pódiách, a tak si získať veľkú koncert nú prax, čo j e závažným predpokladom 
úspešného debutovania pr ed r ozhodujúcimi fórami. 
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Viola bola po _dlhý čas potr ebná len ako dopfňajúci nástroj v komornej a orchestrálnej 
hudbe, kde realizovala vo fakt úr e skladby stredné hlasy. Ako sólový nástroj ostala však 
nevyužitá, ba časom popri h usliach celkom zapadla. Len vďaka ra~túcim požiadavkám 
kt oré na violu kládli novor omantické a modernejš ie partitúr y, vznikla potr eba špecialí: 
zovaného štúdia violovej hry a stúpol záujem o zabudnutý nástroj . Takto si vynútila viola 
zvýšenú pozornosť v praxi, ako aj v pedagogike. 

Sólové úlohy, kladené na violu, boli v minulosti také s poradick é, že skladby ako na
chov VI. Brandenburský koncer t, Mozartova Konce r tná symfónia, Stamicove koncerty ·a 
Ber liozov Harold v Itálii t r eba označiť za zriedkavé výnimky. 

Záujem skladateľov o violu pozor uhodne stúpol n ajmä v XX. storočí. Hindemithove 
koncerty, sonáty a Suita , St ravinského Elégia , sonáty Artur a Hon eggera a Bohuslava 
Mar tinú , Bartók ov, Malipier ov a Waltonov kon cert sú výrečným dôkazom tejt o skutoč
nosti . Navyše sa ukázalo, že úsilie niek tor ých bojovníkov za uplatnenie violy s j e j oso
bitým zamatovým zvukom nebolo márne. 

Medzi najvýznamnejších propagátorov violy a violovej hry pat rí Vadim Borisovskij, 
profesor Moskovského konzer vatór ia. Boris ovs kij, rodený Moskovčan ( r · 1900), účin
koval už ako lO-ročný v orchestri. O rok n ato začal svoju sôlistickú kariér u. Moskovské 
konzervatórium skončil roku 1922 a r. 1923 sa s táva členom známeho Beethovenovho 
kvarteta, s kt orým abs olvova l nepredstaviteľné množs tvo koncer t ov, kt orých počet pre
sahuje dvetisícpätst o. Koncertoval v Bulharsku, ČSSR, NDR, NSR, Poľsku, Rumunsku a 
Švédsku. 

Po svojom debute v Moskve ako sólista často predvádzal skladby, ktoré neraz odzneli 
ako svetová premiéra. v r eper toár i má skladby Himlemit ha, Blocha, Kornautha, Baxa, 
l!owera, Honeggera, Frosytha, Glinku, Mosolova, Ivanova, Radkeviča, Kr ein a a iných. 

Vefmi záslužná práca - vydal j u spoločne s profesorom Wilhelmom Altmannom -
je jeho zoznam liter atúry pr e violu a violu ďamour. Tent o s veľkou námahou zos tavený 
katalóg violovej liter atúry j e ako f undament álny a súčasne prvý súbor pre každého od
borníka nielen dobrou informáciou, ale pri práci priam nepostrádateľnou pomôckou. 
1 nové vydanie, ako aj dodatok, ktorý publikoval F ranz Zeyringer, redigoval Borisovskij. 

v záujme koncer tnej a p edagogickej činnosti sa pr of. Borisovsldj podujal na veľkú 
prácu - zrevidovať 200 titulov sta r ších a n ovších diel pre pot r eby violovej hry na rôz
nych stupňoch technick ej a hudobn ej náročnosti, počítajúc do toho aj diela vr cholných 
vir t uóznych pretencií - t áto práca svedčí o jeho univerzáln ej tvorivej muzikálnos t i. 
z prác tohto dr uhu zverejnil vyše sto skladieb. 

Ako pedagóg je činný od r oku 1924. P rofesorský t itul mu udelili u ž v r ok u 1935 a od
vtedy prešlo jeho rukami vyše sto žiakov, z k torých 22 účinkuje n apríklad v Boľšúm 
teatri, t raja sú koncertnými majstTami a sedem žiakov získalo ceny v medzinárodných 
súťažiach. K jeho veľmi slávnym žiakom patrí napríklad aj Rudolf Baršaj, d ir igent Mos
kovského komorného orchestra a sólis ta· Za umeleckú činnosť udelili Borisovskému 
v r oku 1943 tit ul zaslúžilého um elca a o t ri r oky neskôr s a stal nos itel'om Štátnej ceny. 

P rofesor Borisovskij je okrem t oho i náruživým zberateľom s kladieb, ako aj nástro
jov (vlastní dve violy ta liansk eho majstra Gaspare da Salo, j eden nástroj z ranejších 
majstrových prác a j ednu z vrch olného obdobia tohto t vorcu t alianskeho nästrojársk eho 
majstrovstva) . Borisovskij patrí medzi najlepš ích znalcov hudobných diel, napísaných 
pre jeho milovaný n ástroj. Udržiava intenzívne priateľské styky s mnohými hudobníkmi 
z celého sveta a vo všetkých krajinách j e vážený ako známy sólista , komorný hráč, pe 
clagóg a recenzent. 

Vo F rankfurte sa zoznámil s Hindemithom, ktorý bol prítomný pri Bor isovského in
t er pretácii jeho s lávnej sonáty op· 25 pre sólovú violu. Za uznanie mu Hindemith oclo
vzdal svoju fot ografiu so srdečným a duch aplným ven ovan ím. 

Zásluhy profesora Vadima Borisovského ako pedagóga v m edzinárodn ej r elácii azda 
ani nemožno úplne zhodnotiť, nakoľko nekončí svoj ím pr iamym pôs obením len na vlast
ných žiakov, keďže niet vari pedagóga či umelca a j mimo SSSR, ktorému by v tej to do~ 
méne nebol podal pomocnú ruku, n eposkytol pot r ebnú r adu alebo vzácny - inak n edo
stupný - materiál. 
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O.sudy vetkých umelcov boU temer vždy podmienené a určené charakter r:m_ do?Y· t~ár
nosfou tej-k t o.rej spoločenskej éry. Mnohé r ozpory doby sa vy:puk!e odrt'íza1t P tch d te!e. 
Dej iny nám ne.zrieáka potvr dzujú tiet o charakter.istické prejavy. Preto je ťa'Bko jedJno
s.tranne :posudzovať umelca a jeho dieLo bez uvedomenia si týchto f enoménov. VeNcosť 
umelca spočíva v t om, do akej miery ·vedel stvárňovať p.rej~y týchto rozporov vo L'last
nej umeleckej rpraxi. XX. storočie boJo ~vojím spoločenským kvasom väčšmi rfko inokedy 
zdrojom týchto ro-z,po.rných tendencií. Umelecké koncepoie sa diferencovali a vyvr cho
ľovali v aie'lach takých majst.r o>v, ako sú v hudbe Schänberg či Stravinskij, Barták alebo 
šostakovič. Z aspektu a zdôra:z:není tejto diferencovnosti .nemožno prisalw:ť iba na jednu 
konf esiu. 

Toto j e nutné povedať na začiatok úvahy o šostakovičovi, pretože j eho meno j e často 
spo je-né s diskusiami o formalizme a moderncsti, najmä v jeho vlasti, a na druhej strane 
sa zas stáva z hľadiska súčasných tendencií komplexného hodnotenia hud by XX. storočia 
terčom obvfnení z opačného k<mca. či t o b.:;l konzervativizmus, ústup z rprogresívnych .re
volučných tendencií atď. Zabúdalo sa .pri tom na spotočenské podmienky , na ktor'ých sa 
fornuwal jeho hudobný štý·l a e.stet·ický svetOi!U...Tzor. Iba na základe uvedomenia si týchto 
skutočrností možno šostak.oviča objektívne hodnotiť . 

Aké skutočnosti t o boU? Musíme s.i uvedomiť, že z trojice veľkých skladateľov v .p.o
revolučnom Rusku (Šostakovič. Prokofiev. Miaskovskij) . iba šostakovič je od počiatku 
spätý s novou kultúmo-spoloče.nskou. s.ituáciou, keďže Prokofiev a Miask.ovskij sa f ormo
vali ešte na pozíciách nesko.rého romantizmu. Celú históriu sovietskej hudobnej t-vorby 
moiino tesne srpájať so S.a,g.tako•vičovým m enom a osudmi jeho diela. Vždy, keď išlo o ďalší 
vývoj sovietsk eho súčasného umenia. akoby sa všetky aktuálne problémy kryštalizovali 
v šostakovičovej hudbe a jeho .tvorivej metóde, tak ako u málo!ktorého sovietskeho ume!
ca. Bolo tomu tak už od sarr1:ého začiat'ku jeho umeleckej verejnej činnosti. Doba, kto-rá 
revoluČ!ne menila ~poločenské a štát.ne systémy. nemohla sa neprejavif v spôsobe hudob
ného myslenia ·naj mä u umelcov, k torí priamo žili a tvorili uprost red tohto diania. Táto 
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doba nutne musela prinášať nové názory a, samozrejme, aj nové rozpory v oblasti estetiky 
umenia a vo výklade j eho s.oc.iologickej funlc:cie. Je motiiné konštatovaf, že taká doba, kto
rá vedla jasných programových cieí ov prináša i požiadavku dôk ladnej revízie doteraj
.~ích tvo.rivých metód a estetických názo.rov a meracliel, je vhodným skúšobným 'kameiíom 
silného umeleckého talentu a charakteru. 

P.ri pohľade .na šostakovičovu tvorbu sd uvedomíme, že práve ona je výstižným steles
nením a často priamo predmetom esteticiJco- teoretických bojov o• nové ,poňatie spoločen
ského poslania hudby. BoU to vždy predovšetkým šost::xkovičove nové ďiela. ktoré boU 
pod netom 'k diskusi i, či umenie ide ~právnou cestou, či vyjaclruje nového ducha socia!ist.ic
kej spoločnosti a kde vôbec sú hra·ni.ce t ýchto pojmcv. 

Skutotme, kde sú hranice týchto .pojmo·v? Na diskusiách sa vyhrocovali spory o to, či 
možno písať veselo, či smut·ne. či jednoducho .alebo uplatňovať z!ožitejšie spôsoby ume
leckej akríbie. Boli s;pory o t·o .i o ono ::t šostakovič písal. A písal tak, že si mo·hlí. z jeho 
t vo·rby vyberať prívrženci j edného alebo dmhého stanoviska. Píše jednoducho i zložite, 
Hžíva motívy revoluč-ných piesní, aby zas prc:coval s drsnými .,nepochopitei.nými" súzvuk
mi, ktoré boli považované za typické črty formalizmu a nedemokra'tičnoMi. píše veselé, 
až uiiční.cky roztopašné témy a na druhej strane medituje na ploche monumentálnych 
symfonických celkov. Odtiaľto prame·nia t ie rozpory na jednej, či druhej strane. Jeho dielo 
dáva za pravdu jedným .i druhým, pokiaľ majú ovšem na zreteli pokrok v hudbe. Možno 
toto zdanlivé kompromisníctvo považovať za nedostatok charakteru? Nebolo by väčšieho 
omylu. Tceby sme takto uvažovali. Každé Sostakovičovo dielo je napísané úpr.imne a s ma
ximálnou k once:ntrolXI:nosfou tvorivých síl. hod nie všade sa prej::wuje .rovndká intenzita. 
Z t.ohto zdanlivého .rozp01r..~: vo využívaní prvkov pJ·amení zásada, že niet same·spasiteľné
ho a univerzálneho receptu v umení. Umelec musí sám z najvmítornejš.ieho· umeleckého 
presvedf5enia určiť výrazové, formá~ne a .tf:'chnická prostr iedky svojho umeleckého j azyka. 
V tom ]e jeho oeľkosť, do <Ňeej miery dokáže odhadnúť ich individuálnu únosno·sť. 

1\ko sa vyvíjal šostakovič, kým dospel k výrazu a spôsobu. ktorý j e syntézou spome
nutých protikladných spôsobov vyjadrenia ? Jeho nástup do kompozičnej oblasti bol m i
moriadne úspešný. I . symfóniu z r . 1926 diriguje mimo iného Tosc.:;nini v New Yorku. 
Symfónia odráža šostakorvičove skúsenosti z 1/conzervatoriálneho št údia. A!e už v tomto 
období sa mladý skladateľ stretáva s progresíunymi tendenciami, ktoré predstavuj e sku
pina mladýGh skladateľov oddaných a propagujúcich súčasnú zárpadoeurópsku hudbu. 
V mladej republike sa tiet o· avm>tgardné tendencie zdravo rozmáhajú vo všetkých ume
leckých oblastiach, či je to expres.ionistiC'ké a kubistické maliarstvo, biomechanické d ivad 
lo, futuristické a expresionistické ~nahy v poézii Majakovského a Bloka. alebo nové smery 
v architektúr e, ako ich rprezentuje v Mosk-ve Le Co rbusier a Tatlin. Nadšenci pre súčasnú 
hudbu sa organizujú v Asociácii p.re súčasnú hudbu ( ASM). šostakovič .ovšem nie je po
stavený pred jednoznačné stanovisko. Ako protiklad k ASM sa totiž vyt·vára O•rganizácia 
združujúca prívržen co.v tzv. •pro!etkultovskej huclby (RAPM) . Za svoj základ si berri re
vo~uônú pieseň, ktorú považujú za jedimý zák lad kompozičnej tvo•rby. šostdkovič zja,vne 
inklinuj e k programu "sovremennikov" nechce však zostať pasívny ani k revolučným 
tendenciám RAPM; :revolučné ideály sú mu drahé a blízke. Z tejto dilemy sa r odí šosta
kovičova Il. a III. symfónia, obe ;predstavujú syntézu asmovských vyjadrovacích pno
str iedkov .s citácic:mi revolučných melódií. šostakovič si sám uvedomoval mechaničnosf 
tejto syn tézy, ďalší kompozičný vývoi usmerňuje preto l íniu avantgardnych snáh ASM. 
K ontakt s touto organizáciou je pre Sostakoviča významný aj v tom, že sa oboznamuje 
s tvorbou po>predných západoeurópskych sklad~eľov. Bergov Vojcek je priamym inšpi
ratívnym zdrojom ku k oncepcii Katar íny l zmajlovovej. .Teho sloh sa začína kry§taUzovať, 
K~avímy k oncert a opera Nos sú dominantou tohto obdobia - zukončeného o:perou Ka
tarína lzmajlovna a IV. symfóniou. Toto zakončenie sa však nedeje pTynule, jeho príčinou 
boli udalosti, ktoré mali mocný ~plyv na rozvoj hudby v SSSR. Prvé prejavy sú určené 
uznesením strany o likvidácii doterajších dvoch organizácií ASM a RAPM a vytvorením 
jednej platform y. Na j ednej strane t o malo význam. pretože sa zmiernili silnejúce proti
rečenia medzi týmito organizáciami, zároveň sa ale zamedzil s(ubne sa .rozvíjajúci prie
stor pre vzájomné d iskusie a k r itiky. Centralizo.vanosť mala za následok rozmáhanie sa ob
jekt ivizujúcich súdov a hodnotení, ktoré .nadobúdali všeobecne platný charakter . Bolo 
tragédiou pre šostakoviča a pre j eho polkrokovo orientovaných súčasníkov, že tiet o- súdy 
vychádzali zo simplifikujúceho rapmovského stanoviska. Svoj terč nachádzajú v šostako
vičovej .,,Katerine". Opera, ktorá slávila úspech doma i za hranicami, je na administratí-v 
ny zákrok (článok v Pravde Zmätok miesto hudby) stiahnutá zo scény. Podobný osud 
stíha aj jeho balety. šost.akovič, .aj keď sa cít i na chvíru dezor ientovaný (svoju IV. sym
f oniu nedovolí uviesť) , priznáva svoje "omyly", spočívajúce v neaktuáLno·sti. re.pMe 
povedané nes,počívajúce v .monumentá!nej oslavnosti. a tým prislúchaj úce kompozičné 
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prost riedky. Jeho V. symfónia má byť tvorivou odpoveďou, svojou zjed:nodušeno.sťou a 
prehiadno>Sťou. Casto sa uvádza ako príklad Sostakovil:ovho socialistického rreatízmu . 
Autor sooje myslenie všaJc tak jednoducho nesko-rigova! - j eho Vl. symfónia opäť stavia 
clo pomykova t ých, 'ktorí videli j ediný možný spôsob huáobného stvárnenia v jednodu
chosti V. symfónie. Už tu sa v šaJc ~rejavuje Sostako.vičo·va črta uvedomenia si neustáleho 
zdokonatovania a poctivosti v umeleckej t vorbe_ A.Tc aj niektoré jeh o články sa zdajú !Jyť 
prej av()nt kompromisu, prispôsobernia sa danej požiadavke, jeho dielo hovorí ináč - Sa.s
takovič ·vidí. že musí ,pokračovať v zarp!Xat ej ceste hladania. Tu sa prej avuje pr>oaha, ktorú 
určo•vala jeho príslušnosť k .po.kroko.vým smerom v mladosti. Jeho VII. symfónia nie je 
t>ýz·namná len okotnosťami, za akýc h vznikla, ale je p1·ej cwr>m f ormovej vyváženosti u zvu
kovej 'koncent rovanosti. šostakooič tu reprezentuje pravý spôsob umeleckej formy vlas
tenectva a zaangažovanosti - príznaČiné j e, že pr i stvárrnaní vychádza z vlastných ref
lexií, z vlastného postoja a názo,r.u na umeleckú :poctivosť. Preto sa j eho VIII . .symf ónia 
z r. 1943 a IX. z .r. 1945 nestotožňujú s dobovými zoschematizovarnými káno.ntr}:i a nor ma
mi pre umenie. šostakovič umelecký zápas dostáva ďalšiu ranu v podOibe Zdanovo·oho 
vystúpenia v r. 1948 s požiadavkou socialisticlcého realizmu, vu!gárJle l>Onímaného, za
sahujúceho od mietavým šľahom všetko: čo sa nezmestilo do jeho k onzerva:tí-vneho, do 
mónulos.t.i obráteného •vkusu. Kritika ,postihuj e Šr>stak.ovíčove posledné d·ve symfónie, ba 
aj v siedmej sa lúadali :prvky formalizmu. Ohováračské tendencie postihujú šostakoviča 
nielen ako skladatera. ale aj existenčne - pozbavujú ho riadtterstva :na konzerv atór-iu. 
šostako~ič j e zdrvený. Jeho .poctivé a úprimné snahy o vec socializmu boli zdegrado

vané ·na rzaj•nížšiu ,m ie,ru, j eho umelecký boj bol ohrozený. Môže šostakovič ·v t ejt.o dusnej 
atmosf ére protestovať? J edin.ým z možných protestov by bolo odmlčanie sa. Tohto ·však 
n.že je schopný, cíti práve teraz nutnosť tvoriť. Hoci navonok pri jíma sebakritiku a usk u
točňuje úst upok falošnému kánonu vo forme oratória Pieseň o lesoch a kantáty Nad na
-~ ou vlasťou slnko svieti. vie a cít i, že to nemôže byť potvrdenie a východisko j eho ďa!šej 
t v&by. Zjednod uší.! sa, ale nebo{a to čmnosť mechanická, nechce touto jednoduchosťou 
nast olovaf program. Husio•vý koncert. 24. prelrídií a f úg a X. symfónia sú znova potvrde
ním šo.stakovičovej snahy vyhnúť sa akýmkclvek strnulým, mŕ.t.vym šablónam, lebo cíti, 
že pre ďalší, skutočne umeledký rozvoj soviets'kej hudby by t o bol umŕtvujúcí proces. 

N ie j e bez divu, že X. symfónia podl ieha ~ritike a obvineniu z f ormaUzmu, p•ráve preto, 
že porušovala predstavy o normách a kánonoch. ktorými sa mal šostako.vič. počnúc Pies
ňou o lesoch, spráoať. Symfónia j e umeleckou r eakciou (·podobne ako V.) rza krízové mo
menty, do ktorých ho zahnali necitlivé administ.ratí"Dne neodborné zás.ahy. X. symfónia 
je odzrkadlením pocit ov osamelého člo,veka - tu j e najbUžšie Mahle.rovej koncepcií tra 
gizmu. Je po·tvrden ím šostakovičo·vej až f anuiickej snahy nevzdať sa svojich umel-eckých 
predstáv a koncepcie - táto snaha je, pri uvedomení si ojedinelosti t akéhot o počírnlltlia, 
hodna úcty. 

XI. a XII. symfónia už vzniká v období uvoľneného napätia v ~ultúrrnej situácii, (počí
najúc XX. sjazdom K SSS a po.tvrdiac sa konkrétne v oblasti hudby uznesením z r . 1958 
o náprave chýb ždanovizmu). V celej svojej tv?rbe bol šosta~ovič zástancom a bojov
níkom za up!atňovanie socialistických ideí. V tomt o bol zrastený so svojou vlasťou. V po
sled.ných symfóniách j e, zdá sa. jednoznaônc preukázaná vernosť revolučným ideám. Zdalo 
by sa, že tým bol vyriešený ceLkový pohľad .na šostakoviča. Avš':ik prejav ob.čiansko-mo·
rálneJ zaangažovanosti ho rneopúšfa &u v st arších rokoch, ba sa prehlbuje. Súvisí to s je
ho vstupr>m d o strany v r. 1962, keď šostakovič nechó.pe svoju stranícku príslušnosť pa
sívne, ale je mu príležitosťou pre z~b\šený >nárolc na dôsledné požadooame toho, čo sa mu 
nevidí dostatočne ,p.rebojo•vané. Jeho najnovšie diela, Poprava Ste:nku Razina a X lii. sym
fónia. sú preto nie náhodou výsledkom spo-lupráce s JevtušenJcovými t ex.tami, ale sú vý
razom naliehavého umeleckého apelu šostakoviča na níektc.ré nezdr avé črty v sovietskej 
spoločnosti. Takýto postoj občianstky zaangažovaného tvvrcu pooažuje za zmyseT: a w · 
v innost' umelca. A je mo:iJno príznačné - azda vďa.ka úprimnosti a otvorenosti, ale takým 
!Jol šostakcn;ič vždy - že sa tieto díe.la stretá·vajú s 0;pat:rníckym postojom niektorých či
niteľov. Tak .napr. okolo " Popravy" bolo mnoho virvaru a Xlll . symfónia bola po pár 
reprízach st-iahnutá z pódia a jej uvedenie v zahraničí je zatiaľ otázne - ~oukazovalo 
sa na nečistoty v t exte . .. Cas ukáže, ako sa udalostí vyvinú, či spo,známe posledné .~osta
'k:ovíčove diela. L ebo ich .poz.nan.ie a uvedomenie umožní komplexný pohľad na toht.o umel
sa, poznamenaného azda príliš .peripetiami tohto storočirt, v hudobn()nt dediôstve kto rého 
už teraz nepochylme zastáva významné miesto. Preto je možné (a je t o nakoniec nutné ) 
polemizovať s niekt&ými šostakov.ičovýmí dielami a názormi, možno s nimi nesúhlasiť, 
ale nemoSno ich o·bísť a nerešpektovať. Doteraj šie osudy Š()stcvlcovičových diel o tom do
statočne presvedčujú. 

Ľubomír Chalupka 
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ŠOSTAKOVIČ O HUDBE 
U nás sa vera hovorí a vedú sa spory o národnosti v hudbe. Niekedy sa tvrdi, že ná

rodná je len tá hudba, v ktorej sú skutočné motívy ludových piesní : ruskä hudba vraj 
vyžaduje používať len ruské ľudové motívy, ukrajinská hudba - ukrajinské atď. Ja mám 
na vec iný názor. Je nesporné, že je potrebné v skladbách využívať ľudové piesne, ale 
využívať ich nie v citátoch, ale tvorivým spôsobom. Skúsenosť z minulosti nám dáva ne
málo krásnych príkladov. V španielskych ouvertúra ch Glinkových, 11. a IV. symiónii a 
"Talianskom capricciu" čajkovského, v operách Rimskeho~Korsakova znie množstvo ru_ 
dových melódií. To dodáva krásu uvedeným dielam· Avšak národnými sa nestali len 
preto, že v nich skladatelia hojne využili folkloristického materiálu. Predovšetkým -
a to je hlavné - ľudová pieseň vo všet kých týchto skladbách z;nle dynamicky, celou 
svojou podstatou preniká do hudobného tkaniva. Národnosť, to nie je len zdarne zvolený 
folkloris tický citát alebo spojenie citátov, ako to možno pozorovať v mnohých skladbách. 
Národnosť sa prejavuje i vo voľbe intonácií i v prostriedkoch rozvoja diela, i v stavbe, 
polyfónii a inštrumentácii. Konečne najvyšším m eradlom národnosti je híbka a význam 
idey, ktorá ovšem musí byť vyjadrená dokonalou umeleckou formou. Sú známe príklady, 
keď skladateľ používa ľudovú pieseň, ale skladba pri tom vôbec nie je národná. Mnoho 
podobných príkladov nájdeme v diele Stravinského. Vynímam však "Petrušku", Túto 
partitúru nemôžeme brať za príklad "protinárodnej hudby", ako sa niekedy o nej hovorí. 

Je treba dokazoyaf, že hudobná tvorba nie je ľahká zábava, ale velmi vážna, ťa'lká 
práca? Poznám skladateľov, ktor í píšu ľahko, rýchlo a málo sa n ad svojou prácou za
mýšľajú; ich diela sú potom v dôsledku t oho nedostatočné prepracované. Mám dojem, 
že skutočný umelec sa musí stavať ku svoj ej práci asketicky, bez pripustenia akejkoľ

vek ľahkomyselnosti alebo bezmyšlienkovitého prakticízmu. 
Myslím, že originalitu v hudobnej tvorbe je treba chápať široko. Osvojenie si jed

notlivých prostriedkov vynikajúcich skladateľov minulosti zďaleka neznamená opiso
vanie stránok alebo taktov zo známych diel. J e treba hlboko premyslieť technológiu ich 
tvorby, pochopiť ju, ale potom využiť k svojim zämerom niektorý prostriedok prispô
sobený alebo - ešte lepšie - rozpracovaný v zhode s vlastným tvorivým zámerom. 

Niekedy sa ma pýtajú na môj vzťah k vlastným dielam, zvlášť k symfonickým· Oby
čajne na to odpovedám starým r uským príslovím: hoci je dieťa aj krivé, otcovi a matke 
je milé. Vidíš v svojom diele mnoho nedostatkov a i napriek tomu ho miluješ. Ak ne~ 
budeš milovať svoju vlastnú prácu (to nevylučuje kritický postoj k nej), ak sa budeš 
ľahostajne stavať k výsledkom svojej práce, nič z nej nebude. Preto neskrývam, že tak
mer ku všetkým svojím dielam sa staviam vcelku kladne, hoci viem o ich nedostatkoch, 
niekedy veľmi významných a vážných. Skladater, ktorý prestáva vidieť vo svojom diele 

L. Nono, D. šostakoYič a T. Chrennikov na besede vo Svifze sov. skladateľov 
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nedostatky, zaostáva vo svojom vývoji, prešľapuje na mieste. Gotheho sa raz pýtali, 
ktoré svoje dielo považuje za naj lepšie. On odpovedal: "Také dielo som ešte nenapísal" . 
Veľmi s právna a prekvapivo múd·ra odpoveď. Ak skladateľ označí niektoré zo svo
j ich diel najlepšie zo všetkých, ktoré napísal, potom už nemôže písať. Samoľúbosť nemá 
nič spoločného s láskou k vlastnej tvorbe, tak ako prílišné sebavedomie nemá nič spo· 
!očného s dôverou vo vlastné sily, bez ktorých sa nič n epodarí. Preto sa učíme, aby 
s me, až pristúpime k tvorivej práci, boli plne pripravení a aby sme cítili pevnú vieru 
v svoje možnosti. 

Ja osobne stotožňujem programovosť a absahovosť. Bez určitej ideovej náplne n e
môže byť hudba hodnotná, živá a krásna. (Hovorím o hudbe a nie o ľahostajnej zvuko
maľbe). A obsahom hudby nie je len podrobne rozobraný námet, ale i vyjadrovaná my
š lienka alebo súbor myšlienok. I t en najbohatší námet, naznačený slovami, avšak pa
trtčne nevyjadrený hudobnými obrazmi nemá pre poslucháčov cenu. 

A čo je potom "hudbou neprogramovou"? Ja osobne stotožňujem neprogramovú hudbu 
s hudbou suchou, n evýraznou, skladanou čiste logicky na po<lklatle určitých, vopred 
stanovených schém. Také sú napr. mnohé diela Maxa Regera. Neprogramové a neob· 
sažné sú podľa môjho názoru rôzne "rozprávky", "potôčky", "kolovrátky", a im podobné 
r emeselné výrobky rôznych Raffov, Popperov, Lachnerov. Neh(}vorím už o takých sklad_ 
bách akou je M(}solovov "Závod", v ktorej hudobnú myšlienku nahradzuje vonkajší 
popis. 

Skladateľ symfónie, kvar teta alebo sonáty nemusí ohlasovať ich program, musí ho 
však mať ako ideový podklad s vojho diela. Považujem za veľmi nesprávnu metódu, podla 
ktorej skladater vytvori najprv hudbu a až potom "poznáva" jej obsah pomocou kritikov 
a vykladačov svoj ej tvorby. U mňa osobne, ako u mnohých iných skladateľov inštru
m entálnej hudby predchádza vždy tvorbe diela programová myšlienka. Tak napr. keď 
som skladal svoje prvé sláčikové kvarteto, snažil som sa v ňom podať obrazy svojho 
de tstva a trochu prirodzenej svetlej nálady. Konkrétnejší, temer predmetný bol pro
gram mojej siedmej symfónie·. Zpočiatku som chcel každú jej časť dokonca označiť pri
s lušným názvom (1. časť "Vojna:", 2. časť "Spomienky'', 3. časť "Rodné lány", 4. časť 
"Víťazstvo"). Avšak i keď som tieto podtitulky nenapísal, nezmen.šu je to· poslucháčom 

pochopiť dosť presne môj prorgam, zvlášť v prvej časti. 

Pri komponovaní programovej hudby s uvedenS-nl námetom sa vyskytne čast() otázka, 
či možno použiť čiste názorné hudobné prostriedky. Je naprosto jasné, že skladateľ, 
ktorý zneužíva znázorňovanie takých javov ako je napr. hluk strojov, rachot streľby, 

spev vtákov a pod., môže dospieť k nezahalenému nat uralizmu, ktorý nem á s r ealistickou 
programovosťou nič spoločného. Nemožno však zároveň úplne odmietať možnosti a nut
nos ti použitia prostriedkov h udobného znázorňovania, ak si to vyžaduje dané programo
vé dielo. šumot lesa v "Kiteži" Rimského- Korsakova i spev vtákov v jeho "Snehulien
ke", rovnako ako hukot mora v čajkovského "Búrke" a mnohé iné príklady svedčia 

o tom, že hudobné znázornenie nie je v zásade ničím nedovoleným a nebezpečn5·m. Ide 
t u predovšetkým, o to, aby sme dokázali vycítiť správne hranice a podriadili názornú 
zložku požiadavkám vyššej umeleckej pravdy. Je t r eba, aby sa u nás vyvíjali r ôzne dru
hy programovosti a vzťah()v k n ámetu, zvolenému skladateľom, vhodné k jeho tvorivej 
individualite. Sú možné a nutné diela s konkrétnym slovne vyjadreným námetom in
~pirovaným životnými obrazmi našej doby. Môžeme a mali by sme mať však symf ónie, 
kvartetá, sonáty a inštrumentálne koncerty, ktorých myš lienka vyjadruje všeobecnejší, 
f ilozofický charakt er, a ktorá zároveň odráža súčasný sovietsky život. Rozhodne ne 
správnym by bol názor, že ak n emá hudba konkrétny nämetový názov, nie je obsažná a 
súčasná. 
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Medzinárodná anketa 

l. čo znamená hudba pre dnešného človeka ? čo je vlastne hudba? 
Zábava, výchova morálna kategória, spôsob sebavyjadrovania, vý
raz alebo zobrazenie citov, etc? 

2. čo očakávate podľa Vášho názoru od súčasnej hudby? Je dnešný 
poslucháč vôbec hudobne homogénny alebo jestvuje len m nožstvo 
záujmov, očakávani, vkusu a názorov? Jestvuje nejaké pojitko ale
bo niečo, čo spája dnešného človeka s hudbou ? 

3. O čo sa usiluje ale.bo má usilovať dnešný skladateľ vo vzťahu 
k dnešnému poslucháčovi ? 

JÁN KLUSÁK 
l . Kdo je ovšem dnešní človek? To jsem také já, a p i'ece vím, že pro vetšinu dnešnich lidi 

neznamená hudba to, co pro mne, totiž pro n e zname ná mnoho zase jiná hudba, ta Gottova 
a Matuškova, ale ta se mne Iíbi také a mohu s klidem i'íci, že tolik, co pro ne, zname ná ta 
hudba pro me t aké, to jest : ani oni (ti druzi dnešnl lldé) ani já na n í nelp ím celým svým 
životom, zato já n a té své hudbi! celým životom lpim, a tato má hudba je ovšem vetšini! lid· 
stva lhostejná. Nemohn asi posoudit, čim je umení pro ty, jimž neni vášnl. 

Co je vlastn il hudba? Zábava? }iste také, nebo silneji: rozkoš. Ale mál okdo má pro to pocho· 
pení, lidé asi radi! jl koui'i, pijí ne bo milují. Výchova, morá lni kategorie? To jsou silná slova, 
ale neco na n ich je, vždyť e xistu je h udba s kata.rzi i hudba jako zi'lzování rádu mezi človi!kem 
a časem. To, co se nekdy podafl v hudbe vyjádi'it, vyslovuje se i za ty, ktefi tu hudbu budou 
poslouchat ), a ti se tím prý o člšťují. Ale kolik lidi vám tohle potvrdí? Bojím se, že vetlline 
je u mení lhoste jn li, a to l takzvaným konsumentlim umenl, a že je jim Ihostejné všechno 
umeni, nejen dnešnf, ale i to staré, o kterém konsumenti tvrdi, že je mají r ádi. Zpiisob, jakým 
vetšina Iidf na umi!ní reaguje, vzbuzujo obavu , že jde o nedorozumení, že lidi k umeni ne
pi'itahuje pote šeni z neho samého, al e mimou mélecké okoln osti r ázu p revážne společenského. 
Pominou·li tyto okolnosti, kousume nti r ázem pi'estanou konsumovat. Snad proto dnešul kon· 
sumentská krize. 

2. Proto si také mysllm, že dnešni prúmi!r ný posluchač čeká od současné hudby mimoumeleckou 
sensaci, které se mu nedostává. Dnešuf publikum neni homogennf, nýbrž diferen cované, a jeho 
jediné pojftko je asi práve to očekávánl mimoumelecké se nsace ; to je videt z toho, jak 
spontánne a s jakou radostí jsou šli'eny společenské drb'y o umelcích, kdežto o d obrých 
d í l e c h se témiíl' n emluvi. Zdá se mi, že dnešniho človeka s hudbou n espájí nic, že dnešní 
človčk by miH spiš toužit po tichu , místo toho se však opá ji pisničkovou drogou z tranzis toru. 

3. To opravdu nevím. A nikdy jsem to nevédiíl. 

LADISLAV KUPKOVIČ 
l. Pravd epodobne vše tko spolu; často <šak aj nič z toho. 

2. Bohvie, 

3. Nemá sa usilovať o nič. Má komponovať čo chce a čomu ver i. Ak to, čo s tvorí, nebude pribi· 
bé, poslucháč ho vyhľadá sám. 
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VÁCLAV HOLZKNEHT 
Hudba byla, jest a asi zostane r iizná : t vorí ji riizní lidé a pfljimaji je rovnež riizní lidé, t. j. 

lidé odlišne uzpiisobenf, s odlišnými názory a potrebami. Proto mela a má hudba promenlivý 
charakter, mllže být ušlechtilá l neušlechtllá, miiže být umiíleckým dflem i spotfebnfm zbo! fm 
pro jednu s ezónu. Vyplývá to z pestrosti života a z rozmanitosti jeho forem. Chtft tuto mnobost 
uniformovat by n e bylo správné a nepovedia by se to. 

Skladatelé by melí usilova! o poctivost práce a mi!li by vkládat do svých kompozic maximum 
své tvilrcí poteuce ať jde o symfonii nebo o písničku. Miíli by si být vedomi, že kompozičnim 
talentem dostali do rukou dôležitý prostfedek pôsobnosti na lidskou psychu a mell by proto 
pomáha! svou tvorbou, aby svi!t byť o neco lepší. 

PAVEL BLATNÝ 
Na vývoj s oudobé hudby a je ji vztah k posluchači mám tolik rozdllných názorú, že kdybyc h 

se pokusil je n jeden zachytil rozvést do všecb ddsledkll - byl by lŽí. Shrnout pak vš echno -
na to nemám čas a čtenáf trpellvost, Avšak i ll. této odpovedi je ni!co typického pro stav sou
dobé hudby. 

v' ANDREJ OČENÁŠ 
Pre d rokom 1918 " náš človek" alebo " dnešný človek" znamenalo obsahove celkom niečo Iné

ho, ako ked' toto pomenovanie a . označenie použijem dnes . Malo svoj význam sociálny a vtedy 
a j n acionálny. Ale je a bol tu ešte Iný rozmer, a ním je rozhodujúci znak kvality tzv. spolo
i!enského zatriedenia. Ak pos tavím u nás v r . 1960-1970 človeka do s tredobodu pozornosti, 
zas môžem uňho konštatovať aj sociálne a nacionálne znaky, lenže " dnešný človek" sa najty
pickejšie charakterizuje najmä výraznými znakmi kvality spoločenského vývoja a jeho vzťahov. 

Aby sme n človeka mohli objaviť všetky dobové .vlastnosti, aby sme dobre odhadli jeho a jemu 
vlastný rozmer, musíme vidie( našich rudi " dnešnej doby" v ich vlastnom his torickom vývoji. 
A to človeka konkrétneho, tej spoločenskej kvality, akú dosiahol vývojom a v akej sa momentálne 
nachádza. Aj slovenský človek mal svoj historický vývoj a mal aj svojo rozvíjajúcu sa kvalitu 
spoločenského zatleredeoia. Inú za prvej republiky, a celkom odlišnú od oslobodenia. 

K v a l i t a spoločenského vývinu sa netvorí rovnomerne vo všetkých spoločenských vrstvách, 
ba nebýva ani pravidelne vzostupná. Podlieha vývojovým činltefom spoločnosti a jej c harakteru, 
pričom činitele pôsobia tak , že kvalita spoločenského vývinu mô:iie retardovať alebo diminnovaf. 
Výkyvy vývoja sú známe a možno ich výrazne konštatovať najmä na európskej pôde. Hudobnosť 
ako stupeň kvality spoločenského vývoja tiež podlieha týmto zákonitostiam. 

Preto dnes nemoi!oo ntijsť u niverzlllnu mieru na ktorýkofvek jav v oblasti duchovna európ
skych n árodov. A ak b'y sa o to niekto silou-mocou usiloval, v ktore jkofvek kategórii ich p sychi
ky, bolo by to snaJen ie nereálne a pri vyslovovaní uzáverov ( čim .by sa chcelo dosiahnu( 
k ategori;mvanie platnosti javu) aj úsilie neuslmtočniteJné. A každä t e6rla, ktorá by s touto 
skutočnosťou nerátala, by bola vefml povrchná a pri zavádzani do života by musela počltaf s ur-
čitým rizikom. . 

Aj hudba ako prejav ducha človeka, ako pre jav národného, približne vývojom zjednoteného 
celku, závisi od všetkých podmienok, ktoré s ni m v celej näväznosti historicky pôsobili. . 
č o z n a m e n ä h u d b a p r e d n e l n é h o i! l o v e k a 7 Ak máme vykonštruovať aspoň 

pribliiloú odpoved' oa daný zámer, ale najmä pre zorientovanie sa v húšťave hudobných prob; 
lémov v domtic ich podmienkach, treba skúmať vývojové dôsle dky, ktoré boli " osudove zavesené 
na nb samých a z ktorých sa hudobnosť u nás len rodila a či l en iliivorila. 

V pos lednom storoČí sme nemali rovnomernú a kompaktnú krivku kvality vý voja. Tá nakrá tko 
(obra zne povedané) prudko vzplanula a pozvofn a a skoro celkom dlho umierala. A len vd'aka 
silnej, osobitej húževnatosti i kvalit nášho duchovna zachovalo sa aspoň osobnostné n árodné 
podhubie , ktoré potom v nových , his torických lepšieh a prajoejších p odmienkach srubne zvege
tovalo. A hudba s nim. 

Kým literatúra, svojsky formovaná ~sahom na národ zacielenä , nadväzovala na dosť roz
s iahlu kvalitnú základňu, v tom istom ~se u nás nemala hudba nič, na čo by mohla nadviazať. 
To že so vzrastom národa a jeho duchovných statkov musela zvege tovaf aj hudba, netreba dne s 
ni~omu dokazova(. Je j vzrast bol úmerný vzrastu ostatných hodnôt, a l e s tým oddiferencovanlm, 
:i;e tento rast pod!Íehal zákonu vývoja. Nemohol "vyhúknuť", aby n ebol neduživým kýpfom. Jej 
výživnosť závisela od miazgy, ktorou žil celý ná rod. Prekrmovaoie i podvýživa sú znaky choro
boplodné. Aj v hudbe národa. Hodnota hudby (hudobného obsahu) pre život človeka je hist oric
ky potvrdená! Jej užitoč nosť tiež! Užitočnosť hudby pre dneliného i!loveka je t iež n epopierateJ
oá , i ked' t á to užitočnosť silou svojho vyžarovania má množstvo nepreskúmaných postihov rôz-
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nej intenzity podla toho, v a k e l k v a l it e sa do spoločnosti rudi vstrebäva a na a k ú kva· 
Utu ľudského v n e m u pôsobi. Miera a kvalita v nim a v o s t i Judi je teda d'alšim hlavný m 
čioitefom, c ez k torý hudba viac či menej p ôsobí. 

K v a l it a o b s a h u h u d b y a k v a l i t a v o 1 m a v o s t i r u d i vytvára spolu kvalitu 
výsledného pôsobenia. Ak má hudba pôsobiť aj na dnešného človeka, najmä na n ášho človeka tak, 
a by preiího niečo zname nala, treba v spoločnosti podmieniť kvalitný vznik všetkých člniteJov, 

ktoré by priali takémuto procesu. Musíme d'a lej odpovedať na otázku, či dnešný človek potre · 
buje. aby mu táto h udobná hodnota d ucha bola k dispozicii a či sa bez n ej oa ceste náročného 
svojho vývoja zaoblde7! Doterajš i h armonický vývo j človeka ju podmieňoval. Zachová sa oad'alej 
harmonický vývoj človeka aj vte dy, ak sa 1Jw. tejto vlastnosti n edostane? 

Predpokladám, že dnešn ý človek má k lf1lpozícil dosta tok kvalitnej hudby. Vieme, že má a j 
zfikladné predpoklady pre hudobný vnem, b a že máme a j istú kvalito nri!ltej vnimavosti. A ak 
potrebuje hudbu, nuž kedy, preč o a v akom Intervale opakovania a trvan ia? 

Z ce lého diania, ktoré je okolo n ás, vieme, že sme n a tofko obklopeol hudbou, že akosi zdô
vodňujeme, prečo ju v zásade počúvame, aj to, kedy ju počúvame. Okolnosti nás donucujú, že 
si už u vedomujeme aj je j n emierne a nadmierne použivaole. A nemiernosť je stav nezdravý, l ebo 
vyvoláva únavu a presýtenie. A tá to únava potom cloní ba až p rehradzuje p r iestor medzi hudbou 
a človekom, v ktor om by mal vznikať z hudby účelný a úmerný osoh. A v jeho dôsledku by sa 
potom vytvoril emocionálny zážitok. 

Ak si vš imneme svet okolo ná s , skutočnosť je taká, že človek sa n a každom mieste oasycuje 
hudbou. Chybou je, že sme s a z at i ar ne z mohli k činu (aby sa vytvorila s ituácia) , ktorý 
by túto nadmeroos( zreguloval. Sme v určitom zmysle b ezmocní, n echránení proll nadmeroostl, 
ale na jmä proti nemiernos ti hudobných vnemov. Rádiá, t e levízory, tra nzis tory, gra mofóny a d al· 
šie " fóny" vytvárajú k hudbe často averziu, ba plodia až alergické stavy. Takto prehnaná servis
nos( je škodlivá aj p ri najvyšše j kvalite podávaného tovaru. Ked' sme toto poznali, vychádza 
prvá odpoved' takto: hudba je z a takejto s ituácie pre mnohých dnešných Judl drogou, ktorá 
v nedobrých a z a n e v h o d o ý c h s ú v i s l o s t í podáva nä vyvoláva už žlhl avku. Aoa ly· 
zujúci materiál pre a proti tu dävaf ne môžem pre jeho notorickú známosť. 

Ak sa nám p odari odstrá niť ne v h o d n li s ú v i s l o s t i, ktor é sú v súčasnosti v protlve 
človeka s hudbou , ver lm , že hudba sa môže stať a j pre dn ešného človeka tým, čim b ola preň 
v minulosti. A v minulostl bola hudba pre i!Ioveka len požehnanim. Prich á dzajúce hudobné -vne· 
my vytvárali taký dušený stav v človeku, ktorý sme nazývali očarujúcim a obšťastňujúcim bohat
stvom, vyhJadä vaným, mimoriadnym potešeoim, skvostom a ozdobou ducha, ba · až najsvätejšlm 
a najdokonalejším prostriedkom , ktorý sa používal - ak v olíme vhodné prirovnanie - až k spo
jitosti s bohom. Ak ostatné umenie znázorňovalo človeku len božstVá , t ak hudba k nlm mala 
pr ávo prlsť a ich aj pretvárať. A dnes je situticia taká, i!e sme naozaj podaktorí u ž skeptic i , lebo 
pochybujeme o tom, či hudba vie, a či ole hovoriť aspoň k človeku. Ak všetko umenie takú váhu 
n e malo, tak hudba ju mala a môže ju maf u rudi aj dnes. 

O tom, č o j e v l a s t n e hu d b a , dalo by sa priniesť vera úvah , dali by sa formovať učené, 
zrozumiteľné i me ne j dôležité vety. Psychológ by formuloval tento spoločenský jav z je mu 
bltzkych pozícU, sociológ odlišne ako teol 6g. Nie som ani jedno, ani druhé. 

Za otäzkou - ktorá bola na " výskumnom hárku" a znie velmi zvedavo: "čo je vl astne bud· 
ba?" - boli hned' uvedené odpovede, alebo aspojí našepkanie dajakých odpovedi, ako sú tieto: 
je hudba zá bava, výchova, morálna kategória, s pOsob sebavyjadrenla, výraz alebo zobrazenie 
citov, - mimoriadny stav duše, extá za, svet z iného sveta etc., etc .. . . Hu db a j e tým to 
v še t k ý m l Ba e~te omnoho viac!!! Ale l en v zmysle naj n á r o č n e l še j u š r a c h t l -
losti l 

Pre toho, kto ju tvorí, je procesom stvoriteľskej činnosti ducha. Je to vy p ä t i e, v !<torom 
sa skladatef, Interpre t n achádza v case, ked' s a postupne zmocňuje t oho oajdokonalejšleho, ked' 

. uchopl to, čo je na na jvyššom stupni osobitých , ale najmä osobaostoých " nadfudských" citových 
predsttiv o nekonei!ne j tú ž b e svojej a Iných. Pre všetkých iných , ktorf už t ent o proces ako 
"zhmotoeoosť" transponujú a zachytávajú v sebe ako citový efekt , je to prekvapujúco-udivujúce, 
ohromujúce zachyte nie nimi n epozn aného emocionálneho stavu. A to v takej nadcbýňajúcej sile 
a take j ušfachtilost i , akú sme do toho oka mžiku nezažili. Duchovnosť sa tak dostan e do vzru
šujúce j roviny, ktorá je n eopakovatefná. Tento stav preilitého zážitku z počntia a zažitie ume· 
l eckého diela s a ni k d y nestotožňuje so s tavom tvorivého zážitku autor a. Niekofkonásobne 
ho nemera teJne prevyšu je. Senzltlvn e emocionálne vrstvenie množstva zá žitkov postihuje pri 
dokonalom pre dve de ní diela a j samého auto-ra a uvád za ho do objaveného sveta. Po každom 
novom dokona lom predvedení sú vo výsle dnom zážitku nové ja vy. Dielo printiša a objavuje 
vždy nové a novšie zážitky. Ak o je to možné, že sa tak d eje vždy, vrátane autora, oa to n ie t 
vys:vetlltefne j miery. 

To, čo d'alej vyslovím, je tiež l e n silbjektlvny doha d. Kým autor tvorí , nemá ešte zachyte nú, 
pre výsle dné vzrušenie poznanú d o k on a l o sť celku. Kým tvorca neprekročil " Rubikon" tvo
rivej e xtázy, nemôže zmerať dôsle dky vlfazstva. Až ked' sa všetk ~;~ stane, čo sa dokonale ume-
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lecky stať malo, roztvorí sa nekonečno, r ozšfr i sa nemeraterno, pr ichá dzajú a splodia sa svety 
citov, nepoznané a do te j chvile necftené. To je hudba! 

Nebude na škodu, a k v súvislos ti s predchád:lóajúcim materiálom ešte a j ďalej na tomto 
mieste pouva7uje me o tom, čo skla dateľ zobrazuje v celom procese tvorenia. Co je to, a ktoré 

sli to žriedla tej prapodstaty, k toré eruptuj ú, že práve ony a Iné tvorivé akcie sú jadrom ume
le ckej prfčiny, po ktorej nastupuje zmodelovan ie, usmernenie kaž dého hudob~o-čiastk~vého 

materiálu do s tavu l<eď sa ul! sformovane použije a ko vyjadrovaci prostrie dok. Co Je to za ukon , 
akej je miery, l!e 'kým je proces tvorivý, neukončený, vynucuje Si je ho ukončenie? C~ hýb~ 
silou, ktorá sa v konečnom tvare mení v tvorivý jav? Je to v tvorivo umeleckom premiet nutt 
spôsob seb a z obr a z o v a n i a, alebo to má väčšie n ároky, niečo ovefa viac!? 

Aby som bol bližšie k nej akému názoru, tak odpoviem tal<to: putor môže sebazobrazovať; má 
však na to len vtedy pr ávo, ak toto s ebazobra zenie je schopné uniesť ná rok, ktorý má umelecké 
dielo splniť a dať ľudstvu jeho his torickým urnocnenlm v každom čase. Myslim, ž e len seba
zobrazovanie nepostačuje! Ak by si tvorca položil len t oto za cieľ , nedostal by sa z kruhu 
obmedzenosti, nedostal by s a ďalej z mier zakrpatenosti - v porovnani k miere vš efudske j. 
Možno pripustiť, že t vorivý priestor sebazobrazenia zahŕňa aj vlastnosť originality. Ale to je len 
Istá časť z priestoru, v ktorom manévru je geniálnosť diela . Autor má povinnosť nielen prekonať 
sám seba, ale a j zobrazovaternosťou má v dosiahnu te j dokonalos ti diela prekonať všetky oča
kávania . Prekonanie všetkých očakávane predstavitefných emocionálnych stavov, vrá tane svo
jich. A to v takej sile, aby moh li byť a boli novou, n epoznanou e móciou pre ľudstvo v každej 
historicke j epoche. Nezničiternosť, ne:~;aniknuteľnosť emócii (emocioná lnych stavov) je najcha
rakteris tickejšim vlastným z na kom hudby ako umenia. Akékoľvek kompromisníctvo s týmto 
nárokom tu nepi~ sa spečaťuje akosť hudobného umenia . P ravdivá neznlčiteľnosť a neza
uiknniefnosť emócií je jeho vlastnosťou. A tou sa um enie Uši od m e n i a c e i s a pozna tel nosti 
vedy. História umenia túto pravdu mnohokr át počas celé ho vývoja potvrdila a d'alšlmi faktami 
tak na našom, ako i na ďalšie)! kontinentoch sústavne potvrdzuj!!. 

Umenie dnešných rud i je vérkým otáznikom. Poznania, ktoré človek denno-denne získava, sú 
nieien poznávan ím novostí veci sveta ale bo človeka, ale aj o ňom sa mom. Získavanie nových 
p oznani vecí sveta okolo n á s, mimo iHoveka , čiže sveta mimo vla stného nášho a môjho ja, deje 
sa oveľa rýchle jšie, ako sa de je prenika nie do skrytých híbok nášh o osobného a osobitého 
vnútra. Táto diferencovanosť medzi " res" a " psyché " spôsobuje d'alej to, že sa človek v sebe 
utvára nerovnomerne vo vzťahu k svetu ako d a n e j i e d n o t e d u c h a a v e c (. A umenie 
je " vec sveta" tak okolo nás, ako a j ,,vec sveta" v nás. Umenie ako "vec sveta" okolo nás (res), 
so všetkým svojim vonkajším poznanfm aj vo všetkom odhaľovaní poznávania a poznaného, je 
kategóriou, ktorá podlleha z!ikonitostiam vedecky skúmaného a poznané ho vývoja a v pochopeni 
zá konitostí podlieha overa r ýchlejš iemu pohybu poznávania. 

Umenie ako súčasť skrytých h[bok osobného a j osobi tého nášho či môjho vnútra (psyché ) je 
stav, v ktorom poznanie a obnažovanie v š e tk ý ch z á hyb o v e m ó ci l sa deje nevyspy
tateľne a zatiaľ ani kyberne ticky nezistltelným spôsobom. 

Hudba ako umenie v c ele j závislosti svo jho jestvovania voči človeku žije zatiaľ v týchto 
uvedených podmienka ch a nemera tefných h odn otách v ob l a st i cit o v. A da romné je 
zatiaľ úsilie také ho umeleckého činn, ktor ý tieto skutočnosti zaznáva a nerešpektuje . Objasnlm 
to takto: Ak by skladateľ chcel byť na ú r ovni kyber netickej doby - doby kozmických letov, 
keď nukleárna sila vyvija energiu nepredstavi'leľnej ničlvosti a zákonitosti poznania (gnozeo· 
16gia) vo veciach sveta (res) okolo nás tak narástli, že hr ozive jestvujú spolu s človekom v jed
nom priestore, že keby sa uvofnili, s tá li by vlastne vražedne p roti človeku - a chcel za ka ždú 
ce nu už byť t am aj s vecami sve ta, ktorý je v ná s (psyché ), - čo je vecou osobného, osobite 
nevyspytatefného vnlit ra (oblasti c itov, a nie r ozumu) - spllsobil by takým umenfm obdobu 
vývoja ktor" už prebieha vo veciach ma teriálneho sveta. Spllsobil by ta kým umenfm to , že vo 
veciach oso~ných e rn ó ci 1 c it o v by prišlo k ich zániku, alebo aspoň k deformáciá m 
a dokallčeniu. A také umenie dnešný človek - ale myslfm, ani človek budúcnosti - nebude 
chcieť, dokiaľ bude mať vplyv na jeho utváranie. Naša spoločnosť si už teraz uve domu je aktuál
nosť tejto potreby. MysUm, že pr eto uvažuje me tak intenzivne už dnes o problé moch hudobného 
estetična, aby za jtra nebolo n eskoro. 

Ľudstvo už v dneš ne j epoche prišlo k poznaniu - a je na takej úrovni - že sa ll-ž nielen 
inštinktlvne bráni ale bráni sa už ve dome mnohým škodlivým silám, ktoré stvoril človek - ako 
zlo proti sebe. ·A 'v obla sti u menia (h udby ) bude rozumnejšie - a bude to aj prirodzené - ak 
poučený zamysli sa zodpovedne pri objavovaní tých síl, ktoré by mohli zničiť jeho samé ho v tom, 
v čom je človek človekom - v oblasti emócii citov. _ 

Hudba bola vždy pre človeka tým spločcnským javom a takou hodnotou kvalit je ho ducha, 
bola tým nmenim, čo zošľachťovalo charak ter ~oby a človeka aj vtedy, ked' sa jeho život zm~etal 
ešte v p~achu. A dúfam, že takou ostane a j vte dy, ked' sa život zdvihne k slnku. Lebo zivot 
a svet sa budú meniť, a l e c it zostane ľudský, lebo on je človekom samým. 
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DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ 

Poprava Stenku Razina 
op. 119 

Vznik: 1964 
Trvanie: cca 30 min. 
Premiéra: Moskva, 28. 12. 1964 

Osudy šostakovičových diel sú také za
u jímavé, ž~ by sa dala o nich napísať kni
ha, ktorá by mala všetky predpoklady stať 
ha bestsellerom. Spomeňme si len na vir
var ok olo jeho hudobnodramatických diel, 
mal okrem iného za násle dok odlo,ženie 
skladateľovej IV. symfónie do priečinka 
na jedno štvrťstoročie a dištancovanie sa 
šnstakoviča od t vorby v te jto oblasti na 
niekoľko desaťročí! Lež napísaniu takej 
knihy zatiaľ bráni skutočnosť, že všeličo 
okolo nej a iných diel je ešte stále za
h_alené rf!'ikom tajomstva. Napokon to pla
t r aj o Sostakovičových dieloch vzniknu
tých ani nie tak dávno: o XII I. s ymfónii -
do napís ania týchto r iadkov nebola pred
vedená v zahraničí - a tiež aj o Popr ave 
Stepana Razina (tak totiž znie presný pre_ 
klad názvu skladby, ktor á je východiskom 
tejto krátkej úvahy); okolo nej t iež kolo
vali najrozm anitejšie chýr y, ktorých pr av
divosť však zatiaľ nie je možné si overiť. 
Preto je lepšie podohné úvahy ponechať 
stranou a uprieť pozornosť na konkrétum 
diela - t ak ako ho prezentu je partit úra 
Popravy. Nasledovné riadky nechcú byť 
len jej púhym opisom, ale a j k rátkym za
myslenfm nad príčinami a zmyslom sme
rovania šostakovičovej kompozičnej čin
nosti v posledných rokoch. 

* * * 
Popr ava Stenku Razina pre basové sólo 

miešaný sbor a symfonick ý orchester s~ 
s kladá z troch dielo·v; druhý a t retí z nich 
s ú opäť členené t rojmo. ú vodný diel má 
f~nkciu r ozšír eného pr0lógu ; veľmi plas
tiCky - až filmovo - vykresľl.lje zhon 
v Moskve v deň popravy. Začína sa krát
~ým inštrul?entálnym vstupom (hrajú ho 
rba dychove nástroje - s prevahou ple
chov - a tymp ány, čím dost áva zvláštnu 
úde~n?sť~; j eho prvé štyri takty obsahujú 
m otivicke Jadro c eléh o oratór ia-kantáty. 

Potom sa rozvinie rozsiahly stroiicky čle
nený spev basového sóla, vystriedaný ob
čas sborovými vložkami - sbor na spôsob 
typick~ho ruského chorovodu opakuje naj -
ma rer:én: "S~enku Razir:a vezú!" Celý 
tento diel prebieha v ta!lecnom rytme so 
zdôraznením synkop - vyjadruje radosť 
cár a, bojarov i mestskej hávede, pľuvajú
cej na odsúdenca (harmonicky ide zväčša 
o dorickú stupnicu in d s častým zn ížením 
piateho stupňa a vybočenia do tóniny 
zmenšenej kvinty); končí sa krátkym pr e
chodným úsekom k strednému dielu -
tentoraz už bez tanečnej pulzácie. 

Basové sólo - testo - sa stáva pred
nášateľom rozsiahleho monológu pokore
ného Razina. P rebieha v pomalom tempe, 
t onálne je značne pohyblivé s diferenco
vaným inštrumentálnym sprievodom: dô
ležitú úlohu v ňom hrajú zostupné malé 
sekundy, dodávajúce mu vzlykavý charak
t er , vyvažovaný na šostakoviča pomerne 
veľkými intervalmi vo vokálnej .Iion:ke. Sbor 
opa~uje ~ajdôl ežitejšie Stenknve vety, čím 
cely Oť_ld1el dostáva výzor romantickej 
operneJ scény, plnej hork;ých múdrostí 
( napr .: ,,Ľudia, vždy pľujete na tých, čo 
vám dobro chcú"). Bezprostredne nast upu
je pianis simový druhý oddiel as mol pred
nášaný s borom za výrazného spoluÚčinko'
vania čel esty (hudobná ilustrácia textu 
hovoriaceho o zvoniacich zvončekoch) , vy
volávaj úci opäť asociáciu operného .iavi~ 
ka_ - za\'jf~avý aj tonálne-intonačnými 
pr1buznostam1 s podobnou scénou na konci 
pr vého obrazu p rológu Borisa Gouunova 
(až na t o, že Musorgskij používa durovú 
tóninu) , vystriedaný návratom (i tonál
nym) k tanečnému charakteru prvého die
lu ( t o je už tretí oddiel stredného dielu) ; 
tentok r át bas vyjadruje Stenkove pocity 
t ':ár ou k tvári t isícového zástupu: "Stojí 
vsetko vytrpieť bez slzy . . . (ak) skôr či 
neskôr vyrast ú hrozivé tváre tým, čo majú 
t vár e bez tvári .. . " (ide o skrát enú reprí
zu prvého dielu skladby - po hudobnej 
stránke). 

Tretí diel zobrazuje červené námestie 
v Mnsk ve po poprave. Jeho prvý diel (a 
m<_>l) najprv v rýchlom tempe strieda vý
kriky davu a orchestra, aby po ich spo
jení dal prednosť orchestrálnej gradácii. 
Druhý oddiel po sboruvej výzve - čo l'ud 
stojíš a neraduješ sa? Čiapky do ~etra a 
tancuj ! Ej !" - je groteskným dance ma
cabr_e, pred~ášaným pikolou, hobojkou, 
klar metom-piccolo a klarinetmi za sprie
vodu tamburíny na pozadí zádrže (Orgel
punktu) d-es-gis- a v sláčikoch. Oba od
diely (podobne ako druhý a tretí oddiel 
stre~néh<_>_~ielu) _sú krátke. Treti oddiel je 
rozsi~hleJSI, p r ebieha v pomalých tempách. 
Vracia sa tonálne k d mol a intonačne 
k stredném u úseku druhého dielu; roz-
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práva o pocitoch ľudí po skoncení údesn~
ho divadla: "Nämestle čosi pochopilO, na~ 
m est ie čiapky zložilo ... " (tent~ sb.oro~y 
ú sek sa konči údermi zvonov v CIS - pra
ve tak ako zvonia zvany v scéne zomiera
nia Bori,sa Godunova), no podstatnú časť 
v nej zaujíma vytvorenie umelecke j hy
perboly, akéhosi Mene-tekel . · .: v baso
vom sóle a potom i sbor e: Stenkova hla~a 
ešte žije, pod pohľadom jeho očí sa chv1e 
Monomacho·va čiapka na cárovej hlave a 
napokon "krute, neskrývajúc víťazstvo, 
nad cärom sa za.ch echoce". 

Krátka kóda orchesträlne ho pléna, zosil
ňovaná v jej prvých taktoch sborom, 
skladbu zakončuje. 

Na tomto mieste by bolo možné roz
písať sa o šostakovičovom architektonic
k om majstr ovst ve, o jeho spôsobe inštru
mentácie "širok ým štetcom" o t om, ako 
originálne rozvíja podnety M. P. Musorg
ského a G. Mahlera - ale bolo by to no
s ením vody do mora: o t om všetkom sa 
píše v množstve kníh a š~údií. Predsa. v_š~~ 
azda nebude od veci aspon zopár med1tacu. 

* * * 
To čo každému citlivému posluchäčovi 

Popr~vy Stenku Razii1a mu~í ~r~sť na um, 
j e predovšetkým uvedomenie Sl So.:;takovJ
čovej predestinácie k opernej tvorbe. Ten, 
kto pozná šostakovi~~ve _?Pe~y a j~ho ~}~I · 
symfóniu, musi to ctt1ť este mtenzl~neJSI_e. 
Koniec k,onco·v je známy šostakov1čov u-: 
m yse! napísať opernú t rilógiu o postavem 
ruskej ženy v rôznych fäzach spol~čen: 
ského vývoja. Ostal t orzom - "vdaka 
nezmyselnej redakčnej st~ti _Prav~y Zmä
tok namiesto hudby. V neJ uz dt1t Ždano
vovo pero s jeho skostnateným, do minu
losti obráteným vkusom. Po nespravodli 
vej kritike a uvedomení si s ituácie v ob
lasti kultúry rozhodol sa šostakovič veno
vať primárne "absolútne j" hudbe - i keď 
aj v nej neraz cítiť programové prvky. 
Tomuto predsavzatí~ osta.l vo svo}eJ. sy~
fonicke j a komorneJ tvoroe verny mekol
ko desaťročí - až do polovice 50-tych ro
kov keď sa vr átil opäť k programu (XI. a 
xn.' symfónia) , ba nes kôr i k t~xtu (XIII. 
symfónia, Poprava Stenku Razma) , uve
domujúc s i svoje poslunie. 

o aké poslanie ide?~_O nič via c, al_: an i 
o nič menej ako o obcJansky zaangazova
ného tvorcu, o tribúna , ktorý svojim d ie
lom bojuje za právo každého na humán
nosť, za spravod1ivé zaobchádzanie, z a 
úctu človeka k človeJ.:u. Nie náhodou sú 
obe diela s textom napisan é na verše J ev
genija Jevtušenka. A nie je ~ozhodu~úce, 
že básne XIII. symfónie hovor1a o poc1toch 
súčasného sovietskeho človeka s nejedným 
kritickým šľahom, a Poprava o udal.~sti 
historickej ; ide o podobenstvo ma]UC~ 
platnosť veľmi aktuálnu: paralela medz1 
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GIUŠEPPE VERDI: 

Don Carlos 

1 
Réžia: Kornel Hájek 
Dirigent: Boris Velat 
Scéna: Ján Hanák 
ŠD v Košiciach 

Pr áve sto rokov trvalo, k ým sa prvá 
zo š tyroch najzrelejšich opier G . . Ver
d iho Don Carlos po parížskej svetove.] pre 
miére v marci 1867 dostala pravdepodob~e 
po prvýkrát .v~b~c. {zatiaľ .!1-emäme. ~pra
vy o nejakeJ JeJ mscenäcn v KOŠICiach) 
na košickú opernú scénu· Stalo ~a tak :a 
hudobn e mimoriadnych okolnosti na za
ver XII. košickej hudobnej jari~ _keď n:e
dzi oboma premiér ami (4. a 6. _JUDa 19ti~) 
odznelo v Košiciach monumental~e Verdi
ho Requiem a predtým čarokrasne Mo
zartova Requiem. Košické . ~mdo?né ?be
censtvo prežívala v prvých JUnorvych ~noch 
skutočne historické chvíle v znamem ~e
smrteľnej hudby a v zamyslení nad vs:
ľudskými myšlienkami o láske a _ !1-ena
v!s ti, o občianskej s loboda a pohtlc~?m 
útlaku, o živote a smrti. I k~ _prem~:ry 
Dona Carlosa neboli zahrnute uo kosJc
kého hudobného festiva~u, p~edsa 1 tot~ 
náh odné časové stretnutie prtspelo k ozaJ 
slävnostnému vyvrch oleniu Košick e j hu-
dobnej jari 1967. _ . 
Tradičné r epertuárove VerdihO opery 

osudom Stenku Razina a inými boj?'vní~?Tii 
za pravdu a právo, tak isto odsud.enym~ 
s lživým odôvodnením, že sa "stav~h proti 
ľudu" (ako sa spieva v Poprave) Je upln~ 
zrejmá. A žiaľ, podobná je .paralel a medz~ 
r e akciou svedk ov Raz1noveJ smrti a mne 
h ých t ých, k t orí vedeli o likvidácii "zrad-
cov"... . ú , s touto úlohou skladateľa-tnb na su-
visí a j výber v)·razových p~ostried~~~, 
ktoré šostakovič používa· Uz dáv!le.:sle 
konštatoval Aaron Copland, že šostakovič 
je z moderných skladateľov najjednoduch_ 

majú na košick ej opernej scéne svoje do
movské právo už d:lvno. Pri niektorých 
inscenáciách týchto opier košický spevo
herný súbor sa snažil aj o priekopn!cku 
prácu aspoň v niektorom smere (drama
turgicky. reži jne) . Pri terajšóm insceno
vaní Dona Carlosa akoby sa celá invencia 
tvorcov tohto predstavenia vyčerpala od
vahou vôbe c zaradiť túto op eru do drama
turgického plänu (iste s perspektívami 
udržať ju čo najd lhšie n a repertoári) . P.e
žisér Kornel Hájek prevzal dramaturgickú 
koncepciu Dona Carlosa z bratisla vskej in
-cenácie (marec 1956), k tor á s a zase v zá
sade opierala o berlínsku koncepciu JuHu
sa Kappa a Kurta Soldana . Mám e teda 
v Košiciach Dona Carlosa s úvodným fran
cúzskym obrazom a so samovraždou Dona 
Carlosa, teda bez mystického úvodu a 
záv eru s Karlom V., ale s mystickým "an
jelským hlasom" pri scéne autodafé. Praž 
ský inscenačný expel"iment z roku 1960, 
založený na podstatnom skrát ení zdlhavej 
a miestami až ťažkopádnej opery, zostal 
mimo pozornosti r ežiséra-. Škuda, pretože 
po vyvarovaní sa očividných n edostatkov 
pražskej inscenácie sme sa mohli priblí
žiť k novému režijnému pohľadu na túto 
operu s prihliad,nutím n a psychologickú 
stränku súčasného návštevníka opery. Re
žisérovi Kornelovi Hájkovi vyšla takto 
v Košiciach inscenácia Dona Carlosa ako 
ťažkopádne sa rozvíjajúca dráma nešťast
nej lás ky Dona Carlosa a j eho n evlas tnej 
m atky Alžbety. Základný politický kon 
flikt - boj za slobodu Flandier a vôbec 
boj proti feudälnemu cirkevnému a štát
nemu útlaku a cr1akoniec i osobné priateľ
stvo Don a Cat1losa a Rodriga Posu ostali 
mimovoľne v pozadí toho, čo sa na scéne 
odohräva. Skromnejšie inS<:enačné mcž
ncsti v Košiciach prinútili inscenát orov 
upustiť od veľkooperných scie n , hoci ná 
znaky a niektor é prvky veľooperných zvy
klostí ostali· Napriek týmto pripomienkam 
k š týlovej čistote inscenácie a k základnej 

ší. A pritom j eho posledné diela sú nepo
rovnateľné prfstupnejšie než skladby krát
keho obdobia jeho ,.Sturmu und Drangu" 
i rozsiahlej periódy, ktorä nasle dovala po 
jeho predčasnom ukončen!. Je vždy ol!;e
metné uvažovať, čo by bolo, keby . . . -
konkrétne: ako by sa bol šostakovič vyví 
jal, keby v SSSR nebolo došlo k vláde dog
matizmu, t. j. v hudobnej oblasti k nad
vláde ždanovizmu, ktorý nielenže nedovo
ľoval tvorcom ich nerušený rozlet, ale 
zdeformoval i vkus širol~ého publika, vrá
tiac ho do 19. storočia (najokatejšie j e to 
dot~raz v javiskovej opernej interpretá
cii ) . Isté j e, že šostakovič by bol dnes vý-

st avbe dramatických konfliktov režiséro,vi 
a ďalším spolupracovaíkom (návrh scény: 
Ján Hanák, kostým y: Helena Bezäkovä, 
choreograf: Stanislav Remar) sa pod arilo 
vytvoriť prilie havú atmosféru španielske
ho dusna a temna podľa verdiavsky výni
močne pochmúrne ladenej partitúry. 

Z r ealiz3.torov inscenácie treba tentoraz 
uviesť výkon orchestra s dir igentom Bori
som Velatom na prvom mieste. Od gene
r á lky po druhú reprízu podal vyrovnaný 
výkon, zmocni l sa exponovanej funkcie or 
chestra v t ejto opere (viac na prve j p re
m iére) uspokojivo, p:lasticky dokresľoval 
em ocionálny život hrdinov na scéne, zried_ 
kakedy ich hlasové výkony prekrývali a 
vôbec celkove znel symfonicky. To nezna
mená, že nie je v s ilách tohto orchestra 
podať ešte lepší výkon, ale najmä udržať 
ho aspoň na takej úr ovni na ďalších r eprí
zach. Zdá sa mi, že tento výkon or chest ra 
je závislý od zvyšovania umeleckej nároč
nosti u dirigenta Borisa Ve lat a a nového 
umeleckého šéfa opery Ladislava Holoubka. 
Sbory (sbormajster št~fan Gajdoš) stup
ňovali svoj výkon od opatrných začiatkov 
v prvých obrazoch až po vrcholné scény 
pri autodafé a finále. Režijné sa však n e 
podarilo úspešne vyri<>šiť problém statič
nosti týchto sborov, a to 'l.n i v obraze 
vzbury za oslobodenie Dona Carlosa. 

Najvyr <;>vnane jšie dvojice sólistov vy
tvorili Eva Šmálikcvá a Gita Abrahámová 
v r ole Alžbety z Valois a Märia Adamcová • 
a Danie la Suryová v rol P. princeznej Eboly. 
U oboch Alžbiet dramat ické partie prevy
šovali prim erane naturelu oboch sólistiek 
partie lyrické. Obe Alžbety vyzneli preto 
skôr ako hrdinské ženy (najmä Abrahá
movä), menej ako nežne milujúce a spolo_ 
čenským p oriadkom obetované ženy. Mária 
Adamcová celkovým un'eleckým prejavcm, 
najmä však hereckým výkonom a pre po
slucháča zrozumiteľnosti dikcie presved
čila viac ako Daniela Suryová, ktorej ne
zvyčajne pekne zafarbený a sýty hlasový 

razove smelší, a isté je tiež, že obraz so
vietskej hudby by bol oveľa pestrejšl. Lež 
šostakovič musí počítať s takým obecen
stvom, aké v jeho domovine existuje ( as
poň pokiaľ ide o jeho obrovskú väčšinu) -
a preto sa usiluje o maximálnu jednodu
chosť. Izolovane posudzovaný môže sa zdať 
k onzervatívnym, zastaralým, ale ten, kto 
pozná jeho tŕnistú život nú umeleckú púť, 
musi k nem u cítiť úctu a obdiv za to, že 
ani vo svojich pokručilých rokoch - keď 
by s i už mohol nárokovať právo na "po
koj" a všestranné u znanie - neváha s i 
"páliť prsty" a bojovať za t o, č<? sa mu zdá 
byť nedostatočne prel;ojovaným: -ra-
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fond ešte stráca na svojej účinnosti pre 
nedostatočné tvämy herecký prejav a mie
stami pre nezrozumiteľnosť spievani'ho 
textu. (Aby sa mi nerozumela- zle·: pri in 
cenácií hudobných dr•1m je zrozumtteľ
nosť spievaného slova neodpustiteľnou 
podm)enkou úspechu). Július Regec, tento 
"nádenn!k košickej opery", nás v role Do
na Carlosa na prvej premiére opäť pre
svedčil, že pri správnom hospodáreni s hla
som vie podať výkony na uspokoj ivej 
úrovni t enora. (Škoda, že lepší výkon si 
rozplánoval na gene:-álku ako na premié
ru!) Alternujúci Stanislav MJartan pri 
všetkej snahe uplatniť svoj jemný i la
hodne zafarbený tenor zostal speváckej 
i hereckej postave Dona Carlosa veľa dlž
ný. V r0ile ma·rk!za Posu sme počuli za
tiaľ len Miroslava Hájka (rolu študoval aj 
Anton Hucik ). M. Hájkov drsne zafar bený 
barytón, ktorý sa viac upl atňuj•e v sile a 
menej už ako ľudsky pretepleného pria
teľa a už vôbec nie akv nositeľa humanis
tických pokrokových myšlienok v proti 
klade k neľudskému Filipovi. Ba Neshybov 
Filip vyznel m iestami ľudskejšie, hlasove 
mäkšie ako Häjko·v Posa. L. Neshyba ako 
Filip II. a A. Matejček ako veľký inkvi
zítor vytvorili umele~ky účinn(t dvojicu 
predstaviteľov cirkevnej a štátnej moci, 
(Žiaľ, na druhej premiére sa n ajmä' na L. 
Neshybovi prejavil určitý pokles vo vý
kone, pravdepodobne pre únavu z pr ed
chádzajúcich skúšok a premiér y). Ďalší 
sólisti (M. čabiňäk, S. Martiš, K. Mareček, 
L. Ganzová, B. Hanáková a H. Likéro·vá) 
vhodne doplnili výk ony kľúčových postáv. 
Celkove mo.žno povedať, že výk ony sólistov 
vo výslednom dojme môžu znamenať dobrú 
perspektívu t ejto košickej inscenácie Do
na Car losa-

Mária Potemrová 

Sviatok v pražskej opere 

l 
Bohus lav Martinú: Grécke pašije 
Dirigent: Ladislav Slovák, a. h. 
Režisér: Václav Kašlík 
Výtvarník: Zbynek Kolár 
ND Praha 

Grécke pašije vznikli ako inšpirácia ná
hodného čítani a Bohuslava Martinu. Do
stal sa mu do rúk román gréckeho spi
sovateľa Nikosa Kazant zakisa: Alexis Zor
ba. Upraviť r omán na operu n ebolo možné, 
ale auto·r, s ktorým sa Martinu v septem
bri 1954 zišiel, doručil mu svoje iné die
lo - Kristus znovu ukrižovaný. Kazantza
kis n avyše súhlasil, aby si skladateľ sám 
upravil libreto podľa anlického prekladu 
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Jonathana Gr iffina· Opera vzniká roku 
1955 a v januári 1959 autor dokončuje jej 
definitívnu podobu. Tol'ko o vonkajšom 
priebehu vzniku diela, ako' ho opisuje Mi
loš Šafránek v divadelnom programe. 

Obsah je napriek zdanlivej zložitost í .cel 
kom jednoduchý. Pop rozdeľuje dedinča
nom úlohy pre pašijové hry. J ednotslivé 
roly - Kristus, Magda~éna, Judáš, apošto
li - sa pozvo.fna prelínajú do všedných 
životných osudov t ých, ktorí ich maj ú len 
hrať. Skúškou sa stáva príchod zástupu 
úbožiakov, ktorých vyhnali z ich dediny, a 
ktorí hľadajú kus voľnej pôdy. Kňaz a bo
hatší dedinčania v nich vidia nebezpečen
st vo a hľadajú cesty, ako ich vydierať. 
časť dediny sa postaví proti vyhnancom, 
no väčšina s nimi súcití. Pastier Manolios 
prežíva v tejto situácii hlboký prerod, od
dáva sa celkom myšlienke bratstva, nese
beckosti a rovnosti všetkých ľudí. Pocho
piteľne, bohati a sebeckí ho nenávidia a 
čoskoro ho zabije ten, ktorý mal v pašijo
vých hrä.::h hrať Judáša. Prirodzene, prie
beh deja je zložitejší. rozvíja sa do ďal
ších epizód, predovšetkým do konfliktu 
chudákov vyhnaných z dediny a dedinča
nov žijú cich v pokoj i a blahobyte. V pod
state je t o však konfl ikt dvoch odlišných 
zorných u,hl-ov, z akých vidíme svet. Dvoch 
názorov, medzi ktorými sa celkom jasne 
volí v prospech mor álneho postulátu dob
ra a ľudskej vzájomnosti, kde täťo voľba 
opäť potvrdzuj e, že bratst vo ľudí sa vždy 
uskutočňovalo a uskutočňuje s obeťami a 
zápasom. I keď máme pred sebou dielo 
s podtitulom opera v štyroch dejstvách, 
pre mňa osobne ostáva primárnym kon
flikt dvoch životných téz, a nie vonkajšt 
priebeh dejových situácií. 

Hudobné spracovan ie určuje veľkú úlo
hu sborom, ktoré tu nemaj ú poziciu k o
lektívu štatistov v úzadí, ale dvoch "hr
dinov". z ktorých tu a tam vystupujú bliž
šie definovaní jednotlivci; v podstate však 
reprezentujú len to, čo sleduje celok. Tra
dičných operných útvarov tu nájdeme veľ
mi málo, stopovať árie a recitatívy j e cel
kom zbytočné, lebo dramatický pr iebeh 
sleduje len a len zložku výrazovú, nie vy
tváranie vonkajších formových útvarov· 
Preto n echýba na niekoľkých miestach ani 
próza a má tu, svoju prirodzenú funk ciu. 
Scény naSiledujú sa sebou veľmi rýchlo, 
niekedy sú to l en akoby črty alebo skratky 
kľúčový>ch situácií. Hoci ide o námet 
z prostredia gréckeho vidieku, nemá hud
ba v podsta te folklórne prvky. Možno len 
pri gréckej svadbe, ale aj tu sa štylizačná 
r ovina drží v. j ednotnej linii s ostat nou 
hudbou. 
Podľa môjho názoru je toto dielo akou

si modernou podobou barokových paši jí. 
Konflikt ideí j e tu rovnako podstatný ako 

v baroku, individuálne roly sú v rovnováhe 
s masou sboru, priebeh sáJn j e stavaný a 
gradovaný celkom v duchu klasických pa
šijí. Nazdávam sa, že v podstate diela sa 
skrýva aj starý barol(OVý princíp, ktorý 
neváha kombinovať najdrsnejšie naturál
ne prvky s najväčšou symbolikou a s naj
vznešenejšou myšlienkovou probiemat i
kou. Spomeňme si na barokové obrazy, 
kde z neba zostupujú v slnečnej žiare an
jeli, a kde na t om istom plátne s ú do de
t ailu vykr eslení hriešnici s ohavnými 
vredmi, spomeňme Si na obrazy ukrižo
vania·, kde dr sná naturalita len hýri, spo
meňme si na obrazy zaplnené umne kom
ponovaným davom prizer ajúcich - či už 
v. m otívoch Kr istovho života, alebo v iných 
btblických motivoch. Pašije Martinu majú 
r ovnaké vybavenie - monum entalitu my
šlienky, vecne však doplňované natu rál 
nym detailom. Ak niektorí kritici vidia 
v spoJení týchto. vecí rozpor, s ú na omyle, 
pretoze tento rozpor j e pre paši jový r á
me-c prirodzenou základňou, j e harmóniou 
k on t rastov. Je preto omylom, keď sa od 
inscenácií žiada, aby boH štýlovo čisté, t. j. 
aby potlačili jednu alebo druhú ~Jožku 
svojho vlastného organizmu. Brnenská in
s cenácia, v toľkých smeroch nešťastná, 
ži aľ, veľmi starostlivo sledovala práve tú
to realitnú základňú; v celkovej koncepcii 
stavala drámu plnú p ohybu, udalostí, kon
fliktných s itu,ácií, hoci povaha toh to diela 
je rýdzo statická, je konfliktom myšlienok . 
me dejov. Z toho hľadiska j e ro·vnako n e
po~statné, či toto dielo Martinu j e operou 
lyľlckou, alebo dramatickou, pretože za
hrňuje obidva princípy. 

Pražsk á inscenácia Gréckych pašií (pr é_ 
m~~ra 10. mat'ICa) sa podstatne (a podl'a 
moJhO názoru veľmi šťastne) líši od uve
denia tohože diela v Brr.e· Podiel na tom 
m á predo-všetkým základná auto.rská t ro
ji.ca - režisér Václav Kašlík, dirigent La
dis lav Slovák a výtvarník Zbynék Koläi'. 
Začal by som od zdanlivo vonkajšieho 

faktt~- od scény. Mä jedinú základnú po
dobu, dva vysoko st úpajúce a pretínajú
ce sa schodišt ia , ktoré vytvárajú podobu 
akéh osi kríža. Sú lemované rôzne vysoký
mi sviecami. Na týchto d voch schodištiach 
sa ?dohráva podstat ná časť drámy, iba 
v mektor ých menších prípadoch je prie
stor uprostred pod nimi doplnený näzna
kovou rekvizitou, ktor á naznači že ide 
o izbu, dvorec, salaš atď. Kolár t~ v pod
state r ealizuje barokový monumentálny 
kontrast, jednoduché a nadzemsky stúpa
júce H:nie kríža s dennou realitou drob
ných rekvizít. Zdanlivý protiklad j e logic
kou výslednicou toho, čim j e vytváraná 
hudba. Táto· zdanlivo až prijednoduchá zá
kladňa, určená výtvarníkom, ukazuje sa 
veľmi t várnou, a bohatou, dáva príležitosť 

n~ mnohé dru~y nástupov sborových mäs, 
rozne osvetlema celku aj čast!, dramati
zuj e priestor a keď sa napokon matne r oz
svietia sviece celého kríža, uprostred kto
rého umiera zákerne zavraždený Manolios, 
obklopený :najbližšími vernými, je symbo
lika skrytá v pôvodnom názve románovej 
predlohy ( Kristus znovu ukrižo·vaný) na
prost o zr ejmá. 

Postup režiséra Kašlíka mä rovnakú zá
kladňu ako štruktúra diela B. Martinu: 
nerozohráva zbytočne· dejové situácie, ne
používa pr!liš pohyb v priestore. SboTové 
s cény chápe ako monum€ntálne s tatické 
obrazy, k toré uvádza len výnimočne do 
po~ybu; t:ovnako sólistické prejavy majú 
velkú umter:nenosť pohybu i gesta. Je iste 
veľkou odvahou urobiť zo statičnosti prin
cíp, ale ukázalo sa, že je to jediná cesta. 
Brnenská inscenácia dramatizovala s tatic
ké pašijové obrazy, rozohrávala v pod
robnostiach, realizovala značnou mierou 
reálne podmienky scény. V tom nastal roz
por s p odstatou diela. Kašlikovi sa podari
lo dosiahnuť vzácnu jednotu dokonca a j 
vo vedení herca. Videl som síce predstave
nie o niečo neskoršie ( ll. mája), ale aj tu, 
dlh o po premiére, j e v hereckom prejave 
veľká čistota· Možno len Naďa šormová sa 
vymkla z umiernenosti (najmä v zložke 
pohyborvej ), na niektorých miest ach i Ja
r oslav St r íška. 

Významný podiel na vyznení diela má 
dir igent Ladislav Slovák. Už roky som ne
~očul tak j edinečne prepracovanú operu. 
C? dokázal dirigent s orchestrom, ako roz
vmul jeho dynamickú škálu a farebnú pa
letu, to j e proste j edinečné. Podst at ou 
tohto prepracovan ia ui.e j e len zvýšenie 
nárokov a vyčistenie interpretácie, ale 
zmysel pre k orešpondovanie so scénou. 
Niektoré miesta sú len ľahko načrtnuté 
n iektoré m ajú úderný ráz - napríklad 
v závere chor ál hran~; skoro ak o pochod, 
inokedy rovnaká chorálo·vá téma podaná 
s citlivou lyričnosťou alebo zase so vzne
šeným pátosom a monumentalitou. Každé 
nové uplatnenie malo novú hudobnú podo
bu. Ešte jednu dramatickú hudobnú zlož
k~ vie Slovák cilllivo využiť, a to pauzy, 
Mtesta prechodov, miesta napätého očaká
vania maj ú svoju prosuú dlžku a každá 
zámlka akoby bola zámerne dovedená až 
na hranicu max imálnych možnost! ale nik 
dy nie za ne. Rovnako ako u ob~ch pred
chádzajúcich umelcov je podstatou Slová
kovho· úsp echu celkom jednoduchá sku
točnosť: primknutie sa k princípu diela a 
náročnosť na predvedenie t -lk v zložke or
ch estrálnej. ako i speváckej. 
T~om au_torským umelcom sa podarilo 

dostahnuť Jednotu, ktorú máme v divadle 
málokedy možnosť vidieť a počuť v tak~i 
precíznej forme. · 
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BRATISLAVSKA LÝRA 1967 
Bratislavský festival tanečnej piesne je nepochybne závažnou •.Jdalosťou - a to z<Ta

l eka nielen z hľadiska bratislavského kultúrneho života. Túto na prvý pohľad samo
zrejmú tézu musíme zdôrazniť, ked'že po obidvoch ročníkoch podujatia objavili sa v t la
či i hlasy, ktoré ho označujú len ako spestrenie bratislavskej letn'-!j sezóny. Tento názor 
však vyvracia už slmtočnosť, že na jeho príprave spolupracovali najznámejší pracovníci 
v oblasti populárnej hudby a najmä, že na ňom vystúpili tí najvýznamnejší českoslo
venskí interpreti, kým v časti prehliadkových koncertov aj niekoľko osobností európ
skeho významu. Záujem zo zahraničia bol až príliš veľký (prevýšil napr. naše možnosti 
primeraného ubytovania), takže ani o ohlasy v zahraničnej tlači nie je núdza. 

Bratislavský festival sa stal skutočným monsterpodnikom. Reklama, aká mu pred
chádzala, nemá vari obdoby v našom kultúrnom živote. Bol tu dlhotrvajúci nápor tlače, 
rozhlasu a televízie a jeho výsledkom neboli len vypredané koncerty, ale i skutočnosť,' 
že festivalom žilo celé československo. Opäť sa ukázalo, že ani jedna oblasť kultúry 
nemá v súčasnosti šance konkurovať v intenzite masového záujmu s populárnou hudbou. 

Po organizačnej stránke bolo podujatie veľmi pôsobivo pripravené. Bolo tu skutočne 
všetko, čo na festivale má byť, i ked' občas sa vyskytli rušivé maličkosti a nie všade 
boli správni ľudia na správnom mieste. V tomto smere je však zatiaľ najväčší význam 
festivalu: ukázalo sa napríklad, že i u nás možno predávať platne s festivalovými sklad
l•ami priamo n a uvedení, že príslušné inštit úcie inakšie vytrvalo pracujúce na vlastnú 
päsť môžu tiež účinne spolupracovať, ďalej, že je možná dobrá súčinnosť medzi českými 
a s lovenskými zložkami - čiže vytvára sa o111á mašinéria, ktorä môže spraviť z pesničky 
šláger. V Bratislave máme dôstojný rámec t ak pre konfrontáciu našej i zahraničnej 
tvorby a interpretov, ako i vhodné prostredie pre komerčné r okovania s merujúce k väč_ 
š iemu uplatneniu československej populárnej hudby v zahraničí. 

Hlavným problémom však ostáva, že tento rámec sa n enaptnU primeraným obs ahom· 
Mienka všetkých recenzentov je jednotná v tom ohľade, že obe súťaže, ktoré sú najdôle
žitejšou súčasťou festivalu, nedosiahli želateľnú úroveň. 

Do náplne in tervíznej súťaže n emajú usporiadatelia možnosť zasahovať, a preto v tom
to ohľade ide z československej strany lffil o vytvorenie vhodných podmienok pre uvede_ 
nie súčasných skladieb. A po tejto stránke nebolo ani čo vyčítať. Ostáva teda len o tázka, 
či je vôbec účelné zahrnúť súťaž o Zlatý kľúč do rámca festivalu, ked'že vcelku dosť 
znižuje jeho celkovú úroveň. Na druhej strane závažnejšou sa zdá okolnosť, že práve 

Spevácke obsadenie Gréckych pasu ne
môžem podrobne posudzovať. pretože po
znám len prvé obsadenie. Výkon Iva Žídka 
ako Manolia j e veľmi ukáznený. Po spevác_ 
kej stránke zvl ádol výborne náročnú úlo
hu. To isté platí o Nadežde Kniplov'lj, kto
rá ako vdova Katarína dokázala rozohrať 
celú rolu "Magdalény" s ohnivosťou je.i 
prlznačnou, s jedinečným spevád;ym vy
baveným· Scéna pripravila t ejto u melky
ni niektoré n epríjemné chvíle, lebo kla
die nároky na pohybovú kultúru, ktorá 
Kniplovej nie je ešte ~·o všetkých prípa
doch celkom vlastná. Nazdávam sa, že spe
vácky formát Kniplovej by vyžadoval veľ

kú starosblivosť práve o túto stránku he
r eckej práce. Je to _ úloha iste obťažná a 
nevďačná, ale nezanedbateľná. Ostatné ro
ly boli zvládnuté celkom na úrovni pred
stavenia, takže celý večer poskytuje do~ 
slova jedinečný zážitok. 

V k on t raste s nadšením, ktoré tu opi-

~22 

sujem a ktoré som prežíval, bolo divadlo 
pri predvedení veľmi málo navštívené, pri
čom veľkú časť publika tvorili cudzinci -
zjavne celkom očarení. Myslím si, že vina 
nie je v diele an i v jeilo s pracovaní, no cel
kom inde. Je to bilancia "ľúbivej" politi
ky v kultúrnej oblasti, _je to odvyknutie- od 
problém ov vnútorného života. Jemná 
š tr uktúra Gréckych pašií, jedinečná hu
dobná povaha diela, morálny etos, t o nie 
sú hodnoty, ktoré by konzumoval poslu
cháč výchovaný metóduu "čo mäte naj 
r adšej". Nerád by som v spojitosti s Gr éc
kymi pa~ijami rozoberal tento problém 
ale predsa by som ch cel pripomenúť, že 
nielen ľudia, ale aj kultúrne hodnoty pre
žívajú vždy znova svoje boje o čistotu, 
e xistenciu, o porozumF-nie a záujem. Na
padlo mi na predstavení, že treba ochr a 
ňovať nielen život všetkých Manoliov, :Jle 
všetky hlboké činy človeka, aby zbytočne 
nevychádzali nazmar. JiiH PILKA 

vystúpenie predstaviteľov členských š tátov Intervízie najis tejšie zabezpečuje m edziná
r odný záujem o festiva l (tiež Eurovízia preberá l en tento koncert). Čiže protikladov je 
dosť a nemôžeme predpokladať, že by problém súťaže o Zlatý kľúč n evyvst&l i v budú
cich ročníkoch. 
Súťaž o Bratislavskú lýru, je, naopak, po všetkých stránkach plne v rukách usporiada

teľov. Môžeme preto právom očakávať doriešenie štatútu t ak, aby zabezpečil jej maxi
málne reprezentatívnu úroveň. Najakútnejšou úlohou sa zdá byť aktivizovať tých špič
kových autorov, kt orí sa zatiaľ súťaže stránili, a vôbec zamedzili klesajúcu tendenciu 
záujmu skladateľov. Iné problémy sa viažu k práci výberových porôt, l{ pomeru zastú 
penia českých a slovenských piesní a k práci krajských hodnotiacich porôt (diskuta
bilná je v nich najmä účasť laikov). 
Oprávnenosť existencie Festivalu tanečnej piesne priebeh dot erajších ročníkov len 

potvrdil. Oblasť populámej hudby n evyhnutne potrebuje svoje n ajvyššie fórum a bra
tislavský festival sa ním rozhodne stal. Pôjde len o to, aby toto fórum stále lepšie slú
žilo svojim účelom. I. w. 

Niet pochýb o tom, že okrem primárne
ho p oslania - totiž vyhľadať úspešné pes
ničky pre domáci "trh", stojí v pozadí 
bratislavskej piesňovej súťaže ešte ďalší 
aspekt; snaha prebojova ť československú 
tvo·rbu v, zahraničí. Napokon to je vždy a j 
jeden z dôvodov, prečo sa tieto festivaly 
(a nielen z ábavnej hudby) usporadúvajÚ, 
i keď, samozrejme, v oblasti pop-music j e 
to najmark a:ntnejšie. (Stači len pripome
núť San Remo alebo Sopoty). českosioven
skä pesnička bola dlhý čas odkázaná viac
menej sama na seba, šla určitou cest c>u 
samovývoja a čiastkovým spôsobom 8j 
vznikala. Okrem produkcie, k;torú by sme 
mohli nazvať automat ickou, pôsobil tu 
mnoho rokov určitý ponukový systém vo 
for me t ých najrozmanitejších súťaži ( Hľa 
dám e pesničku p re obyčajný deň, Pesnič
ky na zajtra a pod-), výsledky ktorých ne
možno podceňovať a ktoré sa - r az vy
darene, inokedy menej vydarene - uplat
ňujú aj dnes v čechách i na Slovensku. 
čo však bolo a ešte j e najmä pre českú 
pieseň t ypick é, je jej nadväzovanie na 
malé, pesničkové divadlá, Semafor, Roko
ko, Apollo (mohli by sme menovať, eštle 
ďalšie , i keď menej známe ). Teda v ideá.Jt.. 
nej spolupráci skladateľov, textárov, in
terpretov i v priamom kontakte s<l' za
interesovaným publikom sa zrodilo veľa 
z toho najlepšieho, čo priniesli uplynulé 
roky. Tieto kabaretné piesne, ale a j šan· 
sóny a tanečné pesničky stali s a potom po 
všetkých stránkach meradlom, a to me
radlom veľmi vysokým, pre celú ostatnú 
produkciu. čo je hlavnou devíziou t ýchto 
pesničiek? Vysok á úroveň t extárskej zlož
ky, ne-oficiálnosť. skromnosť vo· výrazo
vých prostri edkoch, mnohostrannosť a ná
paditosť hudobného podielu , vynikajúca a 
najmä štýlovo veľmi rozmanitá spevácka 
inte rpretácia. Nástup beatovej vlny čias
točne t ú určitú v~lučnosť tvorby malých 
divadiel zoslabil, vo svojich najzrelejších 
výhonkoch však prinies~! nejeden textový, 
hudobný aj mterpretačný podnet, väčšiu 
výrazovú spontánnosť i nový zv:uk pr i sú-

časnom zachovaní úspornosti vyjadrova
cích prostriedkov. A nie div, že tento .,bea 
tový princíp"' ovplyvnil aj pesničkovú tvor-
bu malých divadiel (a čiastočne aj inter
pretačnú zložku), a to na nemalý úžit ok 
oboch zúčastnených partnerov. 

Už I. bratislavský festival - j eho do
máca pesničková súťaž - naznačil , že 
mieni len veľmi sporadicky čerpať z tých
to prirodzených zdrojov a že sa chce ce
lým svojím umeleckým zameraním pripo
dobniť zahraničným pesničko.vým fes tiva
lom. Preto v nástrojovom obsadení ten 
tradičný a veľký big- band, preto ešte pri
pojený veľký sláčikový orchester i s o zá
sobou ďalších nást rojov symfonického te
lesa, preto aj takmer obligátny sbar. V hu
dobnom výraze potom akcentovanie ne
skoro-romantických prvkov s vyt váraním 
kvázi áriových melódií a odklon od jed
n oduchej melodiky i hudobnéh<l' vtipu, 
v textovej zložke dôraz na ľúbostnú a sen-. 
t iment álnu tematiku, s trata humoru, nad
hľadu a nebanálnej lyriky. 

Toto všetko- v pevnej väzbe s aranžér
skou prá<:Ot\, ba a j interpretáciou, ktorá 
nezriedka stoj í pred t akmer opernými úlo
hami. A t áto tendencia - zjavná hneď 
v prvom ročníku festivalu - sa t ohto roku 
ešte vyost rila. 

Samozrejme, nie je len tak jednoduché 
preniesť t vor i v ú p r a x z malých di
vadiel pre 200-300 po~lucháčov na veľké 
estrádne pódium s mnohonásobne väčšou 
poslucháčskou kapacitou; nejeden detail, 
tam uplatnený. by tu zanikol. Lenže mám 
dojem, že možno pnmiesť tv or i v ý 
p ri n c í p. Môžem to doložiť niekoľkými 
dôkazmi: náročným programom Hany Be
gerovej v prehliadkove.j časti tohoročného 
posoiedného k oncertu i úspechmi umelcov, 
skladateľov, textárov aj interpréto-v, ktorí 
v ovzduší divadiel malých foriem pracovali 
alebo dozreli· Pripomeňme s i len vlaňajši e 
piesne Oh, baby, baby a Po·šli t o dál či to
horočné Rekviem a Don diri don a, samo
zrejme, výkony spevákov Gotta, Matušku, 
Pilarovej a ďalších. Lanského ani tohoroč-
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ného ročníku sa však nezúčastnili pesmc
kári zo S!;'maforu, t oho roku ubudli a j tvor_ 
ci z ApoHa, súčasne kleso·l počet pesničiek 
zaslaných do súťaže - v porovnaní s lan
ským rokom - zhruba o dve tretiny. Tak
mer každá desiata pieseň sa tak dosta,la 
do posledných kol Bratislavskej lýry 1967, 
čo by ešte samo osebe nemuselo byť naj
horšie, keby bol konečný výber skutočne 
reprezentaUvny a keby dával súčasne zá
ruku, že piesne nájdu svojich adresátov, 
teda predovšetkým mladých poslucháčov. 
A tu mám pocit, že k tomuto ideálnemu 

. s pojeniu n edôjde, že väčšina piesní, ktoré 
v Bratislave odzneli, nenájde u gros po
slucháčov odozvu. že nie sú pre nich do·
statočne príťažlivé . hudobne ani t extom, 
ani celým svojím zvukom, skr átka poveda
né, že sú staré a nevzrušujúce, asi tak ako 
"ľudovka" pre milovníkov swingových ale
bo sweetových melódií. 

Doteraz som písal o "br atislavských" 
pesničkách len všeobecne, predovšet kým 
vo vzťahu mladých poslucháčov k nim, 
ktorý pokladám za určujúci. Lež k eby som 
skúmal aj určitú "absolútnu" hodnotu 
piesní, nedošiel by som k priliš radostnej
ším výsledkom. Koľko sme počuli takých 
shufflových dvojhlasných piesní, ako je 
Machalova a Čálkova Když se večer k noci 
blíži, ak;á opotrebovaná je chromatická 
melodika i textová oblasť piesne Mesíc mi 
nedá spát Jiriho Bažanta a Pet ra Radu , 
ak;é pôvodné predlohy evokujú st!owrocky 
typu Co dál t i psát, Pár slov, Nehovor n ie 
a ďalšie? Ako nepr ir odzene a nechtiac ko
m icky pôsobili metafory v piesni Mýdlo 
v mokré dlani (text dr. Václav Babu!a), 
ako často sme v poslednom čase počuli 
prózu v orchestrálnej medzihre, v prípade 
piesne Sbohem smutku až nebodaj filoza
fickú. Alebo môže Si dovoliť sk;ladateľ (Ka
rel Svoboda), iste v snahe zachovať urči
tú osobitosť, po t roch-štyroch úspešných 
šlágroch tak sa opakovať (Pojď a me.i mne 
t rochu rád)? Pot om tu boli piesne ako 
Hezkej den, Čítam s i horoskop či Fair play 
svojím optimizmom síce sympatickejšie, 
ale natoľko hudobne a textovo nepresved
čivé, že dajak ý úspech ani čakať nemohli. 
A podobné "neutrálky" by sme ešte našli 
aj v oblast i pomalších piesní, takže vylu
čovacou metódou dôjdeme asi k tým sied
mym piesňam, ktoré - podľa môjho ná
zoru - buď urč;tý osobitý vklad aspoň 
naznačili , alebo ho dokázali aj preukázať. 
že sa šiestim z tých, ktoré mám na mysli, 
spoločným výrokom porôt p odarilo dostať 
medzi posledných desať, iste nie je len 
zaujímavou zhodou okolností, ale aj vizit
kou práce poroty ako celku. Spôsob hod
notenia pesničiek sedemčlennými porota
mi v desiatich krajských mestách považu
jem vôbec za najlepšie organizačné zlep-
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šenie domácej súťaže, hoci by som si prial , 
aby nabudúce bodovanie prebehlo hneď na 
začiatku druhej polovice koncertov, a ne
odvádzala sa t ak pozornosť od mimosú
ťažného pr·)gramu. 

A teraz o piesňach, ktoré považujem za 
najlepšie. Začnem dvoma slo-venskými : 
Kl'úč pod prahom (Siváček-Skukálek) a 
Verím (Bázlik- Muránska) boU zo sloven
skej produkcie naozaj naJhodnotnejšie ~ 
Len ony dokázali obstáť v tom slowroc
kovom maratóne, prvá úprimnou dievčen
skou lyrikou, druhá nekonvenčnou m elodi
kou a ucelene zaokrúhlenou formou. Do 
záverečného kola sa nedostal Maratov a 
Bor ovcov Stríbrný vítr; mysaím, že neprá
vom. Je to nevýbojná a skromná lyrická 
melódia s pekným textom. Smékalova a 
Fischerova pieseň Bylo léto, ktorá viac
menej prekvapila. akoby vyrastala z fol
klórneho melodického základu, mala štýl 
aj sviežu náladu a jej kladom bola iste aj 
s trofick á forma, v tanečnej hudbe dosť 
zanedbávaná. "Bronzová" Nech t u lásku 
spát od Jindi'icha Brabce a Jii'ího Aplta, 
pomalá pieseň s náročným dvojhlasom 
v úvode (narobH dosť starostí aj skúse
ným interpret om Kubišovej a Matuškovi) , 
zaujala iste zase predovšetkým prostotou 
(aj v aranžmán) a zaujímavými textovými 
evokáciami. Piesne Bohuslava Ondráčka a 
Jána Schneidera Don diri don a Rekviem 
sa z priemeru i špičky súťažiacich skladieb 
značne vymykali a viacmenej len títo au
tori naznačili, že sme schopní vlastného 
zásahu do oblasti popu. Boli t o piesne ceL 
kom kontrastné a ukázali, že táto "roko
ková" dvojica má nápady a dok áže ich aj 
vhodným a pôsobivým spôsobom uplatniť. 
Ak víťazstvo nakonili!C pripadlo RekviE>m, 
ktoré aj ja považujem za výraznejšie, tak 
zaslúžila sa o to jednak výraznejšia tex
tová nosnosť t ejto piesne, jednak inter
pretka Eva Pilarová, ktorá pre t úta sklad
bu urobila naoza j maximum. Výkony spe
vákov a speváčok boli hodnotnejšie ako 
predlohy (menujme ďalej Matušku, B!E:>há
rovú, Hálu, Simonovú či debutantku Ro
čákovú a Sokolovú), čo nebýva tak celkom 
pravidlom, ako nám to ukázali mimosú
ťažné vystúpenia zahraničných spevákov. 

Mohol by som sa zase vrátiť k tomu, čo 
som naznačil v úvode. Dokiaľ naše piE:>sne, 
české i s lovenské, budú opakovať len to, 
čo už bolo povedané inde - samozrejme 
oveľa skr a originálnejšie - dokiaľ sa 
skladby budú podobať vzorom jedna dru
hej ako vajc·e vajcu, dokiaľ sa ani aran
žér om nepodarí väčšia zvuková a výrazo
vá diferenciácia a aj oni budú poplatní 
uniformnosti, a najmä kým všetci um&lci 
nepochopia, čo je v oblasti pop-music pro
gresívne, a čo len odvarom hudby dávno 
minulej , hoci by to malo čo aký efektný 

kabát - nebude vo svete existovať pojem 
česká alebo slovenská tanečná pesnička. 
Svetovosť môže vzniknúť len vtedy, ak sa 
n ám podarí preniknúť formou a r emeslom 
na špičku sveto.vého vývoja a ak budeme 
schopní prispieť niečím vlastným a dob
rým. Porovnanie s naším filmovým ume
ním s a natíska samo od seba a akosi s?. mi 
nechce veriť, že národy známe svojím mu
zikantstvom by sa museli preslavovať vo 
svete len filmom. 

Leo JEHNE 

2L71TÝ I<Dúč 
Keď som lanského roku recenzoval na 

to,l!lto ~ie~te intervíznu súťaž o Zlatý 
kl uč, zm1eml som sa o regionálnost i tohto 
fóra vzhľadom na praktický bezv.ýznamnú 
úlohu zúčastn!;'llýCh štátov v celosvet ovej 
oblasti pop- songu. Pred tohoročným roč
níkom sa hovorilo o rozšírení tejto plat
formy niektorými eurovíznymi kraj inami, 
aJe nap ok on sa súťaž predsa len uskutoč
nila .v r ámc! pôvodnej programovej kon
cepcie. H0e1 to, neznie veľmi lichotivo 
vidfm jej najväčšie klady skôr v znížene~ 
počte súťažných pesničiek než v ich sa
moťnej úrovni. Prir odzene že takéto k an
š~atovanie sa môže zdať p;íliš subjektivis
ticky vyhran ené, no neudelenie ceny žiad
nej z deviatich zastúpených pesničiek po
rotou odborných publicistov akredito·va
ných na festivale určite mnohé prE>zrádza 
a potvrdí· 

Pre nás môže byť potešujúce víťazstvo 
Ondráčkovho a Schneidrovho Rekviem, 
ktoré spolu s juhoslovanskou súťaž,nou 
pesničkou Hrvoja Hegedušiča a Maje Par
felievy Kotorská noc predsa len vvrazne 
pr evyšovala s ivý priemer ostatných skla
dieb. Dokonca si myslím, Žé by v t ejto 
konkurencii čestne obstáli aj iné skladby 
z našej národnej súťaže, a to zďaleka nie
len tie, ktoré si odniesli niektorú z troch 
víťazných lýr (trebárs Smejkalova a Fi
scherova Bylo léto). Juhoslovanská pes
nička, ktorá dostala Strieborný kľúč, .ie 
obdobne ako, iná pieseň z našej národnej 
súťaže - Don diri don -stavaná na dvoch 
navzájom kontrastných plochách, v kto
rých mohol celkom dobre uplatniť svoje 
umenie jej interpret Vice Vukov, ktorý 
má už za sebou bohatú medzinárodnú skú
senosť vrátane dvojnásobnej účasti na 
Grand Prix Eurovision á p ohostinného vy
stúpenia v USA. Lanskí víťazi Zlatého kľÚ
ča Bulhari prišli tentoraz do súťaže s má
lo výr aznou piesňou autorskej dvojice Pe-

ter Stupe! - Štefan Canev, ktorá nielen
že nemohla konkurovať už dvom spome
nutým skladbám, ale dokonca patrila me
dzi najslabšie v celej súťaži. A tak si Bron
zový kľúč odviezli z Bratislavy Fíni za 
pesničku Nemôžem na teba zabudnúť 
(hudba Valte Laitinen, text Tuula Valka
ma), ktorá bola tak t rochu tohoročnou 
o?dobou vlaňajšej víťaznej skladby Ada
giO, t. j . nie príliš pôvodným, remeselne 
rutinovan ým šlágrom t aliansk.ej pro·ve
niencie. K lepšej časti súťaže patril ešte 
rumunský slow-rock Dážď a my (dostal 
od poroty zvláštne č~stné uznanie ) a po 
štýJovej stránke nebola nezaujímavá ani 
skladba poľských autorov Romana Orlova 
a Wojcziecha Mlynarszkého Nepoko.i pred 
cestou. Tr ebn priznnť, že jej silnejšou de
vízou bolo skôr riffové -aranžmán vychá
dzajúce z moderného bigbandového swin
gu (v tomto zmysle tiež príjemne pôso
biace v kontexte s .,otrepanými" postupmi 
v inštrumentácii ostatných skladieb) než 
vlastná, miestami až príliš nevokálne cite
ná melodická línia. Napokon s podobnými 
problémami sa stretávame t iež v niekto
rých častiach Ondráčkcvho Rekviem, kde 
ich však vďaka interpretačným kvalitám 
Evy Pilarovej nepociťujeme tak násilne. 
Autor nemeckej skladby Môjmu mestu, 
skladateľ Johannes Zweiniger, kalkuloval 
podobne s dramat ickým, hereckým ume
ním interpretky Son.ii Kehlerovej, .pričom 
tomu hlavnému, teda vlastnej hudbe ostal 
dlžný až príliš vera. Maďari priniesli vo 
svojej tohoročnej súťažnej skladbe Signo
rina Budapest (hudba Attila Dobos, text 
Ivan Szenes) približne rovnako problema
t ický žánro·vý hybrid ako lanského· roku. 
Ich opakovaný neúspech vo spojení pro
striedkov moderného popsongu s folklo
ristick.ými prvkami potvrdzuje, že tak.Ý 
prístup vyžaduje oveľa viac tvorivej fan
tázie. než je obyčajná citácia niekoľkých 
motívov, typických pre tú či onú oblasť 
národnej hudobnej tradície (dobrým prí
kladom zvládnutia obdobnej problematiky 
v no~šej tvorbe našich autorov môže byť 
hoci Staidlov Sk;llpek z pro·dukcie Apolla) . 
S pramalým potešením zaznamenávam ne
úspech sovietského príspevku· tohoročnej 
súťaže - piesne Atomový vek dvojice 
Ostrovskij - Kažčeva. Moderná tanečná 
pieseň sa v SSSR rodila za podstatne od
lišných podmienok než v ost atných európ
skych krajinách, v úzkej k0111tinuite s es
t r ádnymi piesňami masového charakteru, 
čo ju však takmer automaticky zbavuje 
moŽného úspechu v prostredí mimo okruh 
jej vzniku. Z nášho hľadiska sa preto aj 

·spôsob jej interpretácie Sergjom Jakgven
kom môže zdať ako· niečo s daným žánrom 
.nesúrodého a priveľmi heroicko-patetic
kého (to isté sa napr. pociťovalo už vlani 
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pri vystúpeni Muslima May_omajev~ ) · Ak 
vezmeme tot o vš-etko· do uvahy, Je na
m ieste hovoriť skôr o n etaktickom postu
pe t ých, čo v Moskve rozhodoval~ o vý
bere súťažnej pesničky ako o neuspechu 
autorov a interpreta Atómového veku. Ak 
si spomeniem na dramaturgick~ líniu 
i úrov-eň vokálnych sólistov Oberl]anovho 
orchestra z Armenskej SSR, ktorí nedávno 
vys tupoval v ČSSR, mám dojem, že _ich 
účasťou by sa podstatne zvýšili aj soviet
ske šance na čestnejšie umiestnenie v Zla
tom kľúči. 

Na záver by s om chcel aspoň zlomkovite 
spomenúť eš!e jeden ~rob!ém, _spol_očný 
takmer pre vsetky pesmcky, ktore boJOVa_ 
li o Zlatý kľúč. Je nim -rcxtová náplň skla
dieb a s ňou súvisiaca úroveň spraco·vania 
t ejto neodmysliteľnej zlo~ky dobré!lO. ~o
demého pop·songu. S výmmkou naseJ, J~
h oslovanskej a poľskej pesničky hovor1lo 
ostatných šesť o láske. To samo _oseb€ 
ešt e n emusi byť nič zlého. No ak Sl spo
meniem na tú záplavu otrepaných slov
ných ·zvratov (,,bez teba všade bola len 
prázdnota", - "buchot našich sŕdc znie 
ako hudba strún" atď.) , n emôžem s i od
pustiť poznámku o malej pôvodnosti ~ 
zbytočnej, polopatistick~j redundar:~nostl 
v t ex tovej :z.ložke skladteb. Pozera]uc sa 
na vec z t ohto uhlu, zdajú sa mi t ieto tex
ty, naplnené konvečnými pr:dsta~ami, 
miestami až spoločensky destrukt!Vne. 
Žiaľ niečo z toho pripadá aj na adresu 
skladieb v našej nároďnej súťaži, čo je 
škoda o to väčšia, že pred niekoľkými 
rokmi sme práve na tomto úseku dosiahli 
úroveň prevyšujúcu zahraničné veľmoci 
v oblasti populárnej hudby. 

Antonín MATZNER 

Pre hliadkové 
koncerty 

Niektorí r ecenzenti festivalových k on
certov. vyčítali prehliadkovej časti, že p ri 
nášala priveľkú všehochuť. S týmto ná
zorOm nemožno súhlasiť, keďže práve jej 
najvlastnejšlm cieľom majú byť čo naj
vše strannejšie informácie o tom, čo sa 
deje v oblasti zahranične!_pop-music . . ~o
to rozširovanie obzoru moze mať pozltlv
ny vplyv i nay domácu, súťa~. Je toti_ž do~ť 
m ožné, že vseobecne konstatovana um-
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formnosť pesničiek súťažiacich o Brati
slavskú lýru pramení z nie dosť rôznoro
dých kontakt ov. Ak si všimneme drama
t urgiu Pragokoncert u posledných rokov, 
ako i príslušné programy televízie, zistí
me, že najintenzívnejš!e spoznávame po
pulár-nu hudbu z Nem-ecka, Francúzsk a a 
Talia nska, pričom naš e obecenstvo n ema
Io možnosť zoznámiť sa s niek tor ými veľ
mi závažnými podnetmi z Anglicka a t iež 
z USA. Tohoročný festival síce v tomto 
sme r priniesol určité zmeny k lepšiemu, 
no i tak z dlhov Jen málo splatil. 

O j ednotlivých hosťujúcich interpretoch 
môžeme konštatovať, že i keď väčšina 
z nich nepriniesla veľa nového, stálo za to 
ich vidieť a vcelku sa pričinili o- atraktív
nosť podujat ia. Dobrý dojem zanechal n a 
príklad Billl Ramsey, ktorý predviedol žán
rovo dosť rozrôznený ľ!!pertoár od americ
kého rhythm and blues až po nemeckú po
pulárnu hudbu. Uňho však nebol ani tak 
dôležitý štýl - najvzácnejšie j e vari to, 
že sme videli speváka, ktorý nás zabával a 
pritom sme mali pocit, že i <m sám na pó
diu sa spontánne dobre cíti. A t o v t ejto 
oblasti, plnej falošného št ylizovaného sen
timentu, býva zriedkavým javom. Menej 
a trakt ívne bolo vystúpen!e ďalšieho spe
váka - f r ancúzskeho .,trubadúra lásky" 
Guy Mardela. Nedá sa povedať, že by j eho 
vystúpenie bolo n-evydarené. Mardel patrí 
do početnej s trednej garnitúry spevákov 
spájajúcich tanečnú pieseň so šansónom, 
lenže v tejt o oblasti sme už videli niekoľ
kých oveľa závažnejších umdcov, a t ak 
v tomto· smere nás môžu zaujať Jen inter
preti prvoradého významu. 
Najväčšia reklama predchádzala dve 

speváčky, z ktorých zhodou okolností kaž
dá m á už na svojom konte víťazstvo na 
najvýznamnejších európskych festivaloch. 
Lepši dojem z nich zanechala Ciogliola 
Cinqu-etti. Charakterizovali ju prirodzený 
šarm, kultivovan ý, emotívny a techniC'ky 
čistý prednes. Určite s me videli jednu 
z najvýznamnejších interpretiek t alian
skej tanečnej piesne. Naproti tomu Sandy 
Shaw pripravila s vojim priaznivcom čias
točné skla manie. Je dosť možné, že brat i
s lavské vystúpenie j u n ezastihlo v n aj
lepše j psychick ej kondícii ( nasvedčuje 
tomu napr. často až .hysterické správanie 
na skúške a podráždenosť na tlačovej kon_ 
ferencii). Rozhodne tak po stránke tech
n ickej, ako i výrazo·•ej nijako neprevýšila 
bežný pliemer. Len k vôli úplnosti pripo
meňme i vystúpenie západonemeckej s pe 
váčky Inge Bruck I keď zvíťazil a na juho
americkom festivale (kompromituje to 
pris lušnú porotu i festival) , u nás podala 
veľmi slabý výkon. Má dosť závažné pro
blémy s intonáciou, štýlove je málo zau-

j ímavá, a vôbec, jej pr-ejav je nevýrazný. 
A tak hosťovanie Inge Briick bolo azda dob
ré na to, aby posilnilo sebavedom ie našich 
speváčok. 

Z Anglicka sme so záujmom očakávali 
dvojicu Peter a Gordon, známu najmä vďa
ka ich veľkému h itu - Lady Godiva. Ich 
vystúpenie bolo dosť zaujímavé, i keď n ie 
natoľko, ako s a vopr ed predpokladalo. Išlo 
tu o akési preštylizovanie anglického bea
tu a j eho prispôsobenie vkusu umierne
n ejšej .,strednej generácie" . 

Osobne ma zo· zahraničných účastníkov 
najviac zaujal chór Ludwiga Jankowsk eho 
z NSR. Je to prvá vsku tku svetoznáma 
vokálna skupina, akú sme u nás. v tejto 
oblas ti h ostili. I keď svojim spôsobom m á 
t ento súbor osobitú t vár, v jeho interpre
tácii badať m nožstvo rôznych vplyvov. 
Najlepšie vyzne li anglicky spievané sklad
by, ktoré miesatmi síce ;:>rezrád zali nas le 
dovanie niektorého z konkrétnych vzorov 
(Coniff , Double Six, Hi Los), no zároveň 
zaujali dobrým príkladom, ako možno ab
sorbovať jazzové prvky do populárnej 
hudby. Naproti tomu v nemeckých číslach 
programu akoby stra tili cit pre swingo·va
nie a upadli do typických zlozvykov n e
meckej šlágrovej hudby. Aj z hľadiska 
precíznosti a čistoty podania je tomuto 
vokálnemu súboru čo vyčítať . Po tejto 
s tránke jeho bratislavský výkon značne 
zaostáva za štúdiovými n ahrávkami (mož
no sa t u ukázala nevýhoda práce s amatér
mi). Rozhodne podnety, kto·ré Jankowské
ho chór ukázal, by m ohli plodn e zapôso• 
biť i na naše dianie. 

Ak by sme smeli vysloviť zbožné želél 
nie pre budúcnosť, tak azda t o·, že by sme 
na bratislavskom festivale uvideli niekoľko 
z tých skutočne najzávažnejších osobností 
populárnej hudby. Samozrejme, uvedomu
jeme si, že s angažovaním takého Sinatru, 
Charlesa, alebo Be at!P.s, sú spojené tak
mer neprekonateľné pľoblémy· No ak ob
dobné ťažkosti dokážeme aspoň občas vy
riešiť v oblasti vážnej hudby, snáď by to 
išlo i tu. 

Igor WASSERBERGER 

ORGANOVÉ 
KONCERTY 
V BRATISLAVE 

Obdobie január-máj bolo v poro'vnaní 
s predchádzajú cim období bohaté n a or 
ganové k oncerty. 22. januára účinkovala 
Irma S k u h ro v á, profesork a bratislav
ského konzervatória. J e potešiteľné, že -
podobne ako väčEina ďalšieh umelcov -
postavila svoj program na výraznom kon
traste klasika-moderna namiesto stereo
typného chronologického výberu. Boli · 
v ňom zastúpení Bach, Buxtehude a Mo
zart, resp. št. Németh-šamorínsky, J. P o
spíšil a J . Langlais. Interpretácia aj ten
toraz ukázala svedomito.sť pripravy, pri
značnú pre profesorku Skuhrovú. Umel
kyňa sa ú spešne zbavuje aj istej j edno
strannosti v interpretačnom zameraní (prí
lišná záľuba v meditatívnych skladbách a 
v det ai,Joch, zdržanlivosť v te>mpách a v re_ 
g istrácii). Na jmä v Mozartovej Fantázii a 
v Némethovej Partite profane dok ézala, 
že má zmysel aj pre brilantné skladby. 
Myslím, že práve uprednostňovaním skla
dieb so zdravou dávkou efektu by sa mal 
uberať jej ďalší umelecký vývoj - dnešný 
k on certný život to bezpodmienečne vyža· 
duje. Ináč j e ťažko po·chopiť, prečo· túto 
umelkyňu, ktorá sa ako jedna z mála or
ganistov sústavne veuuje organovej hre, 
nemohii doteraz po,znať poslucháči rozhla
su. 

Ako prvého zahraničného organistu v no
vom roku sme 12. februára počuli dr. Han
sa Joachima Wag n e ra z NDR. Hra l 
s~dadby n emeckých komponistov, z kla 
Sikov Ba:::ha a Buxtehudeho·, z novších 
Hindemitha, Regera a F ortnera. Prí•me 
št ýlový ?ol a j jeho prednes, vrátane istej 
strohosti, ktorý je jedným z ch arakteris 
tických čŕt nemeckej klasickej a kJasici
zu j úcej tvorby. Vcelku umelec zanech al 
veľmi priaznivý dojem. 

Menšie šťastie mali usporiadatelia aj 
ob€censtvo s programovaným koncertom 
rakúskej organistky Margitty Otrewelovej, 
ktorý sa pre chorobu umelkyne nemohol 
uskutočniť ani v náhradnom t ermíne 26. 
f ebruára. Zaskočil za ňu viedenský prof-e· 
sor Walter Pach. žiaľ, koncert bol príliš 
poZi!lačený nepriprave:1osťou, improvizáciou 
v progr am-e, v registrácii atď. K tomu všet· 
kému sa objavili rušivé chyby v nástroji, 
takže koncert nevyznP.l najlepšie· z pro
gramu zostaveného z d iel rakúskych skla-
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ďateľov najviac zaujala Chacdnne in cis od 
bratislavského rodáka Franza Schmidta. 
Ďa1lším účinkujúcim cyklu bol B. Tu r

z a ( 4. apríla). V prvej časti koncertu.uvie_ 
dol diela málo hraných starých maJStrcv 
(Walt her, Kalond). Stýlové dobre zapadh 
do programu árie Stradellu, Rnmeaua, 
Händla Bacha a Damiana v podaní Kris
tiny Fi'gurov€j, i keď kvantitatívne príliš 
prevládali. V druhej_poiovici hral Tu~za 
skladby Juraja Pos pisiia, z ktorých Sonata 
a ukážka z Mikropo·viedok odzneli po· prvý 
raz. Je potešiteľné, že sa hrajú skladby 
autorov, ktorí chvá,Jyhodne prispievajú 
k ro.zvoju domácej organovej tvorby, no 
výber bol predsa len trochu jednostranný. 
Ináč Turzov umelecký vývin ukazuje vzo
stupnú líniu, Qspesne sa vyrovnal aj s tech_ 
nickými problémami najno·vších korr.pozič
ných smerov reprezentovaných Pospíšilo
vými skladbami. 
Hneď na druhý deň (5. apríla) sa konal 

organový koncert mimo programovan€-ho 
cyklu v bývalom jezuitskom kostole. Tre
ba ho .spomenúť, lebo účinkujúci Ivan K o
z el podal výborný výkon :na trojmanuá
lovom (v: Bratislave azda najlepšom) or
gane. Popri skladhách barokových maj 
strov zaujala najmä záverečná Sonáta J. 
Reubkeho. Koze! r utinovane využil mož
nosti nástroja na plastický prednes tejto 
neobyčajnej skladby, dosahujúcej účinky 
symfon ickej básne. Zase sme si overili 
priaznivé akustické puroery chrámového 
priestoru· Bolo by však dobré porozmý
šľať o vhodnej (zvukovej alebo svetelnej) 
signalizácii, ktorá by informovala o za
čiatku novej skladby. ~edostatok vizuálne
ho styku, cyklickosť sldadieb a registrač
né pauzy totiž dezorientujú bežného po
slucháča. 

23. apríla sa uskutočnii! koncert Ja rosla
va Me ie ra, ktorý si znova vybral sklad
by J. S. Bacha, väčšinou náročné. virtuóz
ne diela, ako napr. Prelúdium a fúga a mo·! 
a e mol, Toccata C dur, Sonáta Es dur. 
Meier sa aj na tomto konc€rte prejavil 
ako impulzív:ny typ interpreta so zmyslom 
pre barokovú polyfóniu. No práve okol
nosť, že hral známe skladby, sťažila do
siahnutie jednoznačne presvedčivého doj
mu, napr. v otázkach tempa a zvukovosti. 
Tempo u Bacha je r elatívna vec, mohut
nosť zvuku a veľký priestor (doznievanie) 
vyžaduje pomalšie tempá, ľahký zvuk zase 
umožňuje- brilantnejší prednes. Táto viac
menej zákonitá súvislosť v Meierovej in-
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terpretácii nebola dosť zrejmá, _Program 
vhodne doplnila rutino'Vaná spevácka Mar
ta Meierová ukážkami z Bachových vokál
nych skladieb. 

Zlatým klinc om celej sezóny bol kon
cert Petra S o v a d i n u 21. mája. Tento 
27-ročný umelec je ďalš!m úspešným 
predstavitel'om p ražskej školy. Už počas 
štúdi~ absu!voval zahlca:niJčné koncer tné 
zájazdy a vyhral viac medzinárod_ných s~~
ťaží (škoda, že plagáty na t~ke .. n;a~tc· 
kosti" neupozornia)- Ak sa obcas sťazu]e
me, že organové koncerty nevyznejú na 
úrovni. napr. gramafónových nahrávok, 
v tomto prípade n emožno spomínať nijaké 
výhrady. Je pravda, že v interpretácii Ba
chových skladieb dominovala vyrovnanosť, 
nebolo tu dramatizovanie ani očividná sna
ha o agogické zvýraznenie detailov, ale t á
to vyrovnanosť bola ímponujúca a štýllovli. 
To isté platí o dokonale presnom rytme a 
tempe, ktoré nezakolísala ani v takej kr
kolomnej skladbe, ako je Toccata F dur. 
V druhej časti sme počuli skladby K. Sla
vického, B. Martinú a P. Ebena. Použijúc 
zase prirovnanie, možno konštatovať, že 
t ieto moderné a miestami experimentálne 
diela vyzneli v podaní mladého umelca ako 
dok0111.ale zinštrumentované orchestrálne 
skladby s plast ickým a pritom nevtjera
vým zvýraznením všetkých detailov. casta 
sme svedkami beznádejného zápasu orga
nistov s ťažkopádnosťou nástroja. Preto 
myslím, že prirovnanie k orchestrálnej 
dokonalosti j e najväčšou možnou pochva
lou. 

* * ·~ 
11. JUna odznel ešte jeden koncert 

v rámci organového :;yklu, na ktorom 
účinkoval Ivan K o ze L V uekonvenčnom 
programe predniesol s kladbu M. Duprého 
Le chemin de la croix. Francúzs ka progra
mová hudba j~ vždy skúšobným kameňom 
výrazových možností organa vôbec a naj
mä konkrétneh o nástt'oja. Túto skladbu 
sme počuli v Bratislave prvý raz; ťažko 
posúdiť, do akej miery sa Kozelova inter
pretácia - najmä zvuko\·e - kryla s pred
stavou skladateľa, no celkove výkon mal 
vel'mi dobrú úroveň· Podobne to bolo aj 
v prednese troch časti Hudobnej obete od 
J . S. Bacha, kde jediným rušivým prvkom 
bol dynamicky pre exponovaný čembalový 
sprievod v sonátovej časti pre hus le, flau
t u, čelo a čembalo. 

Ladislav Dóša 

Výchovné koncerty a ako ďalej 
Koncom minulej sezóny sa v Starom 

Smokovci uskutočniJa ďalšia (každoroč
n á) - tentoraz už š iesta - porada o vý
chovných koncertoch. Zúčastnilo sa na nej 
mekoľko desiatok ľudí čo majú o dobr ý 
priebeh výchovných koncertov najväčšiu 
zásluhu - osvetových pracovnikov, in
špektorov, učiteľov, pracovnikov KDK a 
krajských koncertných zastupitei'stiev a, 
samozrejme, zástupcovia Poverenictva 
SNR pre školstvo a Povereníctva SNR pr-e 
kultúru a informácie; žiaľ, chýbali pr·ed
nášate!ia sprievodného slova. 

Prvý deň mal byť venovaný organizač
ným problémom - úvodný referát o nich 
predniesol pracovník Poverenlctva SNR pre 
školstvo s. Lévay - druhý zas otázkam 
dramaturgickým - o nich hovoril s. Duz
baba z Prahy. Lenže diskusia - vystúpila 
na nej väčšina zúčastnených - ukázala, 
že nie je možné hovoriť oddelene c ve
ciach, ktoré súvisia· Preto ani tento refe
rát nechce byť mechanickým popisom ro
kovania - ale pokusom o zhrnutie problé
mových okruhov. 

Cieľ výchovných koncertov veľmi vý
stižne definoval š. Móži z Povereníctva 
SNR ore školstvo ako súčasť úsilia o vý
chovu všestranného človeka súčasnosti. 
Z tohto aspektu sú dosť časté pokusy nie
ktorý;ch činiteľov vykladať výchovné kon
certy ako úzko hudobnícku záležitosť dô
kazom nepochopenia základných ú loh náš
h o školstva - jeho po·vinnosťou je pred
sa dať žiakom kľúč k všetkým oblastiam 
kultúry. Výchovné koncerty by mali dopí
ňať školskú hudobnú výchovu: no skutoč
nosť je taká, že ju neraz len suplujú. 
Zvl ášť markantné je t o na I. stupni (v l. 
až 5. ročníku), kde je stav hudobnej vý
chovy viac ako žalostný, a potom na SVŠ a 
odborných školách - tam hudobná výcho
va celkom chýba {pritom je zaujímavé, že 
na odborných školách majú k výchovným 
koncertom omnoho vrelší vzťah ako na 
stredných všeobecnovzdelávacich školách). 
V posledných rokoch sa počet výchovných 
koncertov značne zväčší.!, zlepšil sa i po
mer učitel'ov a riaditeľov k nim - no ešte 
stále je ich "záber" ne-dostačujúci: v pred
mi:nulom školskom roku (minulý šk. rok 
ešte nebol v čase porady skončený, a preto 
nemohol byť štatisticky spracovaný) sa 
výchovné koncerty uskutočnili na 1036 
ZDŠ, čo predstavuje približne len tretinu 
škôl tohto typu, ale v tomto počte nie sú 
zahrnuté školy, kde sa vyučuje iba v L až 
5. ročníku. Teda je ešte čo doháňať! Zá-

roveň treba vyvinúť čo najväčšie úsilie 
o zlepšenie hudobnej výchovy - výchovné 
k oncerty zanechávajú najtrvalejší dojem 
tam, kde sú žiaci na ne vopred pripravení. 

Treba naďalej zdokonaľovať aj formu 
výchovných koncertov zároveň s moderni
záciou jej náplne. Je iste správne, že vý
chovné koncerty sa výberom skladieb ne
pridŕžajú osnov celkom striktne - no je 
na zamyslenie, či tíeto osnovy (najmä v 6. 
až 9. ročníku ZDŠ) nie sú zastaralé- Ak to_ 
tiž platí, že dieta v puberte je vnímavej · 
šie na súéasnú hudbu (čí už úžitkovú ale
bo "vážnu"), ak je nepopierateľnou sku
točnosťou, že hranica puberty sa citeľne 
znižuje, tak náplň hudobnej výchovy a aj 
výchovných koncer tov dosť často nezodpo
vedá najnovším pedagogicko-psychologic
kým poznatkom. 

Pochybná je najmä historická postup
nosť (zásadne sa ide od staršej hudby 
k novšej) i smerovanie od malých nástro
jových zoskupení k väčším - to druhé j e 
však zatiaľ (pri nedostatku symfonických 
i komorných 01'Chestrov na Slovensku)· vý
chodiskom z núdze. Malé percento skla
dieb XX. storočia nemožno však nijako 
ospravedlniť. Tak isto je ·nesprávne (dosť 
častý prípad) stavať do nezmieriteľného 
protikladu tzv. úžitkovú a vážnu hudbu. 
Ak L. Bernstein je sám autorom mt1síca
lov, .,fanúškom" Beatlesov a zároveň ge
niálnym symfonickým a operným dirigen
t om, je smiešne, ak ešte stále niekto chce 
"uchrániť" mládež od "nákazy" ľahšej mú
zy - je lepšie ju využiť ako most!k k ná
ročnejšiemu umeniu ako robiť z nej ak 
už nie zakázané, tak aspoň zavrhované 
ovocie, ktoré vždy, ako je známe, lepšie 
chutí. 
Veľmi dôležitú úlohu hrá aj sprievodné 

s lovo - podľa s. Duzbabu. má trvať cca 
1/5 až 1/6 celého výchovného koncertu. Za
t i aľ j e však pomer hudby a slova skôr 
obrátený. Sprievodné slovo nem á byť len 
zopakovaním obsahu rozborového h árku, 
kto·ré školy poväčšine (žiaľ, ešte nie vždy ) 
dostávajú vopred: k ým v hárku prevažuje 
zreteľ náukový, u sprievodného slova by 
mal byť v popredí zreteľ pedagogický. Veľ
mi dôležitý je aj takt prednášateľa sp.rie
vodného slova k mladým poslucháčom -
napr. aj· pomerne nedisciplinované publi
kum sa dá "skrotiť" pochvalou pozorných 
jednotlivcov či menších kolektívov. Kon
ferenciér by mal zotrvávať na pódiu aj po
čas predvádzania skladby, aby mohol sle
dovať reakciu prítomných. 
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Mnoho sa dá zlepšiť aj po organizačnej 
stránke. Predovšetkým treba výchovné 
koncerty zavčasu po:jať do plánu škols kej 
práce - dodnes ešte nevymreli pedagógo
via, ktorrí v nich vidia n arúšanie (najdl
šieho školského roku v Európe vôbec ; po
kusy o jeho skrátenie - v pravom zmysle 
tohto slova - v posledných mesiacoch 
akosi zatíchl i; povráva sa, že boli torpédo
vané finančníkmi - za čo by vraj učitelia 
dostávali plat?); dô ležité j e to aj vzhľa
dom na uzatváranie zmlúv s účinkujúcimi. 
Nie je nevyhnutné viazať sa len na "reno
movaných" umelcov - i na vidieku je 
dnes už dosť vyspelých hudobníkov; n ie 
je od veci ani využitie koncertov pedagó
gov ĽŠU a ich žiakov z vyšších ročníkov. 
Počet žiakov na jednom koncerte by sa 
mal pohybovať okolo 500-600; no vhodné 
miestnosti sú stále problémom (a nalade
né klavíry tiež). V tejto súvislosti viacerí 
diskutujúci žiadali využiť chrámové prie· 
story - poukazovali pritom na dnes už 
bežnú prax v Čechách, kde sú chrámy ne
raz viac stánkami umenia n ež liturgie. 
Veľa - vari najviac ·- závisí od subjek

tívnych činiteľov: vzťahu pedagógov a 

Vedecké základy 
Pod týmto titulom uviedla na jar t. r. 

viedenská Hudobná akadémia cyklus pred· 
nášok popredného vokálne ho teoretika 
prof. dr. Kurta Wichmanna z fakulty hu
dobnej výchovy pri Humbol-dtovej univer 
zite v Berlíne (NDR), autora význačných 
prác o prednese recitatívu a o ozdobnom 
speve· V piatich prednáškach, doplnených 
notovými príkladmi, p::aktickými ukážka
m i a množstvom diapozitívov, podal prof. 
Wichmann uoelený informatívny prehľad 
rozsiahleho m ateriálu, ktorý na berlínskej 
univerzit e tvorí náplň štyroch semestr ov 
a zahrňuje všetky doterajšie teor etické 
poznatky o umení spevu. Hoci k aždá jeho 
prednáška hovorila o spev-e z iného as
pektu, všetky hľadiská sa napokon stretli 
na spoločnej pôde psychológie. 

Podľa náhľf!du prof. Wichmanna je psy
chológia spevu tým doteraz chýbaj1ícim 
článkom, ktorého úlohou j e pre·kilenúť 
priepasť medzi vokálnou teóriou a praxcu. 
Vysoko oceňuje zásluhy sovi-etskeho vo
kálneho p edagóga a teoretika D. L. As
pelunda, ktorý ako prvý upozot·nil n a ne
vyhnutnosť postaviť celú modernú vokál
nu pedagogiku na psychologický základ. 
Aspelund opieral svoje stanovisko o boha-
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účinkujúcich. Ešt e vždy sa vyskytujú p:-í
pady ponímania výchovných koncertov ako 
remeselne'j, prípadne len zárobkovej čin
nosti, poznačenej rutinou a náhlivosťou 
(najma speváci neradi rozširujú svoj re
pertoár). Opakom sú svetlé javy zaniete
ných interpretov i konferenciérov - ich 
vystúpenia sú trvalým zážitkom. Mnoho 
sa na akt íve hovorilo o tom, že výchovné 
koncerty by mali byt pre žiakov sviat
kom. Niekde to tak skutočne je - no to 
závisí hlavne od vedenia škôl. 

Vhodným doplnkom výchovných konc·er
tov by mohli byť vystúpenia rôznych en
semblov na serióznej umeleckej výške -
zatiaľ sa však využívajú iba sporadický. 
No filmov a televíznych programov, vhod
ných ako súčasť výchovného procesu 
k hudbe, u nás zatia ľ niet, hoci napr. v .Ju
hoslávii ich už vyrobi;li celú sériu. Veľa by 
mohli pomôcť aj hudobné noviny - dvO'j
týždenník, o ktorom sa hovorilo· už na III. 
sjazde SSS. Pr·e výchovné koncerty je však 
na jdôlelíitejšíe, aby sa zbavili balast u "ob
sahizmu" a viac sa zameriavali na vystih
nutie špecifickosti hudobného· umenia. 

ra 

umen1a spevu 
tú tradíciu ruskej vokálnej školy, s úspe
chom uplatňujúcej pri riešení hlasovotech· 
nických problémov hudobnoprednesové 
kritériá. 

Vo svojej prvej prednáške načrto•l prof. 
Wichmann vývin estetických náhJadov na 
voká1ne umenie v priebehu histórie, ako 
a j vývin vokálnej teórie v posledných sto
ročiach· Kým nedáv:na minulosť videla cieľ 
spevákových ús ilí iba v krásnom, ušľach
tilom tóne, dnes sa žiada viac: tón musí 
byť n ielen krásny, al e a j pravdivý - t .. i
pravdivo vyjadruj úci n aše vnútro so zre
teľom na ok olitý s vet, čím sa opäť vracia
me k požiadavkám antiky. Podobne aj ve
da o speve prekonala fyziologicko·fonet ic 
ké štádium, zdôrazňované v minulom sto
ročí, a s tavia dnes na prvé miest o psycho
lógiu s pevu. Funkcia hlasových orgánov 
podlieha emócii vyplývajúcej z predstavy. 
Preto sa napr. u začiatočníkov osvedčuje 
pri nácviku vokálov využívať porznat ky fo
nológie materinského jazyka. Moderná vo
kálna pedagogika odstraňuje rozmanité 
ťažkosti speváka ustavičným poukazova
ním na obsah a význam spievaného vokál 
nehudobného materiálu, kto·ré správna voľ-

ba j e rozhodujúca pre úspech pedagogic
ke j práce. 

Psychologickým zákíadom spevu veno
val prof. Wichmann svoju druhú prednáš
ku. Poukázal v nej hlavne na to, že podľa 
novodobých vedeckých poznatkov nemož· 
no spev určiť ako fyziologický prejav, keď
že je to proces podmienený myslením a cí
tením. Orgány spevu podliehajú predstavi
vosti a pr eto školenie hlasu je len časťou 
výchovy speváka. Oduševnelý spev je vý
sledkom zložitých psychických navzájom 
závislých pochodov. Na speve sa nezúčast
ňujú len hlasové a artikulačné orgány, ale 
celý človek, citlivo reaguj úci na podnety 
svojho okolia. Náhľad, že pre adepta vo
k álneho umenia je dostačujúce mať krás· 
ny hlas, je prekonaný požiadavkou schop
nosti spievať, t. j. schopnosti vyjadrovať 
spevom vlastné zážitky· 

V tretej prednáške hovoril o podobr.0sti 
a protikladoch reči a spevu - a to nie
len z fyziologického, ale hlavne z psy
chického hľadiska. Spev a reč majú spo
ločný koreň, čo viedlo k mylnému náhľadu, 
že spev je v podstate iba akousi nadnese:
nou rečou. Dnes hľadíme na túto vec inak: 
kým v reči prevláda rozumová stránka 
ľudskej psychy, spev súvisí viac alebo me
nej s jej citovou stránkou. Obidva preja
vy majú spoločný cieľ - zdeľovanie zá
žitkov okolitému svetu, pričom kvalitatív
ny rozdiel medzi nimi j e určený kvanti
tatívnym stupňom, v akom prevláda "ra
tio" alebo "emotio". Prednosť spevu spo
čív.a nielen v jeho zvýšenom akustickom 
účinku, ale aj vo väčšej zd·eľovacej s chop
nosti, ktorú mu dodáva stále prítomný 
emocionálny spodný tón (podtón); jeho 
nedostatkom je obmedzenie osobnej ini
ciatívy melodickou líniou a rytm om. Pre 
dos iahnutie krásneho t ónu a zrorzumiteľ
nej výslovn osti treba vystihnúť s právny 
pom er m edzi vokálmi a ko!lsonantami, 
k torý je pri speve iný ako pri reči. Spevák 
žije hlavne zo svojich emócií, a preto j e 
dôležité školiť uňho práve túto emotívnu 
stránku, pričom nemalú úlohu má spr áv
ny výber inštruktívnych skladi·eb. Kto my
s lí len na svoj hlas, ľahko upadn-e do m a
nierizmu, z hľadiska súčasnej vokálnej es 
tetiky n eprípustnéh :). 

Vo štvrtej prednáške sa pr of. Wichmann 
zaobera:! problémami hlaso·vého šk olenia 
z fyziologického hľadiska. Upozornil hlav
ne na to, že znalosť fyzi ológie spevu, veľ
mi dôležitá a potrebná, nestačí sama ose
be na r iešenie všetkých vokálnepedago
gických problémov. Hlasové orgány sú 
časťou organizmu, ktorý zase súvisí s oko-
lím. Poruchy fyziologických procesov mô
žu pochádzať zvonku i znútra; záleží hlav-

ne n a pedagógovi, aby rozoznal ich zdroje 
a určil terapiu. Preto je preň vrcholne dô
ležité uvedomovať si správny vzťah medzi 
hlasovou fyziológiou a psychickým stavom 
žiaka. Moderná vokálna pedagogika neškolí 
fyziologické pro:cesy, ale procesy psychic
ké; tieto súvislosti bolí známe už v 17. sto
ročí (M· Mersenne), ale v praxi nenašli 
dostatočné uplatnenie, lebo učitelia sa stá
le usilovali viesť svojich žiakov iba ku 
krásnemu tónu. Sem patrí aj otázka tzv. 
vnútorného spevu, ktorý sa vysvetľuje ako 
inervácia patričných orgánov bez zapoje
nia motorickej zložky. Správny dych a 
správne nasadenie tónu závisia od vnútor
nej pripravenosti, pričc·m potrebné impul
zy nevychádzajú z dychových a hlasových 
orgánov, ale z m ozgovej kôry. 

Prednášajúci sa dotkol aj problému ško
lenia vysokých tónov, aj prcblému reg i
strov a uviedol viaceré poznatky, ku kto
rým dospel v priebehu vlastnej pedagogic
kej činnosti. Taktiež upozornil na škodli
vosť nasadzovať plný tón a poukázal na 
priaznivé výsledky pri uplatňovaní hlaso'
vého crescenda už v elementárnom štádiu 
výuky, v čom sa rozchádza s niektorými 
staršími metodikami. 

Poslednú prednášku venoval prof. Wich
mann otázkam vokálnej interpretácie, kto
rú vyzdvihuje ďaleko nad číru repr01:luk
ciu diela a ktorú na rozdiel od starších 
opačných názorov (H. Pfitzner) stavia na 
roveň každej inej tvorivej činnosti. In
terpretácia má byť umeleckou maľbou, 

kým reprodukcia je iba akousi fotokópiou. 
Pri interpretácii n i-e je vždy bezpodmie
nečne ra.zhodujúci obsah, ktorý do diela 
v;ložil skladateľ, ale aj úloha, akú pred 
interpreta stavajú súčasnosť a okolie, kto
ré ho obklopujú. Pojat ie skladby sa preto 
mení v čase a j v priestore. Interpretácia 
predstavuje syntézu rozmanitých aferen
cií, ktorých zloženie je u každého int-er
preta iné a meni sa od prípadu k prípadu. 
Najlepšou školou interpr et ácie j e pieseň 
a azda najväčším interpretačným problé
mom je ľudová pieseň. Skladba, ktorú skla
dateľ bohato vybavil hudbou, nekladie to·
t iž na interpreta také nároky ako prostý 
výtvor ľudu. Interpret je vždy znova nú
t ený vyrovnávať sa so vzťahom s lova a 
hudby, zapájať do vlastn ého tvorivého prc·
cesu ratio aj emotio. Aby mohol pôsobiť 
na poslucháča, musí byť sám u chvátený a 
súčasne byť pod kontrolou intelektu· 

Prof. Wichmann obohatil svoje veľmi 
zauj ímavé prednášky množstvom biblio
grafických údajov a početnými citátmi au
torov všetkých historických období . 

Ljuba Makovická 
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18. júna zomrel Dr. Antonín Hoi'ejš, no
siteľ vyznamenania Za zásluhy o výstavbu, 
dlhoročný člen a funkcionár Sväzu čs. skla
dateľov, pôsobiaci v m edzivojnových ro
koch na Slovensku· - 30. júla zomrel Ing. 
Ľudovít úuriš, riaditeľ SF, dlhoročný ve
dúci sekretariátu Sväzu slovenských skla
datefov. 

* * * 
Z príležitost i medzinárodnej výstavy 20 

rokov súčasného hudobného divadla, ktorú 
usporiadala Spoločnost pre hudobné divad_ 
lo v rámci Viedenských hudobných týž
dňov v dome umenia, mala premiéru čes
koslovenská televízna snímka Opera o š ik
mom komíne od Veroslava Neumanna. 

* * * 
8. septembra sa uskutočnilo slávnostné 

odhalenie pomníka J. L. Bellu v Bratislave 
na šulekovej ulici. Slávnosť otvoril šimon 
Jančo, riaditeľ Mestského múzea, pomník 
odhalil štefan Hajdin, preds.eda školskej 
a kultúrnej komisie MsNV, slávnostný pre _ 
jav povedal Doc. Dr. Ladislav Burlas, CSc. 
V kultúrnej časti programu účinkoval 
Miešaný sbor SF za dirigovania J. M. Do
brodinského. - Toho istého dňa v záhrade 
Národného umelca Eugena Suchoňa za§.a
dili členovia francúzskeho ženského sboru 
La Maitrise Gabriel Fauré olivu, vyraste.
nú v Provence ako symbol priatelského 
zvzku medzi ním a Miešaným sborom bra· 
tislavských učiteľov, s ktorým udržuje 
družbu. Na tomto akte sa zúčastnili zá
stupcovia SSS a MsNV. 

* * * 
HIS v spolupráci s československým 

kultúrnym strediskom v Sofii pripra vil 
v novembri sériu k oncertov zo slovenskej 

hudby. účinkujúci : Silvia a Rudolf Macu
dzinskí (klavír), M. Blahušiaková (spev). 
Umelci vystúpili v Dome Sväzu bulhar
ských skladateľov s programom zo slo
venskej tvorby, okrem iného s dielami 
J. Cikkera, najmä so znením Slovenskej 
suity pre 2 klavíre. Niekoľko koncertov sa 
uskutočnilo aj v iných bulharských mes
tách. 

* * * 
Na záver Ostsee-Woche (každoročný 

mierový týždeň baltických krajín) uspo
riadali v katedrále v Rostocku NDR orga
nový koncert, na ktorom Ján Valach pred
nies()[ diela československých a svetových 
skladateľov. 

* * * 
Dirigent bratislavského symfonického 

rozhlasového orchestra dr. Otakar Trhlík 
predviedol Baladickú s uitu Eugena Sucho
ňa na s vojom koncertnom zájazde v Au· 
~trálii v čase medzi 20. novembrom a 10. 
decembrom t. r. Na programe svojho kon
certu v Haarleme dňa 28. marca 1968 uve
die Spomienky od Jána Cikkera· 

* * * 
Bratislavské kvarteto v zložení Viktor 

šimčisk(), Jaroslav Bílik, Stana Olléová a 
Karol Filipovič vystúpilo na vere-jnom kon
cer te v Gelsenkirchen dňa 24. septembra. 
Na programe konc ertu boli tieto skladby: 
J . Haydn: Sláčikovo kvarteto "škovránčie", 
M. Vilec: Sláčikové kvart eto, J. Cikker: 2. 
sláčikové kvarteto, A. Dvorák: Sláčikové 
kvarteto d mol a J. Sixta: Sláčikové kvar
teto. Ten istý program nahral súbor a j 
v kolínskom rozhlase. 

* * * 
Komorný orchester Slovenskej filhar

mónie bude v júli budúceho roku účinko
vať na Salzburger Festspiele. Cest ou sa 
st;aví účinkovať aj v Linzi. 

* * * 
Leonard Bernstein dostal zlatú medailu 

Spoločnosti Gustava Mahlera. - Pablo Ca
sals má byť r. 1968 vyznamenaný cenou 
Freedom Hous e, - inštitúcie, ktorá bola 
založená v New York.t r. 1941. 
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Tohoročnou Leninovou cenou v oblasti 
?udby vyznamenali s kladatela Karla Kara 
i eva za b~~t. Cestou hromu a chor eograf; 
gora MoisieJeva (J"e to prvy· h 
v~b k• . c oreograf 

o ec,_ .ory dostal toto vysoké s"t•t 

GUnter Rennert no - · 
skej štátnej opery v v~ 1?~ndant Bavor
u Hansa Wernera H nic ove, objednal 
op eru, ktorá sa má enzde~o "olymps!<ú" 

uzname). a ne •1 -· . pre VIest roku 1972 z pn ezitosti olympských w . , 
ve Libr et -· . er v Mmcho
gebor g Ba~h!~e zn~ma spi~ovateľka ln
vely. Maccbiave~hoo~a podla zartovnej no-* * * 

Nový balet Rolanada Petita Chvál 
v~Ial v Paríži ve_ra rôznych názorov. a s;r: 
nar _ baletu, k tor eho námet aj t itul - l 
Petit zo z~ámeho diela Erazma z R~~:::_ 
~ar;u, SnaksaJ Jean Cau, bývalý t ajomník 
stant. ar a, Hudbu napísal Marius Con· 

* * * 

* * * 
Gieselher Kleb ··· 

Gotheho Märche:" )!sr e ~!'eru na námet 
to· •t · ~ · emrera sa má usku

cm r . .L968 na Schwetzinger, Festspiele. 

* * * 
Q ~anst Ludwig Hirsch dostal za kantátu 

an ern a za Chansons et B 
Pl ryú cenu mesta Stuttgart ktor~r~eareuttd·ees 
UJe na p<>dpo 1 • • -

•• vážnej" hudby. ru m adych skladateľov 

* * * 
V rámci záhrebsk"h b" -remi . . e o Ienale uviedli 

P ; eru diela Immagini pre 13 sľ • "k 
sopran od Wolf aci ov a 
Antonio J . ganga Fortnera. Dirigoval 

k . amgro, hrali záhrebskí sólisti 
pre torych autor dielo napísal. • 

* * * 
Maria Callas bude hr ť -

me, ktorý bude mat za a - prvy __ raz vo fil~ 
ma Pucciniho. Mužskú !ta:het Zivot ~iaeo-· 
my l e M u vytvori zná-

l rec arcello Mastr oiani. 

* * * 

Bernhard Haitnik - ·!d" · damsk· h c ' se Irigent amster
v . e 0 o~certgebouw orchestra, re

ezi_Ile od za cia tku sezóny 1967/68 . p 
~~~ra~ondýnskeh() filharmonickéh~J ~~= 

* * * 
Odlišné ~oncepcie určujú rôznosť ná

zvov: Ako lll.Scenačné eA:perimenty 
ocemť uvedenie novej opery R Molč treba 
V Mos k · · . · anova 
m . ve JU uvadzaju pod titulom Nezná-· 

y V()Jak, vo Voreneži zas Pevnosť Brest 

* * * 
Pro~ .. Dr. Carl Dalhhaus z Ber lína dostal 

pozv_ame ak~ hosťujúci profesor na uni
verzitu v Prmcentone. 

* * * 

AJ~i~a Springera vymenovali za druhé
~o dmgent a Newyorskej filharmónie Do
heraz bol prv! m dirigentom luxembu~ské

o rozhlasoveho a televízneho orchestra. 

* * * 
. Y mest~kom parku v Helsinkách umiest

n::;. pomník J_eana Sibelia, Socha je z ocele 
c omu a mklu, j e 8 m vysoká a vážl 
2~ ton. Autorom je Iínska sochärk EI"!a 
Hiltunen. a 

* * * 
. Novú inscenáciu Dona Giovanniho kto 

ru chc~! naštudovať v novej sezón~ Wie~ 
land Wagner v stuttgartskeJ· s"ta·tn . 
r e pr 1 ·· eJ ope-• evza Gunt her Rennert o · . . 
bude Pierre Boulez. · Irigovat 

* * * 
. N~mestie pri Parížske" o 

Il ttamestím Ú á .1 J per e pomenova-
mécenášovi bal:~ :hva, z úc~y k veľkému 
t h - e o umenia a na znak 
o o, ze na parížskej scéne o . 

na Západe uviedli tvorbu M p prvy r az 
usorgského. 

* * * 



Vyhlásenie 
súfaže 

výsledkov 

Do súťaže vypísanej MNO, SČS a AUS VN prišlo celkom 99 prác. Pri zasa:inutí dna ·!. 
septembra 1967 rozhodla p orota v zloženi - predseda: A· Fr ie d za SčS a AUS VN, 
členovia: P. B a y e rl e, dirigent AUS VN, H. Ma c o u r e k za čs. rozhlas, J . Ma l á s ek 
za čs. televíziu, R. My š k a za čs. r ozhlas, pplk. J. S o l dát za MNO, P. Z ap let a l, 
hudobný kritik - neudeliť žiadnu z piatich vypísaných cien vzhľadom na to. že ani jedna 
zo zaslaných prác nesplňovala v plnej miere určené podmienky. 

Rozhodla sa vš ak udeliť tieto zvláštne odmeny: 

l. Heslo "Dušan" za pieseň Neznámy voj ín 
(autor hudby i textu Dušan Sumec, Brno) Kčs l 000,-

2. Heslo "Večery" za pieseň s tým istým názvom 
( autor hudby i textu Stanislav Mikuš, Hodonín) Kčs 800,-

3. Heslo "Prázdn a ramena" za pieseň s tým istým názvom 
(autor hudby J . V. Dudek, Praha - a utor textu 
B. Nádvorník) 

4. H eslo "Zbožné prání" za pieseň toho istého názvu 

Kčs 800,-

(autor hudby M. Jíra, Praha - autor textu A. Hodek) 

5· Heslo "Korso" za pieseň Tisíc svedku 
(autor hudby O. Petránek, Praha - autor textu 
V. Jelínek) 

Kčs 600,-

Kčs 500,-

Autori prác, ktoré neboli odmenené, alebo ktoré budú inakš ie vy~žité, bud ú vyrozu
I~ení zvláš tnym pdpisom. 

MW* A aw 

SLOVENSKÁ HUDBA, časopis Sväzu slovenských skladateľov 

Číslo 9, ročník Xl. Cena Kčs 3,- 10/67 
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Juraj Hatrík 

A 
v , 

DNE SNY 
v 

CLO VEK 

Rozhodol som sa sformulovať niekol'ko myšlienok, ktoré sa mi neodbytne vracajú pri 
každej úvahe o opere· Nie som povolaný odborne sa vyjadrovať k tejto problematike, 
no momenty, ktoré chcem spomenúť, sú skôr výsledkom mojej r e!lexie ako operného 
poslucháča a diváka než objektívnou analýzou. Nezakrývam ani svoj zámer vyprovoko
vať diskusiu o našej súčasnej opere, na ktorej by sa zúčastnili ti, ktorí sa zaslúžili o jej 
vývoj, či už v oblasti skladatel'skej alebo reprodukčnej. 

Dnešný stav opery sa mi nevidí adekvátny pozíciám, ktoré dosiahli v svojom vývoji 
iné druhy umení, a v n ejednom bode vidím zaostávanie za súčasným stavom l'udského 
myslenia a cítenia vôbec. Možno sa mýlim, ale vždy som si predstavoval, že vznik opery 
ako žánru nebol len dielom hudobníkov, ale výsledkom historicky podmienenej atmosfé_ 
ry, v ktorej si boli rôzne druhy umenia navzájom také blízke, že splynuli v jeden pre 
jav. Táto komplexnosť bola od začiatku pohyblivá a hierarchia i vzájomný vzťah zú
častnených zložiek silne variabilné. Väčšinou sa uvažuje o vzťahu hudba-dráma, hudba
divadlo a ideálny stav tejto symbiózy sa obyčajne vidí a predpokladá v rovnováhe oboch 
partnerov. Myslím, že bod, v ktorom by boli hudobné a mimohudobné zložky, vytvárajúce 
operu, v rovnováhe, je prakticky nedosiahnutefný. Jednotlivé obdobia vývoja opery sa 
líšia práve rôznymi hodnotami odchýlok na jednu alebo druhú stranu od tohto mysle
ného bodu. Zdôraznil by som však hlavne to, že ak má vzniknúť opera, je potrebná do
hoda a názorová blízkosť niekol'kých druhov umelcov - skladateľa, libretistu, r ežiséra, 
výtvarníka, javiskových predstaviteľov, dirigenta atď. Je síce pra vda, že vstúpiť do ta
kého zložitého systému vzťahov znamená pre každý spoluzúčastnený umelecký druh 
stratu sebestačnosti, a tým i mnohých špecifických znakov, ku ktorým dospel v svojom 
samostatnom vývoji, no predsa sa mi nezdá, že by si opera v svojom hl'adaní budúcnosti 
vystačila sama pre seba. Sledovanie súčasného divadla, herectva, výtvarníctva atd'. a zu
žitkovávanie podnetov z týchto oblastí by malo byť pre operu samoz~·ejmosťou. No tu sa 
natíska otázka, v mene čoho je vlastne potrebné sústreďovať esencie rôznych umení do 
jedného roztoku, pod vedením ktorej zložky vlastne získala a získava opera právo na 
existenciu, ak mnohosť zložiek hrozí neustálym hierarchickým a funkčným presunom? 
Osobne si myslím, že to j e a zostane zložka hudobná. A z toho by som chcel ďalej vy
chádzať, 
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Ako a prečo vlastne participuje hudba na divadelnom prejave? Na vzťah hudby a 
skutočnosti existuje veľa názorov a hypotéz. Jednoznačne sa zdá, že to nie je vzťah pri
mitívno-poznávací, že podstatnou zložkou umeleckej výpovede je sebavyjadrenie sub
jektu, postoj, názor a emócie tvorcu. Hudba je prevažne projekciou duševnej skutoč
nosti, a nie povrchovou deskripciou javov- Ak zvláštnym spôsobom "materializuje" du
ševný život človeka, tým ho aj štylizuje a abstrahuje na jednot livé modely, hudobné 
charaktery, obrazy, štruktúry atď. Ak si tieto všeobecné estetické úvahy domýšfam, 
dochádzam k otázke, či je vôbec hudba potrebná, či môže pre-vládnuť tam, kde sa ob
medzuje na vonkajšiu deskripciu, kde je myslená a r ealizovaná, obrame povedané, ako 
keby autor vypustil oblak atmosféry, v ktorej sa, z jeho vôle budú nachádzať veci a po
hybovať pos tavy a kde nie je hudba znejúcou vnútornou problematikou vznikajúcich 
hrdinov. Natíska sa mi prirovnanie k literatúre. Všemocnosť a vševedúcnosť autora ro
mánu z XVIIII. storočia je v súčasnej litera túre dosť zreteľne potlačená v prospech 
konania a cítenia autentického, autor sa n etvári, že vie všetko o svojom hrdinovi, a skôr 
sa zaňho skrýva. Nepokúšam sa rozlíšiť, čo je v hudbe opery znejúce autentické vnútro 
postavy (za ktorým je, pochopiteľne, tiež sám autor) a čo je "komentárom" autora. No 
zdá sa mi prirodzené považovať vokálny prejav za aktivitu opernej postavy a orchestrál
nu hudbu, ktorá je v podstate iracionálna, za reflexiu skladateľa. Z tohto hľadiska by sa 
dalo polemizovať so "symfonickou" koncepciou opery, kde sú vokálne hlasy zložkou 
celkovej partitúry a nemajú ambíciu priliš vynikať a odlišovať sa. Nepresvedčivá opera 
nemusí však vzniknúť len vtedy, ak je skladater príliš popisný a "uvravený", ak je "ko
m entára" privera. Stáva sa to podľa môjho názoru i skladateľom, ktorí nadraďujú hu
dobnú štruktúru, logiku rozvíjania hudobnej formy, nad vnútornú problematiku postavy 
alebo situácie, ktorú priviedli na javisko. Také miesta s ú napr. v Holoubkovom Profe
sorovi Mamlockovi, diele celkove vydarenom, i keď budujúcom na starej estetike. Prav
da, je otázne, pokial možno v záujme prirodzenosti uvoľniť hudobnú štruktúru, aby 
zodpovedala (či už z hradiska postavy alebo autora) spôsobu, akým dnešný človek vníma 
svet. Táto "prirodzenosť", .,pravdivosť" či .,r~:>alistickosť" súčasnej opery nespočíva, 
pochopiteľne, v tom, či sa viac alebo menej priblíži banálnej pravdivosti toho, čo zobra
zuje, ale v tom, či je filozoficky a psychologicky adekvátna postavám, k toré sa na nej 
zúčastňujú. Myslím si, že aspoň u nás v tomto ohľade hudobná zložka má p.redstih pred 
libretistickou a scénickou, pravda, ak ju cháp~:>me izolovane. Je to skôr akási rezerva 
v zálohe ako existujúca "nadhodnota", ktorá by sa nám v našej opere zjavovala pro
stredníctvom hudby. Na komplexnosť opery a problémy s ňou súvisiace nemožno predsa 
zabúdať· Máme dobrých i výborných skladateľov opier, ale nemám e takého skladateľa, 
ktorý by vedel va všetkých zložkách myslieť na súčasnej úrovni výrazových prostried
kov v opere zúčastnených umení, ak je to vôbec možné. Nedostatok vhodných spolu
pracovníkov, ktorým by znalosť hudobných zákonitostí umožnila úspešne sprostriedko
vať skladateľovi potrebné podnety, je zatial veľkým handicapom. 

Myslím, že rôzne typy hierarchie na opere zúčastnených zlož iek majú jedného spoloč
ného menovateľa - sú totiž vždy filozofickou interpretáciou doby a v nej žijúcich ľudí 
prostredníctvom rôznych funkčných väzieb v štruktúre opery. V podstate sa postoj 
autora a celej jeho doby koncentroval v pochopení hrdinu a v jeho hudobno-slovnom 
traktovaní. Ako vládla v baroku afektová t eória v oblasti hudobno-kompozičnej práce, 
tak i ponímanie človeka sa dialo pomocou schém, ustálených typov bez vývoja, ktoré 
už svojím objavením sa na scéne určili samy s eba i okruh sujetových .,ťahov" a koniec 
koncov i spôsob zhudobnenia. V tom všetkom sa dá dokázať veľký vplyv scholastickéh o 
filozofického myslenia s jeho naivnou dôverou v konečnosť zmyslového poznania, ktorá 
sice bola v tom čase prekonávaná veľkými duchmi doby, ale v podstate stále oficiálne 
p!atila. Hoci romantizmus priniesol istú introvertnosť, zäujem o psychiku človeka, jeho 
ctty, hlbšiu motiváciu jeho konania, znamenal na druhej strane zrod individualizmu, 
ktorý prerástol až do monumentalizovania operného hrdinu. V romantickej opere je veľa 
popisnosti, ktorú som už spomínal, je v n ej priveľa a utorského textu, hudba, hoci vý
datne part!cipuje, neplynie z postavy, ale z názoru a vedomostí skladateľa o nej, sklada
teľ ~vplyvnuje svoje postavy. Robbe-Grillet to vystihuje, keď spomína, ze dedina môže 
v op1se autora buď .,ležať v údolí", alebo sa v ňom .,skrývať". V prvom prípade je zrejmý 
odstup, v druhom emocionálne zafarbenie, stotožňovanie sa s opisovaným objektom. 
Z tohto zorného uhla som si vždy viac cenil Verdiho ako Wagnera, lebo u Verdiho sa 
takmer celá hudobná aktivita realizuje prostredníctvom vokálneho prejavu, a hoci nesie 
črty romantickej popisnosti, pôsobi pt•irodzene a autenticky. Dnešná opera stojí pred 
problémom, ako vyjadriť myslenie a cítenie dnešného človeka. Aký je dnešný človek? 
V literatúre, napr. vo francúzskom .,novom románe", je už dlhší čas zrejmá tendencia 
rozložiť hrdinu v starom zmysle slova, t. j . presne spoločensky začleneného a typizova
ného, aktívneho, extrovertného. S tým je spo·jený aj úpadok sujetovosti popri súčasnom 
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~ - anú a môžu :>tať, alebo ktoré by chcel _al~bo alebo pri snívaní o ~ý ch,_ co sa __ este_. len ~~ . e to jedna z príčin istej pasivity ~ezneh~ 
nechcel aby sa stah. Mam takY_ dOJ.em, . -~ a t'm i centra aktívneho, vlastneho du 
človeka' voči prítomnosti a presuv~m~ aktlvl ~~· pre~stáv fantázie. Túto myšlienku pre
ševného života do spomleno~ ale o . ~ s~r.n Každý člo~ek má najmenej deväť charak_
snejšie vyjadru~e ~ dopove~a ~obe~~át~; trÍ~dny, zemepisný, pohlavný~ po-to~ vedomtľ, 
terov - profesiOnalny, naciOn !lYS . . i 'h v sebe ale ony ho rozkladaJ U, takze z n.e o 
nevedomý a navyše azda osobny. paJ-a_ c. t'mito' rúdmi vyhibená jamka, do ktoreJ ~~ 
nezostáva nič viac než nepatrná, vsetkf~ .1 b ~potu s ďalšími l_)l"amienkami vyplmh 
tieto prúdy zlievajú ~ z ~toyejb zas/} :o~f~' s~eia ešte jeden, desiaty cha_rakt_er, v ~to; 
novú jamku. Preto ma k~zdy o yv~ e . h riestorov ... ". A tu ma nasa dnesna 
rom sa prejavuje l':~ P?Sivn~ snei~~e n~zap~e::~áv~ mu impulz na snívanie, neukazuje 
opera ďalši dlh yoct sučasn?mu c ~ve u ti Domáha sa síce v svojom nesp?m_?m hu~
mu v retrospektlve kor_e_!le ~eho prttomnosd . - ého človeka nedovolá romanttckym syo
manizme ľudskej spoluu~asti, ale ~~ľa _u j e.snnevyhnutnosti ak sa má človek udrzať. 
sobom, apelovaním na city, ale ? a eJ?-l~arlmu u operného hrdinu, nerád by som 
Napriek tomu, že som sa vysloyll ľrotl s n omá c?:ra svoje miesto. Opera je predur
tvrdil, že v hľadani nov~j a'5dvtty clov_eka byť~ rel kt'lrej dnešný človek rozumie ako 
čená dať "nemým" novu rec, ale musi to ' 

svo·jej vlastnej. • • nul do niekoľkých bodov, ktoré nechc~ byť kl~~ 
Na záver by soll?- tieto uvah~ rad z~r ou domnienkou, že hlavne tieto problemy stoJa 

dením nových nonem, len mOJOU ~so n erou Je to pochopiteľne, len zlomok pro
skladateľovi v cest~~~ skutočne __ suč~~~~~~:y pohľad j;dného človeka· Aby som to po-
blematiky, na ktoreJ strku nestact su J . l operu uvažoval by som hlavne o tom: 
veda! celkom jednoducho: keby som raz. ptsa - .. ' 

a) ako vyriešiť vzťah vokálnosti a akcie pruz~eJš~e, . om sa vyhol natura-
b) ako diferencovanejšie rozpracovať hu~obnu-mlzanscenu, aby s 

lizmom, zhudobňo.vaniu banalit a po-plsnosu, - . . . . . . hudby pod ne· 
c) ako nechať hrdinov hovoriť_ .. ~n~tornejšie" a zvystť ulohu zneJUCeJ 

spievanou a nehovorenou sttuaciO_u, 

d) ako odsujetovať libreto v .:omantickom zmys:e, technikou r etrospektívy, zhmotne-
e) ako spojiť tragično s konucnom, ako ~.raco.va s 

nej predstavy, strihu v nálade i v deJl atd . ~ . _ é 

~ r istupoval bez dobrého a skutocne sucasn -
To, že k týmto úvahám b;r SOII} z~y~:::e psom zase vlastne tam, kde som začal. ho námetu, iste netreba prtpo-nuna · 

JURAJ HATRIK 
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RUSKY BALET 
v tradícii a sovietskej súčasnosti 

JÁN ŽllÁK 

Sovietsky balet býva označovaný za naj· 
lepší na svete. Meno Ul'anovovej je už o
pradené legendou - zahraničné obecen
stvo je uchvátemé dokonalosťou nielen só
listov, ale celých baletných skupín. Me
t odika choreografickej výučby v soviet
skych učilištiach vzbudzuje pazornosť pe
dagógov celéha sveta. 
Hosťwania sovietskeho baletu v zahra

ničí sa s távajú triumfálnymi. Tát o sveto
vá sláva bola vybojovaná najmä v pos led
ných rokoch, ale už pred vyše 50 rokmi ju 
predchádzali významné úspec hy "Ruského 
baletu", vedeného Sergejom Ďagilevom-

Ruský balet za dlhé roky svoJeJ l?xis
t encie vyt voril pozoruhodné národné t ra 
dície, zviazané s l'udovým umeleckým chá
paním tanca. Tieto tradície sa o-dovzdávali 
z poko!emia na pok olenie v priebehu celých 
posledných dvesto r okov. Po Októbrovej 
revolúcii sa postupne vytváraJ! balet so
vietsky, ktorý rozvíjal a prehlboval výdo
bytky ruského· tanečného umenia - ako 
hovoril Gorkij: "nepo-znajúc minulosť, ne
m o·žno pochopiť zmysel prítomnosti a ciel' 
budúcnosti." A toto pine pochopili tvorco_ 
via sovietskeho baletu. 

PRAMENE RUSKf:HO BALETU 

Presne stanoviť čas vzniku l'udového 
tanca v Rusku je ťažké. Vznikol v dávnych 
dobách, postupne sa r ozvíjal, podliehaJ 
zmenám, prípadne i zanikal. Najstarš ím 
typom boli pravdepodobne tance pracovné, 
do ktorých postupne p:c·t>nikala téma lásky. 
Ďalej to bali tance obradné, predovš~·t
kým zasvätené slncu. A aj najstarší ruský 
ľudový tanec - chorovod - bol tak éh oto 
kultového pôvodu. V uzavretej kruhovej 
podobe, vy jadrujúcej tvar vzývaného sln· 
ka, bol tancom výsostne kolekt ívnym, vy
jadrujúcim mohutnú silu životného pocitu 
ruského národa. K osobitostiam r uského 

ľudového tanca patrí jeho štruktúrálna a 
typová skladba predovšetkým tancov sólo
vých - "perepľaska", párny tanec a im
provizačno-výrazový tanec. Už v tomto 
rozdeleni t:kvie charakteristická osobitosť 
ruskej tanečnej kultúry. V "perepľaske" 
je zdroj rozvoja tanečnej virtuózno.sti. Pá
rový tanec rozví ja technik u i výr az taneč
nej dvojice (zvádzanie dievčaťa a dvore
nie mládenca). V improvizácii tkvie zá 
klad vnútorného pocitového vyjadrenia 
hudby pohybom, čo vyžaduje veľkú fantá 
ziu, r ozvinutý výraz, t echniku i umelecký 
cit. 

PROFESIONALIZOVANJE TANCA A ROZVOJ BALETU 

K p rofesionalizácii ľudového tanca vy
tvorili prvý krok "skomorochovia ", ktorí 
organizovali a vied;li prie beh rôznych l'u
dových slávností, preplnených spevrrí a 
tancami (napr. svadby)· Bo.Ji to l'udla ume
lecky nadaní, ktorým národ vyjadroval ob
div a pokladal ich priam za svätcov. Naj 
skôr boli skomorochovia majs t rami všet
kých umení a až potom sa venovali špe
ciálnym žánrom. Tak to b01lo v 8. a 9. sto
ročí. V 18. storočí sa sk omorošstvo preme
nilo formou na jarmočné divadlo. 

K rozvoju tanca a baletu ako profesio
nálneho wnenia najviac prispeli hodnoty 
samotného ľudového tanca s vynikajúcou 
inte rpretáciou samotných ruských taneč
níkov, i keď sa rozvoj baletu dostáva pod 
vedenie prizvaných cud.zincov. 

V 17. storočí sa styk Ruska so západ
nou Európou značne oživi.!. Do Rus ka sa 
dovážal nielen t ovar, ale i zábavy. A hlav
ne za panw ania Petra I. sa dokorán otvo
rili dvere západnej kultúre. Prišli aj fran
cúzski a talianski uči telia tanca a s n imi 
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dvorné tance a balety západného. s,:teta. 
4. m ája 1738 bola založená. bal,etna_ skoia 
v Petrohrade (teraj š ie Len~~~radske aka
demické choreografické uč1hste A· J . Va
ganovej) . 
Ľahkosť, s akou si ruskí tanečn~ci osvo

jili náročnosť francúzskeho ~ ~alla';ské~o 
scénického t anca, sa vysvetľuJe ~Y~· ~e 
v ruskom ľudovom t81nci chara~terlst1cky
mi črtami žensk ého predvedem:a bola, no
blesnosť, zdržanlivosť a gra~lóznosť -
vlastné francúzskej škole ; m uzov_ zas cha: 
rakterizovala vysoká vir t;-'óz__nost , vl~stna 
taliansl<ej škole. To im ula~co~valo_ ryc~le 
ovládnutie oboch škôl, pnsposobl~C ICh 
svojim umeleckým ľudovým ?a':ostlam. A 
výsledok - r uská škol a - me Je lenA me
chanickou j ednotou obidvoch, ale dom~
selným vzájomným obohatením troch na-
rodných kultúr. 

Za dlhé r ok y prof~sionáUneho_ rozvoja 
baletu hrali v. Rusku významn~ ~l?hu ba
letmajstri, pedagógovia i tanecmci z?. za
hraničia: Táto situácia sa umele udrzJa~a
la veľmi dlho v dôsledku slepéh? obd;vu 
západu (aristokraciou) a ~eopravneneh~ 
podceňova:'lia všetkého dom_aceho .. No ~e 
nikanie ru ského živlu bolo coraz ~nten~lv-: 
nejšie v množstve a najmä kva!I;:e. Žiaci 
baletných škôl sa grupovali z r odm mest
ského obyvateľstva. ktor é si spo~u s obe~ 
censtvom nástoj čivo vynucoval! v:lastny 
národný štýl. 

kovskom Vel'kom di·1adle vyv?_la~a ne
smierny zujem. Kritika sa sv~Jlml kon~ 
venčm.ými meradlami nepochopila n_o-:ost 
hudby. Nazvali ju ~lld?Lmou kakofomo~. 
Prínos čajkovského Je melen v_ zosymfon:
zovani baletnej hudby, ale aJ v t~, ze 
nemecký námet rozprávky p~etvonl n a 
r uskú rozprávkovosť, ktorá vsak. dosta~a 
plné s cénické vyjadrenie až v prac1 sku
seného a talentovaného choreografa M. 
Petipu po dvadsiatich rokm:h v ~etrohra
de. čajk:>vskij , Zinechuteny neuspechom 
Labutieho jazera v Moskve, ~apovedal ~a 
komponovať balet, ale nakon1:c na poba
danie tvorivých a novát orskych chore o.
grafov M. Petipu a L. Ivanova vytv~n~ 
svoju baletnú t rilógiu _opäť rozyr~_y_ko-vym~ 
baletmi Spiaca krásavica a Lu.,kac.Ik, kto 
ré boli veľk,ým víťazstvom. 1:uskeJ hu db~ 
a choreografie nielen v. svoJeJ dobe, ale a J 
podnes. 

úsilie o povýšenie hodnoty hudobnej 
časti baletného predstavenia bolo javon; 
osobitne ch arakteristickým len pre ru~ky 
balet . Od t81llečných scén v oper ách Ghn
ku Musorgskéh o, Rimskeho-Kox~akova a 
nakoniec k hudobnej d ramaturgu symfo
nických bale tov Čajk,ovskéh_o - !aká bOla 
cesta rozvíjania ruského narodneho ba~e
t u hudbou. Táto cesta - reforma - nas.la 
zástancov nielen u tvorcov ch_~reograh_e, 
interpretov, ale i divákov; zavrs1la sa u
plným víťazstvom. 

Na začiatku 20· storočia po úspešn~j 
ére M. Petipu a L. IYanvva nast~lo obc;Io_bie 
krízy, ktoré postupne a úspesne n:~~l~ 
nové pokolenie umelcov. Bol t o pre_do\lset 
kým M. Fokin, chOTeograf a p~dagog, kta
rý bojoval proti ~atuc_hnutostt a __ mam_e~e. 
v tanci a predovsetkým sa sn~1l vme::.t 
zmysel do každého pohybu }<l.aslck é,ho ~an· 
ca. Rok 1909 bol r ozhodUJUCl vo Fokmo-
vom umeleckom živvte. Sp~lu 3'. Ďag:le
vom vyviezli do Paríža naJlepsle prace. 
úspech ruskéh o balet';!_. pre~išiel _všetk: 
očakávania: Pavlova, Nizmsk lJ, F?km, Ďa 
gilev stali sa vo svet~ ba,letu poJmom. "!'_~ 
roku 1909 sa každoročne_ konala_ v Par1z1 

Významnú úlohu v r ozvoji ruského b_ale
tu na začiatku 19. storočia m ala _Puškmo
va tvorba. Na s cénu baletnt'ho divadla sa 
dost ali j eho význačné diela - ~us~an ~ 
Ľudmila, I<aukazský zaj~te~, k:ore -~rJspel~ 
k vyhraiTleniu charakteristick ych ct t ru~ 
kého baletu: hlavný j e obsah a. forma ~lu
ži ako prostriedok na vyjadrenie myšhe~
k Veľkou hrivnou prispeli i sklada~lla 
_!· Glinka, Dargomyžskij , Musor gsklJ a 
Rimskij-Korsak ov. Tanečné s cér:'Y v ope~ 
rách týchto skladateľov pripravili vhodnu 
pôdu na vytvor enie ruského bale~u so.sym: 
fonickou hudbou. Títo skladatelta bOJOVal! 
za pokrokový obsah ľudového um,en_Ja. A 

rišiel ča'kovskij, ktorý mal vehm rád 
balet. Hne~al sa na tých, k t orý ho pod~e
ňovali a znevažovali ba letnú hudbu. H_ov~
ril že hudba k baletom je p~.eto z;la, ze 
ne~toj a za ňou vážni skladatelia · Rozh?dol 
sa sám skomponovať bal et . . Tento Jeho 
k;rok vyžadova l veľkú s melost a pres_ve~
čenie, pretože bol predz~e~ťou uz an~ me 
reformy, ale priam reyvlucw v oblasti ba
letu. No rozhodnutie Cajkovského bol? na
najvýš aktuálne a javilo sa ~~:<o r_o-zv!Jant~ 
tých tendencií, ktoré vyt vonll Gll~~a. lvlu 
sorgskij a Rimskij·Korsak_ov. Pr«;_m;era La
butieho jazera 20. februara 18t7 v mos-

Ruská sezóna" a balet y Seherezada Rlll~
~kého-Korsakova, Pet ruška a Vt ák Ohnt
vák Stravinského slá~!li. trium fy '! zmy
sle str hu júcej a osobJteJ národmeJ balet
nej tvorby vo všetkých zlož~ácl'~: hudob· 
nej choreogr afickej, výtvarneJ a mterpr~
tač~ej. Túto umeleckú inváziu ~~zval~ za
padná kritik a ,.Ruským vpá~om . Po stvr
t ej sezóne sa začalo intenz1vn~ kozmop?-
litné prenikanie do t ejto s.kupmy a Fokm 
odchádza. 

K rozvoju osobitosti ruského baletu pd~ 
s pel vo výzmamnej w iere cho:~ograf. ~:l · 
kého divadla v. Moskve GorskiJ. GorskiJ a 
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Fokin boli dve najv-äčšie osobnosti r usk éh o 
predrevOI[učného baletu. Obaja balet maj 
stri s a v novátorskej práci opierali o pro· 
g•resívne tradície rusk.ého baletu. Odtiaľ 
vyplýva a j ich smerovan:e k tanečnému 
výrazu, k vyzdvihnu tiu ho-dnôt baletnej 
hu dby, k novej podobe inscenácií. Obidva
ja vychádzali z toh o istého bodu a išli 
k jedinému cieľu - vytvoriť a upevniť 
slávu ruského baletu· Vytvorili originálne 

choreografick é umenie, ktoré si z1skalo 
svetové uznanie. 

Bola vytvorená svojská a osobitá ruská 
škola v balete. Ľudová osnova ruského 
klasick ého tanca, získanie naj lepších rus
kých skladateľov-symfoniko\' pre batlet, 
hlbok é pochopenie úloh tanečného ume
nia - všetko to voš lo do súčasného baletu 
a nadobudlo plné rozvinutie v socialistic
k ej ére. 

SOVIETSKY BALET 

čimitelia sovietskeho b aletu praCUJU a 
hľadajú sústavne, smelo a trpezlivo. Kaž
dá sezóna prináša nové výdobytky v oblas
t i chor eografického umenia, novú hudbu, 
nové námety i tance - všetko, čo sa na· 
zýva nový balet. 

Temer vo všetkých veľkých mestách So
vietskeho svä:zu sú operno-baletn é divad
lá, v ktorých sa inscenujú nové balety, 
pracujú t voriví choreografi a tar:ečníci. 

V posledných rokoch bolo vytvorané 
mnoho zaujímavých baletných inscenácii. 
Medzi nimi niektoré mali principálny vý
znam, naznačili cestu ďalšieho rozvoja rus
k ého choreogr.af ického umenia. 

P.reslávení majst r i sovietskeho baletu, 
ako Lavrovskij, Zacharov, Vajnonen, Fen· 
ster, Burmajster a inl, urobili svojou tvor 
bou zásluiínú prácu v zakotvení realistic· 
kých princípov v choreograf ii. Na baletnú 
scénu s a dostali veľké ľudské myš lienky 
a city. Boli vytvorené inscenáci-e s t émami 
revolučnými, celý cyklus baletov s n ámet
mi význačných literárnych diel. Výrazná 
ideová a psychologická k oncepcia sa stala 
princípom sovietskeho baletného d ivadla. 
Všetky tieto nesporné výdobytky vošli do 
zlatého fondu sovietsk eho baletu a priam 
stvoril i umenie veľkých tanečných umel
cov našej epochy S'lmenovej , Uľanov~j. 
Dudinskej, Serge jeva, Pliseckej_ čabukia 
niho a celého radu ostatných. 

No v týchto inscenáciách režisérske u
m enie choreografov bolo v.eľmi blfzke zá
konitost iam dramat ického divadla a od
vádzalo chor eografiu i tanec na druhý 
plán. Význam mizanscén a pantomímy 
často ochudobňoval smelosť výlučne t a
nečných riešení· Ale doba si nástojčivo• 
požaduje nové postupy, a tie sú predo
všetkým v zakotvení t anca, jeho rmhodu
júcej samos tatnosti výrazu. Predovšetkým 
v tejto skutočnosti väzí význam tvorivé
ho hľadania mladých choreografov dneš
n ej generácie - J. Grigo·roviča a I. Bel5ké
ho, ktorých práce sa stali predmetom ži
vých diskusií a sporov a vyvolali veľký 
záujem divákov. O tomto procese veľmi 

správne písal vo svojom článku "Doba vo
lá" Igor MojsiP.j ev; " .. . objavnosť a výdo· 
bytky mladých tvorcov leningradského ba_ 
letu sú tvorivé, a preto si zasluhujú oso
bitnú pozornosť a podporu. Povďační sme 
im za tvorivú smelosť. Za vieru v mo:i'mos· 
t i tanca. Za organičnosť a presvedčivosť 
tanečného m yslenia a jazyka , pri ktorom 
sa balet rodí .nie ako výsledok preklladu 
slovesného textu na tanečný pohyb, ale 
preto, že inscenátor m yslí tancom, plastic
kými obrazmi. To je to, v čom sú práce 
Grigoroviča a Belského novátorským!. Oni 
znova a úplne po svojôm oslobodili tanec, 
sňali z neho okovy p odriadenia texťu. Vo 
výsledku sa tak dosiahla tá sloboda cho
r eografickéh o vyjadrenia citov, myšlienok, 
ideí, ktorá vytvára pocit očarujúcej bP.z
prostrednosti. 

· .. Ja s om za samostatnosť choreogra
fického jazyk a. Za t o•, aby tance sa stali 
takým Istým stavebným materiálom v ba 
lete, ako sú pr e báseň slová. Som pre 
svedčený, že choreograf n esmie byť pro
stým prekiadateľom čo akých geniálnych 
veršov. Pri takej metóde budú v balet e 
vždy nutné prozaizmy. A keď choreogra f 
nebude proekladateľom literárneho diela 
Shakespeara či Puškina do tanečného ja
zyka, ale ako r ežisér, mysliaci tancom, po
tom vytvorí skutočný balet". 

Grigorovičovi a Belskému sa t o podari
lo. Pod arilo sa im to ako· výsledok talemtu, 
citu pre nové, zodpovedajúce dnešným es
tetickým predstavám, súčasným ideám, a 
predovšetkým ako výsledok bohatých u
m el eckých tradicií r uskéh o a sovietskeho 
baletu. Objavili t vorivý proces, anailogic
ký hudobne j tvorbe. Cajkovského· Frances· 
ca da Rimini má námet v Danteho básni, 
i ak o skladateľ neilustruje ani nepr ekladá 
dej do jazyka hudby. Vo finále Be'ethove
novej Deviatej symfónie sa ozýva Schille
rova óda. Ale m y počujeme nie preklad 
veršov, nie ich priame vyjadrenie hudbou, 
ale hudbu ako takú - s jej špecifickými 
výrazovými prostriedkami, tým silnejšími, 
čim s ilnejšia je on a - h udba. To ist é mu-
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K interpretá~ii 
Nowej hudhf Ladislav Kupkovič 

Každý jav má svoje parametre. Zvuk frekvenciu, intenzitu, priebeh, elektrina volty, 
watty, ampére atď. I interpretácia má svoje parametre, ktoré sú to? 

Prvá polovica parametrov sa týka predpokladov; môžeme z nich usporiadať "magic
ký" šesťuholník: 

nadanie na inštrumentálnu 
zručnosť 

správne vzdelanie nadanie na hudobnosť 

spontánnosť intelekt 

pohľad zhora 

Niektoré z t ýchto šiestich hlavných by sa dali doplniť ďalšími, vedľajšími. Napriklad 
k parametru nadanie na inštrumentálnu zručnosť by som pripojil "dobrý sluch" (~re 
tie nástroje, na ktorých treba intonovať), k parametru pohľad_ zhora .,zmysel pr: v,zla
hy medzi proporciami" a "schopnosť zbadať svoje slabiny v mekto_rom pa~:m~tn ~ vy
važovať ich hypertrofiou iného parametra". Niektoré parametre su ohramcene obtdvo
ma smermi, niektoré len jedným, pomery niektorých sú na seba viazané, napr. nadanie 

selo prísť aj v balete: bezprostredné a sa
mostatné vyjadrenie tancom toho, čo ~hee 
povedať choreograf. 

Práce Grigoro•viča a Belského sa nepri
jímajú jednoznačne. Tak j_e_ to ':ž~y. k;eď 
sa ľudia v umení stretáva.1u s mec1m no
vým. Nečakané dojmy, n_ezvyklosť fori~m 
vyvo.J áva u jedných nadsetme, u druhych 
cďpor-

Neslobodnc zabudnúť, že vo svojej dob e 
práca mladých umelcov a baletmajstrov 
P. Zacharova na Bachi'isarajskej fontáne 
v mnohých vyvolávala nedôveru. A teraz 
tak isto· s ú mnohí. ktorí prechovávajú ne
dôveru k takým inscenáciám, ako je Ka
menný kvietok a Legenda o láske Grigor~
viča alebo Breh šťastia a Siedma symfo
nia I. Belského. 
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No nie tnáho-dou sa práve tieto balety 
stali s trebodom umeleckej tvorby baletu 
našej doby, nie náhod?u sa_ v. nich_ obja~ 
vil a upevnil talent naJml~dseJ sorv1etsk~] 
tanečnej generácie, ktoru reprezentU.JU 
Osipenko, Kol pakova, Gribov, Gridin, Va-:: 
s iliev Maximova. Sizova, Soloviev a mnoh1 
iní. Nie je náhodné an i to, že Bel.ski.i sa 
stal vedúcim baletu leningradského Ma
lého divadla opetry a baletu a J. Grigaro·
vič bo·! vymenovaný za hlavného choreo
grafa moskovského Veľkého divadla. 

Hudba veľkých súčasných sovietskych 
skladateľov Prokofie·;a a šostakoviča je 
dominujúca v tvorbe týchto choreogra_fov_
novátorov, čo je podstatné a symbollcke. 

•. 

na inštrumentálnu zručnosť má byť čím väčšie, nepomôže však v prípade úplného nedo
statku intelektu. Intelekt nie je na škodu, nesmie ho však byť toľko, resp· v takej 
skostnatenej podobe, že zabraňuje vzniku spontánnosti. Bez pohľadu zhora všetky ostat
né vlastnosti nestačia napriek tomu, že samotný pohl'ad zhon~ ešte žiadnu kvalitu ne
vytvára. Nadanie na hudobnosť sa niekedy dáva do pritesného susedstva s nadaním na 
inštrumentálnu zručnosť, atď. 

Toto všetko sú pr ed p o k l a dy interpreta. Bez nich nemožno stavať interpreta, 
ako nemožno stavať budovu bez stavebného materiálu. Aby vznikol interpret, na to treba 
este ďalšia kvalita - snaha ním byť. I táto snaha má svoje parametre; tieto na rozdiel 
ud parametrov predpokladov na seba prísne chronologicky nadväzujú· Sú štyri: 

schopnosť 

rozhodnúť sa 
pre t ento cie~ 

schopnosť pokračovať v ceste za cie
ľom (sem patria i nutné medzistupne, 
prekonávanie namáhavých a neprí
jemných podprekážok, je to• najťaž
šie a z hľadiska konečného efektu to 
nik neocení) 

schopnosť dotiah
nuť túto snahu do 
cieľa a neodpadnúť 
2 cm pred cieľom 

schopnost 
v cieli 
zostať 

Teraz iste podo-tknete, načo to všetko; téma článku je interpretácia "Novej" hudby 
Musím vás sklamať. Všetko, čo človek potrebuje na interpretáciu starej hudby, je bez
podmienečne potrebné i na interpretáciu Novej hudby. Dnes sa síce niekedy stretáva
me s javom, že interpret, ktorý nemá dosť sluchu, muzikality a inštrumentálnych dis
pozícií, maskuje to záujmom o novšiu literatúru. Výnimočne sa i takáto kombinácia 
môže ukázať dobrá, no odporúčam ju vždy pokladať iba za výnimočnú. 

Pre rast interpretov na dnes známe hudobné nástroje je oveľa dôležitejšia literatú
ra, ktorá vznikala pre ne ako optimálna než tá, ktorá hudobne ťažila z mechanických 
objavov predchádzajúcich. Huslista na konzervatóriu sa viac naučí na Bacho-vi a Mozar
tovi ako na A. Bergovi a Webernovi, no súčasne sa viac než na Bachovi a Mozartovi naučí 
na menách, ako sú Rode, Kreutzer, Bériot, Paganini a ďalší bezvýznamní skladatelia 
(samozrejme, v určitom štádiu vývoja a v určitom správnom proporciovaní, aby nám 
nezakrnela muzikalita žiaka). 

Co teda i-nterpret novej hudby potrebuje oproti interpretovi hudby starej navyše? 
Len jedno hlavné: aby mal o túto tvorbu záujem a mal chuť ju hrať. Treba to súčasne 
doplniť v parametri "správne vzdelanie", čím rozumiem, že hudobnovzdelávacie ústavy 
by podrobné inštrukcie popri ostatnom vzdelaní mali svojim adeptom. poskytnúť i na 
tomto poli. 

I naše hudobnovzdelávacie ústavy začínajú už tento problém riešiť, no dá sa vcelku 
konštatovať, že realizácia ešte nie je celkom na úrovni zbožných želaní, 
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Slovinskí skladatelia sa už oddávna snažili o svojskú hudobnú fo.rmu. Prvé pokusy 
boli ešt e skromné, a t aké boH aj umelecké pomery na začiatku s lovinského divadelníctva. 
N d prešlo niekoľko desaťročí - a po prvých pokusoch s lovinská operná tvor ba u ž za
znamenala pozo·ruhodné výsledky. Tieto prvé opery sa pokladajú za základné kamene 
slovinskej opernej t vorby. 

V každom prípade je zauj ímavá skutočnos~. že slovinsk ých skladateľnv zaujímala 
skladba opier už vtedy, keď Slovinci nem ali ešt e 3!11Í svojho stáleho divadla, ani stáleho 
a dostatočne vel'kého h udobného telesa a speváck eho sboru. 

Začiatky slovinskej opery siahajú do p rvej polovičky 18. storočia (ako u t alianskej 
opery, k torá sa vtedy pokladala za európsku zvláštnosť) a začala svoju činnosť v Ľub
Iane, desať rokov prv ako v Paríži. 

Prv11 slovinskú spevohru skomponoval učiteľ a organista Jakub Zupan z Kamníka oko
Io roku 1780 na pôvodný text Belín, k t orý uverejnil páter Damaščan Dev v tom istt)m 
t ·oku v almanachu Pisanice. Tát o domnienka nie je sice potvrdená a dokázaná, ale je 
známe, že v tom ist om čase na popud baróna ligu Zolsa, známeho mecéna a priebojníka 
slovinskej k ultúry, Tomaž Linhart veselohrami tupanova Micka (Starost ova Micka) a 
v eseli dan ali Matiček se ženi (Veselý deň alebo· Matiček sa že ní) , v rokoch 1789 a 1790 
položil základný kameň s lovinskej dramatickej tvorby a s lovinského divadla. Zais zlo
žil viacero s lovinských piesní, k toré pC>tom talianski speváci a herci spievali a hrali na 
pohostinsk ých predstavenia ch aj v I:ubfane. 

Ziaľ, po týchto prvých pokusoch práca v skladateľskom a scénickom umení bola pre
[Ušená talaner viac ako na po.J storočia. V časoch národného obrodenia, r oku 1848, Slo
vinec Jurij Milavec síce zlozil viac spevohier , ale jeho t alent n ebol vtedy v s lovinskom 
hudobnom svete náležit e ocenený. 

Najstaršia pôvodná slovinská ope ra Jamska Ivanka je dielom Miroslava Vilhar a, zložil 
ju roku 1850. Premiéru p od takt ovkou vojen ského kapeln lka Schant la m ala však až roku 
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1871, keď básnik a skladateľ Vilhar libret o opery preložil do slovinčiny. (Pôvodný text 
napísal v n emeckom jazyku) . Túto operu potom hrali viac ráz, naposledy roku 1900. 

Roku 1866 mala premiéru opera slovinského skl3dateľa Benjamina Ipavca, Tičnik 
(Vtáčnik). Opera má len jedno dejstvo. libreto bolo napísané podľa Kotzebuovej frašky 
Klietka. Pr em iéru mala 4. febr uára 1866. 

O niekoľko rokov pozdejšie, 27. apríla 1872, uviedli na javisku Foersterovu lyrickú 
oper etu vo dvoch dejstvách Gor enjski slavček (Gorenjský s lávik). Po úspešnej premiére 
a prvej r epríze operetu od základu prepracovala skladateľka a libretistka Lujza Pesjako
vá na lyricko-komick ú operu v troch dejstvách. Na javisku ju prvýkrát uviedli 30. ok 
tóbra 1896. 

- Skladateľ Anton Foerster bol rodom čech, ale žijúc- medzi slovinským ľudom plodne 
zasiahol mnohoročnou činnosťou do slovinského kultúrneho 'života. Svojim nezabudnuteľ
ným Gorenjským slávikom stvoril prvú slovinskú ľudovú operu, a tým aj položil jej zá
klady. 

A. Foerster sa mnoho pohyboval v pražských umeleckých kruhoch. Mal osobné sfyky 
s českými skladateľmi a s Bendlom, Procházkom a SmetB!llom ho spájali a j tesné pria
teľské vzťahy. Všet ci t r aja m ali na neho veľký vplyv a značne mu pomohli p:-i výbere 
životného povolania. A. Foerster pôvodne študoval právo. Po skončeni štúdia presťahoval 
sa na Slovinsko, ktoré sa mu stalo druhou vlasťou. Vyzbr::>jený základnými technickými 
vedomosťami a umeleckým vkusom, venoval svoje sily a vedomosti rozvoju slovinskej 
hudobnej ku·ltúry. Okrem spomenutej opery zložil ešt e operu v piatich dejstvách Dom 
i rod (Domov a rodina ), ktorú pr epr acoval zo svojej spevohry Materin blagoslov (Matki
no požehnanie). Táto opera nebola však doteraz nikde predvedená . 

Roku 1938 bol Gorenjski slavček prepracovc.ný od základu. Podľa návodu Poliča s piso
vateľ Josip Vidmar napisal libret o a Mirko l'olič skomponoval novú hudbu. Avšak Foer
strov Gorenjski slavček sa ešte aj dnes dost áva na repertoár slovinských divadiel 
vo svC>jej pôvodnej podobe a obecenstvo si ho vždy rado vypočuje. Toto dielo sa s talo 
opravdivou národnou operou . 

Po opere Gorenjski slavček opäť nastala v opernej tvorbe dlhšia pauza. Až po dvadsať
ročnej prest ávke, dňa 10. decembra 1892, uviedli novú operu Benjamina Ipavca - Te
harski plemiči (Teharsk! dvorania) . Tri r oky nato hrali tú istú operu s veľkým úspechom 
v Národnom divadle v Brne. Od t ýchto čias v slovinskej opernej tvorbe možno zazna
JTienať už živšiu aktivitu. Do slovinského operného svet a zasiahol skladateľ Viktor Par 
ma, r odák z Terstu. Na Funt kov text skomponoval operu, ktorej dal názov podľa hlav
ného hrdinu libreta Uhr, graf Celjski. Opera mala premiéru 15. februára 1895. Táto Par
mova skladba nebola nijako revolučná ; priddiaval sa v nej ešte tradičných foriem a 
zvýrazňoval to, čo mu diktovalo jeho umeleck é presvedéP-nie. A keďže v jeho žilách tiek
la r ománska krv, v jeho skladbách viac zaznievala talianska melodickusť. 

Dva roky nato, 5. januára 1897, inscenovali jeho druhú spevohru (v jeunom dejstve a 
dvoch obrazoch) Xénia. Libreto k nej napísal Fr ano Goestel. V nasledujúcom roku prvý
krát verejne predviedli aj jeho dramatickú r omancu Stara pesem (Stará pieseň) , ktorej 
libreto podľa Heineovej básne napísal taliansky libretista Guido Menasci. (Autor libreta 
znám ej op er y Mascagniho Sedliacka česť). Potom nasledova·!i ešte jeho dve operety: 
24. marca 1903 b ola premiéra operet y v troch dejstvách Caričine amaconke (Cárovnine 
a!Tiazónky) a 3. decembra 1907 taktiež oper eta v troch dejstvách - Nečak ali lukavi 
služn ik (SynC>vec alebC> prefík3!11ý sluha) . Okrem týchto skomponoval ešte operety Vene
rio hram (Venušin chrám) a Zaročenec v škripcich (Snúbenec v škripci). Posledná jeho 
operná skladba je Zlatorog (Zlatoroh). Premiéru mala v ľubľansi<ej opere roku 1921. 
Svoju komickú oper u Pavliha (Gašparko) nedokončil. Po jeho smrti ju dokončil kapel
ník Muhvič, avšak doteraz ju nikde scénicky nepredvied!i. 

Okrem spomenu tých opier a operiet skomponoval Viktor Parma spevohry na ľudové 
motívy: Rokovnjači (Zbojníci) a Legionär i a m ládežnícku spevohru Mogočni prstan (Zá
zračný prsteň) . 

Krát ko pred prvou svetovou vojnou sa v slovinskom hudobnom svete zjavil nový dra
maticko-hudobný talent - Risto Savin. Narodil sa r oku 1859 v 2alci a svojou tvorbou 
sa zar adil na koniec romantizmu a začiatky m oder ny. Dlhší čas študoval na pražskom 
k onzer vatóriu u profesora Knit tla. Vo všet kých svojich dielach snažil sa vytvoriť národ 
ml operu podľa vzoru iných slovanských národ ov. Jeho prvá opera Poslednja stáža (Po
sledná s tráž) , ·ku ktorej libreto podľa Aškerčovej balady napísal Richard Balat ka, mala 
premiéru 19. decembra 1907. O tri roky neskôr uviedli jeho druhú operu v štyroch dej
s tvách Lepa Vida (Pekná Vida) . Skomponoval ju podľa Jurčičovej p ovesti rovnakého 
mena. 
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V ľubľanskej opere inscenovali potom ešte tieto Savinove diela: ll. februára 1922 pan
t omínu Plesna legendica (Tanečná legenda ), l. decembra 1923 historickú operu Gospo
svetskí sen (Pánsky sen) a 5. apríla 1936 operu v piatich dejstvách Matija Gubec. 

Okrem baletov Plesna Iegendica a Čajna punčka ( Čajová bábika), zameriaval sa Savin 
svojou tvorbou na témy zo skutočného života alebo rozprávkového sveta slovinského 
ľudu a svojho času bol najvýznamnejším skladateľom a predstaviteľom slovinskej ná
rodnej opery. . 

Po prvej svetovej vojne mali pr emiéru ešte tri slovinské opery, ktoré však nemali 
\'äčší význam pre rozvoj slovinskej opernej tvorby. Boli ťo. Gerbičevova opera _Na~or 
(Asentlrka) , k torá ma•la premiéru 22. októbra 1925, potom Vtlharova Lo.pudska s!rot1ca 
(Lopudská sirota), premiéru mala ll. decembra 1924, a Sattnerova TaJda, ktora mala 
premiéru 13. marca 1927. Týmito operami bola v tom čase vyčerpaná slovinská operná 
tvorba, ktorá sa vyvíjala približne za rovnakých podmienok, a teda z hľadiska divadelnej 
techniky bola dosť príbuzná. 
Sučasným inscenovanrm troch pôvodných opier v rok?ch 1?28/1929 a 1929}1930. ur~~ila 

slovinská operná tvorba veľký krok vpred. Jednoaktovy skec Slavka 9sterca lz kom1c~e 
opere (Z komickej o2ery) bol predvedený 9. novembra 1928, celoveceroá opera MariJa 
Kogoja črne maske (Cierne masky) 7. mája 1929 a burleska Matije Bravničarja, skompo_ 
novaná podľa dramatickej predlohy spisovateľa Cankarja - Pohušanje v dolitú šentflo
rijanski (Pokúšanie v doline svät oflôrianskej), ktorá mala premiéru ll. mája 1930 a 
potom bola pri príležitosti prvého hudobného festivalu slovinskýc h skladateľov znova 
naštudovaná a hraná vniesli do slovinskej hudobnodramatickej tvorby lipine nový duch. 
Hoci všetky tri uvedené diela majú spolo·čné to, že hľadajú novú hudobnodramatickú 
výrazovú formu, inak sú úplne odlišné. 

Do slovinskej hudobnej tvo1·by vyoral hlboku brázdu najma skludateľ Slavk? Osterč. 
Od jeho návratu z Prahy, kde bol žiakom českých sk!'l.dateľov Jiráka a Hábu, az do svo
jej predčasnej smrti, dôsledne kráčal po cest e anaton[tlneho, viachlasového hudobnéh::> 
slohu. Ako prívrženec starých prísnych hudobných foriem, bol krajne bezohľadný vo vý· 
razových prostr iedkoch. Roku 1932 boli dávané tri Osterčove jednoaktovky, ktoré autor 
pre ich obsah a skladbu nazval .,minútovými opP.rarni". Boli t o opery: Medea, Dandin 
v vicah (Dandin v očistci) a Maska rdeče smrti (Maska červenej smrti). Osterč napísal 
ešte operu Krst pri Savici (Krstenie na Savici) - bola to jedna z jeho yrvý<;h skla
dieb - potom ďalšiu minútovú operu Salome a operu Krog s kredo (Knedovy kruh). 
Tieto jeho diela však doteraz neboli scénicky r ealizované. 

Mladý skladat-el' Marij Kogoj tiež skomponoval rôzne pozoru~IOdné diela. 2 ' aľ. z jeho 
opier sa dožila divadelnej inscenácie iba už spomínaná opera Crne masl<e. Táto mimo
riadne melodická opera mala veľmi úspešnú premiéru v ľubľanskej opere dňa 7. mája 
1929. Kogoj sa v nej predstavuje ako expr esionista. V jP.ho skladbách sa odzrkadľuje 
verný obraz jeho doby, plnej odboja a hľadania. Nemilosrdná choroba a predčasná smrť 
pretrhla umeleckú tvorbu t ohto nadaného umeica. Operu črne maske hrali posledný raz 
v Ľubľane roku 1957. 

Matija Bravničar je známy ako skladatel' rôznych symfónií, do ktorých prvý vniesol 
slovinský folklór. Boli s veľkým úspechom predvedené aj v cudzine. Okrem symfonických 
skladieb zložil aj operu podl'a no-vely spisovatel'a Cankarja - Hlapec Jernej in n jegova 
pravice (Paholok Jernej a jeho právo). Opera mala premiéru 25. janu:'na 1941 a bola 
odmenená prvou cenou Slovinska v odbore domácej hudobnodramatickej tvorby. 
Dňa 11. mája 1940 bola s takým istým úspechom uv.edená na scénu opera slovinského 

skladateľa Danilu švaru - Kleopatra. Libreto k n ej napísal podľa h istorických prame
ňov sám skladatel'. Dielo má modernú kompozíciu, prekypuje hudobnou fantáziou a 
svedči o vel'kom autorovom inštrumentálnom umení. 

Okupácia Slovinska počas druhej svetovej vojny zapríčinila prestávku v sloyinskej 
opernej t vorbe. No vzápätí po tejto vojne slovinská operná tvorba bola obohatena tromi 
novými operami, ktoré mali úspešné predvedenie v ľubľanskej opere. Bola t o významná 
kultúrna udalosť pre malý, sotva poldruhamiliônový národ. 

Marian Ko.zima sa predstavil operou Ekvinokcia, ktorá m aJ.a premiéru 2. mája 1946. 
Libreto opery napísal sám autor podľa Vojnovičovej rovnomennej dramatickej_ hry . • ope~ 
ra má sviežu hudbu, je plná dramatických akcentov a spevákom dáva veľku mo.znosť 
uplatniť spevácke a herecké kvality. O veľkej obľúbenosti tejto opery svedčí skutocnosť, 
že sa dožila v Ľubľane troch nových inscenácií vždy s novou réžiou. Aj mariborská opera 
sa môže pochváliť úspechom, ktorý dosiahla predvedením tejto opery. 

Aj Danilo švara dokázal operou Veronikou Deseniškovou svoje skladateľské umenie. 
Prvé divadeln é predstavenie tejto opery dňa 29. decembra 1946 bolo prijaté jednomyseľ-
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11e priaznivou kritikou. Orchestrálna inštrumentácia účinne podporuje spevne sólové a 
sborové party. Skladateľ niektoré leitmotívy používa častejšie, viackrát ich opakuje a 
men l, čím sa umožňuje melodickosť a dielo nadobúda väčšiu pe~trosť. Umiernenosť mo
dernis t ického štýlu, ktorého sa skladateľ pridržiaval vo svojej prvej opere Kleopatra, 
vyznieva v opere Veronika Desenišková len v jej prospech. Pre vei'ký význam tejto 
opery pre slovinskú, ale l pre celú juhoslovanskú opemú tvorbu, bol Danilo švara odme
nený štátnou cenou. 
Skladateľ Mirko Polič sa po uspešných vokálnych a inštrumentálnych koncertných 

skladbách dal tiež na opernú skladbu, ako som sa už zmienil pri Foersterovom Gorenj
skom slavčeku. Jeho prvá opera bola Mati Jugovičev (Mať Jugovičov). Premiéru mala 
l. júna 1947 v Ľubľane. Vydarená premiéra ukazovala na veľkú erud!ciu skladatel'ovu a 
na jeho veľké umenie aj v odbore opernej skladby. 

Ale ani druhá operná scéna v Maribore nechcela zaostať v uvádzauí pôvodných slovin
ských opier. Skladateľ Herbert Svete! skomponoval n a libreto Jurčiéovej poviedky Koz
levská pravda v Višnji gori (Kozlovská pravda vo Višnovej hre) operu Vlšnjani, ktorá 
mala úspešnú premiéru v Maribore 6. novembra 1949. Opera po harmonizačnej stránke 
je dosť moderná. ale keďže autor použil v nej aj slovinské ľudové m otrvy, dostala aj ná
rodný charakter. 

Povzbudený uspechmi domácich skladateľov, predst avil sa :tJnova slovinskej verejn0sti 
novými operami Mirko Polič a Danilo švara. Poličova opera Deseti brat (Desiaty brat), 
ktorá mala premiéru v ľubľanskej oper e 25. februára 1951, čerpá látku z Jurčičovej rov_ 
nomennej poviedky. Aj v tejto opere sa prelínajú ľudové motívy, ktoré Polič virtuózne 
začleňuje do svojich skladieb a nimi účinne sprevádza a tlmoč! všetko. čo sa na scéne 
deje. Práve pre tieto vlastnosti je opera Deseti brat , tak podľa obsahu, ako aj podľa 
hudby rýdzo slovinskou ľudovou operou v pravom slova zmysle. 

Posledná a súčasne aj najnovšia slovinská opera Danilu švaru je Slovo od mladosti 
(Rozlúčka s mladosťou). Premiéru mala v Ľubľane dňa 23. marca 1953. Opera zaujímavo 
znázorňuje istý usek zo života prvého slovinského básnika Franceta Prešerna k jeho 
veľkej láske Pričevovej Júlii. Libreto napísala Ľuba Prenerjevová. J e zaujímavé tým, že 
Prešern, ktorý vystupuje v oper e, spieva len pôvodné Prešernove verzie, ostatné spie
vajú iné osoby a sbor. Hudba je celá originálna, len pre sbo·rové ľudélvé výstupy sklada
teľ použíl ľudové motívy. Opera je komponovaná v niekdajšom slovinskom romantickom 
duchu, a preto ju obyčajne zaraďujú m edzi ľudové opery. 

Pozoruhodný je umelecký postup Danilu švaru pri komponovanl jeho troch opier. Pr
vá - Kleopatra - je moderná v európskom meradle, druhá - Veronika Deseniška -
je moderná v juhoslovanskom zmysle, kým tretia - Slovo od mladosti - j e· slovinsko
ľudová, lebo napriek modernej orientácii, jej hudobné korene vychádzajú z domáceho 
slovinského prostredia. Keď spomenieme ešte švarov celovečerný balet Ninu, kto'rý sa 
dožil úspešnej premiéry r . 1966 v Ľubľane, opísali sme stručne celú doterajšiu s lovinskú 
opernú tvorbu. 
Najväčšiu starosť rob! slovinskyn, <>kladatel'om otázka dobrého libreta. Preto sa vač

šina slovinských skladateľov utieka k uznaným už dramatickým dielam a r árodným po
vestiam, ktoré sa prispôsobujú na libretá. Slovinskí spisovatelia neocenili ešte dostatoč
ne tento žáner literárnej tvorby. Nakoniec niet sa čomu ani diviť, keď si uvedomíme, že 
slovinská operná tvorba je na začiatku svojho rozvoja. Nepochybujeme však, že čoskcn·o 
budeme svedkami toho, že sa medzi súčasnými slovinsk~mi nadanými hudobnými skla
datel'mi a mladými liter árnymi t alentami n ájdu takí skladatelia a libretisti, kt.:>r! svojimi 
hudobnodramatickými dielami obohatia aj súčasnú slovinskú opernu tvorbu. 
Keď sa obzrieme na cestu, ktorou slo·vinská operná tvorba prešla od prvých pokus

ných začiatkov podnes, a keď ju za ten krátky čas jej jestvovania zhodnotime aj podľa 
jej kvality, môžeme byť s dosiahnutými úspechmi do istej miery spokojní. Pravda. časo
vá presťávka od napísania poslednej slovinskej opery v roku 1953 podnes nás trocha 
zarmucuje'. Veď v t omto období vznikol jedine balet Nina. Skladateľa Mariana Kozimu, 
ktorý nasledujúceho roku mal dokončiť svoju novu operu, zastihla smrť uprostred t ejto 
práce. 

Spomedzi menovaných žijucich slovinských skladateľov najskôr očakávame nové ~per
né dielo od Daniela švaru. Boli by tu aj mladší, ale tí sa v·äčšinou venujú skladbám sym
f<mickým a inej k oncertnej ťvorbe. Keby sme mali k dispozíci dobré súdobé libreto, 
úfame, že by sme čoskoro zaplnili medzeru v slovinskej opernej tvorbe novou opelrou 
a men<>m nového skladateľa. Emil F relih 

Preložil: šm 
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Medzinárodná anketa 
l. čo znamená hudba pre dnešného čl::! veka? čo je vlastne hudba? Zábava, 

výchova, morálna kategória, spôsob sebavyjadrovania, výraz alebo zo
brazenie citov, etc.? 

2. Co očakáva podľa Vášho názoru poslucháč od súčasnej hudby? Je dneš
ný poslucháč vôbec hudobne homogénny alebo jestvuje len množstvo 
záujmov, očakávaní, vkusu a názorov? Jest vuje nejak é pojítk j alebo 
niečo, čo spája dnešného človeka s hudbou? 

3. O čo sa usilu je alebo m á usilovať dnešný skladateľ vo vzťahu k dnešné
mu poslucháčovi? 

OVE NORDWALL 

l. Určite sa situá cia včerajška dnes náhle nezmenila: hudba - ako každé umenie ostane 
predsa len m édiom pre emocionálne, rečou nevystihnutefné myšlienky, ktoré by ináč rudskému 
vedomiu vôbec neboli prístupné. 

Je predsa celkom jasné, le non-diskurzívne médium n emôže tlmoči( diskurzívne obsahové 
pojmy. Preto je mi tiež akýkofvek druh "ideologického" umenia, ako aj akékofvek ideologic
ké chápanie umenia naprosto cudzie. Umenie ako prostriedok propagandy je vecou politických 
a komerčných reklamných agentov . . Nemorálne umenie nejestvuje, ozistuje iba nemorálne 
pou.žitie umenia (aj samotnými umelcami, to by sa nemalo zapierať). 

Sociálna, politická, e~onomická a technologická situácia sice tvori rámec, predstavuje 
isté materiálne obmedzenia, ale aj isté - v každej novej situácii jedinečné - možnosti, ako je 
to vo všetkých oblastiach života. Na samotnli umeleckú výpoveď nemá však podstatnejš( vplyv. 

Rád by som porovnal umelca s bádatefom-matematikom. Obaja pr acujú takpovediac mimo 
reči a jej predstáv. Umelecké a matematické myšlienky možno vyjadri( iba umeleckými alebo 
matematickými pojmami. Nové pojmy vznikajú a ž počas procesu formulovania. Co nie je for
mulované - čo nemá formu - nemôže byť predmetom myslenia. Medzi formou a obsahom 
niet rozdielu, pre tože umelecký obsah, t. z n. emocionálne myšlienky, vznikajú až prostred
nfctvom formových relácii a spolu s nimi. Niet ničoho, čo by nad t oto prináležalo dielu ako 
umelecký symbol. Sujet v zmysle s u j e tu nemá vlastne nič spoločného s umeleckým dielom 
v zmysle umeni a (to je iba otázka materiálu). To však nemožno zameniť s prípadom, keď 
istá téma a jej - plánovité - mimohudobné a sociácie sa použfvajú štrukturálne v obsiahlejilej 
forme (príklady: z puristického hl adiska "nečisté" symfónie Gustava Mahle ra alebo Aventures 
Nouvelles Avontures od Ligetiho). 

" Ideologická" ale bo ,.programatická" ma tematika by bola nemyslltefná. Práve tak nemysll
tefná by bola skutočne ideologická alebo programatická hudba, hoci ju .- práve tak ak.o 
aj iné umenie - často zneužívajú pre ideolog ické účely. 

2. - 3. Je samozrejmé, že pre r ýchlo pokračujúcu diferenciáciu n aše j spoločnosti, pre nové 
formy distribúcie hudby (rozhlas, platne, päsy ), a~o aj pre historicky značne rozšírený reper
toár za posle dných päťdesiat rokov už nejestvuje homogénne obecenstvo n iekdajších čias. 

Hudba - podobne a ko prírodné vedy a matema tika - stáva sa čoraz komplexnejšou a umelec 
v úlohe vedeckého bádateľa na poli fudských emócií sa dostáva väčšmi do popredia ako kedy
kolvek predtým. Je úlohou každej spoločnosti chrániť totá lnu integritu umelca a ko základného 
bádatera. Kto predpisuje umelcovi isté ciele a lebo sa usiluje o o)lmedzenie prieskumu nezaá· 
mych oblasti, nepochopil skutočnú funkciu hudby. 

Samotné obecenstvo a hocaké jeho požiadavky síce nie sú pre umelca nepodst.atné, no ne
majú - alebo )ly nikdy nemali mať - vplyv na umeleckú prácu. Znie to paradoxne , ale iba 
za týchto okolnos t i - teda za morálnej a ekonomickej podpory spoločnosti, spojenej s totálno• 
slobodou čo do :vofby metód - môže sa umelec venovať práci, na ktorej mu zálež!, a to tak, 
aby bola užitočná pre spoluobčanov. Jeho nerušená činnosť patrí k najdôle~itejšim faktorom 
zdravej a pokrokovo orientovanej súčasnej spoločnosti. 

ILJA HURNIK 

Na otá zku, co znamená hudba pro dnešnfho človeka, aemohu odpovi!di!t, protože nevlm, koho 
dosadit za pojem "dnešn( človek". Je to venkovan, který ješti! neb yl na ~oncerti!, či amatér, 
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horujíci pro Wagnera, nebo spíš pravidelný návštevník Varšavské jeseni!. Kdybyste se zeptall, 
co zname•á hudba pro mne, rek.l bych, le je to má jediná žlvotll( m oJuost, Má-li n i!kdo jedl
nou možnost, neuvažuje, co pro neho znamená. 

Otázku, co je hudba, zda zábava, výchova, zobrazení citii a tak dále , kladu hud be já, každé 
skladbe zvlášť. Pobavl-li mne, mela funkci pobavil. Vylepší-li mi! mravne, je jejím posláafm 
vychovával. Otrese-11 mnou do základu duše, má funkci oti'ást. Hudba, stojí-ll za ni!co, se vautl 
i se svou mimohudebnf funkcí. To odpovfdá m jako posluchač. Jako skladatel bych fekl, le 
skladatelé mají jiaé star osti. Nedovedu si predstavU, že človek, který dostane silný nápad, kte
rý má co delat , aby r eallsoval tento ná pa d se vším umením, je ho!. je sch·Open, že by takový 
človek dovolil intuvenovat do své tvorby livahám o funkci své hudby. :aude·ll usilovat, aby jeho 
hudba plnila tu či onu funkci, bude se podobat milenci, jenž sa snaflf, aby fnnkčni! mUovai . 
Skladatel má jen jednu možnou cestu: být spontá nni jako díte a obratný a poctivý a vzdi!l aný 
jako profesionál. A na to, jakou funkci bude jeho tvorba plnit, a že to bude funkce užitečnii, 
milže jen sázet. To znamená, že by s e skladatel nemohl oblrat té maty, jaké pi'edkládá te. Kdy
koli však čtu odpovi!di skladateh1 v takových anketách, m ám pocit, le odpc.vfdajf dlletujfcl 
lludebnl vedci, sociologové či psychologovlí. Rozhodni! to nejsou nejzajfmavejšl otázky, jaké 
je mož.Bo položit skladatelňm. Zde se dotýkám jedné stránky naleho hudebního života. Zajfmá 
me, h významné umelecké smery se tvoflly vidy ve společnostech, spontánne vzniklých, za 
ustavičné odborné diskuse. Myslím tu na r omantiky kolem Schumanna či na surealisty kolem 
Bretona. Ti lidé vidi!li navzájem do svých dUen, makali s i , abych tak i'ekl, vzájemni! do barev 
na svých paletách. Tato dňverná komunikace u nás skoro úplne chybf. Predpokládal bych, le 
když se sejdou rybári, .budou si i'íkat, Jaké kdo užívá návnady a jak pečuje o svňj revfr. Kdyby 
mluvili jen o idei r ybárstv{ a poslání lovu, l'ekl bych si, že jim asi ryby neberou. Když so však 
sejdon u nás skladatelé, mluví buď o administrativuích vece ch, c ož je v poi'ádku, nebo o mo· 
rálním posláni hudby, což je ušlechtUé, nebo o otázkách tradice a pokroku, col! by bylo ta~é 
zajímavé, kdyby tu byla i i'eč o tom jedioém, o čem mohou skladatelé vypovfdat autonomni!, 
totiž o své profesl, o své metodií. }sme v té absurdu[ situaci, že vlme vfc o metoda, jak se vy
sti'eluj( rakety na miísfc, než o té, kterou pracuje náš kolega. Vidi!l jsem, jak sa operuje 
uskrinutá kýla, ale n 11mám pouetí, jak komponuje mňj nejbližš( p l'ftel. Kdybych mi!! polollt 
anketní otjázk,u dejme tomu svému jmenovci Zeljenkovi, neptal bych se ho ani tak na to, c o 
si myslí, že je hudba, ale Ba to, zda pfi komposici vychází od predstavy celku k jednotlivostem 
či naopak, zda má predstavu hudby, nd ji začne psát, zda se mu nestýská pu tonallti!, jak da
lece se spoléhá na svou autokritiku, má-ll také tak neodolatelné puzenf pi'edelávat s taré sklad
by. To nejcenni!jšf, co m iiže skladatel vypovi!di!t krome své hudby, je to, co prožil na vlastn( 
kilži; tam, uprostred s vé práce je nejvfc svúj, neopakovatelný a tudlž jedlni! .zajlmavý. Namft
nete: zajímavý snad pro úzký kruh odbornfkú, skladateh1, ne pro širš( čtenái'ské publikum. 
Nuže nikoli. Všimneme si: .Co nás poutá na iHänclch o astrouautice, je je jl odbornost, dokonca 
i tehdy, není-li nám zcela srozumitelná. Poutá n ás víc, než obecne f ilosofické komentál'e kolem 
nt Odbornost má uhrančivou pi'itažllvost i pro laika, a z dobrého di!.vodu. Ve de totiž ~ a tedy 
také diskuse o nf - k dokonalému r emeslu. A dokonalé remeslo jo u.l! také idea, a velkoleplí. 
Dflo i'emeslnil dokonalé p resahuje sebe sama. Na dobré :tidli se dobre sedl, zároveň však 
ona spoluvytvál'l domov. A naopak, vytvár( domov jen tehdy, když se na nf dobi'e sed(. Proto 
me bude zajlmat, ja k jí její tviirce delal, spíš nej! to, co soudl o mravnfm poslánl zldle. Pl'ál 
bych si, aby se mi rozumelo: Nemluim n vádet ll: pochybnost vážnost predložených otázek. Jde 
mi jen o toto anke tu a všechny další tak podobaé (kolik u ž bylo takovýchl), o diskusi mezi 
skladateli vilbec. Kladete-11 takové otázky sk ladateliim, stavlte je na l'ečnlckou tribunu. Mi!li 
byste však je u vést spfš do zpoviídnice, aby vypovídali, majf-li už mluvit o tom nejcenoi!jl fm, 
co mají, o osobn( zkušenosti z vlastni práce, o svém fortelu. Problémy, které jste pfadestfe ll, 
mohou co prvoradé zam iístnávat vedce , skla datele však až v dru hé radi!. Dfiv totiž, než se bude 
zabývat tlm, jak je ho hudbu bude chápat obecenstvo musí vytvofit ni!co, kde bode viib ec co 
k chápání. Drlv než bude 11važovat o funkci hudby, musí stvorU viibe c n i!co, co muža fungoval. 
lekl hych, že teoretické otázky zamestnávaj! sklada tele v jeho slabších chvflich. V ti!ch š(ast· 
ni!jšlch, t o jest :ve chvllích, kdy dostanou silný ná pad, se asi otäzkami, " co je hud,ba" zami!st
ná vat nehodou. A tu by bylo potreba také ankety, která je zobr az( v t ech chvllích šťastných, 
kde vypovi!df, jak a nich práce začfná, probíhá a končí, jaký jo pfltom myšlenkový postup , 
proste, jak vypadá jejich metoda. Jsem pfesvedčen i o zcela pr a ktlckém významu takových 
výpovedí. Každý mlíme zajisté metoda svou, ale nenl nikde fečenc., že by byla p ro nás jedini! 
možná. Vím z vlastní praxe, že pi'ijetl nečaho z metody cizí, treba jen z jejich vul!jších technic
kých stránek, mUe oplodnil vlastní praxi, ba dokonce pohnout 1 y,lastnf invencí. 

Promiij.te, odchýlil jsem se od pi'edložených t émat. Typ vaš( ankety me hnul k tomu, abych 
vyslovil pfánl po zodborilení naší diskuse, po je jlm zi'emeslnen' ll: ne jlepšfm, nejhnmánnejlífm 
smyslu toJ!o slova, 
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K šesťdesiatinám 

7DZEF:ll GR.EŠSZiK:ll 

Osudy jednotlivých oblastí Slovenska su zákonite späté s tvorivou činnosťou ich typic
kých iTe;prezentantov na kažoom poli s;poločenského života. Typickým reprezentantom 
hudob,nej kulitúry •východného s,lovenska za posledných 50 ro'Jcov je skladateľ Jozef Gre
šák, ktorý sa 30. decembra 1967 dožíva svojich 60. narodenín. Pomaly dozrzeva čas, aby 
sme aj na jeho životlných osudoch a na jeho umeleckej tvorbe sledovali vývoj slovenskej 
hudby niele,n v uzkom .regióne východného Slovenska, ale i z hl'adiska širšieho - celo
národného. 

Celý život J. Grešáka je spojený s praktickým muzicírovanim. Od utleho detstva hral 
na husl-iach, bol organistom v Ba.rdefove i v Sp. K apitule, počas študia na učiteľskom usta
ve v ,rokoch 1923 - 1927 sa zdokonalil v klauírnej hre natoľko, že nesko,ršie sa stal pro
fesi.cmáLnym klaviristom a ešte aj dnes .popri svojom skiadateľs'lcom zarmerarní vystupuje 
verejne· na koncertoch ako klavirista - hoci len pri interpretovaní 'Jlastiných klavírnych 
skladieb. 

Bytostný vzťah k hudbe sa v ňom fo'!"mlf.;al od detstva z prameňov východo.slovenskej 
ľudovej hudby a ani -neskôr, keď študoval diela L. Janáčrka u svojho profesora F.raňa Do
stolíka a poznával európsku hudbu 20. storočia, nikdy nestratil komakt s východosloven
skou a -slo,venskou hudob:no,sťo.u. I naprie~k tomu, že Jozef Grešák za svojej vyše 40-ročnej 
skladateľskej činnosti upravil vari len dve východoslovenské ľudové piesne (Tá naša 
nevesta, A t -ota dzifčina .. . ). l'udová hudobnosť predsa presiakla jeho d-ie~om viac ako 
u ktoréhokoľvek iného skladateľa, 'ktorý upravil veľký počet ľudových piesní. Výclwdo
slovenské ľudové hudobné prvky sa st-ali jeho hudobnou materinskou rečou a prá-ve f.o je 
jede,n zo základných príno.sov J. Grešáka do slovenskej hudby, že ju obolmtil nefalšova
ným nevyumelJkovaným východoslovenským dialektom. 

Jozefa Grešáka často .považuju za skladateľa-samouka. Túto čiasto-čnu pravdu t.reba 
do,pí:niť tým, že dostal pomenne dobré hudobné vzdelanie ma učiteľskom ústave v Sp. Ka
pitule od Fraňa Dostalíka, žiaka Leoša Janáčka. Pravda je všrik i to, že Grešák či pri 
samostatnom štUdiu J. B. Foe,rstrovej Náuky o harmónii, či pri štúdiu u F. Dostalíka zo
stal sám sebou. Všetko, č.o od nich dostával, preta·voval v sebe pod zo.mým uhlom svojej 
po.menne bohatej muzikantskej praxe. Skladateľsky sa prejavil už 1'oku 1921 svojou Ka
ričkou C dur a roku 1922 - 1923 Komornou symf óniou. Obe skladby sa zachovalí a to, čo 
je v nich muzvkantské, im zabezpečuje životno-sť aj dnes. napriek určitým kompozib1.o
technicikým nedostatkom. Ale s tými nedostatrkami, ktoré akosi prenasledujú J . Grešáka 
takrečeno podJnes (.pravda, v rozličnej mtenzite) je to taik. že J. Grešáko.vi vlastrne vždy 
i de o myšlienku, o hudobn ý nápad, ktorý potom .podáva podľa toho, a.W:é kompozióné pro
striedky má práve v tej chvíli k dispozícii. 

Jozef Grešák je hudobne mimoriadne nápaditý skladateľ. Má toľko hudobných myšlie
nok, že ich ani nestačí kompozične techniC'ky spracovať podľa takých alebo onakých pra
vidiel. Svo1oru a,per.ou Zlatul-ienka alebo Príchod Slovákov ( 1925) sa zučastnil vo verejnej 
suťaži na slove-nskú národnú operu roku 1927 a získal nielen verejné uznanie Josefa Suka, 
ale i široku publicitu v slovenskej tlači ako nádejný slovenský skladateľ. Ale ani toto mu 
nezabez,pečilo dostatočnú podporu vtedajších hudobných a kulturnych činiteľov na Slo
vensku, aby mohol svoj hudobný talen t rozvíjať v dobrých skladateľských školách. Z tuh
to obdobia treba zaznarme•nať ešte jeho Tri skladby pre klaví.r ( 1927 ) , Dve balady pre so
prán a 'klavír (1928) a Sonatinu pre klavír (1928). Pre nezáujem kompetentných činite
ľov o jeho S'kladateľsku čónnosť stal sa klaviristom v kúpeľných, tanečných, revuá!nych 
a divadetných 01rchestroC'h a svoje sKladateľské schopnosti up'últňoval pri tvorbe užitko
vej hudby .pre telesá, v ktorých pracoval. O tom, že uvážoval aj o teo.retických problé
moch svedčí aj to, že n a subeh Matice slovenskej v týchto rokoch zaslal hudobnoteore· 
tickú :prácu o akordoch. 
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Okolo roku 1952 hľadal Grešák opäť kontakt s hlav ným prúdom slovenskej hudby a 
prihlásil sa do Sväzu slo·venských s!Jcladateľov S{)ojou opera!.( Neprebudený (1952) na text 
Martina Kukučína. Odborná kritika vo Sväze toto dielo nep;ríjala, uznala rvšdk opäť ako 
pred 25 rokmi jeho hudobný talent . A tu Grešák prija! kritiku svojich hudobných výrazo
vých ,piTostried.Jco:v. snažil sa však nezaprieť svoje základné hudobné k·rédo vyvierajuce 
z východ,oslovenskej ľudo•vej hudob.nosti. Jeho Slovenské ľudové balady (Jágerská, Mu
zikant.ská, Vojemká) pre miešaný sbor (1953) , jeho Bardi()lr;s'lcá balada pre miešaný sbor 
(1954), Concertino pre husle a orchester (1954) a Desať skladieb pre klavír (z nich najmä 
Magurs'ký tan ec z .ro!Jcu 1954) zabezpečili mu roku 1956 prijatie do Sviizu slovenských skla
dateľov; od roku 1957 je tajomníkom krajskej organizácie SSS v Košiciach. V tejto fáze 
skladateľského vývoja J. Grešák sa opieral ·O konzultácie s prof. J. Cik!cerom (podľa uzne
senia SSS). Toto "discip-lino:vané" tvorivé obdobie J. Grešá!ka, ktoré siaha p.ribližne do 
roku 1962, charakterizuju tieto skladby: celovečerný balet Radúz a Mahuliena (195!-1955. 
Katka na omši (1957 ), Suita pre sláčiky (1957 ), kantáta Po·vstanie (1957 - predtym ako 
Piesen o zemí zajtrajška z r. 1954). Pesničky o Východoslovenskej nížine (1959 ). Symfo
nická predohra venovaná Východoslovenským železiariiam ( 1959 ). Symfónia quasi una 
fantasia ( 1960 ), Madrigal pre mužský sbor ( 1960 ), Vysťahovalecké piesne ( 1961). 

Len čo sa hlavný prúd slovenskej hudby zača! vyrov,návať s dlhé r oku u nás obchádza
ným vývojom a .sučasným stavom európskej hudby, objavil v s~be J. Grešák zásoby mla
distvej energie i hodnoty, ktoré vo svojej mladosti ~ačal rozvíJať pod vplyv_~m_ F: Dosta
líka, nesikôr na ne zabudo·l, alebo ich musel nebrať na •vedomte. Kompozwna skola_ A. 
Schänberga a A. Weberna bola J. Grešákovi už dávno známa. V tomto novom obdobt sa 
s kompoziônotechnickými postupmi tejto školy znova vyrovmvai a domýšľal_ ich pc soo
jom. Ak si k tomu ao-myslíme silný v.plyv, nove~ poľskej _hudbY_ (prostredmctvom ~ar: 
.~avslkej jesene) a starú východoslovens.lcti lu.do·vu hudobnu kulturu, dos~arneme ~s~et!cku 
i kompozičnotechnickú základňu pre Grešákove skladby z to:hto po~ledneho t •vorweho ob~ 
dob-ia. Jelw Koncert pre klavír a orchester (_1963 ), . Str_el',nutte ?ta Rzngstrasse pre_ 3-hlasy 
dievčenský sbor (1.963 ), P.asto,rale pre hoboJ, amgltclry a lesny roh a symfonu:!Jcý orche
ster (1963). Zemplí-nske oariácie .p.re s~la, miešaný_ sb.o_r a_ orchester ( 1965 ). Sklad na pr~ 
husle a klavír (1965) a Rotory pre klavzr (1966) dava]U nam obraz o zrelom skladatelovt 
vyrovnáoajúcom sa odvážne s n_ajnovšími ~ýrazovú_mi prostriedkami ~u.čC!snej euró.pske~ 
hudby. Experimentuje ako muukant, ktDry nezabuda na korene svoJeJ hudobnostz, am 
na to, iku komu svojím dielom hovorí. 

Grešákove skladby dokončené v posledncm roku (zatiaľ nepredvedené), ako Krvavé 
so•nety pre spev a !Jclaví.r na slová P. O. Hv~ezdoslava ( 19~6 ) , ImpulzY, pre 01~€an ( 19~7 ), 
Hexody p-re klarinet a kla;vír ( 1967) sú dokazom t~ho, ze_ skladatel_ sa d~!wa svopch 
.~esťdesiatin v :plnej tvorivej sile a pri dobrom zdram. A prave toto nam moze byť zaru
kou, že obohatí sv.oju tvorbu ešte o také diela, kto,ré plne p·resvedi!ia na.~u verejrno.sť, 
aká vel'ká škoda to bola p•re sl'o·vensku hudbu, že sa v rokoch 1928-1952 ako skladateľ 
prrikticky -odmlčal. Na svoje skladateľské r oky je Jozef Grešák ešte miadým s!Jcla:date
ľom. Ži·číme mu, aby sí túto tvorivú mladosť ešte nadlho zachoval. 

MÁRIA POTEMRO'-IÁ 

čitateľskej ankety 
Redakcia Slovenskej hudby v snahe zachytiť stav informovanosti a zároveň vzťahu 

k hudbe zaslala v pred vianočných číslach časopisu anketné lístky (cca 2000) so štyrmi 
kategóriami otázok. čitatelia si mali zvoliť aspoň tri skladby, príp. skladateľov z o~l_asti 
a) súčasnej slovenskej hudby, b) svetovej hudobnej tvorby, c ) z hudby 20· storoc1a a 
nakoniec určiť žáner, skladateľa, resp. dielo, ku ktorému pociťujú antipatiu. 

S odpo·ved'ami sa vrátilo 33 lístkov. Je to dosť málo, aby sa mohli utvárať všeobecnej
šie sociologické uzávery, no výsledky ankety predsa len načrtávajú určitú typickú situá
ciu v hudobnom rozhľade u nás, ktorú nemožno zanedbať. 

V kategórii súčasnej slovenskej hudby sa najúspešnejšie umiestňuje Suchoň s 25 hlas
mi lz počtu 33 dosť vysoké percento). Suchoň je najznámejší aj čo do počtu zvolených 
diel; d'alej nasleduje s 12 hlasmi Cikker, s 8 hlasmi Moyzes, v p<Jčte hlasov sa d'ale·j 
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imúesťujú: Kupkovič- 7, Zeljenka- 4, Kardoš - 2. U Suchoňa a Cikkera je zaujímavá 
práve voľba operných diel. vo výpočte stojacich v popredí (Krútňava - 11, Vzkriese
nie- 7), pozoruhcdné je aj umiestnenie Kupkoviča s dvoma skladbami- Výkriky, Mäso 
kríža (ohlasy na tieto skladby sú väčšinou od českých čitateľov - iste pod vplyvom 
vystúpenia Hudby dneška v čechách). V tejto kategórii je sympatická zhoda vkusu či
tateľov so špičkovými skladbami slovenských autorov. Už okrem spomínanej Krútňavy a 
Vzkriesenia je väčšinou hlasov volená napr. Moyzesova VII. symfónia a Zeljenkova Sin
fonia in C. Kladom je aj skutočnosť, že popri trojici Suchoň, Cikker a Moyzes sa do po- " 
vedomia dostávajú skladateli mladšej generácie (Berger, Kolman, Martinček). 

Kategória Svetová hudobná tvorba mala zahrňovať skladby prakticky od renesancie po 
XX. storočie. Napriek tomu sa tu vyskytli mená: Penderecki, Stockhausen, Lutoslawski. 
Ligeti. Je to iste zaujímavá voľba, pretože tu nejde o náhodnú zámenu s ďalšou kategó
riou, lebo u tých čitateľov figurujú v tejto kategórii iní skladatelia XX. storočia. 

V štatistickom súhrne sa najúspešnejšie umiestňuje Beethoven s 20 hlasmi. Z dfela 
tohto majstra je najobľúbenejšia V. a IX. symfónia. Dvojica Bach·Čajkovskij má 8 hla
sov. Pre prospech Bacha však vraví širší zoznam skladieb. Zaujímavé je nízke umiest..o 
nenie Brahmsa (3), Chopina (3), Verdiho (l), pred týmito skladateľmi sa napr. umiest.o 
ňuje už spomínaný Penderecki so 4 hlasmi. Z českých skladateľov zaujme voľba z Dvo
i'ákovho diela - zväčša Stabat mater, Smetana je, naopak, chudobne zastúpený iba raz 
spomínanou Predanou nevestou a "Mou vlastí".Pomerne dobre je zastúpená hudba pred
klasicizmu (voči romantike). 

Oblasť hudby XX. storočia vykazuje pomerne dobrú informovanos·ť. Zastúpení sú skla
datelia od R. Straussa až po Varesa. Podľa počtu hlasov sa dosť zreťefne ~ajú tri 
skupiny. Na čele je s 10 hlasnú Stravinskij, ktorý je zároveň reprezentantom prvej sku
piny - najobľúbenejšieho skladatefa. Z jeho tvorby sú zastúpené skladby tzv. ruského 
obdobia (Svätenie jari, Príbeh vojaka, Petruška atď.), čo je iste zákonité, lebo sú známe 
jednak častým uvádzaním na koncertoch, resp. na gramoplatniach a v hudobninách sú 
najviac zastúpené. Druhú skupinu tvoria štyria skladatelia s rovnakým počtom 6 hla
.~ov: Bartók, Honegger, Janáček, Debussy. Z nich počtom skladieb sú najviac známi Bar~ 
tók a Janáček (5). Honeggerova ,.Johanka" je zase spolu s Príbehom vojaka najviac vo
lenou skladbou tejto kategórie. Ostatní skladatelia sú zastúp·ení maximálnym počtom 
dvoch hlasov. Zaráža to najmä u Prokofieva, Martinú a šostakoviča. 

Pomerne najvyhranenejšie sa javia výsledky poslednej kateqórié, neobľúbenosť jed
notlivých žánrov, skladateľov alebo diel· v tomto svetle sa zvlášť nepriaznivo javí posta· 
venie súčasnej hudby. No pod tento názov sa vojde dosť oblastí. predsa len vzájomne 
adlišných. Tak napr. súčasná hudba, a to akékoľvek, vo všeobecnosti. :ie odmietaná 
5 hlasmi. Ďalšie údaje sú už konkrétnejšie. Tak elektronickú hudbu odmietaiú traia či
tatelia, skupinu Dobiáš, Seidl, Stanislav, Kardoš, piati, sem by sa aj radila oblasť súčasná 
l<antátová tvorba s dvoma hlasmi. Zo slovenských skladaťefov je najviac odmietaný Kup· 
kovič (6 hlasov), ale popri tom je zároveň na čele <>kladateľov mladej generácie volených 
v prvej kat egórii ; Zeljenka (3 hlasy), Suchoň (2 hlasy). Tak spolu na 19 lístkoch sa či 
tatelia stavajú neqatívne k súčasnej hudbe. Z iných oblastí dychovku neobľubuje 5 či
tateľov, jazz, big beat, tanečné piesne 3 čitatelia. 

Aj keď sme na začiatku spomenuli, že výsledky ankety nemožno pokladať za bernú 
mincu, predsa len treba spomenúť niekoľko skutočností. Už poPri spomínaných kla· 
doch - ako dosť širokého rozhľadu z oblasti hudby 20. storočia (hoci ťažko povedať, či 
Ligeti alebo Varese je tu zastúpený na základe znalosti tvorby) - jé na druhej strane 
zväčša preferovaná romantika a klasicizmus voči súčasnej hudbe, a j keď niektoré výroky 
naznačujú príčiny toht o stavu, ktoré väzia v nedostatočnej informácii, čo zabraňuje 
dostať sa s ňou do bližšieho kontaktu a vyúsťuje v absenciu akéhokoľvek vzťahu. ba 
i snahy spoznávať. Je to alarmujúce tým viac, že v sociálnom zložení účastníkov ankety 
sú silne zastúpení ľudia , ktorí majú priamo či nepriamo do činenia s hudobným životom 
(kultúrnych pracovníkov ll, učiteľov 12, z toho väčšina sú učitelia hudby). Práve u tých
to, ktorí majú značný vplyv na rozvoj hudobného cítenia mládeže, by malo ísť o to, aby 
neposkytovali polovičaté vedomosti a chýbajúce medzery sa snažili čím skôr zaplniť. 
Poukázať na tento stav, nebezpečne hroziaci konzervativizmom, holo okrem iného aj 
cieľom tejto ankety. žiadnym konštatovaním sa však vec 'nevyrieši. 

Ľubomír Chalupka 
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Múzeum 
hudobných 

ll nástrojov 

v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave vzniklo hudobné oddeleni~ . s P.racovis
kom zameraným aj na problémy hudobných nástrojov. Ak chceme hovo~1t o Je~o ~a
čintkoch, nemôžeme nespomenúť doterajšiu či!mosť na Slo.';'en~ku.' pr~tuze ": mu,zea~h 
v Martine, Košiciach, Bojniciach, Zvolene, Ruz?mb7rku a~o .. su \·~ľml .Pe~ne k?.ekc1.e 
nástrojov a zbierka ľudových nástrojov v Mart!ne Je. z hlad1s~a hJstonc!<-e~o vyznamu 
nedoceniteľná. pozoruhodnú činnosť vyvíjalo aj Ustred1e ľudoveJ umelecke~ vy_roby v Br~
tislave jednak tým, že zakladalo depozitár vzorových pr;~meto·: ťudov:J vyro·~y (v.ra
tane hudobných nástro-jov), ako aj výbornou dokumPntacJOu vyroby. ty_chto nastro_JOV. 
Pc>dnety, ktoré viedli k zberu a ochrane hudobných pa~ia~ok,, sl~~ovall ~sak dekorat1vn: 
alebo iné záujmy a chýbala im systematiká a hudoone hľad1s1<o pn vyhodnocovani. 
Zbierka hudobných nástrojov s týmt~ profesionálnym zreteľom vzniká až. teraz. 

Po vytvoreni podobného pracoviska na Slovensku volali hlasy. už pred patn~stimi, rok
mi (Dr. Buchner, Dr· Petách a i.). Pred ~e.siatiml.rokmi r:astúp!l do Slovenskeho narod
ného múzea J. šimko-Juhász a uskutocn1l v teJtO prác1 prve kroky. Jeho od.chodom 
vznikla odmlka až do roku 1965, keď začína činnosť terajšie hudobné oddelente S~M. 
Vďaka vedeniu múzea získalo od začiatku veľmi dobré podmienky pre prácu a a~ z~ 
tento krátky čas dosiahlo už ~ieko.Yk~ výrazn~o;:h výsledkovAjednak v ~oku~entacn:J 
práci, jednak v nákupoch. Ak uz hovonme o zacwtkoch, nemozeme prehhad~ut skutoc
nosť, že s touto prácou začíname o šesťdesiat rvkov neskôr ako v_ mysh kulturnych_ cen-: 
trách Európy, a ak uvažujeme o perspektívach, 5tt. touto sk':t?cnosťou P?Znacene_. Pn 
cca 60·ročnom oneskorení máme na mysli profesiOnálny_ zauJem, pretoze am~~crska 
zberateľská činnosť na tomto poli (na ktorú múzeá nadväzovali) je oveľa _starsia. _Na 
Slovensku však podobný príklad nepoznáme a toto oneskorenie s.a teda netyk_a let; ca
sových relácií: v tomto búrlivom období šesťdesiatych rokov_ b?l~ dve .svetove_ VOJtny, a 
nedávna b ezhlavá likvidácia všetkého, čo ma,[o spojitosť s bur zo-azwu a JeJ kulturou, nas 
pripravila o unikáty, kto_ré sa ne~aj~ vyč~sl~ť finar:čnými po~ožk~mi. Očak~va _sa c.~lkon: 
prirodzene, že v pDpredi zberatelskeho zauJmU _PI'! bu~ovam zbie~ky budu nastrOJe do 
rnácej proveniencie, resp. výrobcov, ktorí v mmulosti zasahovah na Slovensko. J~ to 
pomerne veľký okruh záujmu, pretože, ako je znám~. na úze~~ S_lovetn;;k:a sa v ~mu
lesti dlho sústreďovalo ťažisko kultúrneho života Uhorska a slachtlcke k~pelJ Zlska
vali nástroje od popredných európskych,majstrov. Udalost i, ~toré _sme .spomn~alt, zastr~
li však všetky stopy týchto fondov. Pýchou zbierok hud~bnych nastroJO'V b0<~1 napr_:. sla_
č:kové nástroje slávnych talianskych majs~r?·V. O _tom, v ze na Sl~vensk.u ~?ll zast_upen~, 
sa dozvedáme z mnohých dokumentov, zatial sa ~nam v~a~ p<_>danlo vobJay1~ lep. n~s!r?Je 
druhotriednych výrobcov. Pri tomto úvode nemozno ?b1st am sku~~cr:ost •. ze Llkv:daci_ou 
kláštorov sa nenávratne stratili možnosti vytvorema l~ompletneJSeJ zbierky hlstonc
kých nástrojov. A tak len s vedomím týchto skutočností môžeme hovori~ ~ možno
stiach a perspektívách zbierky hudobných nástrojov, k t orá na Slovensku vzmka. 

Nemôžeme teda očakávať, že sa nám podarí dohnať náskok veľkých ~úzeí č? do· ~nož-
stva a exk;luzívnosti exponátov. - Aký má mať potom zmysel táto 7-b:··rka nastrOJOV? 

Predpokladáme, že ťažisko t ejto práce spočíva v dvoch úlohách; 

1. v základnom organologickom výskume, 
2. v osvetovej činnosti. 
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OrganoJog!cká discipl!na je pomerne mladá oblasť, al~ jej výsledky už feraz ukazl!jú 
význam tejto práce. Najvýraznejšie je to, prirodzene, v starých kultúrach, u ktoryc~ 
existencia hudby bez nástrojových pamiatok by bola p re nás nevystopovateľná. Rovnaky 
význam však mali nástr oje aj neskôr, pretože vždy zobr azovali poŽiadavky hudobného 
myslenia tej - ktorej doby nielen v oblasti zvukovej, ale i tónových systémov, virtuozity, 
prostredia a pod. V sledo·vaní konštrukčných zmien nástr ojov môžeme nájsť hlavné do
klady o prel!naní kultúr a skúmanie t ýchto otázok je nepostrádateľné pri poznávani na
šej hudobnej m inulosti. 

Pri takej to práci sa nevyžadujú špičkové nästroje s lávnych majstrov, ale 5kôr syste
mat ická dokumentácia prameňov, ikonografického materiálu a dôležitých nástrojových 
t ypov. Súčasný stav a úlohy takto koncipovanej činnosti môžeme zahrnúť približne do 
týchto záujmových oblastí: 

l. '!'ažisko zberateľskej čhnnosti sa nedá odpútať od domácich problémov, no skutoč
nosti, o ktorých sme sa zmienili, ako a j kon cepcia organologickej práce, nútia sta!'lovíť 
program širokého záujmu, neobmedzený len na domáce pr oblémy. V praxi sa táto kon
cep cia ešte n eodráža, pretože získavanie predmetov zo zahraničia si vyžaduje zorganizo
vanú sieť prispievateľov. Súčasný stav zbierky cca 350 nástrojov môžeme rozdeliť pri
bližne takto: domáce ľudo·vé nástroje (cca 10 0/o ), sláčikové nástroje (cca 30 % ), dycho
vé nástroje (cca 10 % ), k lávesové nástroje (cca 10 % ), ostatné nástroje (cca 10 %). 
Potešiteľné je prekvapujúce zastúpenie domácej výroby klávesových n ástrojov, a rovna
ko uspokojujúco sa sústreďujú sláčikové nástroje domácej výroby - napr. v súčasnosti 
kompletujem e už druhé k varteto najlepšieho bratislavského majstra Joh. Georga Leeba. 
Prirodzene, dôstojné miesto maj ú v zbierke sláčikových nástrojov viedenskí a českí 
majs_tri. Dychové nástroje sa získavajú veľmi ťažko, sú nekompletné a značne poškode
né. Udaje, ktoré uvádzame, sú, pravdaže, viac·menej orientačné a majú ·len il ustrovať 
súčasný stav. 

2. úlohou dokumentácie j e spracovať otázky spôsobu výroby nástrojov, iotografickú a 
filmovú dokumentáciu týchto prác , ako a j sladovanie života nástrojov v pôvodnom pro
stredí, zvukové nahrávky a sociálne problémy, ktoré sú dnes n evyhnutné na charakte
ri.st iku k aždého nástrojového' typu. V tejto oblasti hudobné oddelenie SNM nadväzuj e 
na úspešnú činnosť ú stavu hudobnej vedy SAV, ktorý v oblasti dokum entácie ľudových 
nástr ojov vypracoval progresívne metódy, nakrútil niekoľko dokumentárnych filmov, 
stovky zvukových nahrávok a na pôde tohto· pracoviska s a vyvinuli nové metódy sní
mania i vyhodnocovania zvukového materiálu. Spolupráca s ústavom hudobnej vedy SAV 
sa rozvíja aj spoločným riešením konkrétnych problémov - výsledkom toho sú štyri 
filmy o výrobe ľudových nástrojov n a Liptove a dotazník pre výskum rozšírenia a typo
lógie ľudových nástrojov !!'la Slovensku. 

3. Dôležitou súčasťou k aždej muzeálnej práce je rekonštrukcia a ochrana zbierkového 
fondu· V súčasnosti sa však obmedzuje len na konzervačné práce nástrojov, ktoré si vy
žadujú okamžitú starostlivosť. Nekompletné alebo poškodené nástro je, kto,;:é si nevy
žadujú okamžitý zásah, sa skladujú v pôvodnom stave. Núti na to neuspokoj ivá situácia 
skladovania nástrojov. Depozitáre sú jednal< nedostatočné a nie sú zatiaľ vybavené zá
kladnými prísbrojmi na stabí.Jizáciu tepla a vlhkosti. 

4. šírka problémov obsiahnutých v ko·lekcii zbierky n ástrojov si vyžaduje organizO'\·ať 
štáb spolupraco;yníkov pri získavaní i spracovaní fondov. U niektorých nástro·jov bude 
otázka spracovania jedinou moŽ!nosťou záujmu o ne - n::~pr. o organy, zvony ap. V sú
časnosti sa uskutočňujú prvé kroky na zabezpečenie finančných a organizačných pod
mienok pr e prácu bádateľov pri súpis e a spracovaní organov na Slovensku, ktorá sa má 
začať najneskôr od budúceho r oku. 

5. Hlavnú časť styku s. verejnosťou majú tvoriť výstavy. Žiaľ, v dohľadnom čase sa 
nedá rátať s tým, že t áto činnosť bude system atická a pravidelná. Ak sa p odarí získať 
v Bratislave vhodné priestor y na st abilné umiestnenie zbierky, bude sa táto činnosť 
riešiť dvoma spôsobmi - vytváraním stálej expozície kmeňových nástrojov s prísluš
nosťou k Slovensku a krátkodobými výstavami s uplatnením rô:zmych tematických hľa
disk, a to jednak výmennou a výpožičnou činnosťou a jednak postupným získavaním 
nových exponátov. 

6. K perspektívam patrí i vytvorenie orchestra starý-ch nástrojov, ktorý svojimi kon
certmi vyplní citeľnú m edzeru v našom kultúrnom živote. Činnosť tohto t elesa umožní 
zároveň oŽiviť v reprodukčnom umení staré nástroje deponované v zbierke· 

V týchto informatívnych poznámkach o súčasnom stave a úloh ách zbierky hudobných 
nástrojov na Slovensku sme mohli zatiaľ hovoriť viac o plánoch ako o V}~Sledkoch. Na 
to, aby sa dosiahli v tom rozsahu, aký sl<edujeme, treba ešte veľa času a trpezlivej práce. 

Ivan Mačák 
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Menotti bis 
Gian- Carlo Menotti: Stará panna a zlodej 
Drigent: Anton Buranovský 
Režisér: Drahomíra Bargárová 
Výprava: Milan čech 
Kostýmy: š tefánia Jurášová a. h. 
DJGT Banská Bystrica 

Po prvýkrát vo svojej histórii zaradila 
naša najmladšia operná scéna do svojho 
repertoára celoštátnu premiéru - hu dob
nú grotesku v 14. obrazoch od americké
ho skladateľa talianskeho pôvodu Gian
Carla Menottiho Stará panna a zlodej. Ne
vídali! - povie si možno niektorý čitateľ 
robiť celoštátne pr·emiéry p o dlhých ro
koch núteného pôstu nie je nič zvláštneho. 
Lenže je rozdiel, či celoštát nu premiéru 

pripraví scéna s desiatkou inscenácií za 
sezónu, a Či divadlo, ktoré má možnosť 
naštudovať - vzhľadom na svoje špeci
fické podmienky - len polovicu tohto poč
tu a v takomto prípade t€da oveľa viac 
riskuje, čo sa prijatia obecenstvom týka. -
A potom nejde len o uve'denie novinky, ale 
aj o jej adekvátne stvárnenie. A to sa Bys
tlričanom nesporne podarilo. 

Hlavnú zásluhu na tom majú režisérka 
Dr ahomíra Bargárová a dirigent Anton 
Buranovský. Bargárová sa postarala o to, 
aby sa na javisku ustavične niečo dialo -
dokonca a j vtedy, keď skladateľ s tým ne
počítal: i predohru a intermezzo zaľudnila 
účinkujúcimi - z predohry urobila akési 
predstavovanie sa, z Intermezza logický 
článok deja ; v oboch p.rípadoch vo· veľmi 
citlivej zhode s hudbou· Prvotriedna ko
rešp ondencia s hudbou je vôbec hlavným 
znakom Bargárovej práce - poznať, že 
má množstvo nápadov: racionálne ich do
tvára a rozmiestňuje tak, aby pointy koru_ 
novali každé dejstvo, každý hudobný vr
chol. Svojou ľahko pcemenJivou, úspornou 
a farbistou s cénou jej veľmi vyšiel 
v ústrety výtvarník prá-ve tak, ako návr 
hárka vtipnými k ostýmami. 

Buranovský od s vojho príchodu do DJGT 
je známy ako precízny hudobník, spájajú ci 
príkladnú až fanatickú pracovitosť s pre-
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zrava: S. Babajak, D. Roho.vá, 
Ľ. Vys~očilová 

myslenou koncepciou. v. M~.r:~~tim t~~o 
svoju povesť opäť potvrdil. Vacsmou sviz
né tempá (s výnimkou veľkých ärii L.ae~I
cie a Boba v Pucciniho štýle - ako aJ me 
ktorých t ravestujúcich úsekov - napr. 
spevu v š týle ruského cirkevného chorálu), 
bezpečné ovládanie náročných partov a dô
raz na primárne vyznenie slova charakte
rizovali hru orchesti·a pod jeho taktovkou. 

Pravda, zrozumiteľnosť spievaného slo
va nezáleží len na citlivom orchestrálnom 
sprievode, ale aj na artikulácii speváko·v. 
V tomto smere má kladný primát štefan 
Babjak (Bob), ktorý vytvoril svojho tulá
ka prostriedkami sice úspornými, no o to 
úspešnejšími. J e t o veľký herec! U žen
ských predstaviteliek boli v t omto smere 
už značné r o.zdiely. U Dagmar Rohovej 
(Laetícia) a Ľudmily Vyskočilovej ( Stará 
panna - Miss Tod) však zreteľne preva
žovali miesta dobrej výslovnosti, kým 
u Marty Cihelníkovej (Miss Pinkerton) bo· 
li iba výnimkou - ču bolo na škodu tým 
viac, že práve postava Pinkertonovej je 
často "spiritus agens" ďalšieho deja. A tak! 
ak divák nerozumie čo rozpráva, strat i 
možnosť sledovať všet ky nuansy te jto po
darenej .,konverzačky". Zato po hereck ej 
stránk-e uspokojili vše tky - Vyskočilová 
i Cihelníková stvármli veľmi p odarene sta
ropanenskú upätosť, hysteričnosť a k lebe
társtvo (pritom každá iným spôsobom), 
Rohová zas vytvorila šarmantnú mladú 
koke~u. ktorej pritom uechýba vrúcny cit. 

ra 
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Písa"ť referát, alebo zdeliť svoje dojmy 
o záhrebskom bienále (11.·21. V· 1967), 

nie je ľahká vec. Predovšet!'ým: _bol to hu., 
dobný maratón, veľtrh súcasneJ a NoveJ 
hudby, kde vydržať so sústredenosťou 
v mori skladieb - často si na vlas podob
ných - nie je maličkosť. Kto to vydrža~ 
a absolvova·! všetky podujatia, tomu patn 
uznanie. Preto aj moje poznámky budú 
diktované týmito podmienkami - budú 
teda subjekt!vne , vychádzajúce zväčša 

ZÁHREB 
z prvého počutia a z konfrontácie dote 
rajších podobných festivalových podujati. 
Aby si však čitateľ mohol vybaviť k onkrét· 
nejší obraz o tomto podujatí, hneď úvo
dom chcem naznačiť, z čoho Muzički bie
nnale Zagreb p ozostávalo: 

- Medzin3rodný kongres Gramofónová 
platňa v súčasnej hudobnej kultúre (usp~
riaditeľ IMZ Viedeň, Ro.lhlas a televízia 
Beograd, Jugoton Zagreb, sekretariát 
MBZ), 

- Vlastné Muzički biennale Zagreb 
(spočívalo z vyše 30 koncertov, na kto·
rých odznelo vyše 160 skladieb, z predsta
vení fonoplastick ého ekránu a premieta
nia experimentálnych filmov), 

- Hudobné semináre; viedli: E. Kar
koschka ( Stuttgart): Súčasná notácia ( 12. 
až 14. V.), 

A. Kontarsky (Kolín): Súčasná klavír· 
na hra (15. a 16. V.), 

H· HoUiger (Basel): Technika a súčas
ná tvorba pre hoboj ( 18., 20. V.), 

- Konferencie, panelové diskusie, čin
nosť informačného s trediska atď. 

Nebolo také ľahké absolvovať ani väč
šiu časť biennale. Rovnako neboli zriedka
vosťou denne 3-4 koncerty, pričom jeden 
z nich obsahoval od 6 do 10 skladieb. 
Pravda, tento systém festivalového u spo·
riadania m á kladnú i zápornú stránku. Pre 
niekoho je prijateľnejší väčší počet podu
jatí a prehratých skladieb ( čo poskytu~e 
mo·žnosť viacej poznať) . iní sa zase pri
kláňajú k zásade: menej by bolo vi~c .. Ko
nečne tento problém bol nastoleny aJ na 
jednej z panelových diskusii _o význa~e 
festivalov súčasnej hudby. Ukazalo sa, ze 
problém je zložitý: nemožno náj sť an~ pri
bližnú zhodu v pr voradom a skutocnom 
poslaní festival_?V sl1č~snej h~dby . . z ástup· 
covia názo:ru :re fest1val súcasneJ hudby 
má poskytov~ť _ta~mer i~a i~for~ácie, n~
obstoja pred tymt, kton pozaduJÚ nároc
nosť dramaturgie a interpretácie, a lebo 
pred tými, ktorí festivaiy pov~ž~jú za !e
prezentatívnu prehtiadku. Zatla! sa vsak 

t 

Z MEDZINÁRODNÝCH 
F E S T l 
ukazuje - konkrétne na záhrebskom bie
nále - že v popredi sú informat ívne t en
dencie. 

V nasledujúcich riadkoch pokúsim sa 
aspoň veľmi stx1.1čne opísa ť najdôležit ejšie 
momenty bienále. 

TVORBA 
Dramat•_trgickou osou festivalových ken· 

certov bola pôvodná tvorba objednaná 
u dvadsiatich domácich a zahraničných 
skladateľov a, prir odzene, tvorba ostat
ných juhoslovanských skladateľov. Od tvo· 
rivých objednávok sa očakávalo, že p o
s kytnú najnovši obraz o súčasnom stave 
Novej hudby, pretože jednotlivé mená to 
sľubovali. Skt~točnosť však boi a celkom 
iná. Mnohé (asi polovica) z objednaných 
skladieb, žiaľ, patrili k najhorším, až pre
kvapujúco zlým skladbám (E· Staempfli: 
Grosses Mosaik, V. Globokar: Discours 
pre trombon solo a magn. pás, E. Heim : 
Dychové kvinte to a 1.). S výnimkou sklad
by Ivo Maleca - pre recitátora a veľký 
orchest er na text André Bretona - nepo
sunula ani jedna z noviniek tvorivé pro
blémy NH do vyššej umeleckej .a estetic
kej ro·viny, s kôr ich prehlbovali a zväčšo
vali. Mám na mysli mnohé zvukové stereo·
t ypy, prázdne zvukové efekty, časté a sa
moúčelné používanie (či zneužívanie) mag· 
netofonového pásu, stereotypné užívanie 
klávesových n ástrojov vo funkcii bicích, 
glisandá, zvukové bloky, clustery, aleato
rické pásma a i. Nebolo zriedkavosťou, že 
takmer celý k oncert bol viac únavnou nu
dou, než získavamim akýchkoľvek informá
cií. Pravda, boli tu aj zaujímavé skladby, 
napísané na š tandardnej úrovni, in štru
mentálne brilantné (napr. Imagini W. 
Fortnera, Surpise pre sólové sláčiky M. 
Kelemena), alebO zvukové apartne vykon
štruované, pripomlinajúce viac Kagelovo 
poňatie hudby .,hry", než formove kon
cíznejšie vystavenú plochu (D. Quaccero: 
Pentafla, D. Schônbach: Canzona da so
nar - s použitím píšťaliek). 

K nesporným prínosom bienále treba 
prirátať Malecov:ho Or ala (skladba, o kto· 
rej sa h ovorilo, že sa kvôli nej do Záhrebu 
oplat ilo prísť) ; jej mimo:riadnosť a novä
torstvo vidím v jedineč'lej synte:tizujúcej 

VALOV 
schopn()sti, mimoriadnej a v NH .vzácnej 
obsažnost i i výraz ovej sile· Je to p rogra
mová skladba, avšak Bretonov text (úryv
ky z básne) skladateľ používa ako sónický 
a sémantický element, pričom recitátor 
má tu dostatok priestoru a j pre výrazový 
prejav. Napriklad: Skladba začína tým, že 
dirigent dá l!1ástup recitátcro'li; ten príde 
z publika, schytí kladivo, udrie na veľký 
gong a zvolá prvé slová, z ktorých vy
rastie mohutný príval zvukov a hudby 
(recitátor pritom sám používa menší ir:t
štrumentár). Nie je to melodramatická 
skla dba, ale monolitné dielo, slo·vo, zvuk 
a hudba tu splývajú a vzájomne korešpon· 
duj(!. 

Za prínos možno označiť aj príspevok 
poľských autorov A. Dobrowolského· a T. 
Bairda. Dobrowolský v Hudbe pre sláčiky, 
dve skupiny dychových nástrojo·v (umiesL 
nených v sále) a stereo-reprodukciu vy
tvoril zvukove zauj!mavl1 a miestami po
zoruhodne expresívnu priestorovú hudb\.1. 
Baird v štyroch piesňach pokračujé v štý
le svojich posledných k omorných skla
dieb. Diela domácich autorov, ako P. Ra
m ovža (Antipar alele ), Natko· Devčiča (Fi
bula) , Rubena Radic.:u (Sustajanje) boli 
značne závislé od varšavskej školy. 

Pravda, o všetkých skladbách nie je 
možné referovať, ale chcel by som sa ešte 
zmieniť o niektorých programoch, ktoré 
v š iršej miere reprezentovali tvorbu nie
ktor ých krajín . Bola t o pr<!dovšetkým bul
harská a s ovietska avantgarda, ktorá do 
bienále vniesla čosi nové, nekonzervat iv
ne, no ani nie t ak prostriedkami ako svo
jím duchom. 

BULHARSKÁ AVANTGARDA 

stala sa doslova prekvapením bienále. 
Poll~oncert (a to bola veľká škoda!) So· 
fijského komorného orchestra vedeného 
Vasilom Kasandžijevom štyrmi dielami 
veľmi šťastne reprezentoval avantgardné 
snaženie bulharských skladateľov. Prekva
pili predovšetkým modernosťou výrazu, 
priebojnosťou myšlienok, nedogmatickým 
aplikovaním prostriedkov: a myslenia NH, 
ale aj osobitným a často originálnym r ie
šením. Simeon Pironkov v: Movimenti pre 
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13 sláčikov sa v dynamickej forme pokúsil 
o Novú hu,dbu v národnom duchu. Dirigu
júci Vasil Kasandžijev v Complexi sonori 
uplatnil veľmi svojrázn e poňaté elementy 
NR Spočiatku sa zdaio, že kopíruje zná
me a leatorické prvky, avšak rozvinul ich 
pomerne origináilnym a efektným spôso
bom najm-ä v závere . Georg Ivanov v Me
tamorfózach zaujímavo pracuje so zvuko
vými konštr uk-ciami a dynamikou. Bulhar
ský program vyvrcholil Symfóniou pre 13 
sláčikov Lazara Nikolova, vynikajúcim vir
tuóznym dielom (po tejto skladbe sa. ako 
viem, na bienále j edin ý r az ozvalo volanie 
bravo a bis). Vystúpenie sofijského súbo
ru bolo veľmi poučné, da lo obraz o ces
tách bulharskej avarntgardy. Mali by sme 
j u aj my lepšie poznať! 

SOVIETSKA A V ANTGARDA 

bola početne zastúpen á nielen na jed
nom z vystúpení novovzniknutého festiva_ 
lového súboru MBZ 66, ale aj na iných 
programoch. Okrem autorského podania 
Rodiona Ščedrina na inauguračnom koncer
te Záhrebskej ftlharmonie, bola -to všetko 
tvorba hlásiaca sa k Novej hudbe. Ščedri
nov IL klavírny koncert i p:ri zručnej tech
nickej sadzbe sólového nástroja je však 
štýlovým kompilátom dosahujúcim rozptyl 
od bachovskej polyfónie (1. časť Dia logy) 
až po "tret í prúd" ( 3. časť Kontrast y ). 
Naproti tomu Sláčikové kvarteto Alfreda 
Schnittkeho skvele interpretované Borodi
novým kvartetom už rastie z tendencií 
NH. Zvládnutím for my, štýlovou vyhrane
nosťou radilo· sa k najlepším dielam, aké 
sme počuli na festivale. Valentín Silvestrov 
sa tu uviedo.J skladbou Spektri z r oku 
1965 -- v n ej zaujala motivická práca a 
t imbrové efekty. Zvukove pozoruhodné 
boli tiež Tužaljke pre soprán a inš trumen
tálnu skupinu na ľudové t exty Andreja 
Volkonského, rnajmä v komornoinštrumen
t á lnom výraze. Masíca Silabica Arvo Pärta 
j e ešte z roku 1962 a nepredstavuje auto
ra ešte tak výrazne ako jeho novšie diela. 
Podobne tiež Studii monot ematici Kuldara 
Sinka len v nevyzrelej fo rme naznačujú 
autorovu orientáciu. Zato Volumeni Va
lerija Zagorceva dávajú už tušiť skladate
ľa origin á lne samostatn~ m ysliaceho a 
uplatňujúceho prostriedky NH nekonvP.nč
ným spôsobom - Skladby Edisona Denisova 
Slnko Inkov a Cres cendo e diminiuendo 
predstavujú už značne vyhranený sklada
teľov názor na est etiku NH. Podobne aj 
Sergeja Slonimského Dialogy pre dychové _ 
kvinteto (označené ako polyfónn.e etudy) 
uk azujú invenčne nadaného a kompozične 
výborne pripraveného autora. Zaujímavá 
bola ti ež skiadba tatarskej skladateľky 
Sofie Gubajdulinovej z Kazane, ktorá vo 
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svojich Piatich e tudách pre voliteľné ob
sadenie vytvorila vtipné miniatúry z jeq
nej dvanásťtónovej sér ie. Uvedenie s o
vietskej avarntgardy v takomto rozsahu 
ukázalo, že v Sovietskom sväze sa vyvíja 
veľmi podnetne avantgardná hudba; zaslú
žila by si nielen našu pozornosť, ale aj hlb
š ie štúdium. Najcennejšie n a tomto kon
štat ovaní je t o, že v spomínaných die•lach 
vidno tvorivé aplikovanie techník, že ich 
h udba okrem "tech nickej zaujímavosti" 
má aj čosi z muzikálnej spontánnosti. 

EXPERIMENTÁLNA TVORBA 

Tvorba, ktorá bola produkovaná n a zá
hrebskom bienále si, myslím, tentoraz pr
vým právom nárokuje prívlastok experi
mentu. Postaral sa o to domáci Fonoplas
tički ekran, ako a j Studio fiir elektronische 
Musik z Mníchova. Fonoplastická scéna 
maia na bienále vlastne svoju premiéru. 
Jej tvor-com i umeleckým vedúcim je Bra
nimír Sakač (ináč na bienále veľmi b oh ato 
zastúpemý ). J e t o skupina tanečníkov. her
cov, technikov, skladateľov, snažiacich sa 
o akýsi novodobý Gesamtkunstwerk Novej 
hudby. V progr ame Fonoplastického ekra
nu boli diela abst raktného i programovéh o 
charakteru. Nie všetky čís1la boli rovnako 
zaujímavé, väčšinou to boli abstraktné ob
razy, pripomínajúce surrealistické škvrny. 
Najinteresantnejšia pre mňa bola Sakačo
va a Habunekova tran~kripcia (réžia) ha
Jucinačnej scém.y zo Shakespearovej Lady 
Macbeth. Zdá s a mi, že možnosti Fonoplas 
tického ekranu sú ešte veľmi obmedzené, 
a to pre svoj zámer, ktorý spočíva viac
menej iba vo vizuálnej zložke. O hudbe 
alebo zvukových sprievodoch by som sa 
musel zmieňovať veľmi nelichotivo, ak by 
som tento pokus posudz0val z h udobného 
hľadiska. Podobne je to, a j v programe 
mníchovského experimentálneho štúdia. 
Zaujala ma veľmi vtipná kompozícia Fer
dinanda Kriweta " Jaja" - hovorová sním
ka č- 2. - vystavaná na sémantických 
elementoch s lova "jaja". Kagelov 'experi
mentálny fi lm A.1thithese, autorom analy
zovaný v:lani v Darmstadte, je vel'mi zau.iL 
mavou filmovou prácou. Rovnako· aj ex
per imentálny film Edgar a Reitza a Josefa 
Antona Riedia Vitesse je bravúrnou ukáž
kou možiností filmových tech ník (to ko
nečne dokázalo aj uznanie na filmových 
festivaloch dvoma cenami Grand Prix v Li
sabone a New Yorku). Teda primárnocsť 
väčšiny experimentálnych diel sa pohybo
vala viac-menej mimo vlastnej hudobnej 
roviny, kde podiel skladateľa (okrem Ka
gelovej práce) bol zredukovaný na fu~kciu 
"scénikára". Ťažko t u hovo.i·iť, že by fil
mové dielo bolo vznikHo zo vzájomnéh o 
ovplyvn en ia. 

s ·, 
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Súdiac celkove o t vorbe produkovanej 
na záhrebsk om bienále, začína sa NH di
ferencovať, začínajú sa mnohé "technické 
metódy" kryštalizovať. Je t o však ešte len 
začiatok kryštalizácie. 

INTERPRETÁCIA 

Nejedenkrát sa v priebehu bienále v sú
vislosti s t vorbou NH objavila aj proble
matika jej interpretácie. Iste, nie j e to 
problém nový, ale zdá s a, že čoraz nalie
havejšie vystupuje do popredia. Ba dokon
ca pre naše hudobné školstvo stáva sa 
jedným z hlavných problémov. Príprava 
reprodukčných umelcov pre interpretova
nie NH si vyžaduje serióznu prípravu. 
Ukázaio sa t o na mnohých súboroch; 
u tých, ktoré sa už dlhšie špecializujú, 
r esp. zapodi€vajú interpretáciou súčasnej 
a NH, došlo aj k pozoruhodným výkonom 
a mnoho sa urobilo aj v prospech tvorby. 
Ternt o faktQr by sa azda nemal obchádzať, 
pretože k aždá hudba, teda ako klasická, 
tak súčasná, ako aj Nová, vyžadujú si 
t echnickú precizitu, dôkladné ovládanie 
inštrumentára, a nezriedkavo už aj virtu
ozitu založenú na celkom odlišných tech
nických finesách ako tradičná hu,dba (na
príklad Boulezove Structures vo vir
tuóznom podaní bratov Kontarských , al·e · 
bo skladby Earle Br owna a pod.). Z t ohto 
aspektu t eda aj interpretačný t r end biená_ 
le bol podmienený skúzenosťami, špeciľi
kou a osobnosťami NH - Konkrétne pove
dané: výlučne po interpretačnej st r ánke 
na vysokej úrovni bdl konc€rt bratov Ken_ 
tarských (myslím, že je to v súčasnosti 
najmaximálnejšl vzor imterpretácie NH) , 
viedenského s úbot·u D:e Reihe (u ktorého 
sa m i obzvlášť páčila interpretácia Schôn
ber govej Serenády op. 24 a Logothetisovej 
Parallax€) ; vel'mi zaujímavý bol program 
Societa Cameristica !taliana z Florencie, 
po interpretačnej str ánke cenný v prípade 
Cageho String Quartat in Fours Parts a 
najmä vo vynikajúcom sólovom výkone 
violončelistu Italo Gomeza v Bussottiho 
skladbe Rara. Prvotriedni boli t iež Zá
hrebskí sólisti pod vedením Antonia Ja
nigra; dokázali, že sú m ajs trami svojich 
nástrojov a j v súčasnej hudbe (virtuózne 
podané Fortnerove Imagini a Penderecké
ho Capriccio). Moskovské Borodinovo 
kvarteto na svojej vynikajúcej št an dard
nej úrovni ilnterpre tovalo spomínané kvar
teto Alfreda Schnittkeho, šostakovičovo 
III. a Prokofievovo II. kvarteto. Osobne 
som si zo Záhrebu v oblasti interpretácie 
odnieso1 najväčšie zážitky - ako aj po
učenie - z interpretá'!ie švajčiarskeho ho'
bojistu Heinza Holligera. dychového súbo
ru The American Brass Quintet z New 

Yorku (obdivuhodná zvuková kult úra ako 
aj ovládanie t echnických fines NH) a' pre
dovšetkým z dvoch kon certov francúzske
ho orchestra Orchestre National de 
L'O.R.T.F. z Partža. Prvý koncert tohto 
orchestra, dirigovaný Mauricom Lerou
xom, priniesol o. i. dve pozoruhodné diela: 
Messiaenovu Chronochromie a Xénakisovu 
Pithoprakte. Ak by sa tomuto výkonu 
mohlo sem- tam niečo vyčítať, tak druhý 
koncert pod taktovkou vynikajúceho Er
nesta Bou:-a bol jedným z vrch olov biená
le. Obdivuhodne náročný trojhodinový 
kancert(!) sa dal s ú3treden e počúvat 
i v horúčavách· Zloženie programu b olo 
odvážne. Po úvodnej skladbe H. Dutil
leua 5 Métaboles (v ktorej autor zostá
va verný sebe štýlovou vyhranenosťou) 
nasledovalo zvukove pozoruhodné 3 zaují
mavé dielo, G. Ligetiho Atmospheres ( in
terpretačne veľmi náročná). Prvú časť uza
vrela už spomínaná s kladba I. Maleca Oral. 
časove pomerne rozľahlá a t iež neľahká. 
úvod k druhej časti tvorilo zaujímavé die
lo L. Beria Chemnis (zaujímavé h lavne 
ko:ncertantným p oužitím troch hárf a ich 
koloristicko- sónickými momentami). A na 
záver prišlo Svätenie jari I. Stravinského! 
Bour nevyčerpateľným, dy;;az:nicky svie
žim a dravým spôsobom vybudoval t oto 
základné dielo nášho storočia. Celý t ento 
koncert ukázal možnosti a schopnosti pre
svedčivej, zasvätenej int erpretácie súčas
n ej hudby. Ostatn é domáce a zahraničné 
súbory sa ešte v mnohom boria s interpre
tačnými problémami súčasnej i NH. 

POST SCRIPTUM 

Hoci som si vedomý nevyčerpávajúceho 
obrazu o záhrebskom bienále, na záver by 
som ch cel vysl oviť ešte jednu poznámku: 
čo zna mená, resp. m ohlo by znamenať zá
hrebské bien ále pre nás. I pri r ozdie lnosti 
názorov na toto podu jatie nemalo by nám 
byť ľahostajné· Hoci kvantita prevyšovala 
kvalitu, MBZ začínajú mať v európskom 
hudobnom živote významné miesto a po
slanie. J e to široký výber a možnosť bo
hatej konfrontácie. A v tejto konfrontácii 
by sme nemali chýbať ! Okrem toho sa dá 
cez tento festival dobre prenikať do sve
ta. No n epôjde to cez našu absenciu, ani 
cez také sp ôsoby, aké má ČHF a lebo HIS, 
klorý na tamo jšiu výstavu neposlal ani 
jednu s lovenskú part itúru!! Ak -t eda festi
valom súčasnej hu dby chceme pripisovať 
informatívny ch arakter, musíme sa snažiť, 
aby s me t am poskytli informácie aj o n ás . 
Tie však nie sú na jlepšie ani najvýstižnej
š ie. Marián Jurík 
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VIEDEN 
Tohoročný festival Wiener Fest wochen, 

stojaci okrem iného v znamení hesla ,.Su
sedia nad Dunajom", mal fulminantný za
čiatok. 21. mája t. r. po dopoludňajšom 
otváracom koncerte Viedenských filhar
monikov s dirigootom Karlom Bohmom sa 
v ten istý deň večer uskutočnila rakús· 
ka(!) premiéra Haydnovej opery Orfea ed 
Euridice. Umelecká a spoločenská udalost, 
ktorej dejiskom bolo staroslávne Theater 
an der Wien, divadlo, v ktorom sa konalo 
.toľko prvých predvedení diel Beethovena 
(Fidelio, 5., 6. sym fónia), Schubert a, J . 
Straussa, Leh·ára a v ktorom aj naše Slo
venské národné divadlo predviedla operu 
J. Cikkera Vzkriesenie· 

Orfea, písaJ!lý roku 1791 59-ročným 
Haydnom na objednávku riaditeľa Talian
skej opery v Londýne, sa zhodou okolnos
tí nikdy nepredvádza!. Aj u nás dobre zná
my haydnológ H. C. Robbins Landon ob
javil roku 1950 opis partitúty v Budapešti, 
ktorý umožnil doplnenie niekoľkých ešte 
z Haydnových čias zachovaných častí ope
ry. Svetová premiéra kompletnej opery sa 
konala roku 1951 vo Florencii, :teda až 
160 rokov. po vzniku diela. 

Od vzniku opery s rovnakým námetom 
(aj názvom), ktorá spomedzi početných 
orfeovských diel sa podnes teší najv.ii.čšeJ 
vážnosti - od opery Ch. W. Glucka, delí 
Haydnovo dielo temer 30 rokov. Z histo
rického aspektu relativne krátka doba, a 
predsa: O koľko· sa Haydnova opera líši 
v hudobnej koncepcii od Glucko,vej! Už 
letmá komparácia ve::lie k porznatku. že sa 
Gluck z hľadiska sumárnej pôsobnosti vy· 
rovnával s baroklzovanou predlohou účin
nejšie. Nie nadarmo jeho Orfea právom 
považujú za prototyp dramma per musica. 
Predestinuje ho na to premyslená drama
turgická výstavba a adekvát na, prímuko· 
vane jednoduchá, pritom vznešená hudob
ná realizácia. Haydnov Orfea sa od Gluc
kovho líši nielen čo do libreta (zdá sa, že 
v Londýne pôsobiaci C. F. Badini kapacit
ne neznesie zrovnanie s Gluckovým spolu_ 
pracovníkom R. Calzabigim) a v obsahovej 
odchýlke- Haydnov Orfea končí tragicky, 
nasleduje manželku v smrti (klasicizmus!) 
- ale predovšetkým v hudobnom poňati. 

Haydnova koncepcia zodpovedá m-edzi
časom rozvinutému inštrumentálnemu ide
álu viedenského klasicizmu, pravda, pri 
jeho zrejmej sympatii k bel cantu a 
k možnostiam spevu neapolského baroka· 
Inštrumentálnemu, nielen pre plnú anga
žovanosť orchestrálneho aparátu, ale naj· 
m:i! pre spôsob formovej výstavby árií, 

akomodovaných sonátovému čieneniu. 
K tomu pristupuje prizvukovaná haydnov
ská efektívnosť, stvárnená typickými, pri 
opernej ap;ikácii však neraz akoby pre
husteným! prost riedkami. V porovnani 
s Gluckovým Orfeom je tu zjavná hyper
trofia prostriedkov, stojaca na nejednom 
mieste temer v :rozpore so zákonitosťami 
javi.skových možno,sti. V nej väzí proble
matickosť tejto, a nielen tejto Haydnovej 
opery. 

Je jasné, že komplexný úspech diela 
s podobnými vlastnosťami stojí a padá so 
spôsobom a úrovňou j eho realizácie. Reži· 
sér Rudolf Hartmann v ::.poluprác i s cho
reog,rafom Imre Eckom a výtvarníkom 
Heinzom Ludwigom sa usiloval egalizovať 
statickosť niektorých scén projekciou li 
symboHzujúcimi svetelnými efektmi, ro·
tujúcimi okolo otáčavého priestoru v stre· 
de javiska, ako aj m iestami nadmernou 
pohybovou aktivJ tou sboru a azda aj pri
plne angažovaného baletu. (Najm.ä. vyčína_ 
nie bakchantiek v poslednom obraze). Ak 
takto ponímaná inscenácia nevyhnutne 
viedla recenzenta k úvahám pro· et contra, 
jednoznačne kladne sa treba vyjadriť 
o účinkujúcich. Bol to medzinárodný kon
cert sólistov najvyššej úrovne na čele 
s dvojicou, dnes v svetovom meradle sotva 
prekonateľnou, osobnostne, muzikálne a 
technicky brilantne fundo·vanou sopranisL 
kou Joan Sutherlandovou a azda v zenite 
svojej umeleckej kariéry stojaceho, všetky 
atribúty svetového tenora splňajúceho Ni
colaia Geddu. Ale aj basbarytón Spiro Ma
las v úlohe Oreonta, Mary O'Brien (Ge
nia) , Walter Bachmann (Pluto), v men· 
ších úlohách T,ed Gii.rtner a Hiroyuki Ku
rata prispeli k mimoriadnosti predstave
nia. Zvláštnu zmienku si zasluhuje Vie
denský akademický komorný sbor (sbor
majster Xaver Meyer), ktorý, v tejto ope
re značne angažovaný, prevyšuje toho ča
su, súdiac podľa preds tavení, ktoré som 
videl, kvality sbon.\ Staatsoper. Viedenskí 
symfonici - Haydn vyžaduje dos( veľký 
orchestrálny aparát - ukázali intonačne 
a technicky ozaj bezúhonný výkon, čo ma 
pri nezamýšľanej chvíľkovej spomienke na 
orchester SND t ak trochu naplnilo závis
ťou. Pri dirigentskom pulte stál Austrálčan 
Richard Bonynge, ináč manžel Sutherlan
dovej. Jeho naštudovanie balu štýlové, 
koncepcia v dynamike a agogike umierne· 
ná. Sólisti, sbor a orchester, muziclrujúci 
s priam vrodenou kultúrnos~ou, našli 
v ňom citlivého stmeľovate{a, podriaďujú
cebo sa (napriek veľkým gestám) umelec
kej výnimočnosti svojich partnerov· 

Konrád Neumann 
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DUBROVNIK 
Keď 10. júla, t, r. vo večerných hodinách 

vztýčili na dubrovníckom námestí zástavu 
s nápisom LIBERTAS a tým otvorili s veľ· 
kým ohňostrojom XVIII. dubrovnícke let
né hry (Dubrovačke ljetne igre), uvedo
mila som si, že heslo s lobody. pod ktorým 
tieto hry prebiehali, dos táva osobitný vý
znam tak z hľadiska Dubrovníka samého, 
ako aj z hľadiska všeľudského. Poc!tila 
som, že LIBERTAS znamená slobodu, kto
rá v slávnych dejinách Dubrovníka i v na
šej súčasmosti znamená MIER· Veď starý 
Dubrovník chápal svoju slobodu ako mier 
na šírych mo.riach, aby mohol rozvíjať slo
bodný obchod, aby mohol bohatnúť, aby 
mohol rozvíjať všetky slobodné umenia. 
Aj dnes toto heslo znamená mier, aby sa 
voľne mohla rozvíjať turistika, aby sa Du
brovník mohol stýkať s celým svet om a 
v rámci svojho letného festivalu r-eprezen
tovať celému svetu súčasné hudobné, fo!· 
klórne a dramatické umenie juhoslovan
ských národov. Citila som, že Dubro\•nik 
je exponovaným miestom, v ktorom sa 
stretáva Východ a Západ. Veľa sa disku
tuje o tom, či je dubrovnícky festival kvô· 
li turistike, alebo či turistika v Dubrovní
ku je podmienená jeho festivalom. Nech 
sa majú veci akokoľvek, dubrovnícky fes- · 
tival dôstojne reprezentuje juhoslovanské 
a s výhradou i celoslovanské hudobné u
menie pred turistami \'iičšinou zo Západu. 

Za 46 dní, od 10. júla do 25. augusta, 
v hudobnej časti f estivalu možno si vypo
čuť 43 programov vážnej hudby a 16 vy
stúpení štyroch juhoslovanských ľudových 
umeleckých kolektfvov.. Zo 43 programov 
27 patrilo juhoslovanským a 16 zahranič· 
ným umelcom (v~čšinou sólistom a ko
morným súborom). Z juhoslc.wanských te
lies sa na festivale najviac uplatnilo chor
vátske interpretačné umenie: 5 kOn.certov 
patriilo Záhr-ebskej filharmónii, 4 predsta
venia Mozartovej Figarovej svadbe, 4 kon
certy Dubrovnlckemu mestskému orche
stru, 4 koncerty záhrebským komor ným 
súborom, 2 koncerťy záhrebským sólistom. 
Belehradské súbory mali tri vystúpenia a 
slovinskí interpreti pliť večerov. Takto ju· 
hoslovanské interpretačné umenie dosta
Jo jedinečnú prlležitost urobiť vlastnú 
prehliadku pred zahraničným publikom. 
Predstavili širokú paletu tohto umetnia tak 
v interpretačnej štruktúre, ako aj v dra· 
maturgii a úrovni. Vieme, že neukázali 
všetko, čo majťí· Zo zahraničných umel
cov - sólistov. i k omorných súboro'V -
vyberali to najlepšie a treba celko·ve hod
notiť, že vyberali úspešne. Z klaviristov 
vystúpil S. Richter dvakrát sólisticky, raz 

s ôrchestrom, americký kiavirista van éli
burn, Mart a Arger ich, huslista H. Szeryng, 
sopranistka Gianna D'Angelo, Felicia Weat
h ers a z komorných súborov Dvoi"ákovo 
kvarteto, Wiener Solisten, Virtuosi di Ro
ma, Varšavske kvint eto a Harvard Gl.ee 
Club-Radcliffe Choral society. Beetho,ve
nov klavírny koncert G dur zahral český 
klavirista Ivan Moravec s mestským or 
chestrom v Dubrovníku. 

Dramaturgia hudobného fes tivalu je tra
d i čná so zameraním na európsku hudbu, 
s osobitným zreteľom na hudbu juhoslo
vanskú. Z juhoslovanskej hudby bola na 
programe predohra ku komickej opere 
Amfitrion od Borisa Papandopula, Rondo 
pre sláčikové kvarteto Stanka Horvata, 
piesňová tvorba St. Mokranjaca, symfó· 
nie dubrovníckeho skladateľa z 18. storoči a 
Luku Sorkočeviča a osobitne zaujímavé u
kážky zo starej juhoslovanskej vokálnej a 
inštrumentálnej, vji,čšinou cirkevnej hudby 
zo 16. a 17. storočia. Z českej hudby boli 
na program-e Dvoŕákovo G dur op. 106 a 
Janáčkovo II. kvartet o Listy Dúverné. Zo 
slovenskej hudby toho roku neodznelo na 
festivale ani jedno dielo. A n1eviem, či vô
bec za 18 roko,v dubrovnickych festivalorv 
odznelo dielo niektorého slovenského 
skladateľa. Najnovšiu hudbu repreZJento
vali Pendereckého Pašie podľa Lukáša· 

Dubrovníckeho festiv&lu som sa zúčast
nila len v prvej jeho polovici, do 31. júla. 
Niet priestoru na podrobnejšie hodnotenie 
všetkých 20 koncertov, na ktorých som 
bola a ktoré zanechali vo mne opí;iť neza
budnuteľné dojmy. Z umeleckých výkonov 
ma najviac upútal výkon dirigenta Milana 
Horvata, kto!ľý je súčasne hlavným orga
nizátorom a dušou hudc:bnej časti festi
valu. Dirigoval koncertnú úpravu Glinkov
ho Ivana Susanina, Kodályov Pcalmus hun· 
garicus, Rossi:niho Stabat mater a štyr i 
predstavenia Mozartovej Figarovej svad
by. Všetko spamiiti, s osobitným zmyslom 
pre dynamickú výstav?u in~erpretoyaného 
die'la. Z interpr.etovanych diel sa m1 osob
ne najviac páčila Figarova svadba. Bol to 
koncert vynikajúcich sólistov takmer v ide
álnom obsadení. Nepáčil sa mi koncert Za
hrebskej filharmónie s americkým dirigen_ 
tom Thomasom Schermanom, ktorý celo
večerný program venoval dielu S. Rach
maninova (Symfonický tan€c č. 2 D du~, 
Rapsódia na Paganiniho tému pre klav1r 
a orchester a III. symfónia a mol). Celý 
večer vyznel nudne, orchester hral akoby 
bez záujmu, súhra so sólistom viazla a di
rigent akoby stratil invenCiu a zmysel pre 
Rachmaninova dielo. Miešaný a detský 
sbor a symfonický orchester belehradské
ho rozhlasu a televízie s dirigentom Bo
rivoje S.imičom prejavil veľkú snah·~ po. 

459 



zvládnutí náročných Pendereckého Pa
š ií. Kto však počul t oto d ielo na Varšav
skej jeseni 1966 a má k dispozícii poľskú 
gramofónovú nahrávku. určite bude mať 
výhrady k celému výsledku belehradskej 
int erpr et ácie t ohto diela. Nemôžem nespo
menúť k oncert Dubrovníckeho m estsl<;éh o 
orchestr a s dirigentom Antonom Nanukom· 
Znel štýlove čiste a jeh o výkon v ničom · 
n ezaostáva! za hudobnými te lesami juho
slovanských met ropol. 

Osobitne sa treba zmieniť o polnočných 
serenädach na nädvorí Paläca Sponze, kto
ré u ž dobou konce.rta ( začiatok o poln oci) 
i int ímnym prost redím pre star š iu komor
nú h udbu znamenali pr e početné obecen
stvo nielen určitú s enzáciu, a1le a j sku 
točne hlboký u melecký zážitok. Z k oncer
tov tohto druhu sa mi interpretačnou ú
rovňou n ajviac páčil výkon Záhrebského 
kvart eta u s opranistky Mary O'Brien a dra_ 
matur gicky k oncert detského sboru bele 
h r adského r ozhlasu a t elevízie, venovaný 
starej j uhoslovansk ej hudbe. 

Zo zahraničných sólisto·v vynikol vi?čer 
huslistu Sze rynga, k torý najm·ä v Brahm 
s ovej son át e d mol a v Bachovej par tite 
číslo 3 E dur ukázal, že j e huslistom sve
t ového mena (nadšenému obecenst vu za
hral ešt e navy še s edem dodatkov za 45 
minút!). Sopranistka Gianna D'Angelo (pô
vodné meno rodi čov Andželovič z J uho
s lávie ) podala špičkový výk on na jm ä 
v častiach z talianskej r omantickej opery. 
Veľa mien interpretov i názvov inter-i 

pretovaných skladieb by si zaslúžilo aspoň 
krátku zmienku· Je ich však veľa a tento 
príspevok nemá fu:nkciu aktu álnej hu dob
nej kr itiky. Skôr ide o postrehnutie zá
kladnej m yšlienky festivalu a základnej 
línie interpretačnej úrovne na tomto fes· 
t ivale. Už dnes fes t ival svojím rw.sahom, 
inter pretašnou úrovňou i celkovým, až 
rozpr ávkovým pr ostr edím znam enä jedi
nečnú umeleckú uda.Josť ,. P.ur ópsk ej hud
be. Treba s i Jen želať, aby budúce roky 
Dubr oWJíckych let ných hier ešte väčšmi 
upevnili ich umeleckú líniu, a s tali sa vý
kladnou skriňou v tom dobrom slova zmys 
le nielen juhoslovanskéh o, ale i c eloslo
vanského a celosvetového h u dobného ume
nia. Nech mi uspor iadatelia a interpreti 
v Dubrovníku nemajú za z lé. n o chcel2 by 
som v t ejto výkladnej sk rini vidieť aspoň 
minimálne zastúpenie aj s lovens kej hud
by. Rada sa budem vracať do Dubrovníka 
a veľmi rada ho odporúčam všetkým tým , 
ktorý po· de nn om odpočinku pri m ori chcú 
pookriať pri dobrej hudbe. 

Mária Potemrová 
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DARMSTADT 
,. · . . in Darmstadt hat sich eine gewis
s e Sterilität eingestellt, ein Ressenti
m ent gegen alles, was nicht punktuell 
und s eriell ist. Aber ich glaube heut e, 
dass diese Phase,dass der Einfluss 
Stockhausens Uberholt ist . . . 

M. Kagel, Melos 4/1967 

Bola t o mo·ja prvá n ávšteva darmst adt· 
ských kurzov. Bude mať niečo pravdy ten, 
kto sa t ýmto fak tom pokúsi zoslabiť nie
ktoré krit ick é poznámky, ktoré s i na Darm _ 
s tadt 67 dovolím. Darmstadt je podujat ie , 
za ktor ého minulosť hovoria mnoh é ume
leck é výsledky a technologické výdobyt 
ky Novej hudby, kt oré m á svoju sympatic
kú kontinuit u. J a však nechcem tiet o mo
menty, ktoré sú mi známe len sprost r ed
kovane, konfrontovať so svojou sice živou, 
a le predsa len jednoriizovou skúser1osťou. 
Bolo by to opovážlivé a hádam i zbytočné. 
Veď Darm stadt 67 sa nemohol natoľko od
kloniť od koncepcie a a tmosfér y m inulých 
ročníkov, aby bol môj zäžitok celkom ne
typický a moje postr ehy úplne mimo pro
blematiky. 

ATMOSFERA 

Neviem, prečo som sí vždy predst avoval. 
že Dar mstadt svoje kurzy Novej hudby 
s leduje s nehou a pýchou , s akou zvyk
nú malé m está venčiť s voje tradičné po
dujat ia. Nebolo t o totiž t ak. Darmstadt j e 
síce mestom s pokojnou atrrosfér ou men· 
šieho cent ra, kt orä je samo oseb e veľmi 
príjemná a podporuje koncent r áciu na 
vlastnú vec. No n apriek t omu sa m i zdalo, 
že k ur z a s ním spojené koncerty nemali 
napriek elegantnému a sviežemu pr o-
strediu. napriek dostatočné!'nu záujmu ve
r ejnost i ten spo.Jočenský lesk. a ký som 
očakával. Organizačná mašinéria fungovala 
t akme r bezchvbne, no anonymne, chýbal 
m i pocit , že som ako kurzista viac než či· 
sl om v zozname. Väčšina prednáš ok ( až 
na Br ownove) n emaia väčšiu ambíciu ako 
byť akademicky predložená pasívnemu au 
ditór iu, názory sa ne~tretali , Jen sa j ed
nostr anne rinuli z úst lektor ov a vznášali 
s a v indiferent nom ovzduší trpného záuj
mu a niekedy veru len v zdvorilom tichu 
veľmi sa bl!žiacom nude či ľahostajnosti. 
Ani kuloár ové dis kusie, ktoré bývaj ú čas
to na jzauj ímavejš ou. .,najkorenistejšou" 
z ložkou podobných poJujati, neboli úm er 
né potenciilnym m ožnostiam, pretože 1!1e
exist ovala spoločenská platforma pre nad_ 

viazanie kont akt ov: prednášky na to ne 
boli vhodné pr e s voju akademičnos ť, spo
ločenské podujatia sa nekonali, 1..1bytovanie 
a st ravovanie vo vzťahu k pr ogramu dňa 
vyt várali neustály kolotoč mechanických 
a nepohodlných presunov a nakoniec ve
čery doma sme t rávieva li izolovaní po jed
nom, po dvoch do rôzn:rch penziónov. ho
t elov a š tudentských domovov. Prekvapilo 
ma, napríklad, uzavretie disk otéky a fo
n otéky Medzinárodného inštitútu pre Novú 
hudbu počas kurzov, ktorým ak oby Darm
st adt zablok oval svoju vlastnú pamäť a 
znem oŽII1il konfrontáciu živých noviniek 
s m inulými ú~pechmi · Kedysi t o vraj 
v Darmst adte bo,lo - pamätníci ročníkov 
prebiehaj ú ci ch ešte n a Kranichsteine spo
mínali, že kurzisti mali vtedy možnosť 
prehrávať si rôzne m ater iály, a dok onca si 
ich vzájomne vymi·eňať a konfrontovať. Ja 
som si tento' r az s dvoma páskami s loven
ských skladieb a s notami na dne kufra 
pripadal pom erne trápne. A času na t oto 
všetko· bolo r elatívne vnl'a, naoriek tom u, 
že sme z neho neúčelným ubyt ovaním ve
ľa strácali. Program bol silne rozriedený 
a natiahnutý na 2 týždne s jednou pred
náškou r áno a jednou popoludní oprot i vla
ňajšiemu dvojnásobnému de<nnému penzu. 

Kúzlo darmstadtskej a tmos fér y, ako som 
si ju vopr ed predstavo·val, sa nakoniec pre 
mňa osobne sústredilo na niekoľkých 
štvorcových metroch .výstavky hudobnín 
pripravenej pre kurzistov p ánom Schäfe· 
rom. Nebolo tam síce všetko, no i t ak to
ho bolo veľa, až hýrivo veľa pre našinca 
zvyknutého na žaUostnú a chron ickú nú
dzu. Pri listovaní v part it úrach a knižkách 
sa mi čast01 vracala Marxova myšlienka, 
že ľudia m odernej spoločnosti prekonáva
jú n edostatok priameho k ontaktu spro 
stredkovanými dotykmi cez výsledky s vo
je j práce, a prijíman ie p r oduktu činnosti 
jedných je pre dr uhých okrem in éh o i pri
j ímaním morá ln ej kvality, konfrontáciou 
morálneh o postoja . Preto mi nakoniec ani 
tak n epr ekáža la anonym ita a neosobnosť 
or ganizácie kurzov. To plané prísľuby a 
frázy, hocako ,.ľudsky pret eplené", vedú 
k horšej podvýžive. 

BECKER 

Tent o n emecký skladateľ, žijúci v Até
nach, prednášal n a t ému Komp ozícia a in
štr umentácia. Než som počul prvú pr <>d
näš ku , pr edpokla da l som, že t o bude zo 
skladateľských p ozkií veden é uva žovanie 
o funkcii far by v hudobnej št,ruktúr e, kto
rú pr áve súčasná hudba obohatila o mnohé 
nové m omenty principiälneho významu .. 
Namiest o t oho sme počuli v precízne a 
zložito formulovaných ve t ách myšlienky, 

kt or ých metodické východisko a usporia
danie pripomína li lekciu z inštru ment ácie 
a n áuky o n ást rojoch pre poslucháčov kon
zervatória. Treba si vážiť Beckerovu schop
nosť triediť materiál a klasifikovať javy -
jeho· podanie historického vývoja orche
strá lneho mys len ia malo, a to nemyslím 
pej oratívne, učebnicovú úroveň. Oveľa 
viac už chýbal samost atný po-stoj pri t rie
dení farebných javov v Novej hudbe. Bec· 
ker p ost upoval po jednotlivých nástr ojoo
vých skupinách, od slárikov po bicie. Ro-z
siahly príkladový materiä l, exponovaný 
v rovine povr chne k omer.tovanej informá
cie, sa mu celkom vymk ol z rúk a pred
nášky tak celkom s t rat ili hudobnot eo·r e
tickú hodnotu, pretože im chýbalo zovš e
obecňo.vanie a post ihnut ie základných mo_ 
m entov problemat iky· 

LIGETI 

čo podľa môjho názoru predo,všetkým 
Becker ovi chýbalo - samostatný postoj , 
sugestívnosť a novosť nastoľovaných my
šlienok - t ým všetkým Lige t i pr iam pr e
kypoval. Tento pr ešedive lý, mierne a 
s krornne sa usmievajúci a r ozt r žit ý člo

vek má dar pedagog ickej s~gest!vnosti, 
vie poslucháča strhnúť k s úhlasu a vy
provokovať k nesúhlasu, no v oboch prípa
doch si udržiava jeho záujem. Problémy, 
ktoré rozoberá a rozvádza, sú, aspoň pod
ľa m ojej j edn or azovej skúsenost i, dosť 
často okrajové, nadš enie pr e ve c a n edo
statočná m etodi-cká sebakontrola ( v kt orej 
vynikal n apr. inak pr iemerný Becker } ho 
neraz vedú do s lepých uličiek malicherné
ho piplania s a v nepodstatnom, no sub
jektívny faktor j eho opravdivého a ne 
predst ie r aného zanietenia dáva j eho vy
s túpeniam at mosféru, ktorá vylučuj e ľa
hostajnosť a provokuje k myšlienkovej 
spolupr áci. Ligeti prakticky všet ok pre ne
ho vymedzený čas (6 prednáš ok) vyplnil 
analýzou s vojho krätkeho m iešaného sba
r u "Lux aeterna". Týmto r ozborom podal 
r ozsiahlu informáciu o súčasnom s tav e a 
problematike svojho kompozičného š týlu. 
Ligeti-prednášateľ je výborný improvi

zátor . Určí s i t ému a zvyšok času venuje 
jej osvetľovaniu z rôznych s trán, priam 
zaťato niekoľkokrát for muluje tú. istú my
šlienku, ak oby hľadal j e j najzodpoveda
júcejšie vyjadrenie a nikdy nebo1 spoko j
ný. Musím priznať, že ma t ento spôsob 
myslenia a vyjadrovania najviac zaujal po 
pr vý raz. Ďalsie Ligetiho prednášky isto 
neboli m en ej zauj ímavé, no unavova[i a 
záujem pr eds a len klesal, pretože opako
vali a rozmelňovali už p oved8111é. 

Liget ih o súčasné kompozičné st anovis 
ko vychádza z pr ekonania tradičnej clu-
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strovej techniky. Pôvodne stojatý, neu
trálny priestor clustra vyplňa Liget i I_!lno
honásobnou aktivitou veľkého mnozst va 
hlasov, čím vzniká hyperchromatická ro
tácia. z toh to chvejúceho sa šumu, zhlu· 
ku akusticky vyzdvihuje rôzne intervaly. 
Kryštalizáciu čistého intervalu zo zhluku 
cháne Ligeti ako formotvorný proces, 
v ktorom vypichmuté intervaly tvoria h ra
nice hyper chromatickej rotácie a ich vzá
jomné vzťahy vytváraj.ú nový_ typ ~~:mo· 
niky. Ligeti sa v prax1 skutocne bl1z1 !o· 
muto teoretickému pdstulátu a nevyp'lyva 
to, mys lím, len z techniky samotnej. Jc~o 
postup pri vytváraní vnúto·rne pohybli
vého clustra s postupnou kryštalizáciou 
oporných intervalov prerastá rámec indi
viduálnej kompozičnej t echnológie tým, že 
je v logickom súlade s for;nou, a t~ zas 
rešpektuje - i keď po svoJom - vse:~ky 
základn é princípy umožňujúce uspokOJIVÚ 
percBpciu. škoda, že. Ligeti nep~dal t eore
tickú formuláciu te.1to tc·ndenc1e a zostal 
len pri zaujímavých de~ail?ch· ~oh~! sa 
tak stať jedn}rm z dos1al málopocet nych a 
pre Darmst adt pritomnosti i budú::!'losti 
prepotrebných opozičných hlasov voci do-: 
teraz prevládajúcej stockhausenovskeJ 
orientácii. 

STOCKHAUSEN 

Mal síce len dve prednášky, ale veľmi 
účelne a rozumne naplánované, čo rozhod
ne prispelo k ich pútavosti. Medzi prvú 
prednášku, na ktorej teoreticky postu!o
va! problematiku, kto.ro'u sa v posledných 
skladbách zaoberá, a druhú prednášku. na 
ktor ej detailne vysvetľoval niektoré prak· 
t ické problémy, bol vsunutý koncert 
s predvedením jeho MIKROPHONIE ~.a no
vej skiladby PROZESSION (1967). Cltate
lia SH mali v jednom z posledných čísiel 
možnosť prečítať si úryvok zo Stockhau_, 
senových myšlienok o forme a Faltinovu 
štúdiu o jeho celkov€j estetickej. konc:p
cii, a preto sa dotkmem len mektorych 
stránok toho'ročného darmstadtského vy
stúpenia t ohto po'predného súčasného skla
dateľa a večne provokujúceho teoretika. 

Predovšetkým som s i overil, že simul
tánne spojenie prirodzeného nás trojového 
zvuku s jeh o elektronickou moduláciou a 
modifikáciou vytvára celkom nový zvuko-' 
vý svet, nerozlučne spojený s koncertnou 
sieňou a v celej pôsobivosti neprenosný 
záznamom. Keď som počúval MIKROPHQ!
NIE I, expresívnu konštrukciu zo zvukov 
vyludzovaných dvom? hráč!l1i na. tamtam~ 
a snlmaných dvoma nráčm1 s m1krof6nm1, 
spomenul som si na scha~ferovsk~ šk~lu 
syntetickej hudby a spočiatku m1 vadila 
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skutočnost, že zvuky, ktoré Francú~orr: 
slúžia len ako materiál, ktorý treba daleJ 
klasifikovať, triediť a zmanipulo·vať, pred
kladá Stockhausen ako hotovú vec. No po
tom som si uvedomil, že hodnota nápa· 
du je v zjednotení hráčskej akcie a skla
dateľom ovládanej elektroniky do výsled-
ku, ktorý celkom mení poslucháčovu per
spektfvu vnímania i kvalitu celého kon-· 
certného prostredia a v ktorom nezáleží 
na hodnotove fluktujúcich defailoch. 

Je zauj ímavé, že Stockha'usen teoretic
ky proklamuje a skladbami sa snaží doká
zať odklon od "Augenmass", ť. j. od ex
trémne vizualizovanej hudby a snahu za
ložiť novú orálnu tradíciu, ktorá by mala 
spočívať na sluchovej kontrole proporcio
nality jednotlivých hudobných param~ťrov. 
Dosiaľ posledným stupňom tejto je,ho' ces_. 
ty je skladba PROZESSION pre tamtam, 
violu elektrônium, klavir, mikrofóny a 
manipulátora so snimauým zvukom. Hrá-· 
či majú stanovený akýsi zásobník tzv. 
"Ereignissen", ť: j. myšlienkových pr~~ov 
z materiá;lu staršich Stockhausenovych 
skladieb a v štyroch základných parame: 
troch (poloha, dynaml!{a, trvanie' a počet 
členov (Zah[ der Glieder) realizujú pro'
porcionálne zmeny podľa určeného sledu 
znamienok plus ( +, t . j · viac) , mínus ( -. 
t. j. menej) a rovná sa ( = , t . j. príslušná 
hodnota sa vo všetkých parametroch za-
cho·váva). Reagujú pritom buď na samým 
sebou hrané úryvky alebo na akciu s polu
hráča. Tento nový prvok súhry, kforý vy
žaduje oveľa vyššiu kva!iťu hráčovej an· 
sámblovej reakcie, je rozhodne cenný. 
Skladba PROZESSION však napriek dô
slednosti, s ktorou bola "naprogramova
ná", nezapôsobHa na mňa pri predved ení. 
Videla sa mi zdlhavá, vzájomná inferakcia 
hráčov a skladateľa, ktor ý prir odzE>ný 
zvuk manipuloval, da_la sa na v~čše j pi_?· 
che len "ťažko sledovať. UvedomuJem sl, ze 
stockhausenovská "Momentform" sa nedá 
percipova-ť tradičným s pôsobom ako uza
vr etý objekt, no v PROZES'3I~N ~om ne
dokázal uspokojivo postrehnúť am genézu 
parciálnych úsekov. Nie je to skl.adba 
v tradičnom slova zmysle, skôr akás1 hra 
s materiálom, ktorej rozumejú a s ktorou 
sa nadchyňajú zainťeresovani, no ktorá 
v tradičnom koncertnom prosfredí nemá 
podľa mňa zmysel. Nemožno preto viniť 
darmstadtské obecenstvo v nevľúdnej, na 
kino podobnej Stadthalle, že· pre.rušilo 
predvedenie MIKROPHONIE I, am . mekt~
rých až prekvapujúco- prostoduchych kn
tikov, ktorí do podaktorých novín vypro
dukovali kritiky stdeľajúce celkom vedľ~. 
Vzťah k po·slucháčovi, koimunikafivnosť 
hudby, fo je, myslím, už jediný' a po.sle~ný 
parameter, čo Stockhausen neorgamzuJe a 

lďorého sa zámerne a logicky zrieka, pre
tože ho teoreticky nepripúšťa. 

Skladby MIXTUR (komorná verzia ) i 4-
hodinový ENSEMBLE, premiér ované il'lašou 
Hudbou dneška, však dokázali, že St ock· 
hausen-skladateľ je hodno-tnejší muž No
vej hudby než Stockhausen-teor etik, pre
t ože sa v nich mnohými momentami formy 
a jej organizácie i vlastnej spoluúčasti za 
mišpultom či dir igentským pultom vymkol 
vlastným teoret ickým postulátom a do
s iahol poslucháčovu spoluúčasť. Zauj íma
vé bolo porovnávať dve verzie predvedenia 
MIXTUR, z kt01rých prvá bol a podst atne 
pôsobivejšia ako druhá. odvijajúca sled 
blokov t voriacich formu v račom postupe· 
z toho sa dá vyvodiť, pravda, len hypote
ticky, že Stockhausen d etailne neprogra
moval účinok l. verzie, n<l' druhú a ďalšie 
pripust il, aby sa nedostal do' rozporu so 
svoj im teoretickým stanoviskom, l keď 

účinok t ýchto verzii je len derivátom ú· 
činku prvej a nebol vopred kalkulovaný. 

! Rozsiahla skladba ENSEMDLE je vý
sledkom spolupráce S tockhausena a jeho 
12 žiakov z tohoročného Varkurzu. On sám 
je autorom projektu, plánu procesu a spo
jovacích E (Einschube) úsekov. Sú v nej 
rozsiahle hom ogénne plochy, ktoré tvoria 
monument áimy a pôsobivý celok. Proces 
fluktuuje medzi úplnou izolovanosťou jed
notlivých inštrumentálnych hlasov a ich 
t otálnou vzájomnou závislosťou. Poslu
cháč má možnosť chodiť pomedzi h-áčmi 
a meniť tak svoju akustickú perspektívu 
v danom priestore. Každá zo 4 hodín, tvo
r iacich štyri časti skla dby, m á jasnú a 
zrozumiteľnú formovú t endenciu a vnú-· 
t ornú štruktúru. Jej rozsiahlosť, monu
mentálnosť plôch umožňujú fluktuáciu po-· 
zornosti bez nebezpeC:-enstva, že unikne 
základný formový zmysel, ale ten, 'tvrdím, 
vychádza z psychologickej koncepcie, z Ida· 
sických prostriedko·v ako gradácia, retar
dácia, príprava, doznievanie a pod., teda 
z prostriedkov uzavretej, dynamickej for
my. Pripadalo mi to, akoby Sto•ckhause'n 
obnažil' týmto "hudobným projekt om" 
všetky fázy procesu t vorenia, i tie, ktoré 
sa doteraz odohrávali len v skladateľovej 
psychike a z ktorých pred poslucháča pri
chádzal len výberom "zostrih8lilý" výsle-' 
dok. Vytvoril akýsi m onstrózny stroj na 
výrobu hudobného materiálu, ktorý síce 
produkuje danú vzorku, no v rozmanitej 
kvalite, a poslucháč musí hľadať a vybe
rať sám. 

Bol to veľký zážitok, dávajúci zabudnúl 
na mnoli:e nepríjemné a skľamávajúce m o-· 
menty kurzu. 

KONCERTY A TO OSTATN€ 

O tom, čo sfálo za to, som už vlastne 
písal, preťože všetko ostatné okrem Stock

·hausenových skladieb a dvoch kompozícií 
veľmi mladého a veľmi nadaného Johan
nesa G. Fritscha tvoriilo len neurčité poza· 
die, akoby náročky tónované "do šediva", 
aby sa <l'3lnivý efekt Stockhausenovej prio
r ity ničím neoslabil. Tu so'm sa dostal 
k tomu, na čo naráža Kagel v citovanom 
úryvku z interwiev pre Melos a čo som 
postavil ako motto k svojmu článku. Darm
stadt sa očividným preferovaním stock
hausenovskej orientácie dostal do izolácie 
od ostat ných prúdov súčasnej hudby- ško
da, že poľskí skladatelia Lutoslawski a 
Patkowski nemohli z neznámych dôvodov 
prísť a absolvovať ohlásené prednáškové 
cykly. Náhradné prednáškové cykly E. 
Browna (Kdrnpozičný proces) a H. Pous
seura (Problémy eilekt ronického zvukové
ho materiálu) som neabsoľvoval celé, pre
to o n ich nemôžem zodpovedne referovať. 
Brown s i ma však získal svojim prístupom 
k auditóriu, ktoré provokoval k neustálej 
spolupráci a vniesol tým do' akademicky 
suchej aľmosféry darmstadtských lekcií, 
nový, svieži tón. Tento tón však bol len 
náhodný v celkovej koncepcii, ktorá uviaz
~a v akadomi~me'. V Darmsťadte je však 
cu sa t ýkfl Novej hudby obrovská trad íci<~ 
a ešte väčšie možnosti do budúcnosti Som 
r ád, že do t ejto tradície prenikla a niečo 
z možnosti využila i naša Hudba dneška a 
jej dirigent Laco Kupkovic; ktorí sa zaslú· 
žili o oba n3.jkrajšie koncertné večery to
horočného Darmstadtu - frankfurtské 
pr~dve·~enie Stockhausenových MIXTUR, 
Fnt scho-vej MODULATION II a Kupkovi 
čových OZVIEN (tam dn sám úspeŠine na· 
hradil ohláseného dirigenta Madernu) a 
dal'l'l!.stadtský ENSEMBLE. 

Je však na zamyslenie zastúpenie čes
k.oslovenských skladieb a notových mate
nálev na tomto podujat í, ktoré prakticky 
nikťo neorganizuje a nepresadzuje. Inšti
túcie' i jednotlivci, kto'r! by v tomto sme·re 
mohli a mali zjednať po'stupnú nápravu, 
trestuhodne hazardujú s po,vesťou česko·
slovenskej hudby v zahraničí a s hodnO'-· 
tami, ktoré nám doma vznikajú, a ležia 
ladom. 

A tak by som skoučil tým, že dnešný 
Darm stadt sice nie je n ijakou Mekkou No
V€j hudby, ale ani niečím, čaJ by pre mo
m entálnu kr ízu koncepcie malo vypadnút 
zo zorného poľa nášho záujmu. Proste, 
Darmstadt je Darmstadt . 

Juraj Hatrík 
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VARŠAVA 
Ako sa t ie časy r ýchlo menia! V roku 

1962 uved~nie Pender eckého Kánonu pre 
sláčikv a dva magnetofónové záznamy pri_ 
jímalo publikum s pískaním, dupaním i p~
tleskam (pravda. n ielen jeho) , dnes Je 
tento autor t akmer legendáL·nou pos t avou 
súčasnej poľskej hudby, ba_ dokonca j: 
synonymom s lávy (na túto ternu: Pende 
recki a problém slávy v kladnom sl?va 
zmysle písal v 2ycii War szawy Z. Myclel
ski ). v čase Pende~e.ckého '_'íťazného_ ~a: 
ženia do sveta "okwnlo slast perzekuc1e 
dielo Il ju Zeljenku za Osviečim, a dnes je 
reprezentatívnym die lom slovenskeJ hud
by a vývozným "artiklo~1". Dočk_alo sa ko: 
nečne aj svojho uvedema v kraJme, ktora 
"posk ytla" tému k neJednému pok~su o ne
konvečné vyjadrenie pr ot estu a vyrazu. 

Sedem rokov po Zeljenkovom Osviečime 
.,inšpirova l" sa touto témou a j sám Pende
recki. Jeho oratórium Dies 1rae, napísané 
na pamäť obetí v Osvieči~e. ,?alo, pred to: 
horočnou Varšavskou Jesenou uvedene 
premiérove na t vári mies_ta - . pr iamo 
v Osviečime. Na Var šavskeJ Jesem zazne
lo dva dni pred Zelj~nkovým Os'_'iečimc:m
A to sa ist e núka na por ovnanie. A.vsak 
dnes sa t u už nepíska, dnes sa už vo Var· 
šave všetko prijíma konvečným p otleskom, 
tak ako na filharmonických koncert och 
hoci jaká interpretác!a t r ebárs Beet hovena 
alebo Brahmsa. 

Varšavská jeseň už teda nie je barome~ 
trom n ovôt šokujú cich efektov, svetove.1 
avantgardy? Ako si vysv~tliť skutočno_s~; 
že publikum rovnakou mierou .. uznania 
kvitovalo konfekčne st rihané skladby, po
dľa módy a la Nová hudba. t roch Holan
ďanov (Ton de Leeuwa, Will Eisma a Rob 
du Boisa) , alebo· malé skladateľské pod· 
vody T. Sikorského a Z. Kr auzeho (v au
torskej interpretácii ) , ako· skladby Szy
manowsk ého, Schônbergo·ve, Fossove, Ba
cewk zovnej , Bairdove či Pendereck éha? 
Je to strat a názoru, či kríza publika alebo 
tvo.rby ? .Te to presýtenosť, alebo> sa mo
derná hudba stala u ž živou, neodmysliteľ
nou súčasťou (samozrejmosťou ) našej prí
tomnosti ? často som si t ieto otázky k lá 
dol v Záhrebe i vo Varšave (pretože 
v t omto sm ere sú s i oba festivaly p odob
né), no priznám sa, že Si na ne netrúfa~ 
odpovedať, ba dokonca sa nazdävam,v ze 
odpovedať na ne j e ešte a j priskor o. V cu;n 
potom t eda zhľadúvame význam a funkc~u 
festivalov súčasnej hudby? V konfronta
cii? Informácii? J·e však potreblllé us po
riadať festivaly, len aby sme sa dozvedeli, 
ko-ľko zlých a ako málo dobrých skladieb 
sa dnes "po novom" píše? Alebo aby sme 
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si na tlačových konfer enciách od autorov 
vypočuli formálne a nonšal~ntné p oznám
ky, akO ktorú skladbu pís ah? - co. Sl ko· 
nečne môže každý prečíta ť v obsi_ahlo~ 
a veľmi podrobnom bulletine ? A_ pnt?mm 
veľ!'Pi zdvorilo pokyvujú hlavami a mekto 
sa i smrteľne vážne spýta: "Pán ~: Y._! ~ 
Je Vaša skladba písaná v t r adicne] Cl 

v grafick ej notácii?" A nasleduje, ;'Ys:'et 
lenie . .. Prekvapenie nastalo, keď ZelJen 
ka vyslovitl skepsu n ad hranicami a vyzna
čením, ako čo k omponu je. A tak by sme 
mohli pokračovať ďalej .. · 

V akých r eláciách a .? _akomv kon~e~te 
teda zhľadúvam tohtorocnu Varsavsku Je
seň po vyššie spomenutých vmar gi:náliá:_h : 
Predovšetkým si my:>lím, ze tohtoroc~a 
Varšavská jeseň v z á k l a d e odzrkadllla 
súčasný stav hľadania východiska z po
merne veľkého bludiska. Totiž tak ako ~a 
v priebehu uplynulých niekoľko· r ?kov ry~ 
chlo zmenili nielen názory, estet ické kn 
tériá ( čo vidno na úmyselne vyhrotene~ 
príklade Penderecki - Zel_j~nka), me:u 
sa dnes aj p r e dm e t kntlckého sku~ 
mania, h odnotenia, prijímaní~ súčasne] 
t vorby. Súčasná tvorba dnes uz rep~ez:n
tu je príliš š ir oký .rozptyl ko~poz1čnych 
techník metód a zámer ov, nez by tot o 
všetk o 'mohlo byť sumárne, z j edne~ po
zície hodnotené v r ámci jedného festivalu. 
Veď ak tu vedľa seba zazneli diela ako 
Sostakovičova VI. symfónia, Bergov Woz
zeck, Dessauov Lukulus , Isang Yun0va 
skladba Re-ak, Xenakisov Terr etektorh, 
Malecova Cantat a pour elle, Salman~vo 
III. sláčikove kvarteto, Pender eck ého D1e~ 
irae, Zeljenkov Osviečim, alebo na druheJ 
strane pr::>gram GroupE: de Recherch es 
Musicales z Paríža, alebo Fossova metód~ 
anonymnej kompozície, tak to všetko as: 
nem ožno merať jedným metrom, uzatvárať 
z t oh o uzávery () súčasnom stave tvor~y, 
ale var i skôr sa zamyslieť n ad kancepcwu 
festivalu. A tu by som pre d inform~!ívno~ 
konfrontačné poslanie festivalov sucasneJ 
hudby da• popredia postavil atribú~ - po
zn ä v a c í. Ten je totiž oveľa Šl r si ako 
púhe kon frontácie aleb? inf_?_rmácie. Na 
informáciu by n apríklaa sta.ctlo Záhre?
sk é biennale, kde moment mtervpret á-;Ie, 
až na niektor é výnimky, bol zna~~e p~d
cenený. Konfrontovať s kladby svOJlmyrm: 
cípom a zámerom od s eba_ tak v~d talene 
ako u niektorých spomenutych vedie _k v_y
tvár aniu' mechanick ých a deformuJÚCich 
kritérií (z t oho t ot iž pram enili aj ~šet~y 
naše domáce sp ory). Moment p ozna_varua 
n evidím iba v apercepčnej činnosti, .. ale 
vo všet kých súvislostiach, no_ J?redovset
kým v súčinnosti s interpr etaciOU. AJ tu 
n ejde len o- samotnú kvalitu prevedema, 
ale o vy jadrenie zázn~mt; · A~ _:;a_ dne~ ~e
vieme zhodnúť n a optlm alneJ s tyloveJ m-

t erpretadi Mozarta c1 Beetho,vena, tak 
problém adekvátnej interpretácie novej 
tvorby je o ta• komplikovenejš í a proble
matickejší· O tom, ako nesmierne j e dô· 
ležitá interpretácia v súčasnej, presnejšie 
v Novej hudbe, poskytla Varšavská jeseň 
nejeden takmer klasický príklad. To by si 
však už vyžadovalo osobitný článok · .. 

V týchto premisách teda vidím pozitívny 
moment Varšavskej jesene 1967. Domnie
vam sa totiž, že kvalita, hodnota či za
ujímavosť nie s ú len v šokujúcich efek
t och, v radikálnych zmenách, ale predo
všet kým v s pôsobe uplatnenia všetk ého 
dostupného mateciálu, resp. v jeho výbe
r e a nar ábaní s ním. Pret<>že, ak by sa 
slovo ob s ah nebo-lo zdevalvovala·, tak by 
s me ním práve dnes mohli bohato opero·
vať. 

Ak som sa dlhšie zdržal pri všeobec
nejších poznämkach. považova l som to za 
potrebné, pret<>že toho, k to "festivalové" 
skladby nepočul, n ebude asi zaujímať opis 
techniky alebo niečo podobné. Nuž čo teda 
podľa úsudku pisateľa toht o• článku z t oh_ 
toročnej Varšavskej jesene stoj í za po
všimnutie? Predovšetkým t ie skladby, kto
ré náročnejším umeleckým spôs()bom kA
nonizujú, resp. syntet izujú, alebo kto-ré na
ďalej kryštalizujú vo svojej vyhranenej 
štýla•vej oblas ti trend súčasnej svetovej 
tvorby. 

J e pochopiteľné, že poľská tvorba zohrá
va v dramaturgii festivalu veľmi dôležitú 
úlohu. A je t() správne. Práve cez Var
šavskú jeseň sa kedysi vytvorila poľská 
k()mpozičná škola a cez ňu citeľným spô
sobom nielen prenikla do s veta, ale a j 
ovplyvnila mnoho zahraničných skladate
ľov, nevynímajúc našich. Je otázkou, či 
túto úlohu zoh ráva aj dnes, či pohľad na 
poľskú súčasnú tvorbu nie je t u repre
zentovaný trochu jednostranne, presn ej
šie povedané, či niektoré osobnosti, naj
mä mladí autori :nemaj ú tu vyár endované 
miesto za k aždú cenu? Je sympatické na 
tomto festivale, že mladej generácii po· 
skytol jedinečnú platformu, aby sa mohla 
presadiť ( to môžem~ stále len závidieť). 
J e správn~. ak autori maj ú každý rok čo 
povedať, no zdá sa mi, že tohoročné sklad
by T. Sikor sk ého a Z. Krauzeho· s em nepa
tr ili, rovnak() ani " pietne" zaraďGvanie 
Skladieb Kazintierza Silwrského, v tomt o 
pripade v programe Slovensk ej filharmó
nie. Zbigniew Rudziŕiski tu toht() roku pre
miérova! Moments musicau II. a na budúci 
rok ohlasuj e tre tiu časť. Tát o časť podob
ne ako prvá j e budovaná na absolútnych 
hudobných a zvukových elementoch· Gra
zyna Bacewiczóvna v Contradizione nie 
veľmi šťastne rozšir uje svoj neoklasicis
t ický štý'J o rôznorodé p::-vky. N. H. Edward 

Boguslawski v Apoka!ipsis pr e r ecitátora, 
m iešaný s bor a orchester nadväzu je na 
sloh poľskej školy, zostáva však na povr
chu ilustratívnosti, lapidárne kolo-rizuje 
obsah textu. 

Zau jímavý talent rastie poľskej hudbe 
v osobe Krzystofa Meyera (nar. 1943), 
ktorý vo svojom Quartettine pre soprán, 
flautu, violončelo a k lavír n a verše Juliana 
Tuwima hľadá koncertantné upJ.atnenie ale
atodky v rôznych parametroch. Po prvý 
raz n a festiva le zazn elo dielo Jana Win
centy Hawela (1936), v int erpretácii SF. 
Jeho Kontrasty pre orchest er bez sláčikov 
s bohatým obsadením bicích nást r ojov, je 
už prekonaným spôsobom lineárneho kom
ponovania, naviac dižka skladby s počet
nými expresívnymi, dynamickými vrch olmi 
pôsobí stereotypne a vonkajškovo. 

Kazimierz Sikorski j e r ozhodne význam
nou postavou v súčasnej poľskej t vorbe, 
avšak jeho klarinetový koncert s vojím 
technicistickým ar tizmom v skonven cio
nalizovaných vodách :neoklasicizmu ne
vhodne zaoadol do festivalu. Kilarovo So
lenne, uvede né po prvý raz a komponované 
na počesť 80. narodenín skladateľovej uči
teľky N. Bau langer, konzekvent ne uchová
va skladateľov doterajší štýl. Krátka, asi 
S- minútová skladba je vybudo-vaná na só
n ických elementoch, s jedným mezzoso
pránovým vokálom, preneseným na spôsob 
echa z orchestru cez reproduktory do hľa
disk a. Žiaľ, dve najväčšie "šance" poľskej 
hudby. Góreck ého La Musiquette II a Lu
toslawského IL sym fóniu, som nepočul. Bez 
nich teda obraz o poľskej t vorb€ je roz
hodne neúplný· 

Kým poľská škola v základe ešt e bazí
rov ala na formách aleatod ky, pásmach, 
blokoch, pripadne ich rozvíjala prekom
p0i11avanejším spôsobom, niektorí "západ
ní" autori vnies li d() diskusie o N. H. r oz
r uch, povedal by som sv()jím kompromis
nfckym postojom i noblesou interpretač
n ého zámeru. Konkrétne Lukas Foss so 
s vojimi spoluhráčmi-virtuózmi (klarinzt
Ed Yadzinski, violončelo - Doug· Davis , 
klavír - Lukas Foss, bicie - Lan Wil
liams ) prezentoval akús i abstraktnú , nezá
vislú a autonómnu tvorbu, avšak j edineč
n e cítiacu inšt rumentálne. Okrem iného t u 
Lukas Foss pr edst avil aj svoj najnovší 
princíp anonymného skladateľa v skladbe 
"Nie kompazícia , nie improvizácia" (bez 
auto.ra) . Skladba sa začína mohutným só
nick ým akordom organa z magnet()fón()vé
ho pásu. Do t ohto zvuku čosi všetci t r a ja 
hrajú, spočiatku ich ani nepočuť. Sónic
ký akord pa;stupne, a le veľmi zvoľna. ube
r á na vyšsích a nižších tónoch, uberá na 
dynamike, a v tomto procese sa pozvoľna 
začína najprv v k lavíri črtať bachovská 
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fága. Organový zvuk z pásu utíchne a L. 
Foss perfektne zahrá bachovskú fúgu, po 
ňom ju preberie violončelista, opäť per
fektne, k larinetista, rovnako perfektne, bi
cie tvoria zjednocujúci element. Bola to 
hra vari najperfektnejšia. V závere opäť 
Foss sadne k organu a z piana vytvorí zas 
reálny, konkrétny organový sónický akord. 
Je t o skladba nesmierne zaujímavá Jej 
princíp vidim v tom, že funkcia sónického 
akordu je univerzálna, z neho sa vyvinie 
téma, ako n apr. z voľnej improvizácie, 
avšak jej prevedenie je priSI!le. Nie je to 
t eda skladba komponovaná do dôsledkov, 
a le nie je to improvizácia, ktorá by pone
chávala úpllnú voľnosť. Voľný je t u iba 
výber. t émy, ostatné je všetko prísne· 
Veľmi zaujímavý bol tiež program Grou

pe de Recherches Musicales z Paríža. 
Z magnetOfónového pásu tu bola predve
dená II. verzia (z vlaňajšieho roku) Sym
phonie pour un homme od Pie rre Schäffe
ra a Pierre Henryho, jedno zo základných 
diel elek tronickej a konkrétnej .hudby 
Virtuózne koncipo·vanou skladbou bola 
Cantata pour elle od Ivo Maleca. Malec 
tu našiel mieru i pNporcie pre spojenie 
reálneho inštrumentálneho (harfa) a vo
kálneho (soprán) prejavu, s vopred prepa
rovaným inštrumentárom harfy a jej roz
manitými spôsobmi interpretácie, na m ag
netofónový pás. Priebeh skladby riadili od 
mix-pultu z hľadiska sám skladateľ (po
dobne riadili svoje skladby aj Luc Ferra
ri v Und so weiter pre elektrický klavír 
a magn. pás i Bernard Parmegiani vo Vio
lostrles a pod.). Malec tu našiel naviac 
okrem zvukového čara aj osobitú poetiku. 
K Malecovej sémanticko-koloristickej po
etike komorného vý;razu má blízko orche
strálna skladba Re-ak kórejsl<:ého sklada
tel'a Isanga Yuna, žijúceho v Európe. 
Skladba bola komponovaná pre vlaňajší 
Donnaueschingen, tam aj predvedená E. 
Bourom; zaujme zvláštnou koloristikou, 
hutnými a sýtymi farba mi, neustálymi pre
menami a rozvíjaním vnútorného pohybu. 

Or iginálnou postavou fest ivalu bol Ne
mec Michael Vette r (1943), v jednej oso
be maliar, básnik, flautista, klavirista, 
skladateľ a poslucháč teológie. Predniesol 
takmer jeden block-flautový recitál. Die
ter Schônbach preňho napísal Canzonu da 
sonar III. - ktorá tu mala svoju premié
ru - nadv~zuje v nej n a predchádzajúcu 
canzanu (s píšťalkami), no tentoraz kom
binuje blôckf•lautu s magnetofónovým pá
som, ktorý podobne ako v spomínanej Ma_ 
lecovej skladbe obsahuje preparovaný 
sprievod tohto istého nástroja. Vetter sa 
ukázal ako výborný flautista, ovláda na
ozaj široký regis ter výrazových a zvuko
vých prostriedkov, no horšie je to už 
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s jeho kompozíciou, píše ádajne pr·evažne 
v koncepcii grafick~j notácie, čo pravda 
samo osebe ešte neznamená skladatetský 
talent alebo hodnotu· Myslím si, že to
horočná Varšavská jeseň v mnohých prí
padoch priamo názorne dokumentuje -po
znanie, že spôsob notácie a vyjadrovania 
ani zďaleka nie je rozhodujúci, ale že je 
tu niečo rozhodujúcejšie, čomu hovoríme 
ta l ent a schopnosť podriadiť prostried
ky zámeru, s c h o p :n o s ť v y t v o r i ť 
n o v ú p o e ti k u. A to sa už darí menej, 
ako prekvapovať a šokovať novotami (to 
neznamená, že ich apriórne odmietam). 
Myslím, že výrazným dokladom tohto tvr
denia b ol koncert francúzskeho filharmo
nick ého rozhlas u a televízie so slcladbami 
svo·jich krajanov. André Jó.livet v jednom 
zo· svojich posledných diel, v III. symfónii, 
"zakoketoval" si s prostriedkami quasi 
"z každého rožku trošku" a hoci vládne 
obdivuhodnou technikou, inštrumentačno
koloristickou fantáziou, nevytvoril dielo, 
k toré by zat~jalo a p=esvedčilo o dajakom 
zámere. Vanie z neho samoúčelný artiz
mus a prázdna hudba, zato je to vďačné 
efektné číslo pre dirigenta (a Charles 
Bruck a orchester to v plnej miere využi
li). Na druhej strane Henri Dutilleux 
v sklladbe 5 Métaboles nešpekuluje a ne
koketuje, zostáva verný sebe a zdokona
ľuje seba. To je už oveľa sympatickejšia 
črta u skladateľa vlastniaceho vyhranený 
rukopis. Iracký Francúz Paul Méfano 
(1937) sa tu predstavil skladbou Inciden
ces pre klavír a orchester; je to skladba 
zaujímavá svojou štruktúrou a pomerne 
vyhranenou štýlovou koncíznosťou, ibaže 
"hudobnosť" tejto skladbe chýba ... Rov
nako je na tom aj Jean-Pierre Guézec 
(1934) a jeho or chestrálne Formes, ktoré 
podľa slov autora predstavujú akúsi psy
chologickú aleatoriku, prebiehajúcu nie na 
platforme interpretácie, ako sa t o zvy
čajne deje, ale na platforme jej apercep
cie. Zručné a rovnako zvukovo zauj íma
vé dielo, ale aj značne prešpekulované, 
šokujúce rytmickými efektami a nadmier
nou expresivitou výrazu. A tak som si klá
dol otázku, ako by boli zapôsobili tieto 
skladby, keby ich Mbol hral práve tento 
jedinečný orchester a dirigent. A tu som 
si hneď spomenul na koncert Slovenskej 
filharmónie a tvorbu Šimaia, Kolmana a 
Zeljenku. 

Kým vyjde tento článok, pravda, účasť 
našej hudby na Varšavskej jeseni bude už 
vo verejnosti dosť pertraktovaná, a to 
z rôznych .strán· Mnoh! sa ma pýtali: tak 
ako sme tam pochodili, bol to úspech, ale
bo nie? Niektorí usilovní ,.propagačníci" 
sa usilovali vyzdvihnúť orchester SF a po
haniť sk,ladateľov, iní zase opačne. Pravdu, 

povediac, neviem povedať Či to boJ úspech, 
alebo nebol. Tot iž, ako som už 111a za
čiatku naznačíl, dnes má vo Varšave všet
ko r ovnaký úspech, nepíska sa, tlieska sa 
takmer rovnako, každému rovnakým die
lom. Usudzovať na ohlas podľa toho. že 
sme zo symfonických koncertov mali naj 
slabšiu návštevnosť, tiež. nie je správne. 
Musíme si predsa uvedomiť, že orchester 
SF na festivale súčasnej hudby ešte ne
účil!lkoval, nie je dostatočne známy, dnes 
chvalabohu, aj v. súčasnej hudbe začína 
kult interpretov Novej hudby, k;tod taktiež 
priťahujú aj publikum. Podľa môjho ná
zoru bola slovenská tvorba pr ijatá veľmi 
dobre, nie ako spoločenský akt, ale ako 
fakt, že v Európe a v českoSilovensku je
stvujú ešte skladatelia, ktorí niele nže dr
žia krok a sú na úrovni, ale zaujmú aj 
svojím talentom, preukázali ho v nekon
venčných formách a spôsoboch vyjadro
vania (majma Monumento a Osviečim -
ťažko možno hľadať diela podobného tva
ru); svojou hlbkou a osobitosťou výrazu 
najviac zapôsobil Zeljenkov Osv.iečim, hoci, 
ako som napísal, uviedli ho po' Penderec
kého OSviečime. A tu je ten hlavný pro
blém: Zeljenkov a Pendereckého OSvien
čim nemožno totiž porovnávať, je tu znač_ 
né časové rozpätie, osobitý a in di v i
d u á l n y prístup k t ematike i spracova
niu; obe diela výrazne charakterizujú 
?boch autorov v danom stave vývoja, Zel
Jenku v roku 1960 a Pendereckého v r oku 
1967. A to slúžhlo ku cti každému osobit
ne. Nesúhlasim však s názormi, že Sloven
ská filharmónia na f t"Stivale podala vyni
kajúci výkon. Ano, orchester sa páčil. pá
čili sa jeho zvukové kvality, priebojnosť 
plechov, technika hráčov na bicie nástroje, 
sýta farba sláčikov; orchester tu však bol 
v úlohe neznámeho, a p["eto zaujal, n epá
čila sa však interpretácia (a t o je predsa 
podstatný rozdiel). Naše skladby nedosta
li to, čo potrebovali, t o čo dal Czyz Pen
dereckému, Bruck Méfanovi, Dutilleuxovi 
či Jolivetovi alebo dokonca Kilarovi, nena~ 
šli sme to zaujatie, zaangažovanie sa za 
diela, ak;o to bolo u veľkej vačslny inter
pretov, sólistov, súborov i dľrigentov. 
V tomto smere SF nepodala očakávaný 

výkon, n e p r e d a l a našu t vorbu tak, 
ak;o by si to ana zaslúžila. Pravda, bola 
tu možno aj určitá predpojatosť k festiva
lu, vari sa venovala viac pozornosť kla
sickému repertoáru pre iné poľské mestá 
ako pre festivalové podujatie. No rozhodu
júcim faktom je, že naša tvorba sa dosta
la do povedomia medzinárodného publika, 
že opäť urobila krôčik k ďalšiemu všeobec
nému poznaniu problematiky súčasnej 
tvorby. 

Keď uzatváram tieto marg inálie na t ému 
tohtoročnej Varšavskej jesene uvedomu
jem si, že som nevyče1·pal všetky problé
my, ani nevenoval každému pozor111osť, ho_ 
ci by si to mnohí zaslúžili, ale vidí sa mi 
účelnejšie hľadať zmysel problematiky 
v kont exte, ako som ho sledoval od za
čiatku: miera poznania skutočnosti závisí 
od intenzity t oho momentu, keď vstupuje 
do konfrontácie ešte nevykryštalizovaných 
tvarov. Inými slovami povedané, aktuál 
nosť tvorby závisí mielen od kalendárneho 
dáta, ale aj od s ily a presvedčivosti tlmo
čenia· A v tom, aby som sa vrátil na za
čiatok, je rozdiel m edzi Pendereckim a 
Zeljenkom. Penderecki vstUPOVal do p'>ľ
skej hudby súčasne s európskou, ba sve
tovou hudbou. Varšavská jeseň objavila 
Pendereckého· pre seba i pre svet, hod 
bol neprijímaný, stal sa osobnosťou, poj
mom, o ktorý dnes prejavuje záujem ce
lý svet. Pendereck;i si však túto· s lávu (aby_ 
som sa vrátil k Mycielskému) po zásluhe 
vybojoval, každý rok prichádza s dielami 
k ladúd mi nesmierne nároky fyzické, časo
vé a umelecké. A tu sa a j spomínaná dvo
j ica líši: Penderecki 'tlašiel interpreta, Zel
jenka nie. Zeljenkov vstup d,o nasej hudby 
nebol podporovaný, pojem slávy bol už vy
hradený a rozdelen ý podľa iných kritérií a 
kategórií. Zeljenka pxacoval menej sústav
ne, viac inšpiratívne, často trieštil svoju 
individualitu, jeho talent je stále nevyu
žitý pre neho i pre spoločnosť; dokázal by 
viac. Preto sa nebojím postaviť ho hneď 
povedľa enfant t errible súčasnej hudby -
Pendereckého. Avšak na (ne)šťastie, to 
nie je len údelom jedného autora ... 

Marián Jurík 

BUDAPEŠŤ 
Budapeš tiansky festival "Budapesti Mii

vészeti He te k" (Budapeštianske t ýždne 
umenia) je podujatie časovo pomerne roz
siahle; každý, kto nežije priamo v Buda
pešti, dostáva sa nevyhnutne iba k výse
ku z tohto diania. Sväz slovenských skla
dateľov. mi umožnil účasť na podujatiach 
v čase od 23. do 28. septembra t. r., v kto
r om som absolvoval tri orchestrálne a je
den kombinovaný komorne-sborový kon
cert. 

Výber termínov n ebol z m ojej strany 
náhodilý: v tomto týždni totiž bo,lo sú
stredených najviac maďarských skladieb, 
pričom i dve najnovšie, takže sľuboval azda 
najlepšie poznanie práve novše j maďar
skej tvorby z ce~ého festivalu. Tento festival 
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je totiž založený na dramaturgickom prin
cipe, podobnom BratiS!lavským hudobným 
slávnostiam: v jeho dramaturgickej i vý
k onnej stt·ánke badať podobnú nevyhrane
nú liniu, akceptujúcu všetko, čo sú kon
certné agentúry . schopné ponúknuť. Najmä 
v orchestrá lnych koncertoch je iba výnim
kou účinkova.ni e cudzieho telesa ( Gewand
hausorchest er 22. a 23. októbra) - väč· 
šinu orchestrálnych koncertov obsta,ráva
jú domáce, budapeštianske orchestre (Ma
gyar Allami Hangversenyzenekar, Orche-s
ter maďarského ro-zhlasu a televízie, Bu
dapeštian ska filharmónia, Orchester ma
ďarských železníc); ani hosťujúci dirigenti 
nie sú častým zjavom. 

Rozmanitejš ia je ponuka v oblasti ko
mornej a sólistickej hudby, kde festival 
uvádza i rad zahraničných sólistov, resp. 
zahraničné súbory (o. i. Mstislav Rostr o
povič, Zara Doluchanová, Janáčkovo kvar
t eto) a pozoruhodné dramaturgické celky, 
ako napr. cyklus komorných a sborových 
k oncertov z diel Bartóka a Kodálya. Po
dobne pozor uhodnou sa mi javí i operná 
časť fest ivalu, r ozložená do dvoch etáp 
(hosťovanie sofijsk ej opery v dňoch 17·-
19. septembra, týždeň maďarskej opernej 
tvorby začiatkom októbra ) , z ktorých, žiaľ, 
ani jedna nespadala do obdobia môjho pa· 
bytu v Budapešti. ~ uvedeného vidieť, že 
hudobná časť festivalu má síce mnoho
stranné, no dramaturgiC'ky príliš všeobec
né a nevýrazné zameranie. 

Dramaturgicky nesporne naj jasnejšlm 
podujatím festivalu je cyklus z komorných 
a sboro'lých diel oboch klasikov maďar
skej hudby 20. storočia ·- Bartóka a Ko
dálya. Bol som prítomný na prvom koncer
te cyklu, kde odznelo Kodályovo Duo pre 
husle a violončelo op. 7· Bartókovo 3. slá
čikO·Vé kvarteto a sbory obidvoch sklada
teľov. V komornej po·iovici koncertu upú
talo najmä vystúpenie mladého Bartókov
ho k varteta: Je to súbor, ktorý má t ie naj
lepšie pr·edpoklady zaradiť sa medzi po
predné kvartetá na medzinárodnom fóre. 
Jeh o výkon cha rakterizovala precíznosť, 
zvuková plast icit a a interpretačná fantá
zia, veľké muzikálne zaujatie a zr ejme dô· 
verná znalost Bartókovej hudby. V druhej 
polovici programu sme mali priležitosť po
čuť Vojenský mužský sbor pod vedením 
Istvána Kisa, ktorý dok ázal vysokú úro
veň maďarskej sborovej kultury. Zaujíma
vo vyznela konfrontácia prístupu oboch 
skladateľov k spracovaniu folklómych 
prvkov: skladateľsky zaujímavejšie vyzne_ 
li sbory Bart6kove, Kodállyove zasa boH 
bezprostrednejšie v svojom účinku na ol.le
-::.enstvo, azda preto, že folklórne prvky 
v nich aut or t raktuje nat urálnej šíe. Pozo
ruhodné bolo porovnanie dvoch orche~trov, 
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kt oré som m al možnosť počuť na troch or
chestrálnych večerllch: Maďarskej filhar
mónie (Magyar Állami Hangversenyzene
kar) a Orchestra maďarského rozhlasu a 
t elevízie. U obidvoch orchestrov bolo totiž 
badateľné, že majú oveľa lepší príst.up 
k skladbám 20. stor:>čia, než ku klasike, 
ktorá v podaní obidvoch vyz.nela oveľa m c
nej presvedčivo. U rozhlasového orchestra 
je vyložene nepochopiteľným krokom, že 
si pre fest iva.lový koncert ( 26· 9.) volil 
Beethovenovu 3. symfóniu, keď - ako väč
šina rozhlasových orchestruv - má vo 
svoj ej n áplni hlavne súčasnú hudbu a je 
v n ej teda viac doma; tým skôr, že or
chester vystúpil p od vedením svojho diri
genta Gyorgy Lehela, takže výber progra
mu neboi determinovaný hosťujúcim diri
gentom. Zatiaľ čo v skladbách prvej p olo
vice programu (G. Ránki: Aurora tempes
tuosa, ale najmä Dohnányi : 2. husľový 
koncert) bola úroveň predvedenia pre
svedčivá, Beethoven bol p odaný nanajvýš 
priemerne, s mnohými kazmi s úhry a ne
vyjasnenými metr orytm ickými deta ilami 
v pom alej časti. Celkom podobná baia si
tuácia 28. 9. na koncerte Maďarskej fil 
harmónie, ktorú dirigoval Heinz Wallberg : 
i tu boilo podanie Beethovena iba na úrov
ni slabého priemeru, tak zásluhou nie vždy 
dosť intonačne presných dych ov, ako i di
rigent ovou, ktorého tempové poňatie po
str ádalo potrebnú klasickú vyrovnanosť. 
V druhej polovici programu (Stravinskij: 
Vták Ohnivák) však dirigent ukázal verkú 
erudíciu a pochopenie pre hudbu 20. sto-
ročia, a orche'Ster zasa sv'c>ju vysokú kva
litu. 

Vysokú kvalitu prejavoval filharrponický 
orchest er ako partner sólistov v koncer
toch, ktO!ľé boU na programe každého ve
čera. Počul som t u Bartókove k oncerty: 
25. 9. Koncert pre dva klavíre a orchest er 
s Dittou Pásztory (vdova B. Bartóka) a 
Erzsébet Tusa pri klavíroch; orchester vie
dol mladý dirigent Jan os Sándor. Treba kon
štatovať, že v tomto podaní, k;toré musí
ine považovať za autent ické, značne do po
zadia ustúpila ll"ytmick á a zvuk;ová r obust
nosť, na ktorú sm e v Bartókovej hudbe na
vyknuti a vynikla jemnosť, až komornosť a 
veľká poetickosť t oht o diela. Bol to jeden 
z najväčších zážitkov festivalu- Na prcgra
me koncertu toho istého o·rchestra 28. 9. 
odznel Bartókov l. klavírny koncert v po
daní Kornela Zempléniho. Jeho vecné po
danie bolo veľmi adekvátnym prístupom 
k triezvej partitúre a zapôsobilo naprosto 
presvedčivým dojmom. 

K t ejto interesantnej skupine sa úspeš
ne priraďuje i podanie Dohnányiho 2. hus
ľového k oncertu na koncerte rozhlasového 
orchestra (26. 9.), ktoréh o sólový part 
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predniesol Dénes Kovács. V jeho tempe· 
ramentnom, no prit om vždy kultivovanom 
podaní vyznel tento koncert (najmä v su
sedstve s ostat nými skladbami) ako zjav
n é umeleck é ťažisko večera ; je to skladba 
síce vo výrazových prostriedk och eklek
t ická a konzervatívna, mo jej kompozičné 
zvládnutie a nástrojová vďačnosť ju pasta_ 
vili do centra pozornosti. 

Zvláštnou kapitolou, ktDiľá azda jediná 
je schopná vzbudiť záujem i v cudzine (a 
ktorá ovplyvnila môj výber času pobytu 
na festivale), bolo uvádzanie súčasnej ma
ďarskej hudby. A tu tn~ba konštatorvať, že 
v tomto ohľade j e budapeštiansky fest ival 
ešte macošsk ejší k domácim skladateľom 
ako festi valy naše. Uvedený týždeň bol 
azda 'najbohatší na novú maďarskú hudbu 
uvedením dvoch premiér (hoci ani t oto 
zďaleka n edá zahraničnému pozorovateľovi 
obraz . o súčasnej maďarskej tvorbe). 

Za najpozoruhodnejšiu skutočnosť celé
ho t ohto týždňa z t ohto hľadiska p ovažu
jem uvedenie š t yr och orchestrálnych in
vok ácií Kamilla Lendvaya (na konoerts 25. 
9. s dirigentom Sándorcm ). Táto skladba 
paLrí podľa môjho názoru k tomu najlep
šiemu, čo v oblasti Novej hudby bolo v Ma
ďarsku napísané: neustále premenlivé na
pätie, ktoré nedovolí ani na chvíľku po
slucháčovi, aby odpútal pozornosť, zvuko
vá vynachádzavosť a bohat é rytmická čle
nitosť, no pritom stále kultivo·vaná vyrov
nanosť - to všetko dáva tejto síce dosť 
náročnej, no i vďačnej part itúre 'n árok na 
pozornosť i za hranicami· Myslím, ŽP je to 
jedn a zo skladieb, ktoTé by si zaslúžili po
zornosť našich orches t ro·v (veď súčasná 
maďarská tvorba j e nám - podobne, ako 
naša Maďarom - t erra incognita - a je 
to veľká škoda! ). 

Celkom opačným dojmom pôsobila pre
dohra Gyorgy Ránkiho Aurora tempe
stuosa, písaná k výročiu VOSR. Zásluhu na 
tom maJa neujasnenosť zvuková, kde dosť 
neorganicky boli im putované niektor é nov
šie zvukové kombinácie do celkom tradič
n ého materiálu, aile naJmä formová. 

Obr az súčasnej maďarskej hudby mi do
plnili prehrávky v Sväze maďarských hu
dobných umelcov: z mnohých pozoruhod
ných skladieb ma zaujala hlavne drama
ticky silne cítená Szokolayho opera ~rva
vá svadba a Sláčikové kvarteto Gyorgy Kur
tága, veľmi pozoruhodne riešené, na ktoré 
by som tiež chcel upozomiť naše súbo·ry. 

Po organizačnej str ánke sa mi javil fes· 
t ival dobre pripravený. Myslim, že zaslu 
hujú zmienku i vkusne r iešené p!'ogr amo
vé publikácie, t ak programová knižka ce
lého festivalu (nielen hudobných po·duja-

tí), ako i jednotlivé programové buÍletiny. 
Zdá sa ·však;, že situácia s koncertnými sá
lami j e v Budapešti ešte pálčivejšia ako 
u n ás: secesná koncertná sála Hudobnej 
akadémie, kde bola väčšina koncertov, j e 
na takéto podujatia primalá, navyše akus
t icky nedokonalá a ťažko vetrateľná. Zá
ujem o festival v budapeštianskej verej 
nosti j e značný: a to i o komorné k::mcer
ty. Pritom po-zornosť obecenstva je roVít1o
merne r ozdelená medzi všet ky účinkujúce 
telesá - nebadať tu (ako v Bratislave) t a _ 
ký snobský zlozvyk, akým je podceňova
nie všetkého, čo nehrá Filharmónia. 

Juraj Pospíšil 

PRAHA 
V dnešnom stave súčasnej hudby sa píšu 

rô=e p esimistické úvahy, alebo vedú roz
pačité disk usie, poznamenané pocitom ne
dostatočnej informácie. Lebo faktom zo
stáva, že za takýchto podmienok sa v dn.eš_ 
nej, temer neprehľadnej situácii, v akej 
sa Nová hudba nachádza, sl~utočne ťažko 
orientuje. Funkciu informačnej platformy 
sa snažia plniť festivaly, ktoré jediné mô
žu predstavovať aspoň čiastočnú selekciu 
toho; čo sa dnes vo vývoji hudby deje. 2iaľ, 
t ieto festivaily sú temer jedinou príleži
tosťou na poznávanie, lebo rozhlas, tele
vízia, či d-ramat urgie orchestrov si svoj 
sviatočný postoj , lepšie povedané odstup 
od súčasnej hudby naďalej zachovávaj ú. 
Poslucháč j e preto nútený fixovať si svoJe 
dojmy a pozmatky z jediného počutia, le· 
bo j e m inimálna pravdepodobnosť, že sa 
s n imi ešte ni·ekde stretne. Preto skúse
nost i z týchto festivalov môžu byť len tor
zovité, j ednostranné, ale vždy sú viac ako 
žiadne. 

41. festival ISCM - Medzinárodnej spo
ločnosti pre súčasnú hudbu, ktorý sa ko
nal začiatkom októbra v Prahe, dal mož· 
nosť poniektorým, ]{torí sme nemali prí
ležitosť pochodiť dnes už početné festiva 
lové podujatia hudobnej Európy, dostať 
sa do širšieho styku so súčasným sta
vom a úrovňou komponovania vo svete, 
príležitosť azda jedinečnú. lebo Musica vi
va Pragensis, či Hudba dneška nestačia 
všetko suolovať. Je nespOiľne sympatické, 
že Spoločnosť počas svojej 45 ročnej exis
tencie us'lu je o svojskú dramaturgickú 
koncepciu. Jej základnou črtou j e posky
tovanie priestoru pre uplatnen ie všetkých 
kompozičných smero·v a estetických ná
zoro'V. Tak už v prvých rokoch, keď ešte 
muse'la pl1niť avantgardnú úlohu a presa-
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dzovať neuznávané die la Schónberga, Ber
ga, Weberna, Stravin3kéhn, ~ábu u.vádza_-: 
la poprit om diela Bartóka, Hmdem1tha , c1 
Moyzesa. Odvt edy sa sit uácia zmenila (aj 
keď i t eraz niekde musi súčaSIIlá hudba 
bojovať o svoje uplat nenie), a úloha Spo
ločnosti spočíva na rešpektovan í rovn a
kých práv všetk ých svoj ich členských se k
cií. Z tohto hľadiska pražský festival po
skytol e xkurziu do štrnástich krají~ od ~a
ponska cez Grécko· a Fínsko po Spamel
sko. No popri nespornej výhode š iršej pa
lety informácie má takáto koncepcia aj 
druhú str ánku - snaha zaradiť skladbu 
z každej krajiny vedie napokon k nebez
pečiu zcraďovania skladieb kompozične a 
výrazovo fOVnako stvárnených. Táto strán
ka poznamenala v značnej miere aj praž
ský fest ival (nakoniec aj takto sa potvrdi_ 
lo, že na svete sa píše priveľa hudby a 
žiaľ pomerne dosť zlej hudby) , odzn·eli tu 
skladby epigónsk e, kómentujúce na jednej 
strane vývo j Webern - Boulez, inde zas 
n emierne využlvajúce zvukové finesy ale
atorik y. Samozrejm e skladby takéhoto 
,.č istého" typu, či už seriálne (Maťsudai
r a, Ton de Cr uyf, Rob du Bois) alebo 
ovplyvnené poľskou šk olou ( Halfter, Pab
lo), bdli zriedkavé. Väi'šina skladieb sa 
pohybovala v priest or e m edzi t ýmit o pól:
mi, snažiac sa o sya'lt ézu, no zdalo sa m1, 
že sa ťažko vymaň:Jvali z mechanického 
po·ňatia syntézy, výsledkom čoho boli 
sk!ladby až nekr itického t ypu .. z každého 
rožka t rc·ška", - konglomeráty zvukovo 
nezauj ímavé, často len s minimom osobi
t ého t vorivého esprit u (Fortner, Sŕcillia 
no). Preto· by nemalo zmysel zaoberať sa 
všetkými skladbam i spomenutého jedno
tvárného· charakteru. A tak spomenieme 
len tie, k toré sa určitým spôso·':Jom z t oh
to rámca vymaňovali. 

Scénick ý koncer t Présence pre klavír, 
husle a viollomcello od B· A. Zimmermanna 
zaujal striedmym prístupom k racionálne 
stvárňovanej forme . Princíp tzv. pluralis 
t ickej -k om pozície využíva kolážovitým 
s pôsobom citácie' z rôznych h udobno- his
torických epoch , určovaných progr amom 
j ednot livých častí, často až mystick ej pri
chut i. Na niektorých m ie.stach hudba azda 
až príliš nat ur:a listicky kom entuje .,dej". 

U viace!."ých skladieb bolo však cítiť pre
jav odpútania sa od int elektu álneho· posto
ja k matér ii, poskytujúc viac priestor pre 
uplatnenie osobitosti naturelu, či t o u ž bo
la priebojnosť podmieňovaná dynamicko
ryt micky variovaného, ale priťom t ekto
nicky koncent rovaného Contra fide'm čoraz 
viac známejšieho poľského skladateľa 
Zbigniewa Rudzinsk ého, alebo výrazn.Ý 
t emper am ent pri práci so zvukom ~.a;Iiana 
Arrigu v skladbe Shadows, pripadne 
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snahy Iva Maleca o nekonvenooý p ostoj 
k .,tape music" uplatnením improvizačnej 
t echniky a farebných elementov. 

Na druhej s trane k sľubným zjavom pa 
t rí aj pr edstavenie sa príslušníka mladej 
skladateľskej skupiny v Maďarsku Atti!lu 
Bozaya. Jeho sláčikové kvarteto, nepopie
rateľne čerpajúce z veľkýlch vzorov Bar 
tókových kvartet, upúta ori~in.~lnym en;o
ciooálnym výrazom, n o naJma vyspelym 
muzikantským cítením a spontánno.sť?u• 
nestratiac pritorn však zo zreteľa techmc
kú vypracovanosť. 

Jedným z pr oblémov súčasn·ej hudby je 
aj vzťah k poslucháčovi. Skladatelia si uve
domujú vzrastajúci nezáujem obecenst va 
o t vorbu a snažia sa ho riešiť. Problém 
by sa však mohol javiť aj v inom zmysde 
laxný až pasívny postoj poslucháčov, ~~
júci sa vysvetliť aj zlou tvor~ou, J?Oz.e 
premeniť však aj z pohodlnosti pre·Javtť 
svoj n ázor. Nechcem dáva~ za vzo: z.ná~e 
škandalózne výstupy pn premtérovych 
uvedeniach Svätenie jari, .diel ~utoro':. 1_1. 
viedenskej školy a lebo pn prvyc~ ~ocn;
koch Var šavsk ej jesene. Podst atne Je, ze 
t o bol prejav aktivity, či už v_ _ kladn_?"~ 
alebo zápor nom zmysl_e. Le~o mc n_emoze 
skladateľa viac deprunovat ako Jedno
stranne ľahostajný postoj. Dnešnému obe
censtvu je niekedy jedno, aká skladba, 
resp. ako sa hr á; t o ?l~tí ~ vzťahu .. nielen 
k súčasnej hudbe. Proti teJ~O apatu u na
veného publika je zamerany prud skllada
teľov, kt or:i chápu umeleck~. tyor_?u ako 
typ modernej zábavy, s.meruJU~I az k ha
penningu· Nič viac a n1č mene'J nemal na 
mys li Svéd Arne Mellnäs svojou sklad?ou 
Aure. Vtipne a bez znakov extr~mno.stl. sa 
tu uplatňovali vizu áJhrlO'-s luchove prmc1py 
Cageovho ,.hudobnéhQ divadla" . __ Tu • h o. 
predst avovali zVU'kové efekty roz~Jreneho 
inštrument á<ra o fľašky rôznej veť~osti ~ 
balônkov počas hry prasknutých. D1elo aJ 
v Prahe splnilo svoj účel - s t rhlo k nad
šeniu z doterajších koncert o'IT u_~udené 
obecens t vo v sále Domu umelcov, crm bol 
nadmieru spokojný sám autor. 

Medzi t ýmito spom enuf ýtni aj ostatný
mi zahraničnými skladbami viac ako čest
ne· figurovali t ri diela ČP.Ských a~torov. 
z hľadiska vzájomného porovnávame, kt.o:
r é priamo z festivalu vyplývalo, potvr.dlh, 
že nemus íme mať komplexy zo zaost ava
nia za svetovým trendom (takým ako ho 
dem onšt r oval ISCM festival) . Vybrané 
skladby výs tižne potvrdzO'Valli m ienku pre
zidenta ISCM Heinricha Strobela, že domé
nou českých komponistov j e' priorit a mu
zikality. Kaprove Dialógy pre flau~.u a h;ar
fu sa vyznačovali zvu~<;ovo za~J!mavy.m, 
akejkoľvek exaltovanosti zb~v~nym ~re~a
vom, vytvár ajúcim jemnú az 1mpreswms-

tickú atmosfér u. Najnovšie sláčikové kvar
teto v štvrťtónovom svst éme od Aloisa 
Hábu svojou vyváženČsťou technických 
prvkov s emocionálnym nábojom vzbudzo
vali úctu k tomut o stále sviežemu bojov
níkovi za progresívne hodnoty v súčasnej 
hudbe. Euf emias Mysterion, skladba Milo
slava Kabeláča pre sopr án a komorný sú
bor predst avuje vyspelý š týl, kde dom inu-· 
je skladateľova schopnosť disponovať 
s tvárnymi prosťriedkami podľa svojich 
t vorivých int encií. Tu sa mu vhodne poda 
rilo vytvoriť dusnú, výrazove až preexpo,. 
novanú atmosféru. 

Každé názo'ry, sam ozr ejme', podliehajú 
r·elatívnost i, utvárajú sa pod rôznymi oko
litými dojmami. Je nesporné, že konečný 
súd na skladbu ovplyvňuje a j prís lušná 
interpretačná úroveň. S r ozvojom súčas
n ej hudby stúpajú aj n ároky na interpr~: 
t ov a preťo je 111ut né, aby sa ten-ktO<ľY 
jednoltlivec alebo súbor špecializoval len 
na oblasť súčasnej, prípadne h udby XX. 
storočia. To som si uveddmhl po vrcholnom 
zážitku ktorý zan echal výkon tria Gavril
lof, K~ntarsky, Paln•. Zimmer mannov: .i 
Présence hodne' pridali na pútavosti) 
So suverénnou istot ou a vášňou pristupo
vali k realizácii svojich obťažných partov. 
Táto osobitá vášeň je dôležitou vlastnos
ťou, ktorú pr áve súča S>Ilá hudba . n~ti pre: 
javovať sa aktívnejšie (táto akt1v1ta plati 
okrem interpre t ov a j na skladateľov a po
slucháčov). Je pravda, že lepšie sa preja
vuje a uplatňuje pri kom ornejšich ž~án
roch teda menších obsadeniach, O· com 
svedČí fakt, že interpretačná úroveň oboch 
festivalových komor ných koncert ov bol a 
na štandar dnej úrovni. Pri symfonickýSh 
večeroch ju bolo cítiť mellej. Z t roch praz
sk ých ensemblov sa k adek:r.á!nem~ '!?~.~ 
chopeniu a int ezívnemu prezJtiU pr 1bl.1z:1l 
najviac Symfonický orchester FOK s dm 
gent om Václavom Smetäčkom. U ďalších 
booa badateľná určitá rezervO'Vanosť. 

Okrem t ýchto podujatí, organizovaných 
me dzinárodnou jury festivalu, k torá spo
mínané skladby vybrala, boli organizO'Vané 
aj podu jat ia sekcie k t ajiny, poriadajúcej 
festival, teda českoslove'lskej sekcie. Tá
to, lepšie po·vedané Sväz českoslO'Venských 
skladateľov, ktor ý ju predst avoval, usku
točnil jeden orchesťrálll'ly koncert a t r i 
operné predstavenia. Pr edpokladám, že tá
t o výhoda, ktorú stanovy ISCM umožňujú, 
slúži na r eprezentáciu toho najlepšieho, čo 
sa v oblasti súčasnej hudby u nás vytvori
lo. Nem ám nič prot i Havelkoivým a Ištva
novým skladbám, no napr iek tomu s i my
s lím, že okrem Berg·erových Transfor m ácií, 
ktoré viac ako čestlle' zast upovali sloven 
skú tvor bu , si svoje prevedenie na festi
vale zas luhovala aspoň ešte j edll'la sloven-

ská skladba (prihliadnúc na to, že vo vý
bere medzinárodnou porotou nefigurovala 
taktiež žiadn a - bola aspoň dajaká navrh
nutá?). Diela Zeljenku, Kolmana, Hatríka a 
ďalších slovenskýc!'! skladateľov by tu r<YZ
hodne kvalitne reprez~mtovali úroveň t vor 
by v našom štáte. Ich absencia na tomto 
koncerte by ma ani tak 111et r ápila, ho'r šie to 
balo s opernými preds taveniami. Ale ak 
má československé operné umen ie pred
stavovať Máchovo Jazero Ukureve, Paue
rov žvanivý slimejš a červená karkulka a 
Burghauserov Most, tak je to nepoctivé 
zavádzanie zahraničných účastníkov, ktor í 
nie sú povinní pitvať súčasný stav a kva
lity opery v československu a ktod mô.žu, 
ale n emusia vedieť, že je tu aj op era s l o_ 
ve n s k á. Horšie j·e, že to nevedeli ľudia, 

ktorí organizovali spomenuté operné pred
stavenia. Lebo aj keď priznám e Burghau
serovi sn ah u o .,antioperu", prejavujúcu sa 
najmll; v koncepcii libreta, funkcia hudby 
je t u úplne zatlačená do pozad ia a jej 
efekt j e temer ko"J.fúzny (zahraničných 
účastníkov v prvom rade zaujímala iste 
hudba) . Môžme akceptovať svojskú konfe
s iu Otmara Máchu, k tor ú však nedokázal 
pút avo uplatniť v opernom r úchu, hudba 
,.Jazera" je pod vplyvom Janáčka a Marti
mi, z ktorého sa dosť ťažko vymaňuje. Aj 
keď nemôžeme uprieť pôsobivosť a čaro 
v operných rozp rávkach Jii'Iho Pauera, ne
viem, prečo boli uvedené v rámci festivalu 
súčasnej hudby (zapadali t otiž do bežného 
cyklu popoludňajších predstavení pre de
t i ). Ignorantný postoj k slovenskej opere, 
ktorá by mohla prezentovať aspoň dve kva_ 
lit né diela. napr· Vzkr:es enie, alebo Bázli
kov Pe'ter a Lucia ( ktor~ by upútali aj 
sVOJimi svetoznámymi libretis tickými 
predloham i), neobstojí ani z pozície uplat
ňovania vlastného repErtoáru. Veď Cikke
rovo Vzkriesenie má Národné divad'lo na
št udované ! Nepríjemnosťou by bolo pátrať 
po skutočných príčinách. Kazilo by t o 
svi atočnú atmosféru. 

A pr opos, atmosféra . Každé fe:stivalcvé 
podujatie je opra den é okolitým vzruch om. 
Ale keď mám porovnať sv<>je skúsenosti 
s t akou Pr ažskou jarou, tak sa f estival 
ISCM javí ako beZ:ná udalos'ť hudobnej Pra
hy, lebo nič nenasvedčovalo, že v Prahe 
m á svoje sídlo svet oznáma organizácia. 
Okr em transparentu na Rudolfíne nebolo 
m ožné nájsť v celej Prahe žiaden plagát , 
zmienku či upozornenie. Celý festiva~ sa 
snažil prebiehať ako svojrázny podnik pre 
elitu. Neslávnou vizitkou tohto pos t oja 
bola často aj po!opráz d111a sála Domu umel
cov. Stav infor mO'Vanosti nebol nak on'iec 
o nič vä'čší ani pre nás, slovenských dele
gátov. Ignorantnosť voči slovenskeJ opere 
sa premiet la aj voči nám, a t ak sme boli 
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TALENTY 
sa plánoval 

NEDAJÚ 
Rok od r oka stúpajú požiadavky na hudobné interpretačné umenie a tieto zvyšujúce 

sa požiadavky sa prenášajú aj na absolventov umeleckých škôl. K podstatnému zvýšeniu 
"latky" prispeli aj niektorí vynikajúci absolventi minulých rokov. V pomere k tejto sku
točnosti sa zvyšujú i kritériá pri hodnoteni a aj kritik sa mimovoľ·ne stáva rezervova· 
nejší v predpovedani umeleckej budúcnosti, i keď ide o absolventa s vyznamenaním alebo 
s červeným diplom om. 

Je potešiteľné, že spolu so zvyšujúcimi sa nárokmi verejnosti i kritiky stúpa prie
merná (!roveň absolventov. Dobrá nástrojová či h lasová pripravenosť absolventa je sa
mozrejmosťou a sama osebe' ešte neznamená nijaký obdiv· J ej absencia však vyvoláva 
nevôí'u a dojem, že to na školu vôbec nepatrilo. Je to sP'rávne, ak ide o· diplomanta 
VŠMU; u absolventov konzervatória však treba myslieť na to, že Slovensko sťlrne po
trebuje stredne kvalifikované hudobnopedagogické kádre, nakoľko stav nekvalifikova
nosti ma ĽŠU sa len veľmi pomaly znižuje. Človek sa čuduje, kde sa podeli všetci ti 
absolventi troch slovenských konzervatórií. Bolo by veľmi zaujímavé zistiť si túto sk u
točnosť spätným pohľadom desiatich rokov. 

Preto mi ani na um nezišlo žialiť nad tým, že m edzi tohoročnými abs011ventmi (okrem 
malých výnimiek) nebolo takých zjavov, ktoré by j ednoznačne ukazovali veľké ume
lecké persp·ektivy. Pripúšťam, že takéto tvrdenie môže byť niekedy predčasné, lebo 
u m ladého adepta umenia môže dôjsť k prudkému kvalitatívnemu skoku i v neskoršom 
veku. No IJles t áva sa t~ tak často, aby sa taký prípad dal povýšiť na pravidlo. Napriek 
tomu i t ento rok bol zauj ímavý a potvrdil niektoré už predtým badateľné náznaky. 

Už na vlaňajšej prehliadke v Trenčianskych Tepliciach upozornil prof. K. P. Sádlo 
na ťlspešne sa rozvíjajťlcu bratislavsk(! sláčikcvú školu, ktorej typickými znakmi sú 
k omorn os:t: a disciplinovaná muzikálnosť. Viac tohoročných absnlventov-sláčikárov tento 

nútení sa pohybovať podľa svoj ich detek
tivnych schopností. Tak sme sa napr. od 
našich českých či zahrraničných kolegov 
dozvedeli o I. m edzinárodnej výstave 
hudobných nakladateľstiev, inštalovanej 
v priľahlej m iestnosti Domu umelcov, kto· 
rá svojim početným materiálom zaručo
vala značnú informovanosť a pr-ehľad, ale
bo skutočne náhodne o vystúpení Musica 
viva pragensis· Nejestvoval žiaden vzá
jomný st yk, tlačo:vé stredisko, diskusie, 
konfrontácie, ktoré bývajú vždy podstat
nou súčasťou týchto festivalov. Nehovorí
me už o takých "malichernostiach", ako 
bolo nezabezpečenie lístkov na operné 
predstavenia allebo nepozvar.ie na závereč_ 
nťl r ecepciu. Okrem jediného' popol udňa.i
šieho zasadnutia 1nebolo po celý týždeň 
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príležitosti a priestoru na vzájomné stret · 
nutie. Dobre vybavený Klub SčS bol večer 
čo večer prázdny. Možno aspoň dúfať, že 
naši zahraničn! hostia netrpeli podobnými 
pocitmi, lebo po skončení festivalu tlač 
komentovala ich zážitky ako "jedny za po·
sledných pätnásť rokov najlepšie orgaí:'li
zovaného fest ivalu ISCM." Keď Heinrich 
Strobel v úvodných slovách v programo· 
vom bulletine upozorňuje na presláver.ú 
českú kuchyňu a nemenej preslávené pivo, 
neviem, či tým nechcel! upriamiť pozornosť 
zahraničných delegátov na skutočnosti, 
ktoré v zmačnej miere vplývali na ich, vyš
šie komentované zážitky. Lebo ako sa nám 
zdá, pražský festival ISCM.splnil svoje po
slanie len čiastočne. 

Ľubomír Chalupka 

postreh potvrdilo. Ich droveň bola vcelku vyrovnaná a niesla pečať seriôz ~ , 
a ist ej kultúry pr ejavu. S prihliadnutím na uplynulé roky možno už určiťne~ P:eklpravyé 

· k · k t · d · d t li • h d 6 T - b - aJ m tor typ1c e zna y r1e Je no vyc pe ag gov. o vseo ecne, o čo'm hovoril rof. S ' dl 
je_ v~s·l~dko~ dlhoročn:j pedagog!ckej ~ráce prof. 'f!bora Gašpa~ka, ktorý vychoval z~ačo~ 
nu casť nas1ch pedagogov a v ľ udskeJ, umeleckeJ a pedagogtckej zrelosti sa us'! · 
u svojich žiakov o syntézu intelektuálneho a emocionálneho prístupu k dielu Ž~Jc~ 
Móžiho sa sústreďujú predovšetkým na muzikálnosť a obsah diela. U Skladaného ·žiaka..! 
dominuje sýtosť a krása tónu; Ku!Iček úzkostlivo dbá na čistotu intonácie; Korlnek 
preferuje nástrojov(! prepracovanosť; Vrteľ a Bauer stavajú na individualite žiaka· A 
všetci dokopy úspešne vytvárajú slovenskú husľovú školu. 

Dôkazom vysokého štandardu boli absolventi prof. Skladaného Pavol Heinz a Juraj 
Ba 1!.' to v i č, Daniel š i k uta p rof. K ulička a Pavel Hr ub ý prof. Bauera. Nad priemer 
vynikol Jozef Fr o I i ch prof. Vrteľa. Už skutočnosť, že mu bol zvere ný samostatný 
sonátový večer, dokumentuje, že sama škola mu priznala výnimooné postavenie. Froli
chov výkon, ktorý znesie najvyššie kritériá, potvrdil správnosť takéhoto vyznamenania. 
Frolich má krásny tón, výborné rytmické cítenie - ale to sú prirodzené predpoklady 
umocnené svedomitou prácou. Najcennejšie na t omto sonátovom večere bold - a o to 
sa nemalou mierou zaslťlžil aj klavirista Marián L ap .š an s k ý z V· roč. - zachovanie 
zákonitostí jednotlivých štýJových obdobi a· pritom osobitosť koncepcie, ktorá je vý
sledkom spontánnej a vzhľadom na mladosť interpreta prirodzenej, a preto presvedčivej 
muzik álnosti. Či už išlo o krištáľový jas Mozarta, dramatickú bťlrlivosť Beethovena, 
vkusnťl sladkosť Schuberta alebo ·nezvyklťl, ale logickú k oncepciu Francka. 

Medzi nadpriem erné zjavy možno zaradiť aj diplomantku prof. Gašparka na VŠMU 
Mariku S z o k e o v ťl. Jej recitál n iesol pečať veľmi kultivovanej, disciplinovane j a 
introvertnej muzikantky. V celej šírke sa jej talent uplatní! aj vo veľmi náročnom kon· 
certe Karola Szymanowského. Výborná pamäť, zmysel! pre výstavbu klenutých melo
dických oblťlkov, vrúcnosť citového pochopenia diela tohto zakladateľa poľskej mo
dernej hudby potvrdil, že Szokeová ako sólistka by mohla najmä' v int erpretácii hudby 
XX. storočia vyniknťlť. Nazdávam sa, že posledný pult v O·rchestri Sloven skej filhar
mónie nie je prim eraným miestom jej schopnostiam. 

I jedinej čeUstke z verejne absolvujúcich sa dostalo celovečerného koncertu. Eva 
Ha r v án o v á-V rt ich o v á z t riedy prof. Večerného zvládla tťlto náročnú ťllohu veľmi 
úspešne. Veľkým k!ladom jej výkonu bold citlivé pochopenie štýlu jednotlivých diel a 
veľmi t várny tón. Najviac upútala Beethovenovou Sonátou a výbušne dramatickou Ja
náčkovou Pohádkou. 

Dobrý štandard sláčikárov r eprezentoval aj kontrabasista z triedy prof. Rotha Eugen 
S ar k o z y· 
Najpočetnejšiu skupinu tohoročných absolventov oboch škôl tvorili na rozdiel od mi

nulých rokov ni-e klaviristi, ale speváci. Bolo by to veľmi potešiteľné,keby väčšina z nich 
neboli ženy-sopránlstky. Ani jediný alt! No' a le s ú veci, ktoré sa ani v socializme nedajú 
naplánovať! Vysoký štandard speváckych tried konzervatória reprezentovali sopranist ky 
Mária Pl váčková, Allžbeta Michálková (obe z triedy prof. Smutnej -Vlkovej) , 
Alžbeta Se ere i nero vá (prof. Móryová), Anna Fakun dinová (prof. žuravlevo
vá) i barytonista Jur aj K o l a i' í k (prof. Medvecká). Zvlášť ma upútala Anna St ar o s 
t o v á (prof. Hoza) nielen pôvabom svojho nežného zjavu, ale aj kultťlrou hlasu a vrúc
nosťou výrazu. Podobne Mária Haj 6 s s i o v á (prof. Smutná-Vlková) prekvapila vý
bornou hlasovou technikou v koloratúre a vzácnym štýlovým pochopením Handla. 

Na VŠMU skončili štúdium piati speváci v pestrejšom zloženi: dvaja t enori, jede n bas
barytón, koloratúrny so.prán a dramatický soprán. Vojtech K o ci án z triedy doc. Coko
vej disponuje mäkkým lyrickým tenorom, ľahko a :Jrirodzelne tvoreným. Z jeho pies· 
ňového koncertu n ajlepšie vyznel Rachmaninov. V ostatných piesňach akosi príliš dra
matizoval, kým postavu Jurka v Jakobínovi pochopil tak komorne, že t akmer zanikal· 
Druhý tenorista Jozef ž á k (doc. Godin) je typický buffo·tenor. V priebehu štúdia urobil 
veľký kus práce. Jeho taliansky zafarben ý hlas sa najma vo výškach rozšíril v rozsahu 
i intenzit e, kým stredné polohy sú zatiaľ m álo zvučné. Žiaľ, repertoár jeho' piesňového 
recitálu oplýval piesňami práve v polohách jemu. nepriaznivých. Zato v HOIJlnegerovom 
cykle Malý ku'l"z mor álky, no najmä' v úlohe učiteľa z Jakobfna presvedčil o svojom 
nevšednom komickom talente, pričom vie veľmi kultivovane využiť svoje hlasové i na
turelové danosti. úalší žiak doc. Godina Ladislav G ub k a m usí ešte veľa pracovať na 
kultúre svojho hlasu. Jeh01 výkon na piesňovom k01ncerte, ako aj v úlohe grófa v Ja
kobínovi, bol m atný. 

Eva Ch l ad ná-Blah o v ii. z triedy A. Hrušovskej má či,stý, jasný, zvonivý kolora
tťlrny soprán, prirodzene a proste postave ný, zatiaľ však ešte nie celkom hotový z hľa·-· 
diska profesionálnej kultúry. Dynamlckťi škála je pomerne úzka, i keď muzikantský 
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potencionál dáva predpoklady pre ďalŠí !ľOzvoj. Dôkazom toho bo;la Mahlerova piesen 
Hans und Gretchen a Debussyho Fantoches. Výborne zaspievala Holoubkov cyklus Mla
dosť, v ktorom vynikli jej danosti v koloratúre. Škoda, že takých diel nebolo v programe 
viac. Očakávame ešte hosťovanie Blahovej na scéne SND. 

Zo všetkých tohoročných absolventských výkonov oboch škôl ma najviac upút al re
citál Magdy Blah u š i a k o vej (doc· Coková). Cesta k tomuto výkonu bola veľmi 
zaujímavá. Nežný, ma:lý, lyrický hlások mladej konzervatoristky sa rozvinu,l pod vede
ním prof. Smutnej-Vlkovej až k solídnemu štýlovému výkonu v Haydnovej árii na ab 
solventskom koncerte konzervatória. Napriek nespornej kvalite tohto výkonu s om bo·la 
presvedčená, že je to vrchol, ktorý tento komorný h las .,malých priestorov" môže do
siahnuť. Muzikalita a inteligemda Blahušiakovej sa prejavovala počas štúdia na VŠMU 
v só"lových vystúpeniach pracovitej speváčky. Spomeňme intonačne náoročné sólo 
v Dvofáčkovom sbore Nová jar, ktoré interpretova•la Blahúšioková s takou čistotou pre
javu, že som nadobudla presvedčenie, že z nej vyrastá nádejná komorná speváčka. že 
jej hlasové moŽnosti majú také predpoklady vývoja, ako to ukázal jej diplomový recitál, 
som nepredvídala. Z komorného hlasu sa rotvi·nul sýty dramatický soprán s jasnými 
výškami a zvučnými zamatovými hlbkami až alt ového zafarbenia. Hlboká muzikalita a 
int eligencia umožňuje Blahušíakovej vystihnúť štýlovú a obsahovú podstatu každej in
terpretovanej piesne. Najhlbší účinok docielila vo Foersterovom cykle Písne soumraku, 
ktoré zaspievala SO' zrelou ušľachtilosťou. Napriek dramatičnosti jej sopránu sa zatiaľ 
lepšie cíti na koncertnom pódiu ako· na javisku. Kým na koncertných pódiách dosiahla 
úspechy aj v zahraničí, j ej Júlia v Jakobínovi nebola na takej úro·•ni ako jej koncertný 
prejav. Dúfame, že ďalšie štúdium v Bulharsku ju zblíži aj s javiskom. 

Pri hodnotení tohoročných absolventov nemožno nespomenúť troch veľmi dobre pri
pravených dychárov. Hobojista Vladimir Ma ll ý (!>rof. Novák) upútal mäkkO"sťou a tvár
nosťou tónu a pochopením interpretovaného diela. Klarinetista Vladimír Cvečka (prof· 
Jakoubek) sa prejavil ako výborne nástrojove pripravený hráč,. Marián Mo z o l a (prof. 
šnobl) prekvapil štýlovosťou podania nie ľahkéhc Hummelovho Koocertu pre trúbku, 
ktorý zahral spamäti, čím dokázaJ!, že aj v dychových nástrojoch sa to· dá! 

Vysokoškolské štúdium ukončili aj dvaja sbormajstri, resp. dirigenti Ladislav Ho l á
sek (doc. dr. Rajter) a Vladímír Slujka (prof. dr. Haluzický). Obaja profesionálni 
muzikanti, ktorí v snahe po ďalšom umeleckom raste podstúpili ťažkú cestu štúdia popri 
zamestnaní, pričom im nešlo len o získanie vysokoškol<>kej kvalifikácie (veď Holásek už 
jeden odbor na VŠMU ukončil!), ale o čosi viac. Vladitnír Slujka je umeleckým vedúcim 
súboru Tech111ik a so svojím súborom sa na diplomovom koncerte predstavil ako su
verénny sbormajster, ktorý získal profesion álny švih. Ladislav Holásek, vedúci súboru 
Madrigail, si na diplomové vystúpenie vybral veľmi náročnú úlohu: Il. symfóniu J. Brahm
sa. Naštudoval ju spamäti, čo j e dôkazom jeho hudobnej vyspelostí. 

Tento rok nebol úrodný na klaviristov ani z kvantitatívneho ani z kvalitatívneho hľa
diska. (Koncertné agentúr y z toho' iste majú radOsť!) Vedľa svedomitej Viery S l ob o
d o vej (prof. Pokojná), ktorá na obsahovo nezávažných a nezaujímavých Mendelssoh
nových Variáciách nemohla toho ve.fa ukázať, a húževnatého Stanislava K o str u (doc. 
Macudzinski), ktorý v štúdiu popri zamestnan.i dokázal skôr pracovitosť ako talent, 
priam exceloval Pavol K o v á č (prof. Pokojná). Poznali sme ho už na II. prehliadke 
m ladých ako výborného komorného hráča, a preto ma vyhranene sólistický a virtuózny 
pro:gram jeho absolventských vystúpeni dosť prekvapil. Brahmsova Sonáta fis mol je 
svojím náročným obsahom takému mladému interpretovi ešte dosť vzdialená a miesta 
zadumanej m edltativnosti sú mu cudzie , preto preexponoval je j dramatickosť a zahral 
sonátu s bravúrou a temperamentom. Výborne mu sedel čajkovského kon cert b mol. 
Zahr al ho s perfektnou suverénnosťou v technicky obťažmých miestach či už pasážových 
alebo oktávových a s rytmickou pregnantnos~ou, ktorá je v tomto koncerte zvlášť zä
važná. Zdá sa, že' z Kováča môže vyrásť ďalší významný s lovenský klavirista, mt.~si sa 
však umelecky prehlbiť. 

Na záver tohoročnej bilancie absolventov ešte jednu pozná?lku. Tjka sa p~sta.tného 
rozdielu v atmosfére absolventských koncertov konz~rvatóna a VSMU. To rue Je len 
v tom, že koncerty konzervatóriá sú preplnené a koncerty VŠMU poloprázdne, niekedy 
žalostne prázdne. Je to aj VO' vzájomných vzťaJ1och nielen profesorov, ale predovšetkým 
študentov. S ·akou účasťou sledujú konzervatoristi výkony svojich kolegov, akO' živo 
reagujú, aké ovácie vedia pripraviť tým n ajlepším (ailebo najobľúbene,iším)! A na VŠMU? 
Speváci hádam pridu na spevácky koncert, klaviristi na klavírny, hu,slisti na husľový -
ani to nie všetci. A niekedy mám dojem, že skôr číhajú na nedostatky svoj ich kolegov, 
ako by sa t ešili z ich úspechu. Hádam je to prejav stupňa profesionalizm\.1? Veď koľko 
koncertných umelcov chodi na koncerty a koľko skladateľov na prehliadky tvorby? 

Anna Ko·väi'ovä 
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Slávnosti Fudových piesní a tancov 
196 7 Východná - Detva - Terchová 

Slávnosti ľudových piesní a tancov na 
S!l.ovenSk\.1 sústreďujú pozornosť predo
všetkým na tri uvedené lokality. Každá 
z onich sa nachádza v centre oblasti so sil
nou potenciou hudobného a tanečného foL 
klóru, každá z nich s i vyhraňuje osobitnú 
podobu so zreteľom na prostredie a tra
díciu. 
Tohoročný XIV· ročník slávnosti piesní 

a tancov vo Východnej (30. VI. - 3. VII.) 
možno označiť za najúspešnejší v ich hi:> 
torickom profile. V programovej koncep
cii sa už zreteľ•nejšie uplatnil autentický 
folklór popri súborovej tvorbe, objavila sa 
motivácia domácich a zahraničných súbo
rov, pozornosť voči komornohudO'bným 
skupinám a súťaženiu. Organizácia a vyba
venosť prostre dia boli poznačené kvalita
tívnym vzv·Stupom, prechodom k profesio
nalizácii. Nemalou m ier ou k úspešnému 
priebehu s lávností prispelc aj pekné po
časie, tak vzácne v podtatranskom kraji. 

Obsahom tohoročných slávností boli tie
to prog,ramy: POZVÁNKA DO V'tCHOD
NEJ - úvodný program slávností v Kul
túrnom dome. Odkryl možnosti uplatnenia 
komorných skupín a sólistov v interiéri 
pred náročným publikom. Autori programu 
(0. Demo - D. Laščiaková) mali na zre
teli predstaviť v ňom predovšetkým hu
dobno·-spevácke skupiny a sólistov z rôz
nych krajov a oblasti Slovenska, ako i ví
ťazov súťaží Východnej z predošlých roč
níkov. Zámer sa vydaril. Najväčši dosah 
tohto pro·gramu bol v tom, že ho vysielal 
čs. r ozhlas priamym prenosom. 
SPOLOČNOU REČOU - týmto progra

mom sa (C· Zálešák) po prvý raz pokúsi!!. 
začleniť do slávnosti vo Východnej kon
cert zahraničných súborov. Návštevnici 
mali možnosť vidieť: Tanečný súbor Tin
gluti z Kopenhagenu - Dánsko, Baskický 
súbor Chalítztarrak z Bialľitz - F rancúz
sko, súbor Alpenvereins Jugend Sing-und 
Tanzkreis z Grazu - Rakúsko. Možno ľu
tovať, že chýbal plánovaný súbor z Bul
harska a SSSR. Súbory zo záp. Európy 
v podstate s nižšou t.U'llcleckou úrovňou 
ako naše súbory a lebo súbory východnej 
Európy spôsobili šedivoslj programu bez 
dynamických odtieňov a gradácie. 

MOZAIKA Z GEMERA - folklórne pás
mo z oblasti Gemera. Autori programu (K. 
Ondrejka a Mikuláš Senko) priniesli po
zoruhodné fOilklórne ukážky z doteraz po
merne m álo :márnej oblast i Gemera. 

ČAROVNl! PIŠŤALKY - vystúpenie naj 
m ladšej generácie - detských skupin a 
súborov. Autori programu (M. Mázorová 
a L. Leng) vytvorili ucelené pásmo na mo
tívy detskej rozprávky s komponovaným 
úvodným záverom. Detské programy vo 
Východnaj majú dobrú tradíciu, získali si 
popularitu predovšetkým starostlivou pri
pravou uvedených autorov, dobrou ume
leckou úrovňou špičkových detských sú
borov i populárnou konferencierkou I. Ra· 
paičovou. 

STRETNUTIE PRIATEĽOV - vystúpenie 
domácich a zahraničnýc-h súborov. Autori 
tohto hlav•ného programu slávností (Š. No
sáľ - l· Kovačovič - J. Husárik) mali na 
zreteli myšlienku priateľstva medzi národ
mi. Okrem už spomenutých súborov zo za
hraničia pribudol do tohto programu ta
nečný súbor z Bulharska, s priemernou 
umeleckou úrovňou. Zámer programu sa 
autorom vydarili. Vystúpenie hosti l do
m ácich bolo· pestrou mozaikou folklórneho 
umenia národov, s črtou sl ávnostnosti, 
s výraznou pozornosťou voči hosťom zo 
zahraničia. 

Niekol!kd poznámok k dramaturgickému 
profilu slávností. Aj keď na túto tému 
odznelo už dosť poznámok na seminároch 
a vedeniach o Východnej, predsa drama
t urgicky sa slávnosti vo Východnej dosť 
ťažko vyhraňujú. Z doterajších poznatkov 
usudzujem, že dramaturgia týchto sláv
ností má vychádzať z dvoch podôb folkló
r\.1 pôvodného a z folkióru upraveného· pre 
scénu (v spracovani súborov). Za základ 
programových blO'kov pokladám 3 od seba 
odlišné programy, ktoré sa už i v tra
dícii Vých0dnej najlepšie vyhranil!!: 

l. Programy s autenti<;kým folklórom 
(klenotnicové) - tematické, či re
gionálne. 

2. Programy s dii!tskou folklórnou t vor
bou. 

3. Prehliadky najlepšej súborovej tvor
by. 

Tohoročné slávno:sti obsahovali vysoký 
počet programov v rozsahu 2 dní. Celkom 
6 programw , k tomu sprievod a súťaž pri
liš prehustili program v tomto časovo.m 
rozpätí. Súťaž v ľudovom speve, hudbe a 
tanci zameraná na sólistov a na malé sku
piny s vysokým počtom súťažiacich bola 
počas j edného: dňa nedostatočne zvládnu
tá· Bu1e ootrebné pouvažovať o jej novej 
koncepcii: obmedziť ju na užší druh súťaž·e . 
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Prog~al? ~ahraničných s dborov vo Vý- -
:hndn•J l"! '.' noún"ným. Peo väč!< pn-~ 
cet z~lrramcnych suborov nem á Východná . _ 
podmienky. V t omto roku akosi umlkla 
diskusia o tom, či majú byť Celoslovenské 
s lávnost! piesr:í a tancov vo Východnej, : 
alebo me. Mozno preto, že slávnosti sa 
skonč}li ~spešne, možno preto, že Východ- Deutsches Jahrbuch der Musikwissen-
ná 1_11a uz svoju _ t r adíciu, verných a vytr- schaft ftir 1964, ftir 1965 roč. 9 a 10, str. 
va}ych návšt evmkov. A prost redie ? To• zá- 106-140, Leipzig Edition P eters 1965, 
lez! n a mnohých z nás, aké s i ho želáme 1966; vydav. W. Vetter. 
mať! K.ým n~máme vhodnejšie inde, je _ Oba zväzky tejt o hudobnovedeckej r o-
potrebne d~at na to~ _aby sa tradícia t ých· cenky - jedine·j svojho druhu, ktorá vy· 
to slávnosti nenarus1la, t reba vynaklada ť chádza v NDR - sú vlastne pokračovaním 
ďalš~e úsilie, aby sa Celoslovenské sláv- známeho Jahrbuch der Musikbibliothek 
nos~~- dostal~ n a profesionálnu úroveň v ce- P eters , ktorej kontinuita je vyjadrená ešte 
leJ s1rke prlpr avy a r ealizácie. i tým, že súčasne sú oba zväzky označe-

DETVA - 15. a 1ô. júla konali sa II. né aj ak o ročník 56. a 57. Jahrbuch der 
podpodians ke folklórne s lávnosti v Detve . Musikbibliothek Peters. Táto edícia do-
Už i tento Točník ukúzal. že regionálne s iahla najmä medzi oboma vojnami vyso-
sláv~osti pod Poľanou si vyhraňujú s voj kú úroveň najmä svojou hudobnohist oric-
pro~tl. Prlnosom v programe bolo na:i mä kou zameranosťou. Vcelku si túto pomer-
to, ze obsahove sa výrazne zam eral na ľu- ne vys okú úroveň ročenka udržala a j 
do:vé ~vyky n a Podpoľanl. Autori progra - v tejto nov ej forme· O tom svedčia i tieto 
:nu Spteva~ky pod snehom (St anislav Du- dva posledné zväzky. Príspevok A. A. Aber-
zek - Ladtslav Leng) sa pokúsili zvyklo- tovej o ceste svojho otca Hermana Aberta 
slovnými s cénkami od Mitra po Faš iangy k hudobnej vede, resp. histórii. Na základe 
vytvoriť ľudové divadlo, k_de okrem hudby jeho ylastných spomienok sa s úspechom 
a t~ncov rovnocenne participovalo aj s,lo- podartlo autorke ukázať cestu klasického 
vo 1 herecké výkony d,edinských folklór- filológa k hudobnej vede, ako t o bolo ty· 
nych skupin. Možno povedať, že všet ko pické pre väčšinu hudobných historikov 
vyšlo~ výborné akus tické podmienky, pro- na sklonku minulého storočia. že pritom 
stred1_e chránené horami a dobrá zvuková prichádza k diskusii a j veľa dôležitých 
technik a zámer u dopomohli. metodicko-historických otázok, j e Jen po-

-V ďalšom programe Silá vn o stí Pozdravy chopiteľné. Známy vivaldológ w. Kolne-
v~sostnej _Pofan~ p~edstavili sa popre dné d~r sa_ zaoberá vzťahom da capo a r ií vo 
s ':bory a Jednothvci t ohto kraja v taneč- V1valdtho operách (napísal ich 16, ku kto-
nych a I'!udobných pre javoch. Autori pr<Y rým pristupuj ú ešte 4 fragment y) k for-
gr_amu S. , Nosáľ - L Kovačovič ·- M. m ovým typom áriových koncertov. Tieto 
~azo_r. V uvod~ pro.gramu predviedH tra- v pods tate poznámky k formovaniu ária-
d!čny svadobny _ spnevod z r;>etvy n~- ko- ~oncertu sú z hľadiska vývinu barokovej 
ňoch a vozoch, co v pri·rodneJ scenérii vy- Inšt rumentálnej hudbv veľmi dôležité a 
znelo pôvabne. Osobitnú pozornosť si za- ukazuj ú zase len, že t u nem áme do čine-
sluhuje súťaž fujar i<>tov, n a k tor-e j sa nia s výJučne inštrumentálnou formou 
prestavilo 20 fuj ar istov z okolia Det vy. ale ·- ako to v Talians ku vždy bolo - zo~ 
Prv~nstvo a p_utovnú fuj aru zo súťaže si hráva vokálna melodika a tu najmä' forma 
odm~s<:l Marttn Sanitrár, 53-ročný bača veľmi vý~namnú úlohu. Steglichov ·prispe-
zo Shaca. _ vok "0 mektorých zvláštnostiach v die lach 

TER_CHOVA_- ~- au_gus_~a k ona_! sa ~_Ter- J. S. Bacha " p rináša niekol'ko kurióznych, 
choveJ .- Vr~tne.1 "Janostkovsky den'. Vo no vcelku zaujimavých zasvätených poht'a-
VrátneJ d?hn~· na _ provi~ó~·nom pódiu dov na niektoré funkčné i kompozične-
v prost~ed1 pm:odne.1 s ce-ner1e kona li sa t echnické problémy Bachových diel. Po vý-
produkcie folklornycn skupín a súborov. slovne· filologicko-komparačnom tematic-
Uprostred. leti?ej ~uri~ti~ke.i sezón~ _ pri- kom prisp.evku Fr- Egermanna "Aischy-
šl~ do V_ra~neJ -:el a zauJemcov o nas fo! - ltsche Motrve in Richard Wagners Tristan 
klor, naJma tunstov z~ za_?rani čia .. Ži~ľ, und Isolde" nasleduje i.n.formatívny a 
ak? sa ~.ázalo, pre uspesnú r ealizáciU značne nesúrodý príspevok H. Ch. Wolffa 
te~to -~ysl!er_:ky !~eba ~ste_ veľa urobiť_. "Di? N,fusik Afrikas und ihre Entwicklung", 
"Janosi~ovSky_ ~en ~~ma es~e v yhranenu hoct ti tu~ sl' ub uje podstatne viac. Ide o po-
kon~epctu. Navstevmc1 v1del! 1ba vystú- Ptllárnejsiu, voľnú rozpravu o súčasných 
peme pon;erne z~ámych súborov - ~~pln pro~lémoch afr_ickej hudby zrejme bez 
z Bar:s~e.J Bystr~ce a S_tavbár z_o Žlltny. hlb_síc? vedeckych ašpirácií auto·ra. Eva 
~?J>lntl ICh francuzsk7 subor Bre1zh z Pa- Hemrrchová píše v poslednom rozsiahlom 
rtza a folklórna skupma z Terchovej. OD príspevku "Die Harfe in der Kammermu'-
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s ik des 20. J ahrhunderts". Štúdia obsahu-' 
je aj niekoľko úvodných kapitol o "zvu
kovosti" v hudbe, o funkčných a organe 
logických problémoch harfy z historické
ho pohľadu a nakoniec charakt eristiku a 
viac-menej aj inštrumentálny ro-zbor vý
znamných skladieb pre harfu napr. od P. 
Hinde mitha, E. Ki'enka, ale najmä od fran
cúzskych skladateľov n a čel e s CL De
bus sym. 

* * * 
10. zväzok obsahuje ako úvodnú, dôleži

tú štúdiu W. Wioru o hudobných druhoch 
s názvom .,Historický a systematický po
hľad na hudobné dt·uhy- žánre"- Tému r oz
členil autor na tri okruhy: l . Dejiny žán
r ov, náuka o formách a základný výskum, 
2. K systema tike žánrov, 3. K pochopeniu 
podstaty a vývinu hudobných žánrov. Tak 
ako každá štúdia tohto autora a j tá
to s a vyznačuje originalitou pohľadu 
a aplikáciou dôležitých systematických 
i komparačných a spektov. Sústreďuje s a na 
niekoľko okruh ov otázok : štýlové pr obléi
my, otázku obsadení&, formové a tempo
vé a&pekty a dôležitú úlohu prisudzuje 
celkom prirodzene pri vzniku hudobných 
žánrov ot ázkam sociálne j funkcie hudby. 
I keď Wiorova štúdia je len schémou, kos_ 
trou nového· uchopenia pre hudbu takého 
dôležitého problému, pre dsa prináša viac 
konkrétnych materiálov i pohľadov, ktoré 
môžu byť reálnym východiskom nového 
spracovania tejto témy. L. Richter a D. 
Lehmann prinášajú dve r ozsinhle štúdie 
o dvoch hudobnosociologických i kompa
r aOn.ých t émach. Prvý si všíma "tanečné 
skladby v berlínskom biede rmeieri", dru
hý prináša analýzu zaujfmavej , al e p red· 
sa len dodnes analyticko-kriticky dosť za
n edbanej témy, ako je ruská r omanca. 
Všíma si najmä ruskú hudobnú spisbu z 19. 
storočia, ktorá zohrala nemalú úlohu pri 
kryštalizácii ruskej umelej h udby i jej ná
rodných čŕt. Menšie príspevky z pe~a H
Federhof era o poľskom pianistovi a skla
dateľovi: "Der Chopinschtiler Carl Minuli 
in Rom umd Graz", ďalej od W. Weisman· 
na ,,Ist Komponieren le hrbar? " , kde sa do
týka najma otázky nadania a schopnosti 
nadobudnutia určitého fondu technickej 
zručnosti, ale i tvorivej m ožnosti. Weis
mann j e tej mienky, že t vorivé dispozičné 
nedostatky s a n edajú v nijakom pedago
gickom procese nadobudnúť, r esp. nahra
diť. V prispevku E. Ha~ich-Schneider "Die 
friierhaltenen QueLlen der Kagura LiedeL·". 
ide o ceremoniálne, kultické spevy, kto
r ých texty prepisuje autorka na základe 
rukopisu Michinaga z 10. storočia. Vzhľa
dom na to, že 16 piesňových te xtov (kto
r ých preklad prináša E. Harich-Schneider) 
má !en veľmi fragment árne hudobné po-

ZJUámky-znaky pre bicí nástroj , pokúša sa 
autorka rekonštruovať hudobný štýl ka
gura piesni na základe rukopisu pochádza
júceho asi z t oho istého časového obdobia, 
v ktorom sú obsiahnuté záznamy pre flau
tu. Vzhľadom na to, že vedľa kvázi neumo
vých záznamov sú tu a j odkazy na veľ
kosť intervalov a je známe zaužívané la· 
denie, sa autorke podariio podať trans
kripcie troch kagura melódií s množstvom 
zaujímavých poznámok, t ýkajúcich sa sy
stému notácie. Ako posledný je zaujímavý 
príspevok H. Keller k otázke dejín vydaní 
autentických textov bachových klavírnych 
skladieb· Ukazuje najmä na fakt, ako vo 
veľkých p edagogických vydaniach prišlo 
vždy k väčšiemu odklonu od pôvodných 
skladieb. Je to veľmi zaujímavý historic
ký materiál, podaný vo forme rozsiahlej
šej zprávy. 

Na záver publikácie je pripojený zo
znam nemeckých hudobnovedeckých di
zertačných a habilitačných prác za jed·
notlivé roky, ako boli zaregistrované 
v Lipsku v Deutsche Blicherei, ktorá je 
však svojim spôsobom v evidovaní spomí
nanej produkcie dosť t11eúplná. 

Celkove možno konštatovať, že Deut
s ches Jahrbuch f iir Musikwissenschaft, 
ako nám to ukazujú aj posledné dva roč
níky, je hodnotná a najmä pre hudobno
h istorické bádanie veľmi dôležitá edlcia 
so širokým problémovým a metodickým 
záberom. 

Oskár Elschek 

LUBOŠ FIŠER: CAPRICHOS. 
Partitúra. Vydalo SHV Praha, 196í. 

Caprichos pre komorný a miešaný sbor 
patrí medzi posledné Fišerove diela. Svo
jim kompozi čným s tvárnením je vlastne 
variáciou už spomenutých or chestrálnych 
Patnást list(!. Súvisí s nimi nielen voľbou 
hudobných prostriedko-v, formovým roz
členením, ale aj zhodnou inšpi•ráclou
Skladba totiž vychádza z okruhu dojmov 
nad cyklom obrazov Los Caprichos Fran
cesca Goyu. Str iedanie dvoch vok álnych 
skupín - ich part y sú riešené aleatoric
ky - sa deje na ploche 17 stručných 
častí. 

Tentoraz si vo vydavateľstve n edali zá· 
ležať na ·.rypracovani partitúry. Chýba [!a j 
prv charakterist ika skladby, kde by bolo 
miest o aj pr e spomenutie vnútornej súvis
losti s Goyovým <:yklom, ktorú evokuje iba 
r eprodukcia jedného obrazu z n eho na 
zadnej stran e obálky. Iste by s a na to na
šiel priestor vpredu popri rozpise obsa
denia. Nedostatky sú a j v notovej časti, 
kde na niektorých stranách ťažko rozlišiť 
dve vokálne skupiny. Spievaný part je 
predpísa;ný v originálnom španielskom ja-
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zyku. Zišlo by sa preto pripojiť český pre
klad (už z toho dôvodu, že autor zhudob
ňuje text podľa jeho významovej strán
ky). Výber z Fišerových skladieb je taký 
istý ako v Apokalypse - ničím neoboha
cuje chudobnú vybavenosť tejto partitúry. 

CH. 

The Art of Asxel Schiotz. Odeon MOAK 2, 

Na tejto sérii 5 dlhohrajúcich platni sú 
nahrávky z veľmi bohatého repertoáru po
predného dánskeho ten'Jristu Axela Schiät
za počínajúc rokom 1938. Axel Schiätz na
rodil sa roku 1906 a spevu sa venoval po
pri štúdiu rečí na univerzite v Kopenha
gene. Studoval najprv pod vedením zná
meho muzikológa I<nuda Jeppesena a di
rigenta Mogens-a Wäldike. Roku 1939 de
butoval ako Ferrando v Mozartovej opere 
Cosi fan' tutte. Počas nem€ckej okupácie 
sa tešil veľkej popularite najmä pre Inter
pretáciu dánskych ľudových piesni. Roku 
1946 mal veľký úspech na opernom festi 
vale v Glyndebourne. Od toho času bol 
častým hosťom na početných svetových 
hudobných festivaloch v Európe i v Ame
rike. Jeho repertoár je obrovský, od baro
kových kantát a oratórií cez Mozar tove 
opery k Beethovenovým, Schubertovým, 
Schumannovým, Brahmsovým a Wolffovým 
piesňam až po takmer súčasných sveto
vých i dánskych skladateľov. Schiätz 
je tenorista vysokej speváckotechnickej 
úrovne, s p evným, aj vo výškach (ľahko až 
d3) ušľachtilo znejúcim tenorom, v hlb
kach skoro barytónového zafarbenia. Pre
krásne s ú v jeho podan! árie z Mozarto
vých opier, ale rovnako uchváti aj lyrič
nosť podania v Čajkovskom - a napodiv 
aj v romantickej pie:;ňovej tvorbe. Je to 
spevák skutočne vysokých kvalit, no aj 
popritom prekvapuje skutočnosť, že sa mu 
v národe dostalo takej c ti, akú predstavu
je t á to séria platní. Kvalita snímok j e na
priek stavu nahrávacej techniky väčšinou 
veľmi dobrá. - Pravda, natískajú sa tu 
úvahy s trpkou príchuťou. veď nedávno 
prebiehala u nás nechutná (z jednej stra
ny) diskusia o tom, čo j e hodnotou v na
šej hudobnej kultúre. Naozaj, kde sú do
kumentárne snímky našich popredných 
umelco·v Margity česányi, Márie Kišoňove.i. 
Zity Frešovej, čo· naše deti budú vedieť 
o speváckom umení Arnolda Flägla, Janka 
Blahu, Stefana Hozu? Ako sme sa zacho-
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va li voči Rudolfovi Pet rák ovi ? Kde sú ich 
hlasy? Túto stratu už nikto nenahradí. 
Stavať proti tomu nejaké ,.festivaly" ako 
zložku hudobnej kultúry národa je aspoň 
trapné; to sú veci celkom na okraji hu
dobnej kultúry, majú svoje oprávnenie len 
ako komerčná, a nie umelecká záležitosť. 
V Dánsku nemajú ,.festivaly", idú na to 
z lepšieho konca. z. 

Johann Sebastian Bach: OrgelbUchlein. 
Helmuth Rilling a Figuralschor der 

Gedächtniskirche Stuttgart. BM 30 SL 
1528/29 

Keď asi pred dvoma rokmi vyšli v edícii 
Bärenreiter-Musikaphnn prvé dve platne 
s nahrávkami Organovej knižky J. S. Ba
cha v podaní Helmutha Rillinga a Figurál
neho sboru Gedächtniskirche v Stuttgarte, 
bol to na trhu gramofónových platní pria
mo objav, no čakalo sa na celok, ešte na 
ďalšie dve platne. Nahr-ávka totiž veľmi 
šťastlivo uskutočňovala vo zvuku zámer 
Hermanna Kellera, ktorý už roku 1929 vy
dal v tom istom nakladateľstve Organovú 
knižku, t. j. predohry ku chorálom s pô
vodnými chorálmi v Bachovej úprave pre 
miešaný štvorhlasý sbor. Chorály sú vy
brané z kantát a paši!. Spojenie predohier 
so spievanými chorálmi, ktoré sa n avzá
jom striedajú, spestruje nahrávku a dáva 
predohry do vnútorného súvisu s ostatnou 
Bachovou tvorbou duchovnej hudby - kto
rú vlastne t reba chápať ako vyrastajúcu 
z chorálu, ako zo svojho najvlastnejšieho 
základu. 

Druhá dvojica platni je vari ešte lepšia 
ako prvá. Aj tu badať v r egis trovaní vply
vy Walchovho vzoru (znamenité nahrávky 
Archív DGG), avšak súčasne aj snahu Ril
linga odpútať sa od Walchu a ukázať po
četné skladby v odlišnom, svojskom, viac 
lyrickom podaní, čo emocionálnu paletu 
týchto predohier oproti Walchovmu chá
paniu značne rozširuje. Sbor, hoci nie je 
veľký, znie vynikajúco, sprevádzajúce ná
stroje oproti obvyklej interpretácii v k an
tátach ustupujú do ·úzadia, iba diskrétne 
podporuj ú hlasy, n ajmä liniu basu. V re
gistrácii s a znamenite uplatňujú širšie 
menzurované alikvoty ako zložky farebné 
(v p orovnaní s .nahrávkami z Cappel). 
Akustika priestoru je vynikajúcá a reagu
je rovnom erne na všetky tónové polohy. 
Tak zd s tránky t echnickej, ako aj umelec
kej sú to ukážky d6konalých nahrávok , a 
nie div, že boli vyznam enané cenou n e
meckej kritiky gramafónových plat ní. 
Z týchto nahrávok sa dti, že účinkujúci 
pristupujú k Bachovej hudbe s ozajstnou 
pietou a láskou. 

z. 

K šesťdesiatke 
Intricha Godina 

v júni t. r. sa dožil šesťdesiatych na
rodenín prof. Imrich Godin. V pln om zdra
ví rozdáva svoje umelecké skúsenosti ako 
pedagóg na VŠMU v Bratislave· v. rokoc~ 
pred druhou svetovou vojnou patrtl. me~zt 
speváck e špičky Státnej opery vo Vtednt a 
bol vlastne jedným z mála našich výkon
ných umelcov, ktorí reprezento·vali sloven~ 
ské umenie v zahraničí. A treba povedat, 
že natoľko dôstojne, že ešte i dnes, po ro_ 
koch, zasväte:nci oceňujú jeho prácu a vý
sl edky, ku ktorým sa dopracova,J. 

Imrich Godin sa narodil vo Vrábľoch, 
tam prežil aj d et s ké roky. Stredoškolské 
štúdiá absolvoval v No·vých Zámkoch. Po 
štúdiách na Vysok ej poľnohospodárskej 
škole v Magyarováru a Debrec!ne, kde zí
skal aj diplom, absolvoval ešte dvojročné 
doplňovacie štúdiá v Kluži. 

Snaha po širšom vzdelaní. a rozhľade Pt!
vádza Godina r. 1930 de Viedne. Tu s a zu
častňuje na domácich hudobných večier
koch. Pri jednej príležitosti spieva sloven
ské ľudové piesne a upozorňuje na svoje 
pozoruhodné hlasové dispozície . Táto v o~ol_ 
nosť r ozhodla, že sa Godin venoval studtu 
s pevu. Začal u prof. Uľanovského vo Vied
ni, neskoršie pokračoval v š túdiách u prof. 
Bernardhiho v Paríži a na berlinskej hu
dobne j akadémii. Na pražskom konzerva
tóriu sa u prof. Kamily Steinbrlick ovej tak 
zdokonalil, že r. 1935 úspešne absolvoval 
konkurz do viedenskej Veľkej op ery. úlo
hou v- Bohéme s i súčasne získ al päťročnú 
zmluvu· 

Vo Viedni Godin ostal do roku 1942, pri
čom mal paral elné zmluvy so Stuttgartom 
a Mníchovom. Okrem toho pohostinsky 
účinkoval v Amst erdame, Barllne, Dussel
dorfe, Hamburgu, Pa ríži, Norimbeku, Pra
he, Bratislave, Budapešti a inde. J eho re
pertoár obsahoval zv'fčša talianske operné 
diela, ktoré boli jeho doménou, no tiež 
diela Mozarta, Smet anu, Dvofáka, Rimské-

ho Korsakova a mnoho iných. Spieval pod 
taktovkou slávnych dirigentov, ako Bruno 
Walter, Hans Knapperstbusch, Klemens 
Kraus, Arturo Toscaniní, Felix Weíngart
ner, Carl Bähm, Jseph Kríeps a ďalší. Jeho 
partner mi boli :nie menší ako Lot te Leh
m ann, Elis abeth Schumann, Elisabeth 
Rethberg, Hilde a Anny Konezny, Mária 
Németh, Sved Sándor, Alexander Kipnis, 
Duso!ina Gianini, Emanuel List, Ludwig 
Hoffmann, Anne Roselle a i. 

Roky druhej svetovej voj:ny ťažko do
ľahli aj na Viedeň. Godin, ktorý predtým 
st ále chodil na konzultácie k prof. Strac
ciarimu do Ríma, stratil tento kontakt. 
Keďže potreboval oddych, utiahol sa do 
ústrania, ne skoršie na scénu v Kluži. Po 
vojne prijal ponúknuté miesto na spevác
kom oddelení v Hudobne j škole v Koši
ciach s tým, že po určitom vyrovnaní 
i zdravotne konsolidovaný bude môcť po
kračovať v začatej ceste. Situácia sa však 
vyvinula ináč. Godin prijal v roku 1953 
miesto pedagóga na VŠMU, kde pôsobí do

dnes. 
Imrich Godin sa vo svojej pedagogickej 

činnosti neuspokojil iba s konkrétnymi vý
s ledkami, ktoré reprezentujú jeho žiaci 
Andrej Kucharský, Juraj Oniščenko, Juraj 
Hr ubant, Vojtech Schrenke, Oskar Kobela 
a ďalší, a:le svoje umelecké a pedagogické 
skúsenosti vložil aj do teoretických prác. 
Spolu s M. Pa.lovčíkom :napísal Hlasovú vý _ 
chovu, v ktore j sa zapodieva problémom 
výchovy detského hlasu a hlasovou výcho
vou v dospelom veku. Je tiež autorom PrL 
ručky techniky spevného hlasu a hovoro

vej reči. 
Imrich Godin sa dožíva svojej šesťde-

siatky duchom stále mladý a my mu do 
ďalších rok ov želáme veľa zdravia a tvo
rivých síl v n ádejí, že pre slovenské oper
.né umenie vychová ešte ďalších umelcov· 

m-k 
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Symfonická báseň Okt óber od Dmitr!ja 
šostakoviča mala premiéru v Moskve. Die
lo dirigoval autorov syn. 

* * * 
Pulitzerovu hudobnú cenu za rok 1967 

dostal Leon Kirchner. - Na klavírnej sú
ťaži usporiadanej pri príležitosti 400. ~ý
ročia narodenia Claudia Monteverd1ho 
v Miláne a Monze udelili l. cenu Delii 
Ponzoni-Pizzardi, Miláno a 2· cenu Klau
sovi Bornerovi, Diisseldorf. 

* * * 
Novú operu Richarda Rodneya Benetta 

Penny for a Song uviedJi v októbri t. r . 
v Sadler 's Wells Opere v Londýne. Hudob
né naštudovanie mal Balkwill, réžiu C. 
Graham. 

* * * 
Na 21. svetovom kongrese Jeunesses 

Musicales v Montreali prijali za 27. člena 
federácie Grécko. Novým prezidentom me
dzinárodnej spoločnosti sa stal portugal
ský skladater a hudobný vedec Joao de 
Freitas Branco. Lisabon má byť miestom 
stret nutia účastníkov kongresu v r . 1968. 

* * * 
Juhoslovanský skladateľ Bruno Bielinski 

napísal Sonátu pre klarinet a klavír, ktorú 
v enoval bratislavskému klarinetistovi A. 
Hruškovi. Skladba vyš la v Musikverlagu 
Hansa Geriga v Kolíne n/R. 

* * * 
ZápadQ!nemecký rQ!zhlas v Kolíne n/R. 

objednal od L. Kupkoviča orchestrálne 
dielo, ktoré bude po prvý raz predvedené 
s orchestrom kolínskeho rozhlasu na jar 
1969. Dirigovať bude sám autor. 

* * * Spevácky súbor Lúčnice mal na XV. Con-
corso polifoni'co internaziona,le "Guide 
ď Arezzo" veľký úspech: v kategórii mie-

šaných sborov získal (ako vôbec prvý s bor 
z čSSR) l. cenu a tak aj zlatú m edailu, 
v kategórii ženských sborov Il· cenu a 
v súťaži folklórnych sborov III. cenu. 

* * * 
Dňa l. septembra 1967 vymenovali do 

funkcie umeleckého vedúceho Armádneho 
umeleckého súboru Víta Nejedlého, nosi
teľa Rádu republiky a laureáta štátnej ce
ny, sbormajstra Zdenka Košlera· 

* * * 
3. symfónia, nové dielo Giselhera Klebe-

ho, odznela v októbri t. r. v západonemec
kom rozhlase Kolín n/R. pod taktovkou 
Christopha von Dohnanyiho. 

* * * Koncom augusta a začiatkom septem-
bra sa uskutočnil zájazd orchestra brati
slavského konzervatória do Velkej Britá
nie (v rámci kultúrnej dohody medzi Zá
padoslovenským krajom a vojvodstvom 
Glamorgan v južnom Wallese). V ôsmich 
mestách sa striedali vystúpenia symfonic
kého orchestra (pod taktovkou K. Schim
pla) s komorným orchestrom (za vedenia 
J. Praganta); ich sólistami boli klavirista 
Pavol Kováč, huslist a Jela Špitko'Vá a spe
váčka Božena Fr esserová. Na programoch 
boli diela slovenských, českých a sveto
vých skladateľov. 

* * * V lete sa dožila šesťdesiatin Marta Ra-
tajová-Schimplová, koncertná speváčka, 
dlhšie roky pôsobiaca ako hlasový peda
góg v súčasnosti na FFUK. Rovnaké jubi
leum oslavuje v decembri profesor Kornel 
Schimpl, dlhoročný dirigent Symfonického 
orchestra bratislavského konzervatória: 
Pod jeho vedením sa tento orchester do
pracoval k solídnej úrovni a reprezentuje 
dobré meno nášho hudobného učilišťa 
i v zahraničí (naposledy v Anglicku). Man
želia Schimplovci stoja na čele Akade
mického komorného vokálneho súboru 
FFUK, ktorý viedll na jeho dvoch úspeš
ných zahraničných vystúpeniach. Obom 
jubilantom srdečne blahoželáme! 
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ÚSTA V HUDOBNEJ VEDY SLOVENSKEJ AKAD~MIE VIED 
a SVÄZ SLOVENSKÝCH SKLADA TEfOV 

usporiadajú 

od l. do 6. apríla 1968 na zámku Smolenice 

l. SMOLENICKÉ SEMINÁRE PRE SÚČASNÚ HUDBU 

s nasledujúcim programom: 

Prednášky: 

Ulrich Dibelius: Moglichkeiten und Ge
fahren der modernen Musik - Klang_ 
komposition - Szenische Musik 
lmprovisation 

Peter Faltin: Statika a dynamika procesu 
V· hudbe 

Eduard Herzog: Hudba a číslo 

Ladislav Kupkovič: Kompozičná technika 
dnes 

Peter Kolman: Plošná kompozicia . 
Józef Patkowski: DetermJnismus und 

lndeterminismus in der Elektr~nlschen 
Musik 

Hans Peter Reinecke: Psychologische Fra
gen der Wahrnehmung der Neuen Mu_ 
sik 

Karlheinz Stockhausen: neginn einer neuen 
oralen Tradition 

Koncerty : 

K. Stockhausen: Mikrophonle I 
Hymn en 

J . G. Fritsch: Partita pre violu, kontaktné 
mikrofóny, magnetofóny a filtre 

K. Stockhausen: Kontakte 
Prozesion 

Premiéry objednaných diel slovenských 
sklada tel ov 

Ensemble - spoločná skladba 12 sklada
teľov 

• 
O č i n k u j ú : Aloys Kontarsky, Herald 

Bojé, Alfred Alings, Christoph Cascel, 
Hudba dneška, Ladislav Kupkovlč 

Medzinárodná výstava hudobnín - experimentálne filmy - volná tribúna. 
Konferenčný poplatok (autobus z Bratislavy ubyt<wanie strava a vstup na všetky po-
dujatia seminárov) Kčs 200,-. · ' ' 
Záväzné prihlášky treba zaslať do 31. januára 1968. 

Adresa: Sv_äz sl~!enských skladateľov, Smolenické semináre pre súčasnú hudbu 
Sladk.ovJcova ll, Bratislava. 

Pre obmedzenú kapacitu areálu Smolenického zámku bude i počet účastníkov seminárov 
obmedzený. Rozhodujúcim pré zaradenie bude časové po~adie prihlásených. 
V odôvodnených prípadoch (študenti) možno na základe žiadosti udeliť štipendii. 
Zmena progratnu vyhradená. ' 



Sväz ceskoslovenských skladateľov, Český hudobný fond, Slovenský hudobný fond 

spolu s čs. rozhl<~sOm a čs. televíziou vyhlasujú celoštátnu súťaž populárnych plesní 

Bratislavská lýra 68 
s týmito podmienkami: 

l. Súťaž je žánrovo určená· na pieseň z oblasti súčasnej populárnej hudby. 

2. Piesne zaslané do súťaže majú byť umelecky hodnotné a majú mať predpoklady 
širokého spoločenského prijatia. 

3. Zadané piesne musia byť pôvodné a nesmú byť - či už vcelku alebo vo svojej hu
dobnej či textovej zložke - aký~oľvek spôsobom zverejnené (t. j. verejne pred
vedené, vydané na platniach alebo tlačou, vysielané rozhlasom alebo televíziou) až 
do vyhlásenia výsledkov súťaže okrem ich uvedenia v rámci priebehu tejto súťaže. 

4· Súťaže sa môže zúčastniť každý občan ČSSR s výnimkou členov súťažnej poroty. 

5. Prvá čast súťaže je anonymná. Autor dodá skladbu v úprave pre spev a klavír s pod_ 
loženým textom a dvomi strojovými opismi textu. K súťažnej skladbe priloži v zale
penej obálke (<!značenej heslom) lístok s menami a adresami autorov hudby a textu 
piesne .. Tým istým heslom oz.nači ruk()pis skladby a obidva strojopisy textu. 

6. Skladby treba zaslať na adresu: Sväz slovenských skladatefov, Sládkovičova ll, Bra
tislava. Na obálke zásielky má byť označl;!nie: "Bratislavská lýra 68". 

7. Uzávierka súťaže je l. februára 1968. Pre posúdenie dátumu je r czhodujúci dátum 
od()slania podla poštovej pečiatky. 

S. Súťažné príspevky sa nevracajú. 

9. Piesne bude posudzovať porota menovaná Sväzom československých skladaterov, 
k torá zo ' súťažných príspevkov vyberie najlepšie (najviac 24). Tieto budú - už po
tom neanonymne - predvedené našimi poprednými interpretmi v rámci III· Medzi 
národného festivalu populárnej piesne v Bratislave v dňo_ch 12.-15. júna 1966. 

10. Po verejnom predvedení vybraných piesní v rámci III. MFPP v Bratislave vyhlásl .po· 
rota tri najlepšie piesne, kt()ré obdržia ceny: 

za l. miesto zlatú .,Bratislavskú lýru 63" Kčs 6.000.-

za 2. miesto striebornú "Bratislavskú lýru 68" Kčs 5.000.

za 3. miesto bronzovú "Bratislavskú lýru 66" ~čs 3.0~0.-

Piesne budú odmenené ako celok, podiel skladateľa a textára je vecou ich vzájomnej 
dohody. Udelením cien zostávajú autorské práva účastníkov .súťaže n edotknuté. 

SLOVENSKÁ HUDBA, časopis Sväzu slovenských skladateľov 

Číslo 10, ročník Xl. Cena · Kčs 3,-


