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Poltľad na ú~stníkov mimoriadneho ljazdu v boteli Kyjev v Bratisla,·e. 

Dňa 10. januára t. r. konal sa v Bratislave mimoriadny ljazd Zväzu slovenských 
skladateľov a koncertných umelcov, ktorý pripra\'il Akčný výbor zvolený koncom 
roku 1989 na mimoriadnych plenárnych schôdzach jednotlivých tvorivých komisií. 
Hlavnými bodmi ljazdového rokovania bola Správa o ~innosti ZSSKU, prednese
ná doc. dr. Ladislavom Burlasom, DrSc., Správa Akčného výboru prednesená dr. 
tubomírom Chalupkom, CSc., Návrh princípov novej organizácie Slovenskej hu
dobnej únie a diskusia. Zjazdu sa zúčastnili aj bývalí členovia zväzu, žijúci v zahra
ničí-Pavol Si mal, Mikuláš Jelínek a Bohuš Hanák. Za sovietských hudobníkov po
zdravil ljazdové rokovanie prof. N. N. Sidelnikov. Za prípravný výbor Asociácie 
českých hudobníkov pozdravil prítomných skladateľ J an Hanuš, ktorí· súč:<5n~ 
podal Informáciu o prípravách založenia novej českej hudobnej organizácie. 
V dnešnom čísle uverejňujeme prvú časť :ljazdových dokumentov. 

Váženf hostia , vážený mimoriadny zjazd. 
kolegyne a kolegovia. 

považujem si za česť ot voriť tento mimo· 
riadny zjazd Slovenských skladateľov a kon
certných umelcov. Robím tak s veľkým pote· 
šením a poci tom zadosťučinen ia, pretože mô· 
žem na ňom pri ví t ať i kolegov e migrantov -
tých čo sa ho osobne zúčastňujú i tých. ktor! 
sú mysľou s nami. čo potvrdili listami. po,la
nými na našu ad resu. Už na včerajších ple
nárkach boli prijatí do našich radov a ~orn 
šťastný. že už n ič'nebrán i tomu . aby ich hud
ba opäť znela na našich ko ncertoch. aby a 
znova hrali na našich pódiách. Vo veľkej sku
pine perzekuovaných za svoje názory prinie
sli veľkú obeť - ich protestom bol odchod 
z rodnej vlasti. Som rád. že otváram zjazd. 
na ktorom odznejú slová rehabi litácie pre 
všetkých v minulo~t i prena~ledovaných La 
názory a diela . zjazd. ktorý skoncuje "l 
smutným. ťažkým obdobím duchovného út
laku.· 

Ziada sa mi pripomenúť výrok. ktorý ~a 
preslávil nadšeným skandovaním na námes
tiach našej republiky v novembri minulého 
roku: .. Už je to tu!" Je tu der' .. D .. - deň ná
deje do budúcno ti . 

a tomto zjazde zanikne starý model zvä
zu. ktorý bol umelo jednoliatou in~titúciou . 
ovládanou ideologicky a mocensky. Jeho čle· 
novia boli odmeňovaní nie iba za vytvorené 
hodnoty. za vlastné názory. ale často naopak 
-boli kupovaní a podplácaní štátnymi titul
mi, cenami a hmotnými stimulmi za po~lu~
no ťa bezzásadovosť. Myslieť po svojom zna
menalo poškvrn iť spoločný stôl .. anti ocializ
mom. antisovietizmom. západnou diverziou. 
hovoriť o ľudsk ých právach značilo nebe7· 
pečnú provokáciu. Stoličky okolo stola nebo
li rovnako vysoké . Pre malých ~a zvy~ova l i , 
vyšší sedeli na zemi! Pri stole bola prípu5tnú 
iba tichá a disciplinovaná konver7ácia. Ak 
hlas niekoho priveľmi vynikol. bol poslaný za 
dvere. Politickou hygienou bolo umývan ie 
rúk . prevenciou bolo umývanie si rúk navzú· 
jom. Tak vznikol rakovinový prcplctanec ve
rejného a súkromného. Pred chi rurgiou bu
dúcnosti sto1í ťažk á terapeutická úloha. 

Novembrové dni vyk rfkli : .. Už je to tu!" 
Áno. je to tu . no čo s tým robíme . je v ru
kách. ale najmä v hlavách a v wcdomí každé
ho jednot livca. V jednote je ~ iia. ak treba 
aútiť ~taré štruktú ry. Pri vytváraní 'nových. 
ozaj nov~•ch a nic iba kozmeticky prctvorc-

ných ~ta• ých \ truJ..túr treba individuúlnu. dl
fcrencovan(J aktivitu jednotlivcov. ktorí nc
~ toja v /a~tupc. kde \a fudia \ krývajú jeden 
La druhého. treba hlavu a ~vedomie každého 
050bitne. lebo ncexi~tujc '>poločn á hlava 
a jed notné wcdomic. 

Dovolte. aby som o~obitne zdôraznil tému 
wcdomia. lebo ono delilo ľudí v minulých ro-

Zjazdové rokovanie otvoril skladateľ Uja 
ZeUenlul. 

koch útlaku a ~trachu . Škála delenia bola ~ i 
roká! Od plánovačov zla. ri adiacich vykonú
vačov. horlivých \lužobníkov. ticho reptajú
cich al po hla~no protc\lujúcich ľudí. kto
rých ~ i v~,oko váŕim. Rc7im "'zmenil za dc
~al dní. lud~ké wcdomie je v<;a k kon~t a ntou 
my.,lenia i J..onania do budúcno'>ti. Širokú 
~k á lu ľud,J.. ých typov dedi i nová epocha. 
Stal in.,k\ '>ocia lizmu., \troskota l na chimére 
prevých;•vy č lovda. Ani demokracia . pred 
ktorou ., (•divo m '>toj ime. ncmôi.c rátať~ ide
álnym človekom - demo kratom . Zdedili sme 
celú <; J..álu malo,ti i velkosti wcdomia. Byt "' 
znovu v~ mal uje. na ~tôl ~a th\ Ci\1)' obru' 
a k aperitívu ~a začne ti~núť mnoho 1. tých . čo 
chceli b) t vždy prví. A pre tých. čo sa niJ..dy 
neoháňa l i laklami . by nemali mtat 01mvinky! 

ech sa rozhoduje podľa 7Ú\Iuhy. kval ity 
a hodnot~! Apelujem preto na wedomic kaí-
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dého. Nech tóny nežnej rcvoltkic nezaniknú 
v hluJ..u 'uscdských šarvá tok . výčitiek. pod
m rievan• a v rcvan~izmc. Odsúďme to. čo je 
od,údcniahodné '>PÔ'>obom fai r-play. Rcvo
l(tcia . ktorú by nemala priniest vy~~ie formy 
mravno~t i do rud,kých vziahov. by bola ne· 
7my'>eln;\. Verím v~ak. že ncžn:í revolúcia O\· 
tane motl<lm ďal\ieho v)•voja. 

Vái.ene kolegyne. kolegovia. milí ho\tia! 
Ďakujem Vám za po7llrno~t. otvúram dne\
ný mimo• iadny- verím i.c hi,torieJ..ý- Lja1d 
a prajem jeho rokovaniu plný Ú\pcch. 

ILJ A ZELJENKA 

Správa o činnosti 
ZSSKU od 7. zjazdu 

Vážcnf účastníci mimoriadneho t.jaLdu 
ZSSKU. 
pred~tavujcm pred vús ~o 'pra\ ou '• .: 11 11• "ll 

Zväzu od jeho posledného 1ja1du. J.. '" '·• 
uskutočnil v apríli r. 19!l7. C'hccm pripome
núi. že to bola doba . v ktorej už temer dva 
roky " ' v Sovict ~kom zväze pre~adzovala 
prestavba. gla"lO'>l a i.c aj vo v i acc rý~h db
kusných príspevkoch na našom zjaLdc za7ne
li jednoznačné stanovi,k;í. podporujút:e prc~
tavbu ako prejav vôle rozísi ~a ., prekonaný
mi a Ldi~krcditovaným i praktikami predchá
dzajúcich dc~atroč í. l po ča-,ovom odMu pc 
som pre~vedčcný. že ako uznesenia zjazdu. 
tak i jednotlivé disku~né prbpcvky vych;í
dza li z predpokladu. že nielen umelci. ale aj 
vedenie \ tátu a prcd~tavitcla vedúcej strany 
v na~ej spoločnost i si uvedom ia ncvyhnut· 
nosť prestavby. demokratizúcie a nové ho my
slenia. ako poslednej ~a nce prekonať man.tZ· 
mus a úpadok kraj iny. Bola to po.,lcdná ~an· 
ca. aby ~a táto obroda mohla uskutočniť v po
litickom sy~témc. ktorý ~a 40 rokov nazýval 
socia listickým. Ešte stále to mohla byť revo
lúcia .. zdola" a súčasne .. zhora". ako to na
zval Gorbačov. Gorbačov v~ak vy\l ríhal aj 
pred ncbczpečcn~tvami pre~tavby a to naj mii 
v podobe .. brzdiacich mechanizmov". Svoj
ráznosť našej cc ty za prestavbou a demokra· 
tizáciou sa vyznačovala tým. že v mocen'>kej 
férc sa presadili brtdiacc mcchanitmy. ta

tia[ čo deklaratívne sa celé vedenie ~tátu 
a ~tra ny hl(tsilo k zásadám prl:'-tavby. 

V týchlO podmienkach pracovali na~e vo
lené org;iny a v nich existoval aj celý nú\ 
Zvitz. Kcú ~om na~tupoval do funkcie prcd'>e· 
du. m•v~t ívi l 'om na~e vedúce o-.obno,ti St<Í t· 
nej a poli tickej reprczent:.ícic. ~ ktorými ~om 

hovori l o nových možno~tiach prúcc Zviilll 
v podmienkach prc,tavhy. 2:iadal a pro, il 
'>Om o to. aby Zviiz mohol byt tou integrujú• 
cou inštitúciou. ktor:í by do~tala k ~poločné· 
mu stolu reprezentantov inštit(Jcií. ktoré 
hudbu realizujú a šíria. aby \mc mohli opo
novať chy~tané naliehavo ab~cntujúcc nové 
zákonné normy zo ~féry hudobného života. 
aby o.,a bctodkladnc zača li riešiť úlohy v oh-

SKU 
last i hudobnej a estetickej výchovy , aby sme 
sa mohli meritózne vyjadrovať k otázkam ob· 
sadcnta 'cdúctch miest v hudobných i n~titú· 
ciách a pod. Behom t}ch necelých troch ro· 
kov mojej či nnoo., t i vo funkci i pred,cdu odi~li 
zo ~voj idt po~tov v~ctc i t í vcdt:.Ci pracovníci,, 
u ktor)eh \Om bol na n á~tupncj audiencii. 
tak.lc ,a ,tratila c<;te aj tú O\Obnú záväzno\( 
prisfuhu človcJ..a ku člo,cJ.. u. Prc,tavhové 
prí'>lub~ naJviac dodržtavalo Minio.,ter..,tvo 
kull(uy !->!->R. at,> till.. pri ll iatfo,•aní J,.,mJ..lll· 
111ých J..omi'>ií . ako aj pri kon1ullúcii nickoľ
k\'ch dôlcíitých ptavnych úprav a noriem . 

· a 7a(·Ja tku n;\\ho fu nJ..čného obdobia ~mc 
vypraco' ali ako konkrct iLúciu. Ljatdových 
uLne~c n í programový dokument ~ názvom 
Ideové a koncepčné /Úmery Zvtitu slovcn
,J,.}ch \kladatcl'ov a koncertných umelcov na 
funkčné obdQbic 19!!7- 1992. Tento doku
ment bol \Chválený zviiwvými orgúnmi a bo· 
lu nim oboznúmcné č le nst vo pro~trcdníc

tvom nú,ho i n formačného bulletinu. 

Vo VJIIJtrotviiLOvcj pr{lci ~a zvlá.;t na pozor
nml 'enovala ,kladatehkcj problematike. 
Samo1rejme. na Zvi11c 'a nckomponujc . ale 
z,a/ " ' po ... taral o realidtciu \kladieh a to 
J..aždorol"lte na t \·7dni o' á ~ loven'k<í hudba 
a na tfalo;.ích zviizových J..onccrtoch v priebe
hu roka. V)•bcr ~kladieb nerobi li č le novia 

prcd,cdníctva a LÍ\lrcdného výboru l.viiLu. 
ale dram.Jturgick;\ komi'>ia nc7úvi.,lú na ~po· 
mínan)ch orgánoch. Zval skladatelov a kon
cert ných umelcov mal ptoblélll) 'roLporom. 
ktor)• v demokratick)•t:h podmie nkach sa o.,ta
nc c~tc ťažš ie zvlúdnutcfný; u to ~ rozporom 
medzi rovnosiou člc.nov Zväzu L<tručovanou 
tanovumi u hodnoiovými rozdielmi tvorh) 

a v)•konuv člcn~tva. Podľa Gau~sovcj kri' ky 
je pr~l\dcpodobné. že pomerne malé percen· 
to ~k l adieb vzni ká takých. ktoré ~a javia <Jko 
stojace pod čiarou profc,ioniilncj a hodnoto· 
vej kvality a a~i rovnaký počet ~kladieb mož· 
no oLnačit za mimoriadne hodnoty. Jeden 
z kolegov ~a ned{tvno pí~omnc vyjadri l a~i 
v tom zmy,lc. že tých umelecky vynik.tjúcich 
diel je asi 5 'Yo 7 celkovej tvorby. Ak sa hr(l 
všetko athratcfné. \/niká nivclit.úcia hodnôt. 

everím. že tu bol teror riadiacich Lložick. 
ktorý mohol svojou nekom pete nt no~ťou 
a ah~cnciou umeleckých kritérií 7mrLačil od
bo rn(t mienku tak. ah) \a naprík lad nepreja
vil i o.,pn\vnc núzor) na \ladat eľských J..oloJ..
viúch. vcd LJča~tnici \i zväč.;a sťa7ovali. že 
tam chodila .. verchuška" iha na otvorenie 
poduja ti a a potom odi.:.la. Verím. že sa 
l tvorby posledných rokov ') ..,elcktovala 
tvorba. ktorú ~i 1a\lúžila ocenenie. Sírcnic 
a že v pro~pech tohoto šírenia čosi aj urobilo. 

Po chybách prcdt:húdzaj(tcich období tu 
bola 'kôr ohava n iečo tavrhnút. aby tu ne· 
\ZniJ..al pocit zakazovanCJ tvorb). LeJ..tor,h.e 
po\udJ..) na skladby vwikali na pôde Sl IF 
a Zviiz ich rešpektoval a j v , (, vise~ dramatur
giou woj ich koncertov. Ale tieto pmudky 
ncphali mimozem~ta nia. ale 'la \Iní kolego
via sJ..Iadatelia. pričom "' pnhl iadalo aJ na 
to. ab) V) braní lcJ..tori neboli diamctr{tlnc 

Pok račovanie na 3. ~trane 



Pripomienky pre MK SSR za Akčný výbor 
Zväzu slovenských skladateľov a koncertných umelcov zo dňa 14. decembra 1989 
- Vytvorii poradný zbor MK SSR. reprezen

tuj úci umenia na základe partnc r~kého 

vziahu medzi MK SSR a umeleckými zväz
mi. Pri konštitúcii novej orga nizačnej 
štruktúry MK SSR požadujeme kádrové 
zmeny na doteraj šom odbore umenia a od
delení múzických umení. 

- Zabezpečit' i v bud\acnosti štátnu podporu 
hudobnej kultúry na Slovensku. 

- V záujme rozvoja miestnej hudobno-ume
leckej kult(ary venova ť pozornosť vytvore
niu stredísk na úrovni regiónov. nahradzu
júcich nefungujúce odbory kultúry na ná
rodných výboroch všetkých stupňov. 

- Zabezpečiť rovnocenné postavenie hudob
ného umenia- ako aj dotovanie- v rámci 
kultúry a ostatných druhov umenia a v dô
sledku toho umožniť usporiadanie medzi
národných podujatí (fc ti va lov. konferen
cií. ~ú ťaž í ) na úrovni zodpovedajúcej ná
ročným kritériám. 

- Ziadamc. aby sa príj my (vrátane devízo
vých) z í~kané odvodom na umelecké fon-

Celrí Jlf/šu spolôlJ,tosľ t aká,, najbli!ších ro
koch nárotný projekt Celospolotemkého 
progmmu estetické/IO rozvoja. Jeden bod sa 
tfka konkréme aj činnosti ĽSU: v odswvci 8 . 
Skalská 1•ýchovno-vzdelávacia stístawt. hod 
-Ile set pú'e: ,. 1•ytwíraľ podmienky pre rozvoj 
činnosti fudol'ých škô/umenia". Toľko citát. 
ako .w tento pokyn prejavi '' pmú, zatiaľ ne
viem e. No nepochylme existuje celý rad pro
blémov. ktoré wiujtí prácu pedagógoa• ĽSU 
a ktoré by sa azda v súvislosti s noa•ou kOit
cepciou estetického rozvoja dali riešil' rýchlej
šie. V tejto súvislosti chcem napísa( o jednej 
akcii. ktorá patrí plne tlo oblasti pôsobnosti 
ľudových škô/ umenia. ale ktorá sa zmiaf ne
uskwoóíuje. 

Na istom podujati som mala motnos( vidiet' 
koncertný program akcie. ktorá sa poriada 
pravidelne pre žiako1• mestských speváckych 
l111dolmých škôl v Bal'orsku / Konzert Ober
pfiilzer Musikschu/en in Newnarkt/Oher
pfiil: Reiwadť'!. k to l'!tlltne ~/m•nost

".1; koncoročn.ľ koncert ~iako1• ~i· ·dmich 

dy priamo využili pre potreby hudobnej 
kultúry. 

- V záuj me zvýšenia úrovne hudobnej kultú
ry a informačného rozhľadu zabezpečiť 

prísun devízových prostriedkov pre nákup 
materiálov zo zahraničia- notovín. zvuko
vo-záznamových nosičov. odbornej litera
túry n časopisov do obchodnej <a knižničnej 
siete. 

- Zvýši ť dotácie pre zahraničné stáže <a štu
dijné pobyty i úča~ť na závažných poduja
tiach (festiva ly. súťaže. konferencie. sym
póziá a pod.). 

- Vytvoriť devízový fond na nákup kvalit
ných hudobných nástrojov a ich prf, lušcn
stva. 

- Zabezpeči t' medzinárodné kontakty zväzu 
č le nstvom v medzinárodných hudobných 
organizáciách a spoločnostiach . 

- Vytvorit' podmienky pre novú honorárovú 
politiku. zabezpečujúcu dôstojné oceňova
nie práce koncertných umelcov. rnu ~.:ikoló
gov. publicistov a hudobných ~kladatc ľov. 

mestských l111dobnýclt Skôl 11 .1p /1ía hned' 
niekoľko funkcií: prezentuje týc/a naj/ep.Uch 
z jednotlivých škót, pre deti i swršíclt ! i11ko1• 
je veľkým stimulom títinkov11nie na 1Iom 11 stí
časne umožllllje porovnáva( výsledky a tíro
veJí inšmtmem á/nej prfpmvy na rozličných 
školách kraja. le je to akcia, k torá m á veľký 
11ýznam pre ztítaslnených , svedtí aj Jen Jak /, 
te bulletin obsahoval okrem základn.ýdt tílfa
jov o títinkujtícich aj celý md infomuícií o sa
m omýclt hudolmýclt školách (p ote/ :.iakov. 
počet intem ých a extem ýclt pedagógov. meno 
riaditeľa a program , s ktorým sa škola :tíčast
nila na prehliadke- koncerte). Samotný kon
cert obsahoval skladby od baroka at po s tí
časnosť a ce/tí škálu nástrojovýclt ob.111dení. 
V rámci osemnástich skladieb títinkoa·a/i slá
tikoa•é kvartetá. dychové stíbory. akordeóno
vý stíbor. i mládežnícky orchester. Óal!ie za
ujím avé fak ty vyplynuli z čfsel uvedených 

~á:t:e slovo ••• 
Podnet k napísaniu nasledujúcich r iadkov 

rni dala televízna relácia Hudobné nokturno 
( 14. 12.). ktorá mala oveľa zauj ímavcjšl ob-
ah ako jej predchodkyne. A ni nie dialóg. 

skôr di~ku~ia. ktorú viedol l. Dibäk za účasti 
l. Burlasa. O. Elschcka. J. Hatríka. l. Hru
~ov~kého. M . Jurkoviča. M . L<ap~an,kého. 
O. Lenárda . Z. M artinákovcj. D . M ateja . 
P. M ichalicu. P. Mikuláša. L. Mokrého. 
l. Zeljenku mala pomerne úzko vymedzený 
okruh problémov orientovaný len na m ázky 
účasncj hudobnej tvorby a jej recepcie. 

D iskutovaný problém. s ktorým ~a dnes 
s lovcn~ká hudba potýka. nie je len otázkou 
dvadsiatich rokov. Je to plných päidc,iat ro
kov. ktoré znamenajú odluku od národa. stá· 
lc narastajúcu nezluči teľnosť ponuky a dopy
tu. 

Slovenská hudobná kultúra. ktor(a z plie
nok obrodencov - hudobných diletantov (po
zor ! v pozit ívnom zmysle) konca 19. storočia 
- ' yharovali a učili s tavať ~a na vlastn.: nohy 
autori učebnicovo Olnačovaní ako pn ú slo
vcn,ká ~kladatcfská generácia ~a v ~amostat: . 
nej republike mali ~a ncu konštituo' ai iba 
dvad\ai rokov. To holo obdobie j ej najviič~ ic
ho rozmachu a rolvoja. Pamätný Slovenský 
koncert v roku 1920 v Prahe j u prl'lbtavil 
i če\J..ej kult úre. ktorá dovtedy bra tov Slova
kov chápala len ako aké'i pozoruhodné a 
exotické etnikum. Ak ~a d ne~ narieka na to. 
že ~ love ns ká hudba sa nedostáva nu zahranič
né koncertné pódiá. nemôžeme obí~i takt. že 
prvé stretnutie Západnej Európy so ' lovcn
skou konce a tnou picsiaou sa udialo už v roku 
190H. dc~ai rokov pred vznikom samo,ta tné
ho Cc~ko~lovcnska. ( Koncert né turn0 Božu 
Umi rova s Mikulá~om St·hneidrom-Trnav
ským). ;'bt up už zrelej slovcn,kcj hudobnej 
tvorby v l. CSR. ktorá znela na koncc rtných 
pódiách i na vlnách bratislavského Radio-

journalu . hol pOSlucháčsky rcneklllVaný. 
Sloboda názorov v umeleckej tvorbe posky
tovala ~i roký diapazón žánrov. formy i obsa
hu . ktorým z:írovc ai pokryla záujem i potreby 
širokej škály poslucháčov aj interpretov 
(mám na mysli aj veľký počet interpretov
-amatérov). V tom zmysle pozitívne platila 
i spätná viizba. Požiadavky poslucháčov a in
terpretov rcnektovali i hudqbní ~kladatcl ia. 
Slobodu ducha a demokraciu názorov však 
zahatal i dramatické udalosti roku 193H. Ideo
lógovia ako rušivý element začala po,tupne 
zatemMvai pravdu umeleckej výpovede. 
Niekto sn áď namietne. že práve nasledujú
cich ~csi rokov silne podporovalo naciDnálnu 
kultúru. Je to pravda. av~ak vedomie polit ic
kého diktátu pravdepodobne ~.:ača lo zasievať 
drobné ~emicnka autocenzúry. 

Po skončen í vojny neprešl i ani tri roky 
a nátlak ideológie. tentoraz v opačnom sme
re začal pôsobiť totálne dcšt ruktlvne. Dôraz 
na kantáty. budovateľské a oslavné diela vy
važoval i skladatel ia orientáciou na fulklór. 
Bežný recipient akadémií na oslavu vládnu
cej ideológie. prípadné obveselenie pracujú
cich bolo riešené vtipnými estrádami oboha
tenými o účinkova nie tamburášskych súbo
rov. či interpretáciou ča tušiek s textom zos
miešňujúcim zlých západných imperialistov. 
T áto akokoľvek deformovanú doba však 
v ebc ešte nic la potenciál hudobnej aktivity 
Slovákov a dokonca ho aj využlvala. Vznika
li hudobné súbory. muzicírovalo sa sice už 
nie doma. ale na pôde klubóv CSM . ROH . 
Pri ~tátnopolitických oslavách ncznela ~tátna 
hymna a ďalš ie predpísané hymnické piesne 
z reproduktorov. ale ľudia ich spievali sami. 

V ďa lšom desaťročí sa postupne a pomaly 
zača la prekonávať ku ltúra kolektívneho bu
dovat eľské ho ošia ľu a postupne vystrkovali 
nápadité hlavy tvorivé umelecké individuali
ty. V tom období markantný vplyv na utvára-

- Zabezpeči ť. aby výbory inšitúci í. doteraz 
menované MK SSR - najmii Sl IF a SOZA 
boli volené. 

- Podporii d lho ročné požiadavky a n:ívrby 
kladené na Ministerstvo školstva te lc~ncj 
výchovy SSR. žiadaj úce 7lcp~i i ~tav hu
dobnej výchovy v na om v~cobecml\ tdc l;í- . 
vacom školstve v záujme humaniz;ície 
vzde lania a ~poločno~ti . 

- Pri a hl indnuť na špeci fikum umek ckých 
škôl vše tkých stupňov. podr i adi ť ich jedné
mu centru a zabezpeči ť ~polu prácu medzi 
M SaTV SSR a MK SSR. 

- Vytvorii podmienky pre· rozvoj hudobné
ho nástrojárstva a výchovu odborn íJ..ov. 

- Zabezpečiť podmienky na ochranu hudob
ných pamiatok . 

- Podporiť založenie ~amostatného Múzea 
lovcnskcj hudby. 

- Zri adi ť štátnu zbierku hudobných n:htro· 
jov pre potreby interpretov. 

- Zabezpečiť širokospektrálne hudobné vy
davateľst vo. 

v bulletine. V hudobnej škole v Moesbac/111 je 
napr. l 25 t iakov a 6 učilefov, v Neumarkte 
utf 15 učiteľov 750 tiakov (či te cca 50! 1111 jed
né/to pedagóga). Podobne veta t iako'' majtí 
učitelia v starobylom Regensburgu (l .!5 tisí
cové m esto, znám e aj ako Rezno)- 1809 žia
kov má 39 utitefov (cca 46 na jedného). 
V Sulzbaclru-Rosenbergu na výberovej .fko/e 
je m aximálne 60 tiakov ktorí majtí k dispozí
cii siedmich utitefov, v tom istom nwste na 
Mestskej speváckol111dobnej škole uéf .I.J uti
tefov asi 900 tiakov; vo Weidene 22 učiteľov 
uN 561 tiakov. a doplnenie uvádwm. že 
podľa slovnej info m uície tamojšej uťitefky 
ti aci nie stí počas školského roka na ltotlinách 
znám kovanÍ a učebné O~novy nie SIÍ záväzné 
do tej miery ako u nás. Hodina hudby \Uchá
pe ako akt dobrovoľnosti 11 m á predol'íC'fkým 
budowu' vz(a/t k hudbe ako takej. Pre111 je aj 
tírove1í lrudobnoteoretickej prfpmvy llil 11a-

~nic umeleckého. menovite hudobného vkusu 
mladej generácie mala populárna hudba. 
ž iaľ, nic však slovenská. V čase politického 
uvoľnen ia nešlo tak ani o hudobnú zložku 
piesní. ako o texty. Odlišný vývoj Slovenska 
a Ciech počas druhej svetovej vojny zanechal 
následky práve v tej to sfére. Nacionálne 
orientovaná kultúrna poli tika na Slovensk!! 
nevytvorila žiadnu opozlciu . slovenské tango 
vyjadrovalo pohodu a radosť z národnej sa
mostatnosti. ktorej bol v l. CSR citeľný 
a zjavný nedostatok. V Cechách však v šesť
desiatych rokoch naviazal i na filo7ofické 
a umelecké dedičslvo Osvobozeného divadla 
a začali ho naplno rozv íjať. 

Hudobná kultúra na Slovensku sa nedoká
zala vyrovnať s touto konkurenciou. Umelo 
vytvorená priepasť začínala byl' už nebezpeč
ná. 

T ragický obrat roku 1968 zavfšil dielo sk a
zy. Cas. v ktorom sa zača l i znovuobnovovať 
dircktlvnc zabudnulč hodnoty slovenskej 
kultúrnej histórie bol príliš králky na to. aby 
si ich národ znovu osvoj il. Následky tohto 
obdobia možno prirovnať k pr lrodncj kala-
trofe. Priepasi sa pomaly stávala ncprckle
nu teľnou. Všetko sa postavilo proti hudob
nej kultúre. Nczmy~c lné anulovanic hudob
nej a estetickej výchovy v školách, nedosta
tok pravdivých výpovedi v umeleckej tvorbe. 
umelé a ncurnelccké zasahovanie do 
dramaturgických plánov. zámerná nezna
losť tvorby starSích hudobných skladateľov 
a strata kontinuily. nedosta lOk schopnost i 
predstaviteľov moci chápať umelecké flodno
ty vážnej hudby. a z toho vyplývaj úce jej 
apriorné odrnicl anie. pri jalie jediného krité
ria hodnotenia kvality umeleckých hodnôt 

- Vytvoriť podmienky pre obnovenie nezávi
slého odborného ča~opisu Slovcn ká hud
ba . 

- Podpor ii požiadavk u vytvorenia samo~tat 
ného hudobnovedného ú~tavu na pôde 
SA V. 

- ~dporúčamc využi i nasledujúce pric~tory 
liJ na hudobno-umelecké účely: G rassa lko
vichov palác. Kar:íc~nnyi ho palác. Dom 
umenia (na n:ím. SNP). býv;al:í kaviareň 
Múzeum a pal:íc na Ji rá~kovcj IO (doteraz 
Dom pol itickej výchovy). 

- V záuj me intcgr;ícic a ~poluprácc umelec
kých zviizov uvažova ť o založení spoločné
ho umeleckého klubu. 

- Z lcpšii ~oci:í lnc a priestorové ~.:abczpečc
nic pr:íce hudohnlkov. Vytvorii podmien
ky pre zriadenie vhodného objektu pre 
koncertných umelcov. 

- Podniknú!' kroky na udelenie výnimky z l i
mi tu prc· dôchodcov- hudobníkov. kto
rých tvorivá či nnosi bola doterajšími pred
pismi obmedzovaná. 

.{ich ĽSU podstafll e "Y.~.ťia. Vy.\{)ké p(}( fi' !iu
kov 1111 nh•kwr_ýc/t tll•tídumýdt luululm.Í'dt 
Jkofách SIÍVi~ia S flllllllj.I'OII fld11011 flraXOII 
jed11ej vyučm·acej hodiny l ' t_vtd11i. 

Prosfm . aby 1Íevz11iklo podozre11ie. !e agi
tujem za vyJ~ie tíviizky pre IW~iclt učitdov 11a 
ĽSU. nie! Cltce/a som le11 upowmi( lwmoi
J~ostyoriadania podob11ej ko11corot11ej akcie 

pre deti slovemkých ĽSU, 1111 mot11ost' uspo
riadania malej s/ávnost11ej preltliadky (11ie stí
tide) llajlladallejšfch tiakov z vybra11ých škôl 
na Slove11sku. Takýto ko11cert v Bratisft11•e 
(m ohol by byt' 1' novom ÚDPMKC) by iste 
spl11il podob11t! [ u11kcie ako spom í11rm)í koll· 
cert v Neumarkte a navyše by bol dokladom 
otvárania 1tovýcla oblasti pósolwtia ľudových 
škót ume11ia. Nepochybne !Jy trad(cia podob
"Ý podujmí celoslovemkélro charaktem vý
ZIUIIII II l' prispe/a k Z I'J~'(JI'alliU IÍtiiSfi 1:.~ U 1111 
pl11en f úloh Ce/ospoloc'ellského programu es
tetického rozvoja. 

MELÁNIA PUSKÁSOV Á 

podľa overených mien umeleckých o~obnos
tí. 

V národe však nie je možné za nickoJ'ko 
rokov vykynožiť hudobnosi . Nie v piesňach 
pionierskych, ale v piesňach z Jednotného 
katolíckeho spevníka si nachádzala veľká 
časť Slovákov i svoju hudobnú kontinui tu. 
Nic súbory zuC. kde bolo treba záujem čas
tokrál molivovai atraktlvnymi zájazdmi. ale 
mnohé c i rkevnč spevokoly i occhestr:í lnc te
lesá udržiaval i hudobnú vzdelanosť na Slo
vensku . Veľkú časi repcn oáru tvor ili diela 
domácich autorov. menovi te M . Schneidra
T rnavského, i J. L_. Bellu (ale i ďalších), kto
ré sa do oficiálnej ponuky hudobných hodnô! 
dosia ľ vôbec nedostali. Okrem tejto umelec
ky orientovanej produkcie cirkevnej hudby 
sa ako zlal á niť tiahne sloven ká duchovná 
pieseň , ktorej klenoty sústredil a vlastnými 
dielami obohatil v Jednotnom katol!ckorn 
spevnlku M . Schneider-Trnavský. Sila tradl
cie a sila vedomia kontinuity sa u mladej ge
nerácie odrazila v špirálovom pohybe vývoja. 
Pochodeň slovenskej muzikal ity nesie ďalej . 
Vzniklo množstvo nových slovenských du
chovných piesní. k rásnych formou i obsa
horn. ktoré hudobnú kultúru v národe rcnek
tujú i keď oficiálna hudobná kultúra neref
lektuje ich. 

Keď po tieto dni spolu s mladými i Marými 
spievam na námestí piesne od Cantus catho
lici cez Kuzrn:ínyiho, Schneidera-Trnavského 
až po súčasnú piesea' Slovensko moj e, ne
mohla som na spomínanú telcvlznu reláciu 
nczarcagova ť . Náš národ je hudbymilovný 
a hudbychtivý. Preto vás. hudobní kladate
lia. prosím : Počúvajle ho! 

EDITA BUGALOVÁ 

OPRAVA 
Prosíme ctených čitateľov, aby prepáčlll nepresnosť v čl,nku Hany Urbancovej K hudobným ozveúm 
S t UKu, un~rejnenom v čísle 26189, na sir. 4. Spnivny l ext mie: "T. Salva palrf dnes k tým m~o autorom, 
u ktorých vz( ah k rolklóru nie je n.U.odný a rrqmentárny, ale sformovaný do osobitej fi lozofie; kald' no
"' kompozícia je vidy ďaliím napfňaním a odkrývaným tohto pozadia". 
Ospravedlň~eme sa autorke l čitaleľom. 
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ntízornvc vzdiah:ní lel..torované mu didu. 
Bol:~ mi tiež po~tavcn á o t{lzka . kto a čo uro
hil v prmpcch te j re prelen ta tívncj tvo rby do
ma a v zahraničí'! T ak medzi navrhnut ým i 
\kladbami na prt'tlvcdcnic pre flo, tiva ly 
ISCM figurujú skladhy týchto auto rov: Do 
Oslu sme 23. 5 . ll)Xl) odo\la li na fc,tival 
ISC M \ kladha Mira Bázlika . Juraja Bc nc\a . 
d ve ~ kladhy Ilj u Ze ljenku . a jednu 'k lad b u 
Martina Burlasa. 27 . IO . l lJXX ' mc pre fc,ti
va l do Angc r~. ktorý " ' pOHltil realizoval 
v Holaml .. ku . po núk li ' kladby Juraj a Bc nc
\a . Ro mana Be rge ra . Iva na ll ruSovského . 
Vladimft ra God{l ra. Martina Bur la\a . Pro
gramov:í ko mi,ia z nich nevyhrala ani jedno 
dich1. Na III. festivale wetovcj hud by v Le
ningrntd.: odzne li s kladhy Ilju Zelje nku 
a Igora Dih:íka . e možno povedať . že 'a 

tm ti niele n ko mplil..oval i ž ivot na\ im l..o ncc t
tným umelco m. a le a ko ich na \ a ' po loém1't 
aj finančne ukracovala. To však , žiaľ . nebolo 
l mcni tcl'né . kým cxi,tovali prcd t} nt pl;uné 
predpisy styku ~o zah raničím a kým j e~tvo
va l monopo l ko ncert nej agcn tt'try. a\ich 
' kladatclov to zvl{l\ ť ncmô.lc tWtkhnút. a le 
ko nce rtné ume nie malo o proti 'k lada tc l\ 1-.c j 
tvorbe aj za prcd chádlajúcich podm ieno!.. 
lep~ic možno~ti pricnil.. u a rc:ílndm uplatn.:
nia v 7ahraničí. T re ba v~a k 'uča,nc 1-.on\ ta
tovať, že o ne n ,.sta linský" mo de l ~kladate f
ské ho t:viit u . kto rý na jednej .. tra ne vo lunt a
ri\ticky a nekompe te ntne vyvípl tla !.. na au
toro v. 'úča,nc ich hýčka l a ; načn:í ča' t rúl
nych výhod \ a u la aj tým autorom . čo nebo li 
na vý, ln í 'poločml,t i a , (:ivy. 

Pri rozpúšianí fcdcr:íl ncho Z\'iilu čc, l..o

slovenských skladate ľov jeden z prítomných 
dotera; naj pre~ncj ~ ic d iagno, til..oval výhrad y 
nášho Z väzu vo vzt'ahu k zahra niči u ; že to tiž 
naša pozorno't \a nc'ú'trcd o va la do hlav
ných ce ntie r euró p\kc ho a ' ' c tového hudo h-

Správu o dote~iej činnosti :ZSSKU predniesol Ladislav Burlas. 

Zväz pýši cudzím perím. ak spo me niem pro 
pagaémí. Lá'ic lkovú a výpožičnú , (užbu Slo
vc n,kéhu hudobného fo ndu . pre to že túto 
či nm1't nmr:ílnc :tj fina nčne podporuje n{l~ 
Zväz a d elimitácia činnost i je aj veco u zásad
nej do ho dy o spo lupráci mcdli na~imi in~titú
cia mi . O o1ma i v zahraničí mcd li najhrancj
\ích autorov p:Hria Zimme r. Suchoň . Hru
~ov,ký . llcncS. Ze lj e nka. God ár. Miro Bál
fik . C'ikf..c r . G re~:í k . Kubička . Parík . Sal va 
a nic Ml ume le prc~adzovaní funkcio n(t ri 
zväzu . S1o1ja tu k dbpolicii in formácie a pod
kl adové matc riií ly Slovko ncertu ( kde napr. 
ko lega l la tr ík je jed en z najhrane jších auto
rov). nwtc riál y o zahraničnej výme ne (\. 
rozhla,u a neviem ~ i prcd~taviť . že by o kre m 
do hôd o \polupráci mo ho l te nto č i bud Líci 
Z väz mať taký vplyv. aby vôbec mo hol nejako 
' krc~rov:d ' po ntánno'i týchto výme nných 
a dnun:1turgických procc~ov. Starostlivo~i 

o tvorbu sa vo Z väze rea lizova la teda širo kým 
d iap:wínn m a ktivit od pre mié rovania na 
vla't ných konce rtoch . až po odporúč:111ie vy
v:íža t a propagova ť 'úča~nú ,(oven~kú hu
d obnú l\ orbu . 

Na koncertoch usporiad aných našfm Zvä
tom od~nc lo vr. l lJX7 156 ~kladicb od 52 \ Lt
l:a~nýdt :1u torov. v r . llJHH to bolo 20 1 ' kla
dic b od .~ :i auto rov. V u plynulo m fl)Hl) rok u 
' mc uvied li DX 'kladicb od 57 a utorov . Teda 
od r . I1JX7 po ,úča<,no~i ' a mo tná zväzová 
ko 111.:c rtn.1 ťi nno,t rcalilovala 4'J5 <,klad ich 
'úča~nýdt ~ lovcn,kých sklad a tcl'ov. 

Ako Zväz sme bo li zastúpení v takých ak
l'i:ích . a f.. n boli Pre hl iadky ' l<wen\ ké ho ko n
ccrtn~ ho u nn: nia . l ntc rpretačnií ' úiaž SS R . 
Celoštá tna spevácka súťaž M. Schneid ra-Trnav
ského. V neposledno m rade je to každoročné 
hlavn~ poduja tie Pre hliadka m ladých koonccrt
n~·dt ume lcov v Trcnčian .. k~ch Tcp lil'iach 
a v minu lom rok u Ll\pcšná premiéra le tn ých 
interpretačných kurzov. N áš Zväz vynaložil 
ne malé u,if ic na vy,iehlllic mladých ko ncer
tných umelcov na tahran ičné interpretačné 

~úiažc . T reba kon\ ta tmai. že 'a nám v 'PO
Iupr:íci ' MK SSR a mými in\ titúcia m i poda
rilo prc"tdii nemalé mno ž-.tvo . mlad)•ch 
umelcov. spevákov a inštrumentalistov na 
tieto ~ú tažc a že na'ii mladí umelci p rinic , li 
ročne počc tn~ ceny a v~·horné umic .. tncnia aj 
v ~úiažiach . ktoré maj (• wctové meno . Z na
šej inic iat ívy ><l obnovili pnkc na príprave 
záko na o ' p rbtupt)ovaní a 7vc rcj t)ovaní hu
dobných die l. Uvedomujeme 'i v.:;a f.. \UČa,nc 
aj to . a f.. o da tiové lľ:íiky . ') ha\\Wanic výja;
dn ých doložiek a iné <td mini, tratívnc z:í lc?i -

ného diania. ale kde<,i po m imo . K tom u treba 
pripomcnúi. že väč~ina na~ich ;ah ran ičných 
' tykov ~o ~ociali, tic k ým i f.. raji nami \it di a la 
na hiílc bezdevízovCJ výme ny a na báze re
ciproci ty a ak odhliad neme od kraj ín Ďale
ké ho výcho du , bo li to predovše tkým škandi
návske ~táty. ktoré bo li scho pné vďaka jc..
tvujúcim ~tií t nym fondom kultúry ~ nami 
nadvialat recipročné do hody. Mu~ím 'll 
zmie n i ť i o to m. že v mno hých prípadoch " ne 

holi pri nad viizovaní ko ntak to v ce lkom ne ú
-.pe\nt. a~c poku, y o lmluvy 'o ZviilOm 
lr:mcú ;.,f..vch skladate lo v. ~o Zvawm ~vaj
čiar,kych · ~k l adatcl'ov . ' Luxcmhur~k ým 
zviizom p re 'úč<t\nú h udbu ~t roskot a l i na 
to m . i c tu išlo o ld ružc nie ~yn dikát ncho cha
rakte ru bel potre bných pro\ triedl..ov na taký 
Iuxu ... a l-. 11 ,(, kont a kty~ našou kraji nou . naj
mä v \t:I VC pred 17. novembrom minu lé ho 
ro ka. Z:íujcm o na1,u hudobnú tvorbu v 'o
cia li, tick\ ch kra ji nách ho l ce lkom nead ek
vá tny. a'i ta ký. ako keď n ie kto nadv~tlltjc 
Lnámo~tl 1 núdze . V Maďa r~ku ~a v n aSom 
funkčnom o bdob í netahralo a ni jedno nal,c 
dielo . v l'obku len na zťt k l adc o so bného po
lnania konkré tneho <,k ladate la . J ede n z po
, (cdných f.. o nccrto v. kde ' mc ma li vo Var~a

vc ~attcu . koncert c lckt roa f.. ustickcj hudby. 
bol podla mie nky väčši n y nc ú~pcchom . 
v N DR nehrali v po~lcd nej dobe niko ho zo 
-.lovc n' k'ch '>kladatc lo v.' Bulhar\ ku to ho li 
, kôr o'o hné kontatky 2-3 ' klada td ov a ich 
l:í\luha a n ic j e~tVUJÚCc dohod y. A tak by \ a 
dalo pof..račovať vo výpočte to ho . ako nií m 
upad alo n a~c hudobné RV HP. V Sovict~kom 

lVii7c 'a ICa lizovali nu\c d iela nic vo veľkom 
počte. a le v dvoch rovinách . Jedna bola o l i
c i á lna a to znamenalo . 7c ; lo o ko ncert po
vedzme v Dome ' kladatcl'ov v Mo~kvc 1 :1 

p rítomn1 " ti 30- 50 ho, tí. bez 7VI(t1,tncj t:aan
gažovanP,ti k určitému typ u hud by. a lebo to 
holi f..onl c rt y. o kto ré <,a za~adi h priatel ia na
\ ich ,kladatdov a ve novali im o'obnú ~ta t o
'tli vo~i t ntc rprctačnú i náv\tcvn fck u . a
pric f.. tomu kritické mu po, toju mu, ím ko n
\ tatovat. ic v na o;om funkčnom o bdob í " n e 
vy,la li dl'lcgiítov do IX k rajín a 1 t)ch i\t)ch 
k rajín \ lllC pr ijali d elegátov aj u na~. Po t ri 
m ky ' mc tic7 org:mit.ova li ~trctnut ic mlad ých 
' klada tc lov ('SSR a Po l\ ka . CSSR a Juho,l(t
vic. CS~R a Bulha r,ka. Ak niečo (tpr imnc 
a 1 ccléhn ' rdca želám na\c j hud1kcj organt-
7:kii. tal.. to . aby popri rc\truktura liLiío.:i i 
UUria fa l ll lO lli'OVCI) mcdzin:írodných ~ tykov. 

Rol hod nc pro., ím . aby člc n ., t vo pnchopilo. 
l.c v l alll an ičn)•ch ' tykoch lunh·tnná ri nc<,c
ucli na f..opc dcví; a w ojvo lnc a ncm udro 
roLhodo' a li na aké cc, ty ' a tÍI.: pc nia;c po u11-

Jll. Bo lo to lll:t \ntt.tlnc ')u it\ am.: moitlll't 1. 
l.. to ré \ t,·d:IJ\ Í tcnpm.:·ny ')''tém po'f.. ) tll\,11 . 

No.: mti;cm c\tc nc,po mc nut af.. ti\i t) n.t\tdt 
mu;i f.. o logm. f.. tm é pod la htl:tnl'IC ne boh (·o 
do hnd n• ll)' ;ancdhatc lné. ak f.. totc n.tJmc
ne j zaťažoval i zvii;ový rozpoče t. Bo li to rô~
ne konfere ncie. semináre u to aj v spolupr:íci 
., in}• mi il l'o tillkiam i. z, l:í\i ' i o.:c ním cchl':.ta t
n u f.. n n k tc no.:tu na té mu l ludohna \Cd:t 
' ('SSR dne' a tajila. f..to r:i 'a u .. f.. utoéntla 
' aprtlt ntnwlélw lllf..:t. Ked pt ctc t:tm ptotn
kol to hoto /a'oittl:mia. mu., ím f..on\t:1tovat. ic 
to bolo :ttda na jpmgtc,Í\ncj\ic f..tll icf.. é ptc
ja\ en io.: .,a n:t\cj mu!l l..olngicf.. c J o hec. l.. to1 c 
presvic tilo súča~ný ~tav našej hudobnej ve
d y a n:í,kdl..y c ta llo.:f..é hu na rah:ull:l .., mutif..o
lógiou . jej polit it:'u.:ic a tdculogit:kic. Aj !..cd 
viaceré tclc r:íty 1 tejto f.. u nlc tc ncic holi 11\C
rcj ncné. v r iatli:u.:cJ n hla,ti 'a IK',ta lo temer 
nič. Ro\ na kn tt cha f.. n n\ tatovat. ic na\i č le-

• novia vlo7t h do d tagno,t ikovan ia .,uc.:a .. nc hn 
' ta' u hudobnej v}dwvy nc m:ilo tvorivej i Ol· 
gani;:íttH, f.. cj p r:icc. 1 l.. torcj \/i\li ' iaccté 

l\ o la\ ah na' ll il ptll.llh . f..dc '•' ho\ nnln 
n tnm. i, ll\'" maltll/\tnut dt;tltig, umclcil
mt. al..o1 .q o 111111. Cl hy ';1 IK'Iltah ptcdéa.,nc 
/\olat 11.11dy unwko.:l..\l·h /\:t/11" :1 to \\ctf..o 
ta 'llli;JI'Il'. (..,·d Ili \ l.t,llll' prchtchill ;:'tp:~-. 

o pnhll,f..\ o.:h:n.tf..tc t 'ol<tlll. N.t (l'dtll' l 1 ta
f..ydll n p•nad 'a dtw\n" t'C,f..) llllnl'otct f..ultu -
1) '~ t:td l tl. il• to \ .;,,., f..o jo: Ili 1ha onc,km,·né 
:1 lw;nlh.lin,· g,•..,to. te 1ha pmkdnc mc-..a 
co: l l'/lnlll . ale l'\l'tl'llt't;t tot:tllltll'mu .,\,ICII\11 

'·l 'tal,t ' fllllllllll :1 oh('t.Jn,f..n-dcmof...t atto.:f..a 
l l'\llf lll'la (111 17. 1111\Cmhn (IJXIJ \\I IC\ifa \l'C 
111)111 '(ll"ohom. Od,trúnila to. (·nui nebolo 
;Í\ot;N·Itopné a (ll'l'flcl..tt\ lll' Dt)a .~0. no
\Cmhtil ';1 l 1,llcdn" \\hllt L\a/11 ,ftwcn
, f.. ych ,f..f.ldatclm 11\to.:l pnJill po ;tlmodnc
ní abdi käciu Prcd~cdn ictva ÚV Zva;u, Lhod
notil č inno~ť Zväzu v období 'tagnácic a dc
torm:·ll·i• 1111 11 :Hnydt :1 pt:'t\ll)t.:h non,•nt a na
pof..on ';om ilhdtf..o, :ti. all\ pthf..} tol pt ic,tol 
ptc pt;illl \/tllf..aJut·cho Af..(·ného \}horu . 
l.. torý m:tl' čon:ql.. rati.om tctm tnc t\olat 1111-
moriatlm ;p;d. na f..ttllom "l ntal do.:mof..ril
tic l..y to;ltotlnt'lltl huductlll'oti na\CJ o tgant/<1-

K novej koncepcii na~ej organizácie cennými pripomienkami prispel ~ Ladislav Snopko, 
poradca mJnist.ra kultúry SSR. 

podnctn~ do kumenty. Vý,lcdok v rca li;ač
nej p raxt ~a ta kpo,cdiac rovná nule. J e to 
'ymptó m \ tavu . kto r}"' d al cha ra f.. tcrilll\:t t 
ako ro; mcl t)ovanic ')'tému . af..o Je ho u'
trnutic a stra ta akciescho pnosti . Náš Zväz sa 
u~iloval v~t ll pii do ko nta ktu ' 1 ô;nym i hu
do bnými in<,titúciam i. V prípade Opu'u 
a Slovko ncertu sa ztístupcovia Z väw dosta li 
do umclccl..cj a ed ičnej rady. f..dc 'a 1at i aľ ro
b ila iha rdogno~k<icia teré nu na rolvi nutic 
účinncj<,idtO ovp lyv t)ovani u ume leckej p ro
blemat ik y týchto in~ t itúcií. Po línii f..olcgi:íl
nych ' Liahov fungo, ·a li kontakt\ ., f.. o lcgami 
L rozhla, u . te levízie. ;at iar čo in\t ituc io nálnc 
celoštátne dohody Z väzu s rozhla~om a tele
víziou o~távali nedotknu té. hoci ~a men il i 
podmienky u.í:ívania hud by v týchto in\ ti tú
c iách . Ma li \ me moíno\t vyjad ril ' a \O forme 
o po ne ntú ry f.. d ramaturg ick)•m plánom o r
chc~trov. umc lcck}•ch ' úborov. chýbala v<,a k 
~piitnií v~itba. Mcd7i výdobytky potju;dové
ho obdo bia pa trí aj 'l..utočmht. že \a ča,opi' 
H udo bn) í i\ o t do,tal pod gc,ciu ná\ho zva;u 
a mal ro;\írcný ro/\ah . Bo la to v<,a k niípla\t 
na opakovan(• po7iadavk u o bnovenia čc,opi
su Slovenská hudba, ktorý bol hneď na za
čiatku t;v. normal i7ácic a u<,cný. ll udohn} 
život a ko IVazov) orgán pomiíhal 1\ y<,m·at 
info rmovano'>i o činnmti vole ných '' ii LO\ ýl'lt 
o rgiínov a u ve rcj tiova l d ô lä it é matcri;í l) 
l rokova n• na lVä~ovcj pôde. 

Med l i nc-,porné k lady na<,cj pt iícc pat ri 
vzn ik Slovcn,kcj hudobnej 'poločno,t i . kto
rú t aéa l:1 v na~om fu nf..čnom o bdobí woju 
činrH>'t. V n;ípln i jej čin no,ti \a objavil i akti
\i ty. kto ré ,úhrn ne môicmc o;nači t ako 
.. hnut te pre hudobnú f..ult (tnt". Med ; i Liíuj
nw vé aktivit y. toré " l tu roi'víja j(t. pa trí Pc
dagogicU ~ckcia. Ko mi,ia 1borového .,pcvu . 
Zdruícntc pre d7c;, Združen ie pre ' ta rú 
hudbu . Zdruicnic p re dychmú hudbu . Sl..la
dat o.:h k:í 'útažc m latl) d t ,f,. (adatclov a 1. To 
' ll te nde ncie. ktoré v ro; voji dc mo k ta tlc f.. CJ 
hudobnc t f.. ultú ry hud(t podporoval ra~t ;au
jím:t\ O,tl. f..torťt je ,. kultú • neJ .. poločno,t i 
ncv~ hnut n(t. 

z, :lto\~ i ivot nehol teda hc; p roblémm. 
l'riíca 'olcn~ ch 01 g.ú nov "' pohybovala 
' p n c,to1c. f.. tor~· hol \)111Cdtcn~ politick)m 
'~'tcmom a .icho lungm·ant m. amtc~to 
p rc.,ta\ b\ a d crno f..nttitácic af..o p rof.. lamo,a
ných h,·,icl i\lo o po.,tu pn~ dohoricvanic 
" iccc. Hrdtiacc mc..:hanitm\ 'a d o konale 
uplall)m .di a napof.. o n dokotlal i \\oje dielo. 
V l.:a,c. f..cd 'a ui af..t i \i~:malt tlc'otilt f.. \ ob
čianskych iniciatív a d cmokra ticf.. ych h nu tí. 

CIC a /VOlil nO\ ých ICprC/CntaniO'v na\cj hu
dobnej ohcc. ' l o"' d nc\n\m dt)om u .. f..ut oč
tiujc a l\ m f..ončt n:i~ ma;td:ít a utat \ :Ír<~ .,a 
'úča,nc ,,·dno dl hé 40-ročné ohdohtc. ktoré
ho ohjcl..t ívnc ; hodnotenie nebude lahf..é. 
prc toic ' tomto procc'c 'mc hoh objektom 
i ' uhjcl..tom udalmtí. mcmlt '" ntclc n o'ohy 
ale aJ role a to \\ctf..o holo na\ ' •c 'uta,tou 
l,i r<, icho cdmpoločcn,f..ého diant,t na,ho po
\Ojn<l\ého obdobia. Zc lal b) 'om' mene od
' tupujúcich orgáno'. aby 'mc 'i 1 tohoto vý
voja owoji li 'oami pouécntc. ale ntc tak~ dru
h) m nadtf.. tm a né a pop re\ racané . aby 'ollle 
h fadali a nachúdzalt dorotumcntc o hudúctdt 
d tkl adn ých otútf..ach cxi-, tcncic na\cj hudob
nej kult u ry v nových 1 o7víjajúcich -.1 dcmof..
ra tick)ch podmienkach. aby "' upc\ tim a l 
rc~pc f.. t (.. ume niu. aby' ;ra.,tala úcta človeka 

f.. u č lovdu. umelec k urne km i a aby .,mc 
rozvíjal i mravno't a kultu rno't na-:.cj ~polol:
no.,t i. f..torií ju taf.. nalia han> pott chujc. 

Skladateľ Jan Hanu~ pri Slojom vystúpeni. 
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C>RIAI)~ Z.TAZI> 

Správa o činnosti 
Akčného výboru ZSSKU 
Akčný výbor ZSSKU " ' ustanovil po tle

misii Pretl~etlníct va Ustrcdnému výboru 
Zväzu tajnými vol'bami na plenárkach jed
notlivých tvo rivých kombií. konaných 
v dňoch 28. novembra až 5. dcccmhr:1 IIJHIJ. 
Voľby sa kona li na z;íklade alikvotného kl'ú
ča podl'a počtu členov v tvorivých komisi{lch. 
Akčný výbor \i neskôr uvedomil problémy 
tohto postupu. na ktoré sa upoLon)ovalo zo 
skladatefskej sekcie. a ktorý bol dôvodom 
nedorozumenia v prv)ch dňoch pnícc výho
ru. Paritné zastúpenie mohlo jednoznačnej
šie dokumentoval rovnocenný záujem sekcií 
na príprave mimoriadneho zjazdu (MZ). 
Akceptoval však. že aj a likvotné za~túpc nic 
demonštruje princíp demokracie a považoval 
za potrebné dovre\i woju pdcu a povinnosti 

t ubomír Chalupka 

do konca. lllavnou úlohou Akčného ' vhoru. 
nahradzujúceho Ústredný výbor ZväL~t. bolo 
pripravit' mimoriadny zjazd. 
Počas svojho pôsobenia - od 6. decem

bra po dnešný der) ~a Akčný výbor >treto! 
15-krát. a prvej ~chôdLi holo ;formulované 
vyhlásenie k aktuálnej poli tickej situ{acii . za
slané Koordinačnému centru VP . CTK 
a uve rej nené v tl ači. 

Na úvodných \l retnutiach Akčného výbo
ru (A V) ~a posudzovala otá7ka ako zodpo
vedne pripravi i Mimoriadny zjazd. V disku'>ii 
sa vyčlenili dva názory: pr v5• - pripravi t' MZ 
čo najskôr. podľa možností do 3 dní ' dôraz
ným zameraním jeho programu na zaujatie 
občianskych po\lojov k aktuálnej politickej 
situácii a na morálnu oči;tu Zväzu. Druhý 
názor bol - U\kutočnit MZ tak. aby popri oŕ
-rávn-e nej kritike minulého obdobia či nnosti 
Zväzu mohol príst' ' poLitívnym návrhom 
programových princípov novej hudobnej or
ganizácie. Lásadne sa di~ta ncujúcich od sta
rých stanov a starej organi?ačncj št ruktúry 
ZSSKU. Kvôli poznaniu názorov čle nstva. 

ako východiska pre ~formulovanie týchto 
princípov. navrhol posu nút termín MZ pri
bližne na polovicu januára . 

O týchto dvoch koncepciách sa dňa 7. de
cembra hlasovalo (3-krát). V konečnej vý
mene n;ízorov "' dospelo väčšinou hlasov 
členov A V k roLhodnutiu po,tupovat' podľa 
druhého návrhu . 1. j. u~kutočn it' MZ ' rozší
reným programom a úča\iou. Za podstatné 
body rokovania povaiova l sprilvu o éannoMi 
Zväzu za uplynulé obdobie. nilvrh na rehabi
litáciu a návrh z<had budúcej hudobne1 orga
nizácie . 

Od 8. dece mbra pracoval pôvodne 20-č lc n

ný A V ' poLmenenom zloiení. J . Bcne\ sa 
pre nesúhla'> s prijatým po'>tupom vzdal pí
somne s'oj ho mandátu v AV . B. Režucha 

·a V. Boke~ odstúpili LO 7dravotných dôvo
dov. a ich mie\ta pri\li podfa v}\ledkov hla
sovania' jednotlivých plenárkach ďalq v po
radí - l. Bu ria\. J. Po\pí'.il a 1- . Kl inda . Po 
písomnom zdôvodne ní sa d alšcj práce v A V 
vzdali A. ll udec a L. Bric\ten~ký. Za týchto 
plenárka Tvorivej komi\ic L<Íbavnej hudby 
n{ahradníkov nc\lanoval a. 

V ďa l ~ích drioch "'A V ~ú~tredilna prípra
vu a vedente 4 di\ku,oých fór ako platformy 
na zí;kanie podnetov pre oh\ahovú prípra
vu MZ. Fóra~" u~kutočnili v drioch 14 .. 15 .. 
IIJ. a 20. decembra. Tématicky boli oriento
vané k prohlemat ike demok ratizácie verej 
ného a t.vii70vého života. k úvahým o budú
cej podobe Zvatu a otilzkam \poluprác..: na
~ej organizácie ' inými in~titúciami . V níuj 
me dte ttúk lad ncj~ieho poLnania n{azorov ~a 
pripravil a 21. decembra odo\lal člcn,t vu do
tamík . Pr ic beh dbku\ných fór i vyhodnote
nie vnllených dota111íko' ukáza li užitočnost 
týchto a l.dí AV. lebo popritom. že \a umož
ni la výmena rozmanit)·ch i protichodn ých ná
zorov. \pmnal "' Láujem túéa\tnených o no
vú podobu éinno\li blllhlccj hudobnej orga
nizácie na otvorenej a demokratickej úrovni 
~o zabezpečením úpl nej a v~c\11 an nej auto
nómie jednotl ivých proll'\ij ných ~pol kov 
a zdruzcní. 

12. decembra blahoželal AV novému mini~
trovi kultúry L. Chudíkovi k zvoleniu do funk
cie. Na podnet n;í~ho A V ~a jeho 4 členovia 
spolu ~o z:ístu pcami (falšich umeleckých 
zviizov \ lretli už 14. dcccmhra ~ novým mini
strom . Na Z<íklade tohto stretnut ia A V ~kon
cipoval a IH . decembra za\lal ministrovi ~(a 
bor konkré tnych n:ívrhov a požiadaviek za 
ohla~t' hudobnej kultú ry. 

Za nevyhn utné považoval A V vytvorit 
podmienky pre plnú re lnabi litáciu tých čle

nov. ktorí holi počas existencie Zviizu vylú
čen í. vy~krtnutí alebo iným 'PÔ\ohom po,ti 
hovaní z politických dôvodov. Vypracoval 
text vyhlásenia o rchahilit:ícii a navrhol zvolil 
na MZ rehabi l iwčnú komisiu. 

Na predvianočných ~tretnut iach ~tanovil 

A V presný tc rmfn MZ. jeho programovú 
štruktúru. Pbomne za~la l pozvanie bývalým 
členom Zviizu žijúcim v za h ra n ič í . kto rých 
adresy mal k dispozícii . 
Dňa 20. decembra sformu loval protestné 

vyhlásenie. odsudzujťace cynické ntbi lic pil
chnné na bezbrannom ľude Rumunska a odo
slal ho rumunského vcfvy>lancctvu. VP 
aCTK . 

V spolupráci s pr;ívnikom JUDr. Cičman
com spresňova l Návrh programovej koncep
cic novej hudobnej organizácie. ktorý pred
ložil k diskusii účastn íkom vče raj ších plen{a
rok jednotlivých ~ekcií. 

Clenovia A V sa zúčas t n ili dria 2. janmíra 
1. r. rokovania Fóra umelcov Sloven~ka. kde 
upozorn ili na aktivitu A V pri príprave MZ 
ZSS KU a nadväzované kontakty s min istrom 
kultúry. V ďa lších dňoch tohto roku sa členo
via A V ešte 2-kr;ít stret li s mi nbt rom kult(a
ry. Na jeho podne t vzni kol na pôde A V n:í
vrb spolupr:íce Zväzu ~ hudobnými i n~t itú
ciami a orgnizáciami v Rakú~ku a emcckej 
spolkovej republike. 

Clenovia A v vy~túpi l i verejne v c~ . roz
hlase a na dvoch bcsed:ích v Cs. tclcví7ii. Po
čas wojej činnosti boli v kontakte s A V par
tnerské ho Zvitzu českých skladutefov a kon
certných umelcov. Zišiel ~a~ jeho zástupcami 
pri rokovan[ o zrušení Fedcril lncho zväLu 
skl<.~datcfov a koncertných umelcov. 

O svojej či nnost i A V priebežne infonno· 
val čle nstvo. 

NÁVRH 

programovej koncepcie 

a zásad činnosti 

Slovenskej hudobnej únie 

l. Slovenská hudobná únia (cfalej len 
"Únia") je dobrovofnou, demokratickou, 
nezávislou, organizáciou, zdruiaqúcou 
autonómne spolky, regionálne a záuj
mov~ zdruienia hudobných skladatefov, 
Interpretov, muzikológov a pracomíkov 
v oblasti hudobnej kultúry. 

2. Poslaním Únie je slúiit' v~tranne roz
voju hudobnej kultúry na Slovensku, 
ochraňovať záaqmy svojich i!lenov a \')'
tváraf priestor pre slobodnú tvorh'Ú i!ln
nost'. Jednotlh·é spolky a združenia 
Únie spolupracaqú s Inými orpnlzácia
ml a ln~titúclaml, pôsobiacimi v rozlič
ných oblastiach hudobnej kultúry. 
Z i!.lenO\' spolkov môžu vznikať združe
nia. 

3. Spolky a zd ruienla Únie majú úplnú 
a liestrannú autonómiu pri ro7Jtodova
n( o s\·oj lch zámeroch, o svojej i!lnnostl 
a hospodáren(. Podrobnosti upranajú 
~tatúty jednotlhj ch spolkov a združení. 

4. Orgánmi Únie sú: 
a) Valné zhromaždenia spolkov a na 
podnet spolkov valné zhromaždenie 
Únie 

b) Rada Únie, ktorá sa vytvára tak, že 
jednotlivé spolky delegaqú do nej po· 
dvoch zástupcoch, združenia po jednom 
zástupcovi. Rada Únie vo vzťahu k jed
notlivým spolkom a združeniam nemá 
riadiacu, ale Iba konzultatnú a koordl
natnú funkciu. Členovia rady Únie za
stupaqú záaqmy spolkov a zdruienf Únie 
na,•onok, vo vzťahu k Iným organizá
ciám a ln~titúclám, prloom hlija aj spo
loc'!né záaqmy i!lenov Únie a tlensk$'ch 
spolko\' a združení. 

c) Zasadnutia rady \'edie určený pred
sedajúci, pričom v jednom funkčnom 
období sa v period ickom cykle postupne 
striedajú vo funkcii úradaqúceho pred
sedu i!lenovla rady. V rade sa rid la pro
blémy a úlohy na zákJade konsensu. 

d) Agendu Únie zabczpei!aqe admlni
stratíma zložka (sekretariát Únie na i!~ 
le s vedúcim; vedúci sekretariá tu sa zú
častní na rokovaniach rady. 

S. Jednotlivé spolky a združenia môžu na 
základe rozhodnutia svojho i!lenstva 
opustiť Úniu. 

6. Členovia spolkov a združeni Únie majú 
romaké práva; majú právo volif a byť 
volení, pričom funkčné obdobie rady 
Únie nemôže presiahnuť 2 roky. 

7. Do rady Únie môže b)1' zástupca spolkov 
a združení n ·olený najviac na dve fun
kčné obdobia. 

8. Činnosť jednotlhých spolkcn a ich &!le
nov sa riadi stanovami, ktoré schval'tqú 
valné zhromaždenia spolkov. 

9. Nehnutel'ný majetok z , äzu siO\·enských 
skladatel'ov a koncertných umelcov pre
chád7.a prám e na Úniu a bude spnn·ova
ný radou Únie na zákJade dohody jed
notlhj'·ch spolk~v. 

IO. Do zvolania valného zhromaždenia Únie 
sa ' ' 1\'0rí návrh modelu financovania 
jednntllvých spolkov a združení. Do t}ch 
čias budú prostriedky jednotlivých spol
ko'' rozdclované paritne. 

ll. Spoll.y a združenia Únie úzko spolupra
caqú s partnersk$mi organb.áeiami 
,, ČSK a SSR. Spolky a združenia Únie 
môžu nadvii7.ovať VZlijomné kontakty 
s partnermi v 1.ahranii!f. 

12. Člcnuvia dotcraj~ ieho ZSSKU sa stávajú 
i!lcnmi jednotlivých spolkov Únie, ak pí
somne ncpreja,ia \ ÔI'u do Únie nevstú· 
plť. 

13. Každý spolok a združenie m lí jedného 
člena, ktorý predkJadá Valnému zhro
maždeniu Únie kontrolnú správu. Sú
i!ast'ou !oprávy je ne7.ávislá právnická a n 
nani!ná expertíza. 

Priebeh ljazdu pozorne sledoval aj P1n ol ~i
mai. 

Slovenská 
muzikologická 
asociácia (SMA) 

l. Cie lt! a činnosť 

l. S\1A je Llcmokratiel.a. net:Í\1\I:.a . tá
utmovú. dohrovolna a otvorcna oaga-
111/ácaa lllUtilo.olúg.m. hudobných pu
hlil:Í\lllV a aktívn ~ ch 7;Íujctm·ov o mu-
111-ollígiu. 

2. Ctclom SMA je ro1vtjat' tvonvú muti
kolog.ick(a éi nno\1. l.tor;í '>a U\ilu jc 
o poznanie hudby a huuohn~ch kultu r 
vn v~ctkých ich mírodných. rcg.ion;íl
n~ch. 7anrov}·ch a mdiviuuillnych 
podoh;ích. uk o v manuh>\lt .tak' \ÚCI\· 

11< 1\li. 
3. S\ IA ľOL\ ÍJa \'.:.ctky obla\ti mtwkolo

g.n.:kCJ tvorby het roLLiiclu. het uprcd
"",tňovunia jednej \pel'ialll;il·ic na 
(t~ot druhej . Za tÝm účelom ;akladá 
.:.periitlne. autnrHí~1 nc odborne \kupi
n~ . \C I.cic. komi\ic" pod. 

4. S\ IA pripravuje mu7i l.ologické podu
j:atia. kon lcrcncic. 'Ytnptítia. 'cmin;í
rc a ďal~ic podu1atia. 

5. S IA vytva ra podmienky pre muLiko
logickll cdičnía tinno~ť vydávaním 
bulletinu . ča'>opi~u . mu.dkologickcj 
roťcnky a ncperiodických t..:matic
k~ch publik:íci í - v '>polupráci ~ ostat
mmi združeniami Sloven<,l.cj hudob
nq únie a ~ úaHími hudobnými inšt i
ttkiami. 

6 . SMA ,;a ta~adzujc La 'ú~tavn(a \ ta ro
stlivo\t o rodírcnic v..:decko-vý\kum
nq. poLnatkovej a dokumentačnej 
zal.ladnc muzikológie na ~ovcn~ku 
v iCStvujúcich t.'a ~t avoch i v novovwi
kajťacich organit:íci:ích. najrmi L hfa
da,ka deccntrali7:ícic muzikologickej 
či nno!> ti . 

7. SMA \polupracujc pri výchove muzi
kulógov. hudobných tcorctil.ov. kriti
k• •v a hudobných pedagógov na ~pc· 
ci.tlizovaných katcdr(ach na FFUK . 
VSM U. pcdagogicl.ých fa kult :tl'h 
a l.onLervatóriách. 

X. SMA ~a La~;adt.ujc najma La tam:dh.ané 
a potl:íča né ohla\ti mutikologickej 
paacc. ktoré 'úvi,ia ~ hudobnou hi,to
riograltou. ' upla tne ním organovej 
a drkcvnej hudby v ~ (ačasnom hudob
nom živote. Rovnakú \lanhtlivo\t ve
nule m g.anológii ;a hudobnému n{l
\laoj:ír,tvu. 

IJ. SMA kl;adie d6rat n;a obnovu normal
ncj. ' lobodnej. l.ri ticl.cj atmo~l éry pri 
pmudmvaní jednotlivých <lhla'l í hu
dobnej kultúry a na otvorcnťt výmenu 
n<ÍLOI'OV. 

10. MA 'polupracujc ' o~t a tnymi Jdru
žcnia mi Slovcn\kej hudobnej ún ie pri 
príprave ~poločných hudobnokultúr
nych podujat í. 

ll . SMA l.ladi.: dôraz na 'poluprácu 
~ éc~kou mu?ikohíg.iou. 

1::!. SMA rcprcLcntujc ~l•wcn\l.u mut iko
lóg.iu v Lah raničí a v medzin:írodných 
org.anizúci;ích. a te nto účel vytvára 
hila tc rúlnc a multi latcr<'alnc dohod}. 

ll . Organizačné 7á~ady 

l. SMA je ' r:ímca !'>lovcthkcj hud•lh
ncj (lllic autotHÍmtHlll nrg.an it:icanu. 
ktoril rozhoduje o wojej či nno\t t \a
mo~t a tnc. 'pravujc fi na nčné pm
' triedky Lhkané člen,kým i prí,pev
ka rn i. dot:íciama. inými podpornými 
fnndami a to wojcJ h•>,pod(tľ\kcj 
ť:inno\tt (napr. edičneJ. expertneJ 
a pod .). 

2. Clcnom SMA"' mó.le 'tal ka7d}. kto 
preja' í L:íujcm o mutikolog.icl.ú čin
nost a po7iada o ékn\lvo. 

3. SMA kladie don11 na n(azmovú tole
ranciu. hct(ahonno,( a doda i iavan ie 
morálneho kódexu v rncdtilud,l. ých 
vzt'ahol'h u wojich členov. 

4. V\ctci č le no\'ia SI\ IA majú rll\nal.é 
práva. môžu vol it a h) i volcní. 

5. SMA nedeleguje 2iadnu ti? \\njich 
pr;ívomod iným org;ínom U111c. :•lc· 
bo federálnym mg.ánom. 

11. !'>MA koordinuje \\oju aktivitu na 
tal.ladc dohrm ofného roLhodn uti:~ 
, in\ mi Ld i uícniami a l!l' ~poločcn
~l.c) koordinačnej rade Sloven~kcj 
hudobnej únie . 

7. ·a če le SMA je prcd,taverN vn. kto
, .,: je najmenej trojčle nné. Sú v r)om 
/:t\túpcnc v~ctky O\ohité korni~ic 

a t ložl.y SMA . 
X. () založenie O\OhatSch záujmových 

tdružcní a komi,ií mu,ia poziadat 
n.a jmcncj traja č le novia SMA a o jej 
triadcní roLhodujc ntlné t hro mú
dc nic SMA jednoduchou viič\mou 

hlil\0\ prítomn)ch členo' . 
lJ . l'rcd,tavcaNvo SMA je volené va l

ným t hromaždcním . Z.;íujmmé t dru
h:nia. kont i\ie. 'ckcic do prcd~tavcn
''va \\Oj ich t<Í\Iupcov dclcg.ujťa . 

IO. l' rcd,ta, cn\tvo SMA je volené na 
uhdohic najviac dvoch rokov. 

ll. l )o o r g.á nov prc,htavcnstva rc,p . or
g:a nov SMA mi>ie byt volený k;aždý 
l'len najviac ma dve funkčné obdobia . 

12. l't cd,tavcn\IVo SMA volí to wojlm 
\ l red u úradujúcich prcd,cdm ta~ .. 1hy 
'·' La jedno funkčné obdobie vy,tric
da li ako úradujúci prcd,cdnvia v pol
a nčnS•ch intervaloch jeho č le novia. 

13. l'rcd\tavcn\1\0 SMA prcdl.lad<í kú
dnroénc \prúvu valnému zhromažde
niu SMA o WOJCj či nn•>-ti " ho,po
d:í rcní. ktorú po\udi na ten úče l vo
lenil dvojčlenná l.o tn i\la z člc nll\ 

!-> MA . K ~práve " ' pripoja lldhornč 
expert ízy 1 hfadi~ka prúvncho a l a
nanéného . 

14. a vykonávanie wojcj čin no~t i SMA 
11iadujc výkonného tajomníka a po· 
11 cbnú admini\tratívnu zlo7ku. 

15. ·1 il:to Lásady n adobúd<.~jú platno't po 
'dn il lení mimoriadnym valným 
thromúdcním MA a pla ti a do bu
díaccho rimlncho \ a Iného zhromaž
denia ~MA . HŽ 



Vladimír Godár: I. Concerto 
gros so 
D.Partita 

Cappella Istropolitana (l) 
Slovenská filharmónia (ll) 
Andrew Parrott 
OPUS Stereo 9310 2090. Di
gital recording. 

Pbat' n:cc.:n7ic.: platni patrf vlastne.: k rut in
n)•m záležito~tiam . Recenzent viiť,itwu vy
statí ~ hc.lnc.: za užívanými lc.:x ikáln~ mi a ~yn

taktick) mi viiLhami . formotvornými po~tup
mi. Nic.:kcd) v~a k nastam: situácia. kedy to 
.. hd nl' Laužtvan~·· zlyh;íva. 

Kto jc.: Vladimir God;ír'! 

Bťinc.: Lau1ivan~ : mlad~ 'lnvc.:n~l..~ ~ kladatcf. 
tbpdnc.: ~a vyrovn;Í\ ajúci s prohknwmi sú 
ča~n~ho wcta vo svojl·j tvorbe : klto hudba 
je komunil..at ivna ... 

c.:zvyl..l~ : výrazn ;í o'obno~t' ~llwcn~kcj l..ul
tt'try {nic.:lcn v ní mc i mladej gl' ncnkic. nielen 
' dmci hudnhn~ho ume nia ). ~vojnu tvorbnu 
za~a hujc n'l?nc vrstvy <,oc i~ t y za hranice úzko 
~pccial izovaného o kruhu t.<íujc mnw o hu
dobné ume nie - a to nielen doma .. de ;tj v za
h raniči. 

S tym nczvyklým ,a pochopitc.:Tnc.: pojí cel;í 
~k;í la mízornv . charaktl·rizovatcfn ých o d 
nad;cn~ho prijímania až k to t<ílnc.: mu odmie
taniu . Jc.:dno je v~a k spoločn~ - J>•l~tddanic 
faho~tajnosti . ktorá v7nil..;í ptwcdLmc ako 
ohrann~· rcflc>.•prc.:d pric.:mc.:rnou produkciuu . 

Ale ak;\ vla~tne Gotl:í rova hudh.1 je'? Aký 
jc.: God,ír. ked d o ta keJ mier~ roLv tril pokoJ
nú hl adinu prtl'mcnľ? 

Jedni htnoria - God:ír je gc nialny. jeho 
hudb<t je knbna. heJ o nb tická . magne tic
ká ... : iní v nej ' idia n;Í\ rat k s ta r~ m hodno
t (I m , kto rý je Lárukou vzniku k\ality: iní. 
menej prajní j u po kladajú za cl..lckticl..ú . 
vtieravú. podkladajúcu sa d iv;íko,i. Možno 
každ~· z týchto n:ízoro, oh~ahujc kusok p rav
dy- God:\rova hudba m:\ v sebe.: silu magne
tizmu . ktorý jedn~•ch priťahuje. inych odpu
dzuje : vyka.wjc prihuznusti ~o 'pôsohom 
mvslcni a veľkÝch o sobnoMi ~úča'n~ho umc
niÍt - napr . A _- Schnittl..c ho (evide ntné v Pa r
tit e) . G. Kančclilw . A . Piirta (a nahi~tic tiež v 

o nccrtc gro,sc). ale aJ so slovcn~k)•m hu
dobnÝm folkló rom . či fo lklo rizmo m v tvo rbe 
kla~ikov :w. ~toročia . t iež~ hudbou impresio
nizmu. ro mantizmu a ~tar~fch . t}·lnv)·ch ob
d obi euró pskej proveniencie. V God árových 
~kladbách možno defi novať štrukturá lne 
prvky. kompozičné a technologick~ postupy. 
zahn,ujúce širok~· arzcnúl prostriedkov hud
by. autorom odr3žaných rozdielnych štýlovo
hbtorick}·ch etáp - na jednej strane tonálna 
harmó nia. na druhej bo hato štrukturované 
clustrc . IHI jednej strane mo norytmick)· po
hyb. jasná fal..túra . na druhej strane zložité 
polyrytmické a polymc trické št ruktúry. stra
tofonickl~ hlo kv ... ic náhodou sú tu analó 
gic.: s technologickými prostriedkami povoj
novej avan tgardy a ovej hudby a zároveň 
roma ntickej melod iky a harmó nie . Zd anl ivo 
nczlučitdnc a tu pojí v nov~· význam . kto rý 
ncv~ tv:\ ra pro~tricdok. či po~tup. a le oh jav
no~( my~l icnk y ... Je to ~chopno~t vyvodzovai 
z dan ých prcmí~ čosi nové. čo prc~ahujc 
č i a~tko' é predpo klady a vytvára nový 
aspekt. z ktoré ho a vychodi~kové predpo 
klady. či prvky javia len ako ča~t no\ ej súvb
losti . .. Zbvtočnc hfadámc o no ah~olútne no
vé\' obno,·c východiska alebo metódy. pre to 
že nevyhnutne potre bujeme mo\t. kto r)• na 
jednom konc1 ~tojf na pevno m pilieri pozna
ného č i tradovaného ." (Albrecht. Eseje 
o umeni. ~. HX)-10 1) 

Vieme teraz a ká je God árova h udba? 

A koh~ mimovoľne v~ vstal tu problé m. ktor~· 
Godár pozoruhodným ~pô~ohom prcdm.trcl 
v úvodnom te>. te k pint ni . Ziad a sa mi odcito
v;n aspoľt jl·ho časť : .. Pík mc o funkciách . 
opi~uj cme \ ~zor skladieb . Podohne hovorí
mc aJ o fuďoch . ajprv na čo su . poto m akí 
sú: nepýtame .,a v~ak . (·o ~ú. My~límc si. že 
vieme. na čo čl o\ ck je . no ne pýtame sa . čo 
vlastne je . Stačí nám odpoveď. ~c človek je 
v~·sledkom evolúctc? Pri hudbe tiä o pbujc
mc preje~ vy a funkcie. nepýtame ~a . čo hudba 
je. Prečo ~a v~a k Gogor dc~il obrazu sveta 
hc z hudhy. ak aj hudha je len produktom 
fud~kého v~·voja? Prečo '>a nám pri prcdsta\ c 
lud~kcj veľko~ti popri Michclangclovi. Sha
kc~pcarovi . Ein~tc inovi. ŕi Ka ntovi vyhavf aj 
meno Bach:~ či Mozart a? Možno sa treba pý
tat nao pak: to je člm ck . čo je hudba. a až 
potom . na čo je a a k:\ je . Umeni.: je iste funk
cil•u člo,·c l.. a. no vyswrlímc človeka počtom 

funkcii? C hý ha nám h) JX1l~za a zo~táva go
gnľov~k~· ~tracll. .. 

HŽ 
· P~tajmc 'a teda čo je hudba - parafrázujúc 

b<i,nil..a - dotyk mcdzt nebom a zemou: pa ra-

fnízujt'tc fi lozofa - zviditcfnenic v)·znamov 
to hto sve ta 'umeleckými prostriedkami. Chce 
tým byi God:í rova hudba? (Zrej ml' nic je ná
hod o u. že s •'o u ~úvisí aj tematika a spôsob 
vyjadrenia jedné ho z diel výt va rn íka P . Kľú
čika . ktorého vý c k tvori design obalu pla t
ne .) No:hfadajmc odpoveď mimo hudby. mi 
mo jej znejúcej podoby. ktorej účinnosť zävi
si od miery vkladu interpreta - na tých mal 
G od (l r viič~inou ~iastie . Jl: to míhoda . že uve
dené diela nahral mcdzin(lrodnc uzm\vaný 
anglick)• dirigent Andrew Parrott . pričom 
dve ~kladby z doterajšej tvorb y pr.:mié roval 
u mb do ma a jednu z nich uviedol aj v za hra
nič!'? 

G tlthínwa hudba prcd~tavujc o nl:n dotyk 
a jeho intenzita bude 7;\visict' od ~amntného 
tvorcu . ale aj p ríjemcov jeho umenia. Ex ni
hilo nihil fit. Vedici dať zmysel vznikaniu (tu 
ume leckého diela) znamená nast úpiť cestu 
od dot yku k ~pl ynutiu so zákonmi prírody ... 

ZLIZANA MARTI:-.IÁKOVÁ 

Paul Hindemith: Sonatas for 
Viola (Piano and Viola alone 
Kim Kashkashianová, viola; 
Robert Levin, Piano 
ECM NEW Series 1330.32; 
LP: 833 309-1 (3LP); CD: 833 
309-2 (2CD) 

Edičn) čin nahnívky H indcmithovcj tvo r
by pre >ólovú violu . ako i pre violu s klaví
ro m si zasluhuje pn70rnnst' nielen pre vysokt'1 
intcrprc.:tačmi kvnlitu. <tlc aj p re 1<1. že sprf
~ tupt)ujc neskôr uverej nené alebo doteraz 
iha v rukopi~oc h zachované autorove ~klad
by. Paul H ind.:mith . je. ako vieme. jeden 
z naj\ ýznamncj~ich reprezentantov idey no
vej vecno,ti. znamenajúcej návrat hudby 
lnovoromantio:l..ých postov ~u hjckt ívncho sc
ha7obrnovania k o bjekt ivizujúcim pohfadom 
na diclo -ohjekt. ktorý ~ice rcprezo:ntuj e ide
ový wet ~ l..ladatcfa. ned otýka sa v~ak priamo 
jeho subjektu. Hind cmith hol najmlad~f 
v porovnan i s ostatn ými tromi základnými 
prieko pníkmi hudo bnej moderny. Scho nbcr
ga. Stravinskl!ho a Bartó ka . Ako každý zo 
~l..ladateľov tejto generácie prechád zal i Hin
dcmuh rozhodujúcimi metamo rfózami: od 
romnnticko-ncoromant ických pozícií cez do
tyky s imprc~ionizmom až po formuláciu 
vl a~tného nalie hania . Na jeho mladistvé pre
j ~tvy mtdväzujú azda najodvážncjšlc úto ky na 
v~ctky bariéry konvencie . Nastáva obd obie 
ak~hosi Stunn und Dra ngu. v kto rom a vy
hýh<t konvenciá m. h fadajúc nov~ . možno 
i drsn~ v)•razové prostriedky v snahe e limino
val každý re mancntný ~cntimcntalizmus . 
Okolo opu~u 50 jeho ~ lávnym Maliarom 
M athisom nastáva obdobie vyrovnanej syn
tézy neskorej periódy. 

Ako mno hí skladatclin aj Hindcmith ~a 
prezentova l i ako interpret. predovšetkým 
ako virtuóz hry na vio le . V nemalej mie re 
vďač! viola za zvý~cnú popularitu práve Hin
d cmithovi. kto rý oduševňova l svoje obeccn
~tvo vlastnou virtuozito u ako sólista i a:ko ko
morný hráč sve tochýrneho Amarovho kvar
tc.: ta . Virtuózna hra Paula Hindc mitha mala 
ešte ďa l~i u významnú črtu : interpre t ačnú ak
tivitu dal do služieb vla tncj ako i vôbec mo
dernej tvorby. Po pular izoval tak mo dernú 
hudbu a získal aj touto cc~tou slávu . ura hču
júcu nj jeho ~kladatcľ~kú d ráhu. 

Hindcmith bol p ro filovaným ko morným 
hráčom i sk ladateľom ko mo rných diel tak
mer každ ého druhu a každého zoskupenia . 
Tvorbu pre violu však poznači la i o ko lnosi. 
te bo la vlastne písaná p re neho samého (je aj 
au torom troch ko ncerto v pre violu a o rches
ter) . Tak vmiklo velké množstvo diel veno 
vaných viole . z kto rých niektoré pat ria do 
s táleho repertoáru violistov . Je to p redovšet
kým raná Sonáta o p . ll č . 4. a ko i d ve sólové 
So náty o p . 17 č. 5 a hlavne op . 25 č . l. kto rú 
venoval Ladislavovi Ccrné mu ; jedna jej časi 
nesie pokyn Ra cndcs Zcitmass. wild . Ton
schô nhc it cbensachc a astro no mické met
ronomické údaje ll~ = 620. Tento nadpis 
kolportovala ce lá rnuzi ko logická literatúra 
ako jeden z najpríznačncjších do kladov cx
prcsio ni ticky ladenej hudby. pričom za naj
absurdnej~ ! sa pokladal metro no mický údaj . 
V skutočnosti však tá absurdnosť ani ni c je 
ta ká extrémna. lebo pre stále sa wiedajúce 
taktové členenie nic je možné určit' tempovú 
jednotku súhrnnej šími hodno tami. a le bolo 
potrťbné ho o ric ntovai na najmcn~icho spo
ločného menovateľa. čim hola práve štvrtina 
(pre celú notu by vyšiel údaj oveľa triezvejší 
a to čís lo ISS) . O p roti prvým so nätam. kto ré 
sa po hybujú e~tc v pcrif~riách ncoro mantiz
mu a impresionizmu. patri tá to sonáta už d o 
štýlm ej periódy volncj tonálnosti . Sonáta 
z ro ku 1939 rep rezentuje skladateľa už na ro
vine vyrovnane j aclosti. v o bdobi. ktoré sám 
poklad al pre 'cha za najzáväzncj šic. No 

o krem týchto diel obsahuje album troch plat
n f d tc dve ncznäme sólo vé skladby- op . 31 
č. 4 z ro ku 1924 a ďalšiu Sonf.tu z rok u 1937 
(bez opusu). a ko i ďalšiu nczn3mu Sonátu 
pre violu a klavír. op. 2S č. ~ z roku 1922. 
Ako som už spomínal. úplnosť nic je jedi
no u prednosťou tejto nahrávky. Rozhodujú
cimi faktormi jej ho dno ty je kva lita hry 
a súhry. Kim Kashkashianovú poznáme 
azda z nahdvky Ko nccrtantncj symfó nie W. 
A . Mozarta s Gidono m Kremerom pod ume
leckým ved ením Nikolausa Harno ncourta. 
i z nahrávk y Ro manci pre violu a klavír (G ia
zunov. Liszt. Kodály. Brittcn a i.) . v naozaj 
skvo~tncj interpretácii . Hindcmithovc diela 
sú náročné z hľadiska technických požiada
viek inštrumcnt;ílncj hry a súhry (v duových 
somítach ) a z;íroveti ~ladt'1 značné požiadav
ky aj na difcrcncO\tanic odlišných štýlov v 
rámci Hindcmithovho die la. Pla t í to tak na 
violistu ako i na komo rné ho partno: ra pianis
tu . ktorým je Robert Lcvin . Dá sa povedať. 
že po zohľadnen ! všetkých paramo: trov úro
vcti nahrávok prcdči v~etko to. čo doteraz 
poznáme z dom;íccj a svetovej inte rpretácie . 
V prvom rade b y som vyzdvihol vystihnutie 
ducha skladieb ako i súhru bazírujúcu na po
znaní sk ladieb zo ' trany oboch partnerov. ús
tiacu v d ôsledne.: prcpracovancj jc·dno te in
te rpretačného výstupu . 

JÁN ALBRECHT 

Pútavá 
kniha 

Predo mnou leží k r:\~na . vcflni taujimavá 
kniha zmímcho pofskéhomuziko ló)!a Stefana 
Jaroch\ského Debussy - impr('sionizmus 
a symbolizmus v preklade Vladimíra Godára 
(vyd. O PUS Bratislava 1989) . Hneď na za
čiatku treba povedať. že Jarocit\sk.:ho ; túdia 
je sk utočn)•m prínosom do rozsiahleJ ~vet o
vej dcbussyovskej literatúry. predovšetkým 
svojimi polcmickými a dokazovými hodnota
mi . po hybujúcimi sa v okruhu po larizácie 
pojmov impresio nizmus - symbolizmus. V 
týdllo fi lozoficko-este tických a rgumentá
ciách . opicrajúcich sa predovšetkým o po hyb 
dobovej francúz~kcj poézie a kritik y. spočíva 
iažisko práce . Jarocit\ského analýza Debus
syho tvorhy z týchto aspektov i akcen tovanie 
symbo listickej orientácie skl adatcfa je suges
tívne a svojim spôsobo m i prc~v~dčivé . hoci 
~a prevažne po hybuje v rovine Debussyho 
vokálneho a vokál ne-inštrumentálneho hu
do bné ho myslenia. kde je kontakt ~ poéziou 
a č i a~točnc i výtvarným umením genetický 
a ú plne samozrej mý. Debussyho k lavírna. 
komorná a najmä o rchestrálna hudba má 
však - myslím si to - e~tc iné podoby. ktoré 
ju na jednej strane špecifikujú k o brazu sym
bolu . a le na strane dru hej sa tu vynárajú 
vziahy a . úvislosti ~mcrujúce k iným po lari
tám. alebo ich aspo ií naznačujú . 

o~obnc a síce tiež prikláňam k Jarocióského 
koncepcii symbo lizmu . ktorá je nová a od
vážna v súvislo sti Debussyho ojedinelým . 
revolučným zásahom do vývoja niele n fran
cúz~kcj. ale potom aj celosvetovej hudby: 
mechanický transfer .. impresio nizmu" z vý
tvarného umenia do hudby je vo väčšine p rí
padov neúnosný. čast o zatemríuj c zmysel 
hudby a zoslabuje jej autochtónnosť. Som si 
však vedo mý a j toho. že .. Dchussyho impre
sionizmus" sa už dávno stal ako pojem stereo
typo m - ako tofko iných v dejinách ume nia 
vôbec -. ktorý má že lezný život. trvácu po
dobu a zostane. tuším už navždy vo všetkých 
lexikó no ch a príručkách d ej ín hudby. aj keď 
vieme. že spojenie týchto dvoch slov je prob
lematické . 

Za~vä tc ný doslov Je rzyho Stankiewicza vyni
kajúcim spôsobom hodnoti túto knihu ako 
skutočné .. opus magnum " J aroció~kého ve
deckej a publicist ickej tvorby: tá to tvorba 
svojím veľkým rozsaho m a naj mä významo m 
pre poľskú povojnovú muzikológiu i pre 
vzn ikanie Novej poľskej hudby (vplyv na Lu
toslawského!) tvorí nejednu zaujímavú para
lel u s veľkou postavou Adorna a jeho zásad
né ho vplyvu na nemeckú filozofiu. muziko ló
giu i celkove hudbu 20. s toročia. Odporúčam 
či tateľovi prečít ať si najprv Stankiewiczov 
doslov. kto rý nás modelovým spôsobo m zo
znamuje nielen s Jaroció kého osobnosťou 
a jeho životným Jielo m. a le predovše tkým 
ná m podúva succus. podsta tu a hlavné my~
licnky jeho nov<ito rskcj kn ihy o Dcbussym. 

Podla môjho n(lzoru skutočným . trochu asy
metrickým centro m präce S. Jarocióského . 
ktorý svojou vedecko u kva lito u a myšlienko
vou h fbko u ctí modernú muzikológiu a este ti
ku . sít prvé dve tre tiny práce ( l mpre~ioni zmu~ 
vma lia r~tvc 19. ~ toročin a jeho úlo ha v súčas

nej kultúre . Významy pripi~ované pojmu im
presionizmu~ v muzikngrafii . Symbo l v ume
ní - Poku~ o definíciu . U,·ahy o gl·nézc. Ex
prcsia a symbo l v hudbe.: . Dchus~~ a ~ymho
lizmu~ - Atmosfé ra doby. Wa!!ncrizmus 

a francúzska hudba ml sklo nku 19 . ~toročia. 
Debussyho prostredie . Do:bussyho este tické 
názory- až po Debussyho hudbu). Niek toré 
z týchto kapito l hy . om nazval akousi pano
rámou faktografie - podrobno u. p recíznou . 
prezrádzaj úcou auto rovu hlbokú 7nalosi cc
lej franct'tzskcj kultú ry fin de sicdc . Ncza
sviitc ného čitateľa mo žno bude aj t rochu 
unavovať t<ito z;íplava info rm:\cii. l..to ré prc
chädzajú miestami azda tro~ku ncorganicky 
z jednej kapitol y d o druhl:j. miestami aj 
s prvkami opakovania. no ~ú svojim spô~o
hom podstatné pre pochopenie zloiit ej osob
nosti Debussyho . Za najo:c n ncj~i u . skutočne 

o bjavn ú tu po važujem kapitolu Symbo l 
v umeni. kto rá pôsobí ~uge~tívnc svojim vor
ným. zasviitcným výkladom ~) mhnlu a sym
bolizácic z pozície filozofie. cstc til.. y. poézie 
(Malla rmé) a umeleckej kritiky - teda z ob
lastí. kde prebiehal pôvodný zápa~ o nové 
ume nie a kde ležala in~piračná z;í l..ladtia pre 
Debussyho rcvohk iu v hudbe . 

ick toré miesta či výrok y 7 po~lcdných kapi
to l Jarocióské ho knihy (Dcbussyhn hudba. 
Dialó g s tradício u . ... Zvu kové nov:í torstvo. 
Symbo lické prvky. Dchu~syho pmtavc nic 
v hudbe 20. ~ toročia) 7o~t;ívajú otvorené 
k diskusi i. Jarocití, ki v st'tladc ~o tákladnou 
ideou a zmysl0 m wojcj práce sa pncho pitcl'
nc st't ~treďujc predovše tk ým na vol..a lnu hud
bu De bu syho (pic~ňové cykly. Pcllca\ a 1é
lisanda) a v tej to sústredenosti volí textovú 
techniku mikroanalýz č i sl..ôr char:tktc ri<, tíL 
v kto rých má rc la t i vn u pre' a hu poe t tel.. á pred 
loha. aj krajšie na Jaroció kého texte je n.:
ustále vyhýbanie sa po pbno,ti. o l"ahovosti. 
nesmie rne duch;tplná ko nfro nt ;íd .t ~ dobo
vou kritiko u . osobnost'nmi a ~vetom poézie. 
čo vrcholí pri charakto:rbt ike Dcbuss} ho 
opery. 

Inštrumentá lna tvorba 'klada te fa jť ko ncen
trovanú už le n v kapitole Zvukové novátOI 
stvo a č iastočne.: aj v Symbo lických prvk0ch . 
Z dôsledne hudobnoteore tickcj pozície tc.:xt 
tých to kapitol jr viac-menej náznakový. d o
týka sa známych. revolučných De bussyho 
skladohných reálií (polygé nnost'. polychro
nickost' . sono rb tika . rytmicko-agogické no
váto rstvo atď.) vofnc. fragmcntárnc . s nob
lesným nadhfad om . sko ro escji, ticky . hc7 
zrctcfncj snahy po prí~ncj mc tod icko~ti. 

resp. prfpadnc.:j kompletno sti. Vo ~vojom od
súde ní wagncrovskcj programovosti či 
straussovského programového naturalizmu 
v intenciách dcbu~~yovsk cj c tetiky Jarocití -
ki mozno trochu prccxponovalu Debu~syho 

opačný postoj. akúsi antiprogrammo i (na 
tr. 200-209. Symbol ick~ p rvky). pričom ani 

v tejto problematike nic je celkom dôsledn)•. 
o čom wcdči a v knihe úseky ve nované pro
gramovosti a symbo lizmu : ak b) ~mc ich 
komparova li. n:ijdcmc v nich aj zreteľne od 
li ~né odtiene. Napriek veľkej t'tctc k auto rovi 
a jeho e rudícii nemMcm sa zmie riť ' nie koľ
kými výro kmi . napr . .. Prírod a hrá v jeho 
(t . j. Dcbu syho) die lach podriadenú úlo hu . 
je le n zámienkou . osnovou. na ktorú nanáša 
svoj sen" (!) - Aj Jarocióské ho t'tsudky 
a predstavy sú niekedy Lnačnc subje ktívne . 
podliehajú silnej re la tivite cstctickeho zážit
ku a predstavivosti . Napríklad pocity a pred
stavy. ktoré vo mne vyvoláva Dchus~yho 

More . sú ah o lt'ltnc pozitívne : je to mo re tep
lé. hravé. plné bájí a myto logických postáv. 
mo re pod blankytnou o bloho u a žiariacim 
slnko m - aj vic to r. kto rý ho rozhúri. je viac 
božstvom . než živlom . S prekvapením ~a u 
Jarocinského dočí t am. že v záverečnej časti 
Mo ra (Dialóg vetra s mo ro m) .. nc pria tefský 
hlas uragánu ako by priná~a l predpoveď smrti 
a skazy" . V ďagom úseku v ak auto r pod
sta tne zmie ri'lujc túto charaktcristil..u diela . 
V uvedených kapito lách míjdeme aj z h ľadb
ka hudobnej teórie a jej tcnn ino lógie nic.ko l
ko nepresnost í i disku tabi lných výro l..ov. na
príklad ... vpád ~c kúncl . ktoré sú vl a~ t nc ne
gáciou harmónie" ('?) (azda funkčnej harmó 
nie. a to nic negáciou . ale zo~labcnim !). 

Alebo: .. . .. (Dcbu~sy) skoncoval~ te rciovou 
výstavbou a kordov ('?). ~ aprió rn> m uspora
dúvaním materiálu ... ... atď . Ci~to teore tické. 
štrukturálne zátcmic pravdepodobne nic je 
najsilnej; o u strá nkou vcfkého pof,kého mu
zi kológa. ktorý tento moment kPmpe nzu jc 
filozoficko-este ticko u a hcuri~t icknu ~uvc rc
nitou . J arociósk~ho kniha je príkladom anti 
pozitivistickcj literatúry. '-O v~ctk ~·mi atribút
mi. ktoré tak úto moderná litc ratt'tra oh~ahujc.: 
(polcmickost'. c~cjizmu~. nic kcd ' prík lon 
k hclc tri~tickému traktovaniu problc matil.. y) . 

Trochu mrzí. že auto r obi~ i c.: l ohla~( ko n
ta ktov Debus,yho ~ ru~kou hudb<lll . naj mii 
s Musorgského dielom ( Bori~ ( ondu nm) . 
ktoré sa stalo j cdn~·m 7 i n~pi račnyd1 tdrojo' 
skladateľa. Takisto tu n ic je vc novan ;í p07or· 
nosi Dcbu~~yho počiatočn~mu pot it Í\ nc.: mu 
vzťahu k Wagncrovi (Pa t,ifal. Tn,t:tn). čim 
jeho nc~kor~ia ncg;ícia Wag nera /<l'• t<íva v~
kladačsk y trochu o<.amo ten;í. 

dmi dohr~· prc.:klad Vladim 11 .1 Goddra 
umocň uj e kvality l..nih~ . 



NY Z.JAZD ZSSKU 
Programové vyhlásenie Združenia 
pre súčasnú hudbu 

Združenie pre súča~nt• hudbu vzniklo ako 
nezávislá inicia tíva na ochranu súča~ncj ~lo
vcnskcj hudby. jej (,írcnic a prc~admvanie 
do šir<ieho ~poločen~kého povedomia. 

no~ ti il hodnôt ~ loven~kcj hudby. í~i ~ ním do 
novej vercj no~t i a do mcc..lzinitrodnl· i ktm
frontácic. kde ~a dne' \Úča~n;í hudba pre<,a
dzuje a získala ~i priazcJ) ~i roké ho okruh u 
kultť1 rnych ľudí. Vo vy~pelých l,.rajin;ích je 
súča~ná hudba dotovan:í ~ t á tom i ' ponm rmi 
a patrí k hlavným prostriedkom prenikania 
mi rodných kult úr . ale aj pokrokových ume
leckých a ~poločen,kých my~lie nok a po~to

jov vôbec. 

Z:írovc•) chce európ<,ky a dne\ u7 aj wetov)• 
~ tíčasný hudobný konccxt pn.:n;í(,a( l,. n:ím. 
kde úplne vymizol nie len /. ko ncertného i i vo
ta. a le i L ča~opi~ov a z ve rejnej hudobnej 
~pi~by. takže ~a stra tili kritéri;í hodnôt a od
umrel po~luch:íč~ k y z;íujem. Clc novia ?dru
lenia \Ú prewcdécní. te ~t•ča \n á hudba je 
pre mnohých ľudí hodnoto u. ktor;í irn hola 
umelo odJ)atá a ktor(• treba vr;í tii národu. lc
ho z neho a z dom;kkh kore1iov v;i~ la. 

Združenie pre \Úča~nú hudbu vychúdza 
z fak tu . že postavenie ~ lovemkej hudby vo 
sve te v ~tlča~no\ti nczodpovcd{t kva li túm. · 
ktoré vďaka tvorivým o~obnosti am sloven~kit 
hudba mú. Nomcnklat(Jrnc kúdrc takmer na 
všetkých úrovniach riadenia \ lovenskej hu
dobnej kultúry. v jej in~titúci:ích . poradných 
orgúnoch. radách a reda kčných rad;ích nado
budli mo nopolné postave nie pri rozhodovaní 
o bytí a nebytí súčasnej 'loven~kej hudobnej 
tvorby. Preto ~a nemohl i rea linJVai ~pont ;í n
ne inicia tívne sm1hy zdola a nemohlo sa vy
tvorit' prirod7cné ~úpc ren ic a prc\adL<Wanie 
súčasnej slovenskej hudby. V c..lanej ~itudei i 
stratila vplyv nczávblá. ncmanipulovaná 
a ncpo~luhuj úca kritika. ktorej nosite lia 
zväčša postupne rezignovali a pre~ta l i o tvor-

. bc písať. Zdru7enie pre !\ÚČa <,nÚ hudbu m;í tieto chcie: 
Predložené dokumenty boli v centre pozornosti ,·§et kých účastníkm• 7Jazdu • 

Snahou združenia je dôkladná ana lýza dote
rajšieho vývoja a oživenie záujmu o túto ne
právom potl áčan(! sfé ru ~ loven\ kcj kultúry. 
Združenie pre sllča\nú hudbu chce v ' IXllu
práci s tými inšti ttlciami a ľuďmi. ktorí ~llča~
nú hudbu a slovo o nej neLná~ilňovali . vytvo
riť opä ť pric\ tor pre norm;í lny rozvoj osob-

Bohu§ Hanák v spoločnosti dr. Gustáva Pappa. 

Mim9riadny zjazd Zväzu sloven
ských skladateľov a koncertných 
umelcov, konaný dňa IO. januára 
1990 v Bratislave sa uznáša: 

1. Zrušiť doterajšie stanovy 
ZSSKU, schválené v roku 1982 

2. Ustanoviť Slovenskú hudobnú 
úniu ako dobrovoľnú, demok
ratickú, nezávislú organizáciu, 
združujúcu autonómne spolky, 
regionálne a záujmové združe
nia hudobných skladateľov, 
koncertných umelcov a muzi
kológov a pracovníkov v oblasti 
hudobnej kultúry a schváliť zá
sady jej činnosti do konania 
valného zhromaždenia Únie; 
na základe tohto uznesenia za
niká doterajší model ZSSKU. 

3. V plnom rozsahu rehabilitovať 
všetkých členov Zväzu, ktorí bo
li v minulosti z politických dô
vodov diskriminovaní a poško
dení; za tým účelom zriadiť re
habilitačnú komisiu v zložení 
Vladimír Godár, Rudolf Vanek, 
Igor Vajda a poveriť ju podrob
ným prešetrením a spracova
ním všetkých prípadov diskri
minácie a poškodenia členov 

Zväžu, preskúmať ich tvorbu, 
ako aj občianske postoje a pre
dložiť v tomto smere valnému 

l) Združoval zitujcmcov o \Úéa~JJÚ ~\ etovú 
i dom;ícu hudbu. Clcnom združenia ' a môlc 
\ ta i každý. kto dckl ;uujc úprimný 1<iuje m 
o vytvitranie normálneho fungovania <,Úča,

nc j hud by v ~poločno~ti a ktorého vyhlá~e nic 
nic je v rozpore ' jeho dotcra j<ími ~ lovam i 
a činmi . 

2) Vr;ít it 'úča~nej \ lovcn, i,.cj hudbe morJi ny 
a umelec!,.) kredi t. ktorý bol rôtn} mi forma
mi dcvahovaný. 

.\) ll ;íjit ,(Jča,nú ~loven~k tt hudbu i jej tvor
wv. public i~to\' a interpre tov. Zabnu)ovai 
\ ulgarÍI<teJ:ím. per; el,. (•cit a podhodnocova
niu t\ ori\)•ch ' ubjcktov ,(Jča~ncj hudby. Sta
novoval .1 zdô\ odJÍil\'at k111.:ri;í JCI odmc•io
\ ani a a pt cdl,. ladai ich in\tit(tci:ínl. 

-1 ) Od\traJiovat CXJ,tujt•ce lorm} nú\ ilia voči 
'uča~nc j ' lovCJl';kcj hud be. umelo podneco
vanú rivalllu t lotick hudobnej obce. tvorco\ . 
mu7il,.olugov a intc1prctov. ktor:í je L<ílc2i
to\ tou jednotl ivcov. a le nic prirodlcncj ~po
lupa tričn<~\ti tV<Hi\ )rch ľud í. V'etk} formy 
n;í,ilia / \ .: rej1iovai. 

.'i) Šírit '' •ča<,nt• hudbu v koncertnom i ivotc. 

li) Vytv;írat a pe,tovat rollle formy oho;na
movania vcrejno~ti ~o \Ú Č<t~m1u wctovou 

·a dom:íc<~u hudbou. 

7) Vytvarai o nej povedomie kva lifiko\ an\•-
1111 odhm n)•mt a kritick}•mi tex t.uni . 

H) ln icim ai a vytv<'tra i pric,tor pre mcdLin <í
rodnú l,.on lro nt ilciu , (tča,ncj ~ lovcn~kej hud
by. 

Cielom /.druženia je teda vytv:írat p1 ie,tor 
pre norm:ílnc fungovanie \ tlča\ncj wctovcj 
a dom:kej hudby al,.o ~ LJČa\ti duchovného 
a inteldtu:ílneho ro;voja ' lovcn\ kcj ve rej-

Uznesenie 

zhromaždeniu Únie potrebné 
návrhy. 

4. Uložiť rade Únie resp. jej jed
notlivým spolkom, aby prijali 
za členov aj slovenských hu
dobných skladateľov a koncer
tnj·ch umelcov žijúcich v zahra
ničí, za predpokladu, že preja
via o členstvo v Únii záujem. 

S. Vziať na vedomie ustanovenie 
~rofesijných spolkov, tvoriacich 
Úniu (skladatelia, koncertní 
umelci, muzikológovia) ako aj 
vznik Združenia pre súčasnú 
hudbu. 

6. Vziať na vedomie, že jednotlivé 
spolky delegovali do rady Únie 
svojich zástupcov, a to: 

a) za spolok hudobných 'skla
dateľov Vladimír Godár 
a Vladimír Bokes 

b) za spolok koncertných umel
cov Marián Lapšanský a Jo
zef Podhoranský 

c) za spolok muzikológov (Sio-

venská muzikologická aso
ciácia) Oskár Elschek a Ľu
bomír Chalupka. 

7. Vziať na vedomie, že jednotlivé 
spolky a združenia delegujú do 
kontrolného orgánu Únie po 
jednom zástupcm•i. 

8. Poveriť radu Únie vypracova
ním financovania jednotlivých 
spolkov a združení ako aj vy
pracovaním hlavných zásad ich 
vzájomnej spolupráce v rámci 
Únie . 

9. Uložiť jednotlhým. spolkom 
a združeniam, aby pripravili do 
konania valného zhromažde
nia Únie svoje stanovy, organi
začné poriadky a rámcové pro
gramové koncepcie. 

IO. Uložiť rade Únie, aby na zákla
de požiadaviek jednotlivých 
spolkov vynrorila administratív
nu zložku pre potreby Únie, 
spolkov a združení s tým, že 
funkcia vedúceho administra-

1:oto: Pavel Neubauer 

noqi i , clej na<.ej 'poločno,ti . Zdru/ cnic 
chce po,obi t na púde novokon~tituovanej 
Sloven, l,. e j hudobnej únie a l,.o ~amo~tatn;í 
jednotk.t a je otvorenou in iciatívou. 
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tívnej zložky sa obsadí na zá
klade konkurzu. 

ll. a) vysloviť sa za zrušenie Zväzu 
československých skladateľov 
a koncertných umelcov, 

b) navrhnúť v spolupráci s čes-
kým partnerským orgánom rie
šenie otázky zrušenia ZČSSKU 
a vykonať v tejto súvislosti opa
trenia na majetkové zabezpeče
nie, 

c) splnomocniť radu Únie, aby 
určila členov, ktorí sa zúčastnia 
na rokovaniach s českými par
tnermi o ďalšom postupe v súvis-- · 
losti so zrušením ZČSSKU. 

d) splnomocniť radu Únie, aby 
spoločne s českým partnerským 
orgánom vynrorila koordinačný 
orgán v paritnom zastúpení, 
ktorý bude riešiť veci spoločné
ho záujmu (napr. styky so za
hraničím a i.), 

e) uložiť rade Únie, aby pripra
vila správu na valné zhromaž-
denie Únie o priebehu a výs-
ledkoch rokovaní s českými 
partnermi o zrušení ZČSSKU, 
o opatreniach na zabezpečenie 
majetku a o vytl'orení koordi-
načného orgánu. HŽ l 



e V dioch 6.-10. novembra 1989 zasadala 
v Prahe medzinárodná porota rozhlasovej 
súfale mladých hudobnfkov CONCERTI
NO PRAGA 1989, ktorá pod vedenfm pred
sedu prof. Frantlika ~lea posudzovala 
74 nahrávok (23 flautistov, 25 klarinetistov, 
81tobojlstov, 6 homlstov, 12 trúbkarov) z Au
strále, Belalcka, Brazille, tSSR, tfny, Fin
ska, Juhoslávie, Kuby, Maďarska, Holand
ska, NDR, NSR, Rakúska, Rumunska 
a ZSSR. Pné miesta v jednotll~ch nástro
joch obsadili ŽOfia Vokálková, CSSR (flau
ta), Jnaenij Petrov, ZSSR (klarinet) Zby
nfk Mtlller (hoboj), Radek Haborák, tSSR 
(horna), Tamás Pótl, MR (trúbka). Cenu 
Heleny Karáskovej absolútnemu vfťazovi sú
Caie zfskal Radek Haborák, tssR. 

e teskoslovenský rozhlas v Prahe vyhlasu
je pre rok 1990 25. rolnfk medzinárodnej 
rozhlasovej sútaže mladých hudobnfkov 
CONCERTINO PRAGA pre komorné súbo
ry (duo, trio, kvarteto, kvinteto) v fubo,·or
nom nástrojovom obsad~nf. Na súfail sa 
m6iu zúčastniť mladi lnitrumentalistl na
rodení 1. októbra 1974 a vyiile. Jeden z čle
nov súboru môie byt' narodený l . októbra 
1972 a nesk6r. Uzávierka prihláiokje JO. ap
rRa 1990. BIWie Informácie a podmienky 
sútale na poiladanle zasiela Concertino 
Prap, t s. rozhlas, Vinohradská 12, UO 99 
Praha2. 

e UtiTUSKÝ SPEVOKOL HRON pri 
Okresnom osvetovom stredisku v Banskej 
Bystrici oslávil 24. 11. 1989 svoje 40. výrolle. 
Po slávnostnom plenárnom zasadnutf po
zdravil jubilanta druiobný mldaný speváe> 
ky zbor z Békescsaby. Po ňom sa rozozvučali 
pod taktovkou dlriaentov a súčasne ume
leckých vedúcich zboru - T. Sedlick.ého 
a D. Tumovej - hlasy mleianého Učiteľské
ho spevokolu Hron, ktorý ui roky dôstojne 
ifri dobré meno nielen doma, ale l v zahra
ničí. 

e KLUB FERENCA LISZTA v Bratislave~ 
v minulej sezóne (1988/89) pokračoval vo 
svojej Činnosti. Raz mesačne pripravil viaco
ré prednáik.y o F. Usztovi a o jeho priato
foch, hudobné zpravod~stvá, podujatia 
k výrollam významných hudobných sklada
terov, hudobnfkov, muzik.ológov a dlriaen
tov a rozbory Usztových symfonických bás- · 
nf. Na koncertoch odmeli klavfrne skladby 
F. Liszta, Beethovena, Sk.riablna a Iné, z In
terpretov spomeňme aspoň maďarského 
klaviristu Rezsó Huseka. tlenovia klubu 
ovenčili pami tnú taburu v Bratislave pôso
biaceho skladatera Franza Schmidta na Ur
iulfnskej' ulici a spoločne sa zúčastnili na 
prevedení jeho oratória Kniha so siedmimi 
pečaťami , , Koncertnej sieni SF ako~ na or
pno,·om koncerte svojho predsedu l. Sza
bóa a klavfrnom recitáli svojho čestného čle
na Dr. V. títlka. K činnosti patri ~ premie
tanie dlapozitfvov, dokumentárnych filmov 
v Slovenskom filmovom klube. 

Koncom júna Llsztov klub absolvoval zá.. 
jazd do Budapeitl po stopách maďarských 
skladaterov Liszta, Bartóka a Kodálya. 

-Sch-

Víťazstvo napriek handicapu 
Pohnul~ udalosti dnešných dní logicky od

sunuli záujem verejnosti o ďalS ie. v ~vojcj 
oblasti významné udalosti . Takouw bola 
i účasi dvoch československých akordeonis
IOV na 14. medzinárodnej ~tll aži Grand Prix 
ďAccordcone v Mutzigu vo Franl:úzsku 
(10.-12. ll. 1\189). Odbornú po ro tu tvorilo 
ll č lenov z Francúzska. DR. Spaniclska. 
Svajčiarska. T alianska. ZSS R a Cc,koslo
venska. V ka tegórii junio rov súiažilo l l só
liswv zo 6 zemí Európy. Do fin ále po>lúpi li 
traja akordconisti . dvaja po~lucháči 1. Kon
zervatória v Bele hrade a náš Miroslav J an
kech z triedy prof. J . Luptov;kej lO žilinské
ho kQl!.LC rvatória; všetci zí,J..ali zlatú medailu 
s tit ulom laureáta súiaže. 

V kategórii senio rov zastupovala CSS R 
Jarmila Luptov ká. posl ucháčka VSMU 
v Bratislave z triedy odbor. a;istc nla R. Ká
koniho. kto rá sttč<bne pôsobí pedagogicky 
na Konze rvatóriu v Z ilinc. V jej kategórii 
sa zišla mimoriadne silná konkurencia: 
1 8 llčaslníkov zo 6 krajín . 

Z piatich finali lov zvíiazila Eugene Ccr
kasovová zo ZSSR . Hneď za finalistami 
skončila na 6. mieste J . Lup lov ká . čo je y ta
kejto konfrontácii · naj lepSíeh akordconistov 
výrazný úspech . 
• Pri tejto príležito ti chceme poznamc nai. 

že hoci naj novším trendom vo svete je hra na 
gombíkovom akordeóne - bajanc - naši vý
robcovia akordeónov Delicia - Hoŕovice ne
zaregistrova li tento svc10vý vývoj. pričom 
nedokážeme. žiaľ . vyrobii ani koncertný 
akordeón na svetovej úro' ni či už klávesový 
alebo gombíkový. podobný talianskym vý
robko m. Kva litný nástroj je totiž prvým 
predpokladom dobrého vý~ledku . Na'i hráči 
jednoducho nemajú možnosť dostai sa ku 
kvalitným akordeónom. pretože sú pre jed
no tlivca finančne nedostupné. O 10 viac ná 
teší víiazstvo M. J ankecha i umiestcnk prof. 
J . Luptovskej v zápole ní na medzinárodnom 
fó re. 

K.CEN KOVÁ 

t Dňa 28. 11. 1989 zomrela \'ÝZJlamná česká klaviristka, docentka AMU, zasl. umelkyňa Va
lentína KAMENíKOVÁ (nar. 20. U . 1930). Ak.o veľká peda10aická osobnosť vychovala rad 
\'yni~úclch českých klaviristov, sama bola koncertne élnná, venovala sa n~mä Interpretá
cii diel ruských romantických skladatefov, F. Chopina a L. v. Beethovena. Jej umenie je za
chytené na početných gramafónových, rozhlasových a televíznych snfm.k.ach. 

Blaholeláme 

január 1990 
tuba BARICOVÁ, zasl. umelkyňa. ;ólistka 

opery SND. koncertná 
umelkyňa- 55 r. 

Bystrík REŽUCHA, za~l. umelec . dirigcn1-
SS r. 

Bohdan WARCHAL, národný umelec. kon
certný umelec. ume
lecký vedúci Sloven
ské ho komorn~ho or
chcst ra - 60 r. 

Miloslav KOidNEK, hudobný skladateľ. 
pedagóg na bratislav
skom konzervatóriu -
tiS r. 

Bohumil URBAN. koncertný umelec. peda
góg ži lin,J..ého konLcrva
tó ria -55 r. 

~0. výročie klavírneho dua 

Sylvie a Rudolfa Macudzióskich 
Už od woj ho vzniku v roku 1930 sa duo 

Macudziaískich vyznačova lo vzácne jednot
ným prístupom k dielam po technickej 
a umeleckej stránke. znamenitou tíhrou. do
konalým zmyslom pn: štýl. technickou bri
lantno iou. vysokou umeleckou úrovňou 
a kultúrou tónu . Počas svojej plodnej ume
leckej č in nosti naštudovali klavírne die la 
W. A . Mozarta. Regera . Brahmsa. Liszta. 
získali zvláštne zásluhy pri uvádzaní ruských 
skladateľov doma aj v zahraničí. a tiež inšpi
rovali českých a slovenských skladateľov 

k tvorbe alebo úpravám pre 1010 ob. adcnic . 
Národný umelec Ján Cikker upravi l Sloven
skú suitu op. 22 pre dva klavíry. aby obohatil 
ich repertoár a die lo im aj venoval. lnterprc
wčná činno~i a nedostatok domácej literalú-

ry pre to to obsadenie zintenzívnili sk ladat eľ
sk tt prácu i samotn~ho R. Macudziaíského 
a podnietili vznik jeho Walse impromptu. 
Divertime nta pre dva klavíry a úpravu jeho 
klavírneho tria . 

Počet nými koncertmi v mnohých e uróp
skych mcslťtch i viacerými rozhlasovými na
hdvkami (v Stuugarte napríklad nahra li 
Cikkerovu Sloven kú suitu a Moyzcsovu J az
J;OVÚ soná tu) sa zaslúžili o propagáciu sloven
skej klavírpcj tvorby. In terpre tovali všetku 
pôvodnú domácu tvorbu pre dva klavíry 
a duo a veľkú časi svetovej hudobnej lite ra
lttry . V roku 1967 získali cenu Frica Kafcn
du SHF. 

DANA JAKUBCOVÁ 

Hudobná ved~ 
v súčasných slovenských výskumoch 

V rámci prcdpríprav na l l . medzinárodný 
zjazd slavistov. k10rý sa má konať v roku 
1993 na domácej pôde- v Brat islave . sa 6.-
8. novembra 1. r. v Smoleniciach uskutočn ilo 
intcrdi ciplinárne kolokvium Súčasnos t' 
a perspektívy slavistického štúdia v národo
pise a v príbuzných vedných disciplínach. Po
treba osvetliť vzájomné interdisciplinárne sú
vislosti v slavistike vyplynula zo súča nej pri
veľkej špecializácie jednotlivých disciplín . 
Preto cieľom stretnutia e tnografov a fo lklo
ristov. jazykovedcov. historikov. archeoló
gov a ume novedcov bolo navzájo m sa obo
známii s metódami a výsledka mi svojich sla
vi tických porovnávacfch vý kumov a záro
veň hľadal' spoločnú metodológiu a ciele ďal
šicllo bádania. 

Na konferencii odzneli aj dva hudobno
vedné referáty. Ladi;lav Burlas v prí,pcvku 
Me todologické problé my komparatistiky 
v oblasti hudby poukázal na pôvod. význa m 
a uplatnenie analyticko-komparatívnej me
tódy v etnomuzikológii . Nepriamo upozornil 
na to. že porovnávanie sa môže stai ~amoú
čcln ým. pokiaľ v centre vcdcck~ho t áujmu 
nestoj í cieľ dopát rať sa gcn~zy . jadra. v na
šom prípade .. spoločného slovanského zákla
du" . Pre .. nchudobn íkov" Ladislav Bu rias 
vysvetl il základné princípy hudobn~ho my
slenia - podstalll 1onali1y. čo sa v pl~ne uká
zalo ako nesmie rne dôležit~ pre chápanie 
jednak genézy slovenských ľudových hudob
ných prejavov. ich zasadenia do lovan sk~ho 

kontextu i genetických súvislost í medzi slo
vanskou a neslovan; kou hudobnou kult úrou . 
jednak po treby brai hudobnovedné. predo
vše tkým ctnomuzikologick~ výsledky do úva
hy pri bádaní vo vlastnej di ciplíne. 

Autorka druhého re ferátu s názvom Od 
idey slavianstva k porovnávaciemu slavistic
kému štúd iu ľudovej pie ne na Sloven,ku So
ňa Burlasová v krátkom historickom prehra
de proble matiky slavistických vý~k umov 

predstavila vývin a formovanie hudobnej sla-

vistiky. S. Burlasová poukázala na lo. íe sku
IOčnc vedecký pr!stu p mo7no slcdovai až 
v porovnávacích výskumoch Bélu Bartóka . 
kto ré obsiahli neobyčajne ši roký empirický 
materiá l nie le n maďarských. ale aj ,Jovcn
ských . chorvátskych. rumu nských piesní. 
i piesní su~edných ncslova n~kých n;'1rodov 
a v 50-tych rokoch u nás v diele Jozefa Kre
sánka. Slovenské ľudové pic~nc charakte ri
zoval J . Kresá nek z princípov hudobného 
myslenia a woje tonálnc výskumy zameral aj 
na ľudové hudobné prejavy susedných nárq
dov. aby ~a mu v porovnaní sloven,kého 
s ncslovcnským ukázali špeci fickosti . rozdie
ly. analógie. Právom mo.lno preto pO\' a tO\ ai 
J . Kresánka za zakladateľa hudobneJ ~lavi~li 
ky. Kresánkovc podne ty zúži tkovali a rozší
rili jeho žiaci O. Elschek. A. Ebcheková. 
S. Bu ria ov á. ktorí svoj imi J..onkréln) mi ty
pologicko-porovnávacími etnomuzikologic
kými výskumami do,pcli k určitej strat ifiká
cii slovanskej hudobnej kuhúry. 

Skoda. že na kolokviu odLneli len dva mu
ziko logick~ referáty . Napriek tomu. že~ hu
dobnou vedou sa v ;úvislosti so slavistickým 
výskumom začalo rálai iba nedávno. nazdá
vam sa. že porovnávacia slavistika v tejto 
oblasti prakticky nezaostáva za o~talnými 
spomenutými di;ciplínami . Atmo~féra plná 
prckvapuj(aceho vaušenia l dotyku ~ dosiaľ 
nepoznaným a lebo nepochopeným. kloní na
stala po referáte Ladi~lava Burlasa natnačila. 
že iné disciplíny si anla dosial neuvedomova
li vý7 nam hudobnovedných bádaní pre ; la
vistiku. Preto bude vari potrebné na ďal~om 
takomto intcrdbciplin;írnom strctnuta. ktoré 
by sa malo zamcrai na konkrétne otázky 
a probl~my r,lavistiky. vypoču i r,i napríklad aj 
príspevky A lice a Oskára Ebchekovcov. kto
ré konkr~lnymi výsledkami svojho výskumu 
môžu osvetli l' aj iné historicke . etnografické. 
jazykovedné a lttcr{tlnovedné súvislosti. 

JADRAN KA HORÁKOV Á 

" v Uspešný Stefan Margita 
Sólista N;írodného divadla v Prahe. slo

venský tenori ta Stefan Margita na jeseň 1. r. 
hosioval vo švajčiarskom Bazilej i a v z;í pado
ncmeckom Stuugartc. V Stadtslhcater v Ba
zileji tlčinkoval v Beethovenovej opere Fide
lio (r~žia Peter K0nwi1chny , NDR . dirigent 
Harry Rod mann) v ro le Jaquina a v Straussa
vej Salome ( réžia N . Wernicke . dirigent Har
ry Rodmann) v úlohe Narrabotha . Obc. scé
nicky aj režijne novátorsky pripravené insce
nácie boli prijaté s veľmi priaznivým ohla
som hudobnej kritiky. Prie bežne študovan~ 
inscenácie budú mai po 20 predstavení. 
O kladnom prijatí nášho tenoristu svedči a aj 
ďalš ie ponuky na spoluprácu s bazikjským 
Stadt thcm rom: v jtmi budúceho roku IU má 
našt udovať úlohu A lfréda vo Verdiho Tra
viate a v sezóne 1990/9 1 Pe llcasa v Debussy
ho hudobnej dráme Pcllcas a Melisanda. 
V Swugartc účin koval ako don O uavio 
v Mozartovej opere Don G iovanni . T;'uo veľ
ká operná sc~na s tradíciou hosiovania spe
váckych hviezd (často lu hosiujc Pavarou i. 
ale aj naša Bcňačková. Dvo rský). prijala vý
kon Ste fa na Margitu dokonca s výk rikmi 
.. bravo". V súčasnosti S. Margita začal s nár. 

, umelcom Z . Košle rom študova i úlohu Fer
randa do pripravovanej inscenácie Mozarto
vej opery Cosi fan lull e v pražskom Národ
nom divadle. Okrem záviizkov v Bazileji a vo 
viedenskej Volksopcr spol uúčinkova l v o ra
tó riu B. Mart inú Gi lgameš (Orchester a zbor 
ND v Prahe) a 10 i s t~ diclo ·nahral Orchester 
SF. SFZ a sólisti) s dirigentom Z . Ko\lero m 
aj na CD platne pre zahraničného vydavateľa 

(NH International). V budúcom roku ho 
o. i. čaká operný galakoncert v Prahe ( 15. 6. 
1990) a Košiciach ( IR.- 19. 4. 1990) s poprcd
nou mczzosoprani~tkou Evou Randovou. 
s ktorou ul viackrát spoluúčin!-Q,Yal na /ithr'l
ničncj opernej scéne. Tem() projekt mú diri
goval' Jiŕí Bčlohl ávek. -uy-

~tefan Margita v úlohe Tamina v Mozarto
vej opere t arovná flauta 

Snfmka O. Pernica 

V stredisku Hudba a mládel sa pri prfležltostl 60. \jročia dua uskutočnilo stretnutie už len 
s prof. Macudziriskou Snímka O. J akubcová 



:Byt: pot:reb••Ý pre i••ých 
GRIGORIJ MICHAILOVIČ KOGAN 

O::ajl'ln_Í' mysliteľ. umelec. fl •orca nepracuje 
len - ba dokonca l'{/ fi ani n ie 1•ýlučne- pre de
Jinith•ny ll'ttr diela. ale skôr z vášnivej lrísky 
J.. ~amotnému procesu práce. tl'orby. hľadania 
prawly. 

G. Kogan 

Hlbo ký človek . myslite!'. inšpiráto r a o rigi
n<ílny tvorca. Je ho die lo otvorilo nové kapi
to ly v časoch porevo lučného vývoja mladej 
sovict~ kej muziko lógie a pianisti ky. Od je ho 
úmrtia uplynulo minulý ro k desať ro kov. Je
ho my~licnk y. štúdie a člá nky v ~úborných 
vyd an ia<.:h vycluídzajtl v rccdíciach . ba ni c
kto ré ~a objavuj ú po prvý raz. Majú stále čo 
povedať nielen d nd né mu čitatefovi. ale do
mnievam sa. že ešte dlho budú mocno u hyb
no u si lou ďalš ieho vývoja. 

svete . V rokoch 195 1 - 1956 vyučoval na ka
zanskom konzervató riu . Koga novými žiakmi 
v klav írnej hre boli napríklad V. A . Cukker
man . l. E. G usdnikov. S. A . Guhajdulina. 
vo ved ecko m znmeraní sú pokračovatdmi 
jeho práce viace rí jeho absolve nt i (A . A. i
kolajev. A. D . Alcxcjev. P . L. Pečerskij 
a ďalší) . 

G . G. Ncjgauz na pí~al : .. Sí rk a Kogano
vých vedo mo stí n ielen v hudobnej oblasti . 
a le v mno hých obl a~tiach hbtó rie a kultúry. 
je ho schopnosť sp<Íjai dôkladnú a nalýzu sktl
maných javov so širokými zovšeobecr)ujúci
mi závermi . umožnili Grigorijovi Michailovi
čovi Koganovi vniesť význa mn ý vklad do za
ujímavej a o riginá lnej di~ciplíny . ktorá 
~n pred jeho výskumami a prácami nachá
dzala vlastne takmer v de tsko m ~ta ve." 
(G. G . ejgauz: pred~lov ku knihe G. M. 
Kogana Pri bráne majstrovstva) . 

ka d otváral jeho neľahký život. prežitý dô
stoj ne a nekompro misne. J eho názory sú za
chyte né i v d enníku . kto rý si Kogan viedol od 
svojich pätnástich ro kov do konca života 
a nazval ho Život v myšlienkach . Niekol'ko 
úryvkov bolo z neho publikovaných i na 
strímkach časopisu Sovictskaja muzyka 
i v súborno m vydaní jeho pisov . 

T vorba vyrastá zo zaostreného vnímania. 
Mnohí pozerajú. počúvajú; vidia, počujú ne
mnohí. 
Skutočná kultúmosľ vytnduje vnfmanie ako 
spolwvorbu. 
Pravda je predstn1•a. ktorá zodpovedá skl/lot
nosti. 
Nnjdôleiitejšie pre človeka je byt' potrebný 
pre iných; nnjstrašnej!ie je swt' sa pre nich iba 
bremenom. 

G. Kognn Popri svojej pedagogickej a ko ncertnej 
činnosti bol auto rom viacerých fundamentál
nych prác. významných štúdií. recenzií. člán
kov a kritík . Zachycujtl zna me nitým spôso
bom koncertný život v ZSSR od tridsia tych 
ro kov a sú 7aujímavými hi ~torickými d o ku
me ntmi. Okrem tejto hodno ty však mnohé 
z nich predstavujú brilantné po rtré ty umelec
kých o~obnostL S umeleckým ci to m . preni 
kavo i duchaplne pribl ižujú nie le n ve fké 
umelecké udalosti (ko ncert y Igumnova. ej
gauza . G ileba . Richte ra. ikolajevovej. Bo
rovské ho. Brailowského. Petriho . Schnabe
la , Horowitza . Backha usa . Casadesusa. 
Friedmanna. Goulda . C liburna . Ogdona. 
Michclange liho. Art. Rubin~tejn a a i.) . a le aj 
ce lkovtl atmosfé ru o ných ro kov. C lánky sa 
často rozra~tajú do rozsiahlejš ích ~tt1dií . 
mno hými a nalógia mi ~úvi~ia i s inými oblas
ťami ume leckej tvorby. Pri čítaní evokujú 
nevd ojak p redstavy o výrazno m vplyve osob
nosti ich všcMrannc vzd elané ho autora na 
vkus širo ké ho či t a te fské ho publika . 

jedným a odpo1•etf priduíd::a od in í·c/1 a naj
častejšie po tvojej smrti. Seješ do kametía. ale 
''vrastá ro kdesi rľnlej. l ' dalekej a tehe ne::ná

Tvorivé priatcfstvá spájali G . Kogana s ta
kými významnými hudobníkmi ako boli 
A. Aľ\vang. G. Ginzburg. L. Maze!. G. ej
ga uz. M. Judina . B. Javorskij . T. ikolaje
va . S. Rich te r a ďa lš í . kto rí sa právom pova
žovali za jeho žiakov. 

Popri spomínaných základných mo nogra
fi ách . venovan ých jednotlivým o tázkam teó
rie a h istó rie klavírnej interpretácie (medzi ni
mi je i významná ce loživotná práca o F. Bu
o nim) napísal Kogan obrovské množstvo 
článkov. uverejňovaných v hudobných perio
dikách . z kto rých mno hé sú svojím význa
mo m stále aktuálne. Viaceré vyšli neskô r 
v zbo rníkoch Koganových spisov. Z mno
hých spomer'íme aspori štúdie Teóri a inštru
me ntálneho fakto ra a problé m francúzskeho 
clavecini zrnu . Sovietske pianistické ume nie 
a ruské umelecké tradície . Ako sa ro bí ve
deck{! práca . Sko la k lav írnej transkripcie . 
zborníky Otázky pianistiky. Vybrané sta te 
( l.- 3. diel) . 

,;,ej c'emo::emi. 
G. Kogan 

(tii'OII' my.~lienkach - tíry1•ky) 
) 

tii'OI. čiiiiiOS(. konkrét/Iť fJÍSII IIie kníh je 
l'efm i ;:l'láštny dialóg. T f. k tor_ýclt powtí!. 
mtíš na m vsli. k tt ktorým sa obracia.í v debate. 
k10 r_1íc/t c:hce~' prest·e~lc'it'. otfchátf::ajtí viic'ši
nounepres, •erlť'c•ní. ponechál'(ljtí tit bez o tfpo
l'ede, c'asto ani poriadne nepočujtíc. čo si po
l'edal. o dialóg predsa len pre/Jielw : hovorfš 

G rigor ij Michailov ič Kogan ( l lJOI - 1979) 
bol svojníznym a vynikajúcim ~ovictskym 
klaviri~tom . V ro koch 1914 - 1920 ~tudoval 
na kyjevskom ko nzervató riu kompozíciu 
u R . M. G licra a klavírn u hru u V. V. Pu
chafského. O p racovnej me tóde tohto vyni
kajúceho piani~tu a ped agóga . 1. ktorého trie
dy vyšli o krem iných i Brailow~k i. I lo rowitz. 
Javorskij a Leonid iko lajcv . napí,a l Kogan 
neskô r zaujímav~ článok (Môj učit cl' Puchal'
~kij . Sovictsk;Jja muzyka 1970. č. IO). Roku 
1920 absolvova l kyjevské ko nzervató rium 
a krátko na to sa stal jeho pro rc~orom a pro
rek torom. Začala i je ho ko ncert n:í činno~ť 
v Sovict ~kom zväze a v zahra ničí. Bol jed
ným zo zakladat cl'ov ~ovietskej vedy o inte r
pretácii. v rokoch 1936- 1943 vedúdm kated
ry histó rie a teórie klavírnej hry na moskov
sko m ko nzervató riu - prvej wojho druhu na 

I nte rpretačný ta le nt sa ~páj al u Kogana 
s tale nto m vý~kumníka . Vedec a ume lec sa 
v rio m vzájomne doplňovali a ovplyv1iovali. 
Je ho p r{lcc o hudobnej interpretácii . č i už 
portré ty veľkých ume lcov. ako boli Liszt . 
Rubinste in . Rachmaninov. Busoni , Saľapin. 
a lebo najvýznamnej; ie teore tické práce- Pri 
bráne majstrov~tva. Pr:íca pianistu . Klavírna 
faktt1ra . a lebo člá nky a recenzie o S t/časných 
pianistoch - G ile lsovi. Richterovi . Ginzbu r
govi. Judine - patri a k zá klad ným dielam so
vietskej hudobnej vedy. S írka jeho rozh l'adu 
a dôkladnosť vedca je spiitá s ja~nosťou 
a pre~nostou vyjadrovania i ~ umeleckým 
nadšen ím . preto môžeme hovoriť S LIČasne 
o Koganovi kritikovi a vedcovi i kritikovi
-umelcovi. Bol hl bokým a originálnym teore
tiko m umenia. nikdy však nic kabine tným 
ved com. Bol vášnivým polemikom . no čes t 

ným č lovekom pevných zásad . Jeho este tický 
program vyrastal z etického . pro fil hudobní-

G . M . Kogan bojoval celý život za tvorivú 
hudobnú inierpretáciu . vystupoval energicky 
proti neživotnej doslovnej interpretácii. 
plnej ~kolsk ých zákazov a príkazov. Prito m 
sa zasadzoval zásadne za najvyšš ie este tické 
kritériá a technick ti dokonalosť. čis totu inter
pretácie v profesio nálno m zmysle slova. za 
jej pravd ivosť. Veď práve i vďaka týmto ide
álo m dosiahlo a dosahuje sovietske inte rpre
tačné umenie vo svete tak vcfa úspechov. 

MILOSLAV STAROSTA 

A k ~u pok t'lšame hodnotiť prácu 
~koly pri prílc.! ito~ti jej výročia . 
ne môžeme na 1iu pozerať iba cez 
ružové oku liare jubilea. Veď kto 
po1.nť1 jej každo denný pracovný ži
vot . vidí nielo.: n dosiahnuté tl~pe
chy. ale aj permane ntný zápa~ 

~ mnohými problé mami . ťažko~t'u
mi a nedostatkami. ie ktoré 
z nich ~i za~lllžia pozorno<,ť aj šir
~cj umeleckej verejno sti . ale naj
mä postupné a neodk ladné rieše
nie . Predstavuj ú širo kt'1 problema
tik u. ktorä by ~ i azda vyžadova la 
osobitnú štúdiu : na to mto mieste 
sa treba obmedziť na ich ~tručné 
načrtnutie. 

Sko la mä ťažkosti pric~torové. 
Poča~ svojej 70-ročnej exi~ t cnc ie 
nedostala ozaj vyhovujúcu a jej 
významu zodpo vedajúcu b udovu! 
Zatiaf čo v meste vyrastajú krásne 
a moderné stavby základných 
a stredn ých škô l. konzervatóri um 
pracuje rozptýle né vo viacerých . 
prevažne provizórnych a nevyho 
vuj úcich budovách . V priebehu 
rokov pribúdajú vyučovacie pred
mety. vzn ika jú nové oddelenia. 
rozširujú sa učebné pläny. no vy
učovacie prieMory zostávaj ú rov
naké . Je stále ťažš ie po taviť roz
vrhv hodín . ani ce lod enná prc
v;íd~ka do nesko rých večerných 
hodín nestačí dostatočne pokryť 
po trebu . Riešen ie má p rinicsi plá
novanú prístavba nového trak tu 
k budove na Tolstého ulici. no to 
je z;íl o.:li to~i d te mnoh ých vzdiale
ných rokov. 

V posledných 50 rokoch p rechá
d zalo naše ško lstvo viacerými re
rormarni : každ{l z n ich zasia hla aj 
kon7ervató riá a po~tupne me nila 
ich pôvodnú štruktúru . Mno hé 
1.meny boli logickým odrazom spo
ločenského vývoja. boli nutné 
a zdravé . no o ďalšíc li mo žno iba 
ťažko povedať. že boli hudo bnému 
~kol~ t vu na o so h . Môj o so bný n:í-
7or na túto proble matiku vychádza 

O konzervatóriu z inej strany 
z takmer pols t oročnej ~päto~t i so 
životom ko nze rva tó rií - č i už ako 
žiaka alebo ne~kôr pedagóga. 

Prechodom na osemročný sy~
té m zákl ad ných ~kôl a znížila ve
ková hranica v~tupu na ko nzerva
tó ri á na 14 rokov. Prijímanie ~tar
š fch žiakov. čo bolo v minulo~ti 

bežno u praxou . je spojené s vcl'ký
mi administrat ívn ymi ťažkosťami a 
v skutočnosti je iQa vzácno u vý
nimkou. No pre mno hé hudobné 
odbory Stl 1 4 -ročn í žiaci duševne 
aj fyzicky primladí- iba výnimoč
ne sa objaví v tomto veku dosta
točne zrelý ad ept d irigovania ale
bo skladby. Aj te le ná ncvyspelost' 
býva prekážko u pre štúdium hry 
na niektorých fyzicky náročných 
nástro joch (pozauna . fagot. ko n
trabas) . Pripomeňme si. kofko vý
znamných ume lcov v minulosti za
čalo svoje hudo bné štt1diá až 
v dospelo m veku - d nes by u nás 
k to mu nemali žiadnu možno~(. 
Ťažko povedať . koľko tale ntov sa 
nám takto stra tilo. 

Veľmi vážna je o tázkn uči teľ-

ských kád rov. Dávno minul i časy . 
kedy holo pre každ ého vy nikajú
ceho hudo bn íka cťou . ak hol po 
žiadan)· vyučovať na ko nle rvató
nu . aj významnej~í umelci . sóli~ t i 
a prední orchesträlni h ráč i \Účasne 

pô sobili na škole a ako najpovola
nejš í tam pre náša li ~voje bohaté 
prak tické ~kúsc nosti. Boli rilldny
mi č lenmi učit ef kého ko le ktívu so 
všetkými povinnosťami a prevažne 
vrelým a zauja tým vzťa hom k pr{l
ci školy. Dnd ná admin i~tratívna 
prax takýto dvojak) systém za
mestnan ia nepri púšťa. umelci mô
žu pôsobiť iba ako exte rn b ti s ma
lým počtom vyučovacích hodín . 
Brat b lavské ko nzervatórium tak 
rmí v ~úča nosti viac ako sto exter
ných uč i tel' ov! Že tým trpí koncen
trácia výchovno-vzde lávacieho 
proce~u . je iha logickým d ôsled
ko m. Je pochopiteľné. že sa títo 
umelci nevzdajú svoj ho hlavné ho 
zame~tna n ia v prospech pedago
gicke j č i nnost i. Tu zohráva svoju 
úlo hu aj zná ma skutočno~i ned o
<,ta točncj výšky učiteľských platov . 

Profesor ko nze rvató ria j e hono
rovaný podfa taríf platných p re 
~trcdné odborné ško ly. č i vyučuje 
ze mepis a le bo vedie ~ymfonický 

o rcheste r . bez o h fadu na näroč
no~ť či výsledk y - úrove1i absol
ventov. A tak viič ina najschop
ncj\ ích hľadá a nachád za lepšie 
exis t e nčné možnosti - o miesto 
uči tcfa na ko nzervató riu nic je 
veľký záuj em. 

Svojou podsta to u je ko nze rva
tórium ~kolou sui gener is. Admi
nistratívne však stojí v jedno m ra
de s osta tnými strednými o dborný
mi školami. Nečudo . že sa iba ťaž
ko vpratáva do rubrík rozmani 
tých hlásení . štatistík a z nich vy
plývajúcich hodnoten í. Nemáme 
úspešné telovýcho vné a iné krúžky 
( na tie ne majú žiaci pri celodennej 
frekve nci i a nieko ľkohodinovom 

cviče ní na nástroj i čas a ško la zasa 
ne má priestory. ani možnosť časo
vej koo rdinácie). Zato pre nás 
chýba v hlá eniach rubrika pre 
~ tovky ho~lín kultúrn ych brigád. 

t1spechy sólistov a ansámblov na 
do mácich aj zahraničných súťa

žiach . rubrika oce1iovaných zahra
ničných účinkovaní symfo n ického 
a komorné ho o rchestra alebo ško l
ské ho miešané ho speváckeho zbo
ru . Hoci mnohí nadriad ení chápu 
špeci fik{! našej ško ly a osobne ma
jú pre ne pochopenie. z čis to ad 
ministratívne ho hľadiska budú 
konze rvató riá vždy neorganickým 
č lánkom jednotného (niekedy až 
príliš jed no tné ho) ško lského sys
té mu. Už častej šie sa v odbo rných 
kruhoch uvažovalo. či by nebolo 
všestranne výhodné. aby stredné 
umelecké ško ly stäl i pod správou 
Ministerstva kultúry. ako naprík
lad patria zdravotnícke ško ly pod 
správu ich rezortné ho minister
stva. 

T a k. ako v uplynu lých 70 ro
koch . i dnes žij e bratislavské ko n
zervató rium intenzívnym a činoro
dým životom. v radostiach z úspe
chov aj v preko návan í nedosta t
kov . A tak ako v minulosti bude aj 
naďalej významným č lánkom vy
spelej. aj vo svete stále viac zná
mej a oceriovanej slovenskej hu
dobnej kultúry . 

PAVEL ZIKA 

HŽ 



už 

Umelecké pôsobenie Bohdana Warchala v Bratislave profi
tovalo a dodnes profiluje slovenský hudobný život veľmi vý
razne z viacerých strán. Warchalova predovšetkým rýdzo mu
zikantská aktivita spolu so všetkými sprievodnými javmi vždy 
d'aleko prekračovala rámec bezprostredného umeleckého do
sahu. Jeho ideál hudby a interpret.ačná filozofia prebudili 
akýsi akt duchomého sebauvedomovania sa v obrovskom 
množstve umeniamilovných l'udí, stali sa akoby normou pre 
sympatie k umeniu, symbolom zväzku umenia, krásy i mrav
nosti. Warchalov umelecký prejav zrodil napokon i ideál pro
fánnej vznešenosti hudby, ktorú v oblasti repertoáru komor
ného orchestra Bratislava dovtedy nepoznala. Preto je dnes 
po takmer 30-tich rokoch Slovenský komorný orchester pod 
vedením Bohdana Warchala nielen obohatením slovenského, 
ale i celoštátneho hudobného života, o medzinárodných 
úspechoch nehovoriac, ale pôsobí aj v rovine sociálnej, všeo
becne kultúrno-spoločenskej i esteticko-psychologickej. 

EGONKRÁK 

Snímka A. Palacko 

UMELEC S NEOBYČAJNOU INTUITÍVNOU SILOU 
K životnému jubileu národného umelca Bohdana Warchala 
Po príchode do Brat islavy v roku 1957 bo

lo jedným z Warchalových zámerov konkrét
ne zamerať a uplatniť svoje výrazné a mnoho
stranné interpret ačné ambície. Osobnosť hus
listu . ktorý sa stal koncertným majstrom. lo
gicky modelovali muzikantské . schopnosti. 
zamerané na dobrtl hudbu bez oht'adu na to . 
č i je t'udovil. populárna. alebo klasicky váž
na. Warchalove viacrozmerné muzikantské 
danosti holi vždy u~mcrr)ované umelcovou 
prostou zvedavosťou . neuveriteľnou zručnos
ťou . živou lvukovou prcdstavivostou. alebo 
prenikavou intuíciou. Suma jeho -.kú cností 
je výsledkom jedinečnej intenzifikácie hu
dobných vnemov. ich prehodnocovania. 
pontánnej i uváženej hierarchizácie. pouče

nia sa z nich a budovania vlastných predstáv 
o tvarovaní tónov a súzvukov. 

Warchalove zámery v Bratislave sa popri 
pôsobení v Slovenskej fi lharmóni i pomerne 
skoro vykryštalizova li do vytvorenia telesa. 
ktoré dodnes poznáme pod názvom Sloven
ský komorný orchester. SKO je kultúrny fe
nomén. bez ktorého si vývoj našej slovenskej 
hudobnosti v súčasnosti nemožno predstaviť. 
Na druhej strane je Warchalova svojrázna 
osobnosť s týmto súborom tak úzko spiitá. že 
samostatné hodnotenie inej tránky jeho hu
dobnej čin no ti by bolo málo zmysluplné . Ak 
bol Bohdan Warchal výrazným zjavom ako 
koncertný majster i sólista. prekonal vše tky 
očakávania ~vojím tvorivým pôsobením 
v Slovenskom komornom orche tri. ktorý sa 
tal platformou. na kto rej rea lizoval svoje 

umelecké zámery. 

Zrodenie SKO bolo výsledkom relatívne 
stabilizovanej vyhranenej Warchalovej pred
stavy o hudobnom prejave . Pravda. obraz 
o Slovenskom komornom orchestri ako ho 
poznáme dnes. nebol dielom okamžiku. vy
náral sa postupne ako produkt úvah a pozna
nia determinujúcich možností . Tieto úvahy 
sa prirodzene nevyvíjali bez závislosti na rea
lite a vzoroch. ktoré v oblasti komorných 
združení už vo svete existovali . Jedným 
z podnetov boli Záhreb kí sólisti. ich vizuál
na podoba i auditívna informácia . lahodný 
celkový dojem súboru . v ktorom žije v har
monickej symbióze solistický i klasicky or
chestrálny duch. 

St1bor vznikol najprv ako Komorné zdru
ženie slovenských filharmonikov. ktoré bolo 
organickou účasťou symfonického orches
tra. Združovalo na začiatku hudobníkov na 
báze dobrovoľného muzicírovania v zosku
penr. ktorého umelecký ambit us v Bratislave 
predtým vlastne ako jediný vyskúšal krátko 
Václav Talich . Až neskôr. v roku 1966. sa 
Komorné združenie osamostatnilo ako Slo
venský komorný orchester pri Slovenskej fil 
harmónii. Dnes sa nám javí vývoj telesa ako 
organický. symptomatický- vznikol z rýdzej 
tvorivej potreby a umeleckých pohnútok. bol 
neraz zároveň vystavený určitému spoločen

skému tlaku . ako ostatne donedávna skoro 
každý prejav. usilujúci sa o nezávislé a slo
bodné pôsoben1e. V tomto procese sa však 
zameranie i fungovanie kolektívu prirodzene 
kalilo. utužovalo a dozrievalo. prinieslo ča-

som nepoznané plody v podobe hudby. aká 
sa dovtedy v Bratislave hrala veľmi zriedka. 

Warchalov orchester prekonal od svojho 
vzniku nie koľko vývojových etáp. z ktorých 
sa dnes s od~tupom času črtajó zreteľne niek
toré typické kvalitatívne javy. názorové pre
meny. závažné personálne zmeny a môžbyť 

i otrasy. ktoré sprevá.dzajú bez rozdielu kaž
d(, vskutku tvorivú činnosť . Warchal začal 
budova ť komorný orchester ako desaťčlenný 
súbor hráčov na sláčikových nástrojoch. a po
stupom ča~u zviič~ova l a posilňoval nástrojo
vé skupiny. KO sa pome rne rýchlo stal sve
tovou umeleckou veličinou . poj mom doma 
i v zahraničí. S ve ľkým úspechom obstál 
v mnohých zahraničn ých krajinách v kon
frontácii s kultivovanou domácou tradíciou. 
odlišným kultúrnym prostred ím i kvalitatív
ne veľmi rozvinutou konkurenciou. 

SKO pod Warchalovým vedením sa rodil 
v čase. kedy v slovenskej hudobnej kultúre 
nič podobného nejestvovalo v tak výraznej 
podobe ( 1960). Dnes. keď zaklada teľ. iniciá
tor i umelecký vedúci Bohdan Warchal sa 
dožíva šesťdes i a t ych narodenín a jeho naj
väčšie celoživotné dielo - SKO - existuje už 
30 rokov. zdá sa mi vhodné po všetkej tej zá
t'ahe štúdií . kritík. analýz a reportáží hovoriť 
trochu i o rýdzo ľudskom rozmere nadaného 
a pracovitého č loveka. o pôvabe. zrelosti 
a j edinečnost i jeho znejúcej práce a vlastne 
nielen jeho práce. ale všetkých. ktorých pre
svedčil. aby pracova li spolu s ním na diele . 
ktoré sám skoncipoval. Musíme si uvedomiť. 
že Slovenský komorný orchester. toto dnes 
už legendárne teleso. ktoré nepretržite vedie 
hudobník s neúnavnou po~adnuto,t'ou a ne
obyčajnou intui tívnou ~ ilou . doslova nabilo 
náš hudobný život novým ideálom hudby. 
umožnilo nám umelecky žiť v prie~tore obo
hatenom o ďa lš í rozmer - o rozmer. ktorý 
sme potrebovali o to viac. že sme si uvedo
movali plo ný ideál politickej ohraničenost i 

a názorovej anabiózy. Warchal so svoj ím sú
borom blahodárne ovplyvnil chod nášho 
koncertného života i smerovanie dramatur
gie: doslova objavil časť barokove j tvorbv 
a podnietil tvorcov k celkom novému sklada
teľskému zameraniu v oblasti slovenskej hu
dobnej tvorby. Naplnil slovenský hudobný 
život vzrušujtkou atmosférou. akýmsi zvlášt
nym ovzduším spolupatričnosti - hra warcha
lovcov sa stala dôvernejším príhovorom k 
verej no ti. odrazu sa vynoril .. res familiaris" 
slovenskej hudby. spoločn á frekvencia a na 
nej dobrovoľne a túžobne naladená muzikant
ská obec a naj mä široké vrstvy publika. 

Dnes. po priebehu zá adncj spoločenskej 
premeny. ktorej sme ešte živými svedkami . 
javí sa nám ľudsky ušľachtilý. dôstojný. my
seľ povznášajt1ci a spontánne živý prejav 
warchalovcov ove ľa zrozumiteľnejší. eticky 
i duchovne hlbší. Dnes už niet sporu o tom . 
že Warchal je rozhodujúcim tvorcom in ter
pre tačného ideálu. ktorý sa stal nosi teľom 
uvedených vlastností. V záujme pravdy treba 
ale spomenúť. že ho spoluvytvárali aj mnohí 
iní znamenití hudobn íci - početní poprední 
bývalí i súčasní členovia Slovenského komor
ného orchestra. 

Warchal - huslista . kreatívny umelec par 
excellence. sa vždy javil ako spontánny 
a nadšený praktik . pre ktorého je hra na ná
stroji magickým úkonom. ktorému však 
predchádza úvaha a zároveň poriadna drina. 
Jeho autOritatívne interpret ačné podanie. 
svojvo t'ne koncepčné. s rôzne odstupliova
nou výrazovou presvedčivosťou . fascinujú
cou intonáciou a zre losťou . prirodzene pre
výšilo okolité hudobné prejavy. Warchal 
a SKO prezentovali od počiatku vyhranený. 
esteticky svoj rázny a priam fyziologicky opti 
málny prejav. ktorého podstata vlastne nikdy 
vážne nezakolísa la . Možno 10 bol silný aktu
alizačný ele ment. dielo okamžiku . hudba 
v konkrétnej a súčasnej historickej situácii. 
Ob ahom Warchalovho inte rpretačného po
stoja bolo totiž vždy pre~vcdčenie o správ
nosti a pravdivosti pohľadu súčasníka na 
hudbu minulosti ako na živý. vyvíjajúci sa 
umelecký odkaz. artefak t. ktorý prebúdza 
k životu vždy č lovek na svojej úrovni pozna
nia a doby. v ktorej žije. Warchal nikdy de
monštratívne nepoužil historické nástroje. 
ani ich kópie tak . aby vznikol dojem pôvod
nej historickej autenticity. ktorej originalita 
je mimochodom vždy diskutabilná. Zásadne 
neuplatn il ani iné archaizujúcc tendencie . 
skôr bol tak nádherne vitálne nepunktičká r

sky. že vyvolal jasot. Pritom však neupiera l 
archaizujúcim tendenciám právo na existen
ciu . Warchal je proste umelcom. ktorého 
možno nazva ť fenoménom súčasnost i . maj-
trom okamžiku . nadšeným apologétom tvo

rivej akcie- a v tomto svojom po~toji sa ni
kdy nepomýlil. Hľada l dôverčivo čosi efe
mérne. ale nespo rne živé. možno to svoje -
a to pre neho bolo vnútornou pravdou diela. 
A h ľada l to s húževnatosťou človeka. ktorý 
má úprimné a vznešené ciele a neskrýva vô
bec výraznú dávku svojej nczatajitc ľnej 
individuality. O hľada ní vnútornej pravdy 
diela povedal Milan Munclinger: .. Domnie
vam sa. že historické nftstrojc majú pre dneš
ného umelca význam skô r inšpiratívny ... nú
tia nás. aby sme intenzívnejšie ht'adali vnú
tornú pravdu diela . ktorú už neurčuje nástro
jový zvuk . ale odhalenie a tlmočenie závisí 
od duševnej úrovne interpreta. Reproduko
va nie tejto pravdy dnešnému poslucháčovi je 
nakoniec najvyWm krité riom štýlovosti in
te rpretftcie a nutne si žiada i niekto ré súčasné 
reprodukčné prostriedky". 

Obraz Warchala ako umelca . ht'adajúceho 
vnútornú pravdu diela - tento štylizovaný. 
malebný obrázok. akoby pôvabná idealizácia 
minulého s t oročia. priam zbožné želanie. 
navyše pretkané hcrmcncut ikou - te nto ob
rázok krýva podstatu Warchalovej nevšed
nej tvo rivosti. Jeho interpret ačný ideál je 
subjektívne otvorený a prcsiaknutý úsilím 
o úprimnú pravdivosť . Napriek tomu vždy 
pôsobil reálne a živo. ako univerz;ílne prav
divý a nckonniktný práve pre svoju presved
č ivo tvarovanú t'ud kosť . všeobecne platn(! 
zdrav(! vitálnu silu . Warchalov interpretačný 
št ý~ a teda prejav celého orchestra sa sta l vý
znamnou umeleckou hodnotou. rýdzo hu
milnnym artefaktom. posilňujúcim žiarením . 
ataraktikom pre všetkých znepokojených 
a nešťastných . 

Z Warchalovcj hry k nám vystupuje vedou 
ncpolapit cľný. spochybňovaný a pritom cel
kom zbytočne mystifi kovaný duch intenzívne 
hľadajúceho. nadpriemerne disponovaného, 
senzibilné ho jedinca. tušiaceho v predmete 
záujmu (hudobné dielo) raz viac. inokedy 
menej - rozhodne však správne - lávažnosť 
posolstva. kvalitu kompozičného riešenia 
a situácie. ncvšednosť vzťahov i štrukturálnu 
ncobvyklosť . Nestačí však iba vytuš i ť toto 
všetko. osvojenie týchto ~ku točností a živá 
predstava ich in te rpretácie si vyžaduje aktív
ny prístup. Treba 1ch dostatočne prež1t. strá
viť. nczastupiteľne vst rebať do seba v kontex
te životných si tuácií. ktoré umelcovi. akým 
je Bohdan Warchal. v tomto procese viac 
alebo menej náhodne , ale pritom neodluči
tcľne pomáhajú. Warchalov i nterpretačný 
ideál je dôkazom toho. ako skutočne vynika
júci umelec nevie a ani nechce oddeliť svoje 
umelecké prejavy a prcd~t avy od dobra i zla 
životnej reality. od vše tkého. čo fo rmuje tvo
rivú prácu. 

Spont ánnosť umelca Warchalovho typu je 
veľmi charakteristická - je to spontánnosť 
akoby regulovaná. pretože v nej fungujú lo
gické i samohybné momenty v akejsi nepo
chopiteľnej zhode . Warchalova regulovaná 
spontánnosť sólistu i dirigenta ukrýva v sebe 
racionálne jadro. korckt ívum. Vstupuje do 
hry nie le n v podobe nevyhnutného vysporia
dania sa s celým súborom technických záleži
tostí. vyvie ra aj z princípu kolektívnej hry. 
vyžadujúcej vzájomné porozumenie pre 
úspešnú spoluprácu. O spontánnosti č i uve
domelosti do hry zapojených korektív nic je 
ľa hko hovoriť - odpoveď nevie dať napokon 
jednoznačne ani sám umelec- pretože ani on 
nie je zväčša v stave odha li ť mnohé pohnút
ky. príčiny mcrovania svojej umeleckej prá
cc tak. ako ani výsledky skutočného pôsobe
nia artefaktu . ktorého je iniciátorom a tvor
com. V procese Warchalovcj hry a vôbec 
v procese hry súboru je prakticky nemožné 
exaktne popísa ť charakter hráčskej činnost i 
a určiť ho z hľadisk a konštruktívneho. regu
lačného racionali zmu . alebo nevyspytateľné
ho tva rovania intuitívnej emocionali ty. Krc
ánek hovorí. že právom možno hovori ť 

o spontánnosti v umení ako o nadracionál
nom a to z dôvodu. že zachycuje a obsahuje 
v sebe ce lostnosť ~pcci ficky hudobného cíte
nia s hudobným myslením. 

Warchal sa ~ta l veľkým umelcom preto. 
lebo v jeho prejave bola vždy úprimnosť 
a opravdivost. Nikdy neskrýva l osobito~! 
svoj ho prístupu. otvorene sa usiloval integro
va ť do svojej hry v~et ko. čo pova.loval za do
bré. pekné. už i točné. pôsobivé a vývoja
schopné. Publikum vždy vedelo podľahnúť 
hravoMi jeho in terpretácie. ale dokázalo si 
uvedomiť aj to. koľko kutočnej rado~t i 
a múdrosti možno získ ať z tohto pod ľahnu

tia . Táto Warchalova odovzdano~ť veciam 
umenia presvedči l a doposiaľ každého umc
niamilovného č loveka a jeho hra umožňuje 
sebapoznanie. ktoré je osožné v každom ve
ku i v každej dobe. Nech ~lúž i i natfalcj všet
kým ľuďom rovnako ako ideál. potecha 
i poučenie a najmii zušľachten ie životnej ra
dosti i orientácie. 



Ako sa stať úspešným husliarom 
MINULOSŤ - PRÍTOMNOSŤ - PERSPEKTÍVY 

MIKUlÁŠ KRESÁK 

Umelecká budúcnosi nadaného hudobní
ka v nemalej miere závisí od dobré ho hudob
ného nástroja. Slarostl iví rodičia sa preto 
snažia zadovážiť - neraz za nemalých finan
čných obetí - pre svoje det i už na ĽSU. no 
naj mä na konzervatóriách vhodné hudobné 
nástroje. Kým klávesové. dychové i bicie ná
stroje možno u nás bez väčších ťažl..ostí kúpiť 
v odborných obchodoch v uspokojivých kva
litatívnych i cenových reláciách. zatiar je si
tuácia v oblast i s láčikových a brnkacích ná
strojov oveľa zloži tejšia. Prečo? 

CSSR patrí tradične k popredným sveto
vým výrobcom takmer všetkých druhov hu
dobných nástrojov a ich príslušenstva. vráta
ne majstrovských. Vyvážajú sa do 44 štátov 
viacerých svetadielov. Niek to ré dosahujú 
špičkové parametre. iné pokurhávajú za sve
tovým trendom. K nim patrili donedávna aj 
lubské majstrovské s láčikové nástroje. dlho 
zanedbávané na úko r priemyslovej výroby 
žiackych a tzv. koncertných alebo orchestrál
nych nástroj ov. Trva lo dcsairočia. kým sa 
podarilo nahradiť vysiahovaných 'kúscných 
huslia rskych majstrov nemeckej n;írodnosti . 
naviac pri požiari vyhorel sklad ťažko nahra
ditcľného sta rého rezonančného dreva . 
Miestna troj ročná učňovská husliarska škola 
(jediná v CSSR) sa vo výučbe husliarskeho 
dorastu prevažne orientovala na priemyslové 
potreby závodu. majstrovská trieda sa o tvá
rala pre naj nadancjších žiakov iba spo radic
ky. Tým vzni kala medzi lubskými a samostat
nými . tzv . mestskými husli armi očiv idná 

prie pasi. ktorú sa podarilo prc klcnúi až v po
lovici osemdesiatych rokov. 

V súčasnosti sa hrdí povojnová lubská hu
sliarska ško la už tromi generáciami husliarov 
a gitarárov. z ktorých viacerí sú aj členmi 
Kruhu umelcov husliarov pri SCSKU a neje
den z nich dosiahol na medzinárodných hu
sliarskych s(1 ťažiach význam né úspechy. No 
z ich špičkovej produkcie sa dostáva na Slo
ve nsko iba celkom ncdostačujúci počet ná
strojov. Platí to dvojnásobne o majstrov
ských s láčikoch . ktoré sa v minulosti dovážali 
výlučne z NDR. pretože v celej CSS R d lho 
nebolo jediného majstra sl áčiká ra . Súčasní 

2-3 lubskí s láčikári vôbec nest ačia (aj pre ne
dostatok prvotriedne ho fe rnambukového 
dreva) pokryť svoj imi možnosťami ce loštátnu 
potrebu . odhliadn uc od nic vždy uspokoj ivej 
kvality ich výrobkov. Napokon najhoršia si
tuácia je v kvalitných strunách. ktoré sa u nás 
podnes nevyrábajú (okrem u husliara L. Sla
winské ho v Orlovej). takže vše tky hudobné 
inštitúcie i jednotlivci sú odkázaní na zried
kavý dovoz z NSR. Rakúska a Spojených štá
tov. A bez kva litných strún nczncjú ani stra
divárky! 

Od zači a t ku tohto roku sa stali Ccskoslo
vcnské hudobné nástroje štátnym podnikom. 
V rámci hospodárskej prestavby si vytýčil i aj 
vo svojom lubskom výrobnom podniku Cre
mona (vyrábajúcom s láčikové a brnkacie hu
dobné nástroje a ich príslušenstvo) vyššie ná
roky na kva litu svoj ich výrob kov. Uvedomili 
si. že treba uskutoč.niť aj radikálnu reformu 
vlast ných odborných uči líšť . kto rých doteraj 
šia učňovská výučba hola príliš jednost ranná 
i nedostačujúca a tým aj málo a trak tívna pre 
mládež. najmä zo vzd ia leného Slovenska. Jej 
absolventi s pofidérnym titu lo m .. mechanik 
strunových nástrojov" boli v serióznom slova 
zmysle len nedoukovia . väčšinou súci iba na 
dielč ie huslia rskc úkony pre potreby mater
ského závodu. Preto bolo už v septembri mi
nu lé ho roku opäť obnovené troj ročné nad
stavbové školenie na majstrovskej škole 
s možnosiou dosiahnut' ti tul .. majste r husliar" 
pre ambicióznych absolventov starej husliar
skej školy i odborných pracovníkov podniku. 

Od septembra t. r. o tvorili v Luboch nový 
š t vorročný učebný odbor s maturitou. kde sa 
bude klási aj dôraz na osvojenie hry na stru
nových nástrojoch a vyučovanie- cudzích ja-

prebúdza k novému životu. J e pa radox. že 
najdô ležitejšie akustické dreviny javor 
a smrek sa od nás vyvážajú a na Slovensku 
ne má kto s nimi pracovať. A manuá lna zruč
nosi v remeselnom spracovaní dreva i láska 
k hudbe vždy patrili k íreči tým vlastnost iam 
Slovákov. Azda aj preto sa asp01' ~ husliarmi 

a maté rmi i amaté rskymi výrobcami rudových 
hudobných nástrojov podnes stretáva me vo 
všetkých slovenských regiónoch. Koľkí 
z nich by sa boli sta li vyni kaj úcimi profesio
nálmi. keby boli mali k tomu možnosti? No 
vráimc sa k h lavnej my~l ienk.: našej témy. 

Slovensko už dávno put rehujc viacerých 
majstrov hu liarov. ktorí hy pracovali pre ti
sícky hudobníkov pôsohiadch na celom na
šom území v desiatkach huuohných inštitú
cií vo všetkých dô ležitých kultú rn ych cen
trách. Husliarov zhotovujúcich nové maj
strovské nástroje i kvalifikovaných opravá
rov a údržbárov. Keďže už dvom generáciám 
e ntuziastov sa doposia r nepodarilo prcsadii 
zriadenie slovenskej husliarskej ško ly. musí
mc vychádzať z reálnych súčasných možnos
t í. no i z nemenej dôležitých aprio rných sub
jektívnych predpokladov toho-ktorého adep
ta. adeptky (v posledných rokoch sa na hu
sliarskych uči lištiach celého swcta čoraz čas

tejšie stretávame aj s dievčatami). Nie j e ich 
m~lo. a preto začnem s nimi. 

l . Základným predpokladom je rezbárske 
a hudobné nadanie. pokiaľ možno aktívne 
prejavcné už pred, skončením 8. triedy zá
kladnej ško ly (najmä dosia hnuté výsledky na 
hodinách výtvarnej výchovy vrátane k resle
nia a hra na nie kto rom s láčikovom alebo brn
kacom hudobnom nástroji). 

2. Dobré škol ké výsledky zo zák ladov fy
ziky. matematiky i chémie. 

3. Záuje m o ovládnutie aspoň jedného 
sve tového jazyka. hlavne nemčiny alebo an
gličtiny (kvôli štúdiu odbornej literatúry. no i 
ncsko rSím prípadným zahraničným stážam . 
účastiam na medziná rodných husliarskych 
sympóziách a súiažiach). 

Kto sa rozhodne upísať tomuto atrakt ívne
mu. prastarému ume lecké mu re meslu . má 
v CSSR nateraz dve možnosti: 

l . študovať na štvorročnom Odbornom 
učil iš ti hudobných nástrojov s maturi
tou v Luboch 

2. absolvovai tiež štvorročnú Strednú 
pricmyslovú školu výroby hudobných 
nástrojov v Krasliciach (s maturitou 
a technickou kvalifikáciou pre vše tky 
výrobné podniky Ceskoslovenských hu
dobných nástrojov š. p. a servisn ú služ
bu pre opravovne hudobn ých nástrojov 
v ce lej republike i v zahranič í. 

Najlepší absolventi týchto učilíš i majú ešte 
možnosi rozšíriť si svoje odborné ško le nie na 
nadstavbovej majstrovskej ško le v Luboch 
a získať titul .. majste r husliar". alebo uchá
dzať sa o stáž u nie ktorého popredného čes
kého alebo zahraničného majstra husliara. 

Aké existenčné možnosti má mladý hu
sliar. gitarár. s láči kár . prípadne mechanik. 
technik . alebo výro bca iných hudobných ná
strojov v CSSR? 

l . Kto sa rozhodne natrvalo zostať za
mestnancom Ceskosloven kých hudobných 
nástrojov. má možnosť pod ľa zvo lenej špe
cializácie pracovať v niektorom z výrob
ných podnikov na území C iech a Moravy 
s prie merným mesačným zá robkom t. č. 
3.470 Kčs. prípadne v servisných s trediskách 
roztrúsených po celej re publike i v zahraničí. 

l . Môžu pracovai ako opravári a údržbári 
hudobných nástrojov v Opravovniach hu-

1 
dobných nástrojov alebo v husliarskych diel
ňach hudobných inštitúcií v rôznych mestách 
(vráta ne Slovenska) . 

2. Samostatn í majstri husliari sú organizo
vaní ako lobodní umelci (podobne ako 
napr. výtvarní umelci) v Kruhu umč lcu 
houslafu pri SCSKU v Prahe. Podmienkou 
prijatia je kladné komisioná lne pos(1denic 
majstrovské ho nástroja. ktorý mu~í po všet
kých stránkach zodpovedať vysokým umelec
kým požiadavkám . Ctcnovia KUH majú 
vlastné husliarske ate liéry a priamo predáva
jú domácim i zahraničným zákazníkom svoje 
nástroje za voľne určené ceny. Rezonančný 
mate riál. kompletné zariadenie dielne i všet
ky režijné výdavky si hradia sami a časi svo
jej p racovnej aktivity ve nujú reštaurátorskej 
a opravárskej či nnosti . Najvýznamnejši je
dinci sú dobre známi aj v zahraničí. čomu 
zodpovedajú aj ceny ich nást rojov. Mladí do
máci i zah ran ičn í husliari k nim chod ia na 
viacmesačné stáže. 

Pravda, vyučiť sa za hu liara možno aj 
v zahraničí. na niekto re j štát nej alebo mest
skej hu !iarskej škole. Ich počet po druhej 
svetovej vojne značne stúpol. no k najsláv
nejším patrí nepatrná hŕstka. Vymenujem 
aspoň niekto ré z nich. 

V súčasnosti azda najre nomovancjšia me
dzinárodná štátna husliarska škola je v ta
lianskej C remone, pô obisku najslávnejších 
talianskych husliarov. Aj počtom posluchá
čov (okolo 100) patrí k najväčším a je medzi 
nimi čoraz viac cudzincov (i dievčat) z viace
rých svetadie lov (v tomto školskom roku na 
nej začal študovať aj prvý adept zo Sloven
ska). Vznikla v roku 1938 a mnohí jej ab o l
venti patria v súčasno ti k vermi uznávaným 
husliarom na celom svete . Niektorí z nich sa 
natrvalo usadili v Crcmone a nema lú časť 
z nich tvoria reprezenta nti najrôznejších ná
rodov. Stúdium je štvorročné. bezplatné. no 
pobyt si hradí každý sám. Cudzinci musia ro
biť prijímaciu skúšku z ta liančiny (vyučova
cieho jazyka). ďalšie prijímacie skúšky nie 
sú. pretože v tvrde j medzinárodnej konku
rencii najmä s Japoncami. sa na škole udržia 
iba tí naj lepší a naj usilovnejší. Vek uchádza
čov je rôzny. väčšinou nepresahuje 20 rokov. 
O kre m Cre mony je v Taliansku ešte nieko rko 
mestských husliarskych škôl s menším poč
tom poslucháčov i s kratšou dobou štúdia 
(Milano. Palermo). 

Najstaršia štátna husliarska škola je v ba
vorskom Mittenwalde, dlhoročnom cent re 
j uhoncmcckého klasického hu liarstva. 
Vznik la už v roku .1858 a na rozdiel od Cre
mony ju možno považovať za nemeckú ná
rodnú husliarsku školu . Má okolo 40 poslu
cháčov a ročne na ňu prijímajú iba jedného 
cudzinca (na p ri j ímacie skúšky pripúšt'ajú 
maximálne troch). ktorý musí dobre ovládať 
nemčinu. rečou i písmom. Predpokladom 
prijatia je úspešné skončenie zák ladnej ško ly 
(prípadne maturita). preukázateľné aspoň 

dvojročľ)é štúdium hry na sláčikovom hudob
nom nástroji a kresličské i rezbárske vlohy 
overené na prijímacej kúške . Veková hrani
ca uchádzačov je 21 rokov. štúdium trvá tri 
a pol roka (7 semestrov) a je ukončené po
mocníckou skúškou (predpoklad neskoršej 
majstrovskej). Okrem praktických predme
tov sa vyučuje nemčina. spoločenská náuka. 
odborné počty. odborná teória. odborné kre
slenie. deji ny umenia. fyzika s dôrazom 
na akustiku . dej iny hudby a hranie na hu
dobnom nástroji ó lovc i v rôznych zosku
peniach. Stúdium je bezplatné. ško la má 
k dispozícii internát s plným zaopatre ním (za 
t. č. 450 DM mesačne). Mnohí významní ne
meckí husliari sú absolventmi tejto školy. 

zykov. 2. Majstri huslia ri zhotovujú majstrovské 
á · k · d 'k C Zo štátov socialistickej sústavy má najroz-

Pmvda. náš obraz o 'lÍ"asnom •tave hu- n stroJe pre matcrs Y po 111 
• • rc mona· · 'š' h l' k šk l P r k" r d á ~ " ~ v Luboch i mimo vlastných ate lié rov. Ich ná- vmuteJ IC us 1ars c o st vo o ~ a u ov 

slia rskeho umenia v CSS R by bol veľmi ne- stroje sú individuálne kvalifikované odbor- republika. Najstaršia ško la vznikla už pred 
úplný. keby sme nespomenuli dc•iatk y a- nou komisiou. predávaj(l sa v o bchodoch druhou sve tovou voj nou v Zakopanom. no 
mostatných husliarskych ateliérov a diel ní. CsH N po celo m Ccskoslovensku a vyvážajú v súčasnost i najvýznamnejšie sú , . Poznani, 
roztrúsených po viacerých českých a morav- sa aj do zahraničia. Príjmy týchto maj strov dejisku svetoznámych Husliarskych úťaží 
ských mestách i dedi nách. V ncjcdných závisia od počtu a kva lity zhotovených ná- H . Wicniawského. Stredná pri mie tnom 
z nich pracujú majstri husliari a gitarári. k to- s trojov. Priamo úmerne stúpajú s ich cenou. Státnom hudobnom lýceu u končcmí matu ri-
rí získa li medzinárodnú povesť už v prcdchá- Výhodou týchto majstrov je. že pracujú tou a Majstrovská husliarska trieda pri vyso-
dzajúcich generáciách. Patrilo k vá2nym chy- v kompletne zari adených d ie l ňach a dostáva- kej ško le múzických umení (tamže). V Por-
hám minulosti. že im okr~m vlastn~·ch rodin- jú potrebný rezonančn}• materiá l. sku podobne ako v Cínsk.:j rudov.:j rcpubli-
n}•ch príslušníkov nebolo umožnené vycho- ke sú husliarskc triedy súčasťou hudobných 
vávai husliarsky dorast pod l'a s táročných hu- Ab olventi . kto rí sa rozhodnú pre iné ho učil í i. Vďaka týmto možnostiam má Porsko 

Snímka K. Vyskočil 

Spomenul som zďaleka nic vyčerpávajúce 
možnosti štúdia husl iarstva. vyše ~tyris toroč
ného atraktívneho umeleckého reme la u nás 
i v zahraničí. No treba upozorn it' cl. te azda na 
to najdôležitejšie: charakterové a povahové 
ľudské vlastnosti. ktoré sa popri nada ní ne
dajú na~radiť a ni najlepším odborným vzde
l a n í~. U.spCŠI.lÍ husliari boli. SÚ a budú vždy 
fanat1km1 svoJhO povolania. trávia podstatnú 
časť svojho života vo svojej dielni podobne. 
ako povest ní lekári u svojich pacien tov. 

Z ho tovenie bielych (ncnalakovaných) 
majstrovských husieľ trvá približne 160 pra
covných hodín. dfžka lakova nia závisí od po
užitých lakov a počtu náterov. Jednotlivé 
lakovacie procedúry možno po dosiahnu ti 
dobrých výsledkov súčasne vykonávať na via
cerých nást rojoch . 

Talianski klasickí majstri zhotovili za svoj
ho života priemerne (podra F. Hammu) 
400 rôznych strunových nástrojov. no praco
vali pomalšie . lebo nemali k dispozícii také 
technické pomôcky a vybavenie. ako súčasní 
hu !iari. Výnimku tvoril Stradivari . k torého 
dielňu opust ilo za jeho dlhého života (zom
rel 93-ročný) podra najnovších odhadov do 
1300 nástrojov. Pravda. pomáhali mu dvaja 
synovia a príležitostne zamestnávan í pomoc
níci. 

J eden z našich najvýznamnejších súčas
ných huslia rov. 63-ročný zasl. um . Vladimír 
Pilaf nedávno dokončil svoj štvorstý nástroj. 
podra vlastných slov zhotoví ročne desať. 
väčšinou husieľ. Priemerná cena prvotricd
nych husicr sa v súčasnosti pohybuje medzi 
25-40.000 Kčs (v NSR 8-IO.OOODM). no 
existujú aj oveľa drahšie exempláre. Isteže. 
zďaleka nejde o čistý zisk. pretože prvotried
ne akustické i exotické dreviny sú čoraz drah
šic (v roku 1988 stál 20-ročný javorový klin 
na spodnú husľovú dosku v Crcmonc 200 do
lárov. 30-ročný kompletný materiál na jedny 
hu lc stojí v súčasnosti v NSR až 1.000 DM). 
Husliar musí u nás počítať približne s dvoj
tretinovou réžiou (violy sú kvôli cene mate
riálu o tretinu dra hšie. čelá až o polovicu. 
o kontrabasoch radšej pomlčím) a k takýmto 
drevinám. lakovým ingredienciám i najmo
dernejším technickým pomôckam sa dostáva 
iba za devízové prostriedky získané preda
jom svojich nástrojov v zahraničí. To isté 
platí aj o zahraničnej odbornej literatúre. o 
a k získa medzinárodné uznanie (väčšinou 
cestou čelných umiestnení na medzinárod
ných husliarskych súiažiach). jeho práca je 
rovnocenná všetkým odborom výtvarného 
alebo reprodukčného umenia a je aj po všet
kých stránkach cenená . 

Keď listujeme v sta rých análoch hu liar
skcho umenia . zistíme. že aj mnohí jeho ko
ryfeji začínali svoju učňovskú dráhu už ako 
deti a učili sa remeslu naj menej dcsai rokov. 
kým sa osamostatnili. Prísne cechové poriad
ky dovorovali používai maj~trovský titul iba 
najlcp~ím . čo a ~amoacjmc pozi tívne od
zrkad rova lo aj na ich práci i na vysokých šcsi 
i scdcmmic~tnych cenách. dosahovaných 
v súčasnost i na hu~rových trhoch za ich ná
stroj e . No be.t týchto nástrojov hy ne mohlo 
existovai vo wojcj najkraj~cj podslil tc ani 
najcmocionál ncj~ic umenie - hudba . 

sliarskych zvyklostí . čím aj husliarstvo na zamestnávateľa alebo sa chcú osa mostatn ii. v súčasnost i vel' mi veľa dobrých husliarov 

~~S~Io:v~c~n:s~k~u-t=a~k~m~c~r-v~y~h~y~n=u~lo~a-t~a=k~ťa~ž=k=o-s=a~~m~<~lj~ú~t~ic~ž~n~i:c=ko=r~k=o~m::o:žn~o=s~tl~· : ______ ~~~~~i~h~u:s:li:ar~i~ck~.~------------------------~~~~~======~~~~~~~~~~ ~ 
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Titulný Ust pného českého notovaného českobratského spevníka, zostaveného Jánom Rohom, 't'}'daného Pavlom Severínom v Prahe v roku 1541. Ide o prvé zachované zobrazenie splevlijúcej 
obaanskej obce. Hore apokalyptický baránok, po oboch stran,ch kráľ ~alamún a D'vld. 
IHvld, splev._,úcl lalmy- llustnicla v spemfku z roku 1564 - tento úber použW už v spevníku z roku 1561 a viackrát l neskôr v priebehu celého 16. storočia. (obr. č. 2) ' 
Na tretej snfmke je portrét Jana Husa z nemeckého spemíka, vydaného Y roku 1566, odiUaqúcl sa od Husových portrétov Y českých spemfkoch. 

ANNAŽILKOVÁ 

V auguste m. r. sa konalo v Prahe pät
náste pracovné zasadnutie spoločnost i 
Inrcrnationalc Arbc itgcmcinschaft fi.i r 
Hymnologic (!AH) , po NDR ( 1977 - E r
furt) a Maďarsku ( 1983 - Budapešť) tre
tíkrát v socialistickej krajine. IA H je me
dzinárodné vedecké združenie odborn í
kov, ktorí sa zaoberajú o tázkami súvisia
cimi s podstatou. históriou a praxou du
chovného spevu a hudby. V centre po
zornosti stojí duchovná picser'l (jej vý
skum vlastne dal pred 30 ro kmi podne t 
k vzniku poločnost i, a le samotný pojem 
hymnológia je chápaný širšie : zahfňa cc
lú oblasť dejín tzv. duchovnej h udby , a to 
vo vzťahu k dnešnej praxi) . Cie ľom spo
ločnost i je vyvol a ť plodný dia lóg a stálu 
výmenu bádate ľských výsledkov medzi 
hudobnými his torikmi , teológmi . c tno
muzikológmi , lite rá rnymi vedcami , jazy
kovedcami a podľa problematiky aj zá
stupcami iných vcdnýehdisciplín . T akáto 
kooperácia umožňuje plánovanie i usku
točňovan ie veľkých projektov . akým je 
napríklad súborné vydanie nemeckej du
chovnej piesne. 

Téma minuloročnej konferencie -
Spev českých bratov a stredoveké počiat
ky duchovného spevu v ná rodnej reči -
bola príležitosťou zvl ášť pre českých bá
date ľov prezentovať svoje výsledky . Spo
lu odznelo IO refe rá tov a o krem jedného 
všetky pripravili domáci autori . Jednotli
vé refe ráty boli s nemalým zauja t ím roz
debatované v diskusných skupinách a 
pracovno-študijnú časť zakonči l a každý 
deň diskusia v pléne . 

Amádeo Molná r v úvodno m referá te 
Česká reformácia poda l ob raz o ných zlo
žitých historických súradníc. ktoré pred
znači li kultúrnoduchovný pohyb 
v českých krajinách od po lovice 14 . sto 
ročia po radiká lny nástup protircformá
cicdoroku 1620 . Pohfadomhisto rika slc
doval významné dejinné skutočnost i a 
súčasne vytváranie novej mentality 
a postupnú vnúto rnú dife renciáciu čes
kého reformačného hnutia . Tá našla svoj 
výraz aj v rozmanitých konceptoch du
chovnej hudby. ktorej patrili nasledujú
cc príspevky. 

Jana Fojtiková sa vo svojo m referáte 
Jednohlasné české ordinarium missae 
v druhej polovici 16. storočia sústredila 
na vzťah českého ( utrakvistického) --=---

a pôvod ného kato líckeho repe rtoáru 
z hľadiska hudobného i textového v ob
dobí, kedy sa čeština stala litu rgickou rc
čou a na určenie hudobno-štýlových 
zvláštností českého mate riá lu . Nosite
ľom inovácie bola jednoznačne textová 
zložka, po me lodickej stránke je zjavná 
závis losť na latinskej chorá l nej predlo he. 
Pri tvorbe nových textov dochádza 
k uvoľneniu vzťahu medzi melódio u 
a slovom ; nový text si prispôsobuje d anú 
melódiu - ustupuje minuciózna mo tivic
ká práca a prejavuje sa tendencia 
k tvorbe rozsiahlejších základných fo r
mových celkov. Tento rozklad cho rálnej 
štruktúry sprevádza zmena menzu
rálnej notácic na cho rálnu. Výsledok: 
namiesto chorá lu liturgickú funkciu pre
berá z neho odvodená trofická pieseň . 
Podobnej problematiky sa v širších sú
vislostiach dotkol Frieder Schulz. Vo 
svojo m príspevku Singen wir heut mit 
einem Mund (Paradigma pôvodu a vply
vu p iesne českých bra tov) na príklade 
veľkonočného hymnu demonštroval, 
ako sa st redoveká chorá lna tradícia do
sta la do Jednoty bratskej a transformo
vala na spevy o obitej povahy. Re ferát 
bol doslova fascinujúcim príkladom 
skuiočnc bádateľského pohľadu , ktorý 
pri pozorovan í jedného predmetu doká
že odhaliť maximum súvislostí. 

Českobratské piesne sa vyso ko cenia 
nie len z hľadiska hudobného , básnické
ho a duchovného boha tstva - vo svojej 
t lačenej podobe , v kto rej obsah našiel 
osobi té koncepčné a fo rmové stvárne
nie , predstavujú jeden z vrcholov českej 
knižnej prod ukcie . Tento pohľad vnies
la do mozaiky príspevkov Mirjam Bo
hatcová svojím refe ráto m Spevniky čes
kých bratov (1505-1618). Ich výzor ov
plyvni li osudy Jednoty českých bra tov , 
ktorá bola od poči atku vojej existencie 
ako ncžclateľná sekta p renaslcdovaná. 
Knižná pro dukcia českých bratov zosta
la temer počas celého 16. storočia ilegál
na , z väčšej časti určená len pre vlastnú 
potrebu Jed noty. Refe rát sledoval jed
notlivé tl ače a ich charakte ristické for
málne znaky - celkovú kompozíciu , 
sprievodné vydavateľské texty, grafickú 
úpravu - a z nich vyplývajúcu funkciu 
vo vtedajšej spoločnosti . Ccskobratské 
spevníky boli starostlivo koncipovaný
mi prostriedkami duchovnej výučby . 

nie iba pomôcko u p ri bohoslužobno m 
speve, ba niekedy mali zastupovať 
a reprezentova ť ko nfesiu. Symbolické 
znaky a ino taje, vynútené s tá lou ilegali 
tou t l ačí a naj mä ilustrácie textov pred
stavujú osobitú rovinu umeleckej výpo
vede. G rafika Jednoty bratskej využíva
la štýl knižnej tvorby renesancie, ale 
vniesla do nej vnú tornú výpoveď . 

Stanislav Tesal' ko ncipoval svoj prí
spevok Postavenie bra tského spevu v re
pertoári českých spevnikov 16. storočia 
ako me todologický podne t do diskusie 
nie len o príspevku Jednoty bratskej 
k vývoju české ho jednohlasného du
chovného spevu 16. storočia , a le aj 
o širšej problematike dote rajších vý
sledkov českej hymno lógic . Spevníky 
16. sto ročia patri li k prvým nosi t e ľom 
javu , ktorý sa dnes vo svojej rozvinutej 
podobe označuje ako masová ku ltúra. 
A plikáciou šta tistickej metódy inšpiro 
vanej ociológio u prišiel ku konšta tova
niam , ktoré po lemizujú s dodnes trado
vanými pred tavami o hudobnej akt ivi
te českých bra tov . Zdá sa , že z hudob
no-histo rického hľadiska repe rtoár Jcd 
noty bratskej v 16. stor. bo l súčasťou 
prúdu zo trvávajúccho vo va riovaní vždy 
menej aktuálneho melodického mate
riálu , a ako taký nemoho l ovplyvniť ďal
ší vývoj . Ten bo l poznačený rastúcim 
záuj mo m o viachlas, ktorý našie l živnú 
pôdu v meštiackom prostredí li te rá r
nych brats tiev. Situácii v oblasti viac
hlasnej hudby venoval svoj refe rát Štý
lové druhy viachlasu v českej duchovnej 
piesni 14. - 16. storočia Martin Horyna . 
Z obdobia rokov 1350-1450 je d nes zná
mych asi 80 ( !)ko mpozícií (väčši na , p ri
rodzene, z neskorších prameňov). Z hu
dobno-štýlového hľadiska ide zväčša 

o kombináciu co nductu a rondcllu . T áto 
archa ická forma a ud rža la v repe rtoári 
lite rá rnych bratstiev v Čechách pozoru
hod ne dlho, až do začiatku 17. storoči a . 
Ich tvo rivá akt ivita zostala na pe rifé rii 
litu rgie , bol to viac este tický zámer než 
snaha obohatiť liturgickú hudbu. P rvé 
kontakty s nizozemsko u polyfó niou sa 
spájajú s menom poľského sk l adateľa 
Pe t ru a W il helma de Grudencz (okolo 
roku 1535) , a le až vzrast lite rá rnych 
bratstiev v posledných desaťroči ach 

16. sto ročia vytvoril podmienky na jej 
pestovanie . V 70-tych ro koch vy!>tupuje 

z ano nymity prvá gene rácia českých po
lyfonikov. Viachlasná pieseň s dominu
júcim d iskantom. typická pre nemeckú 
protéstantskú ob lasť 16. storočia, sa 
v Čechách ujala až v 17. sto ročí . 

Ak české tlače 16. storočia do kumen
tujú explóziu duchovnej p iesne v národ
nom jazyku v pro tcstantskom prostredí , 
oveľa pomalšie sa pre adzovala v kato
líckej litu rgii . Prvé české spevy sa tal i 
o ficiálne súčasťou Of11ŠC až začiatkom 
17. storočia . Ich vývoj a šírenie sledoval 
na zá klade rozbo ru tl ačí a rukopisných 
spevn íkov, ako aj dobových ci rkevných 
do kumentov Jii'i Sehnal (Česká duchov
ná pieseň v om~ i 17. a 18. storočia). 

Do hlbšej minulosti načrel Richard 
Rybarič (Duchovný spev tzv. VeJ'komo
ravskej r iše v 9. storočí) a zame ral sa na 

lovcn~kú liturgiu a bohoslužobný spev 
ako najkrajší kvet ve ľkomoravskej du
chovnej kultúry. 

Staročeské dedičstvo v piesňovej po
kladnici slovenskej evanj elickej cir kvi 
bo la téma príspevku Karola Wurma, 
kto rý sledoval české predlohy p i c~n í Ju
raja Tranovského v C itha rc sanctorum . 
Konferenčný p rogram dopfr'ía li večer

né hudobné produkcie. kde mal i úča t
n íc i možnosť stretnúť sa so spo m ínanou 
histo ricko u hudbou v reá lnej - znej úcej 
i pôvodnej - aktualizovanej fun kcii . Be
seda so sk l ada teľom Petrom Ebenom 
otvorila p riezor do súčasn os{ i. 

Pracovné zasadnutie nav5t ivil ná
mestník ministra kultúry ČSR Vl adimír 
Jankll. Vo svojom pozdravno m prího
vore vyzdviho l hodnotu kultú rneho fe
no ménu akým bola i je česká d uchovná 
pieseň , vyjadri l potešenie . že konfe ren
c ia na túto tému sa koná práve v Prahe 
a napo kon a zmienil o po tavení cirkví 
v ČSSR. 
Čo záverom? Ťažko povedal . čo naj

viac prispe lo k úspechu podu ja tia: po 
vše tkých !rán kach perfektná organizá
cia , kva lita refe ráto v. pravý záuj em 
a pracovné zan ie tenie vládnuce na za
sadnutiach ... alebo (a najmä) popri no 
vých vedomo tiach i zážitok pravej tvo
rivej po hody a krásnych medziľudských 
vzťahov. ktoré vnic~ la !A H do ~vojho 
pražského p racovného zasadnut ia . 



Bystrík Režucha: SolD optiiDista 
Oslovený dir igent Byst rlk Režucha sa 

zp rvu zdráhal, o rozhovore nechcel ani po
ču l'. J>o d lhšom vyjednáva ní p r ipustil . že je 
možné sa rozprával' u neho doma pri zapnu
tom magnetofóne, a le bez vopred naplánova
ného scenára , o rozličných témach , tak . ako si 
ich dia lóg vyn úti. 19. decemb ra bol v televízii 
pria my prenos zo zasadania Federálneho 
zhromaždenia . zvuk bol stíšený. Kto by začal 

inak? 

Na stránkach Hudo bného života nebj•va 
zvykom vyjadroval' sa k horúcim politickým 
udalostiam. Neurobil' to však v tejto situácii 
bolo by a libizmom . C hcete sa vyjadril' k to
mu , čo sa u nás d eje? 

- VSeobecné ~ llv islost i sa te raz vcfmi me
nia. Mo rálne. mírodnostné. human i~tické. 
eko no mické a po li tické aspe kty už dclinoval 
jede n člen te raj še j fed erill nej vlády ako vý
voj. kto rý odha lil veľké straty počas ~edem
debiat ročnej hb tó ri e našich n;í rodov. To to 
ko nšta tovanie n;ís nesm ie zaťažova ť pri hľa
dan í východísk. J a osobne som poznal nic
ko lka veľm i zaosta lých regió no v v na~cj re
pu blike. Mám správy o d pr i ateľov. že ľudia . 
kto rí ta m žijú. sú do~ť nervózn i z vývoja 
u mís. V ravia: čo chce te. veď je ná m do b re . 
Mtím.c to i o no. v obchode je tovar. .. O ni ne
vedia. a to má na svedo m í i n formačné tem
no. že v nie kto rých štá toch ~ll tie isté bývalé 
zaosta lé soci:í lnc vrstvy d nes nepo me rne lep
šic situované. Kým v zahran ičí išie l po kro k 
míľovým i kro kmi . u nás iba krokmi. kto ré sa 
nám zdali míľové. 

Ružové okul iare sme odložili. tratili pri
f ažlivosf vo chvili, keď l'udia môžu hovoril' 
otvorene svoje názory. Na1Jriek tomu . že sa 
vývoj nesporne u berá správnym smerom 
k pozit ívnemu profesionalizmu , za iste sa na 
tej to ceste nevyhnem e niektorým chyb;ím. 

- Vyzc r:í to ta k . že ~a nieked y ženie me do 
opačného ex trému . Začínaj ú sa nám vyn á rať 
sta ro noví bojovn íci za no vé u~por i adan ic ve
cí. kto rí chcú rúcať sta ré štruktúry. vytvori ť 
nové a potom v nich diktovať . Iste sa ~tret ne
mc aj s dobre maskovanou demagógiou . Ja 
dúfam. že pr íde k vl {Ide zd ravý rozum . Teraz 
napríklad je v mód e odst r:uiovať riadi teľov. 
podľa možnost i vše tkých . Ruč ím za to. že 
mno h í z n u.:h budll posti hn ut í nep rávo m. 
Myslím. že je to z;~ korcnc né h lboko v fu
ďoch. Aj hi~ tór ia ná m ponú ka pr íklady. Ro
bcspicrra pop ravila jeho vlastná revo lúcia . 
Te nto druh d eštrukcie je asi znako m všet
kých prechodných obdob í. Vtedy sa na scéne 
spoločenského idealizmu objaví množstvo 
cgoccntrických osobno stí. Ak chce te príklad 
z umenia- medzi umelcami pozná m väčši nou 
iba osoby viac a lebo mene j cgoccnt rické. 
C hápte. v dobro m slova zmysle. vrátane mo 
jej osoby. To tiž t í poko rní. služobníci stoja 
p ri o ltá r i a práve tí ncpo slušn f. bllrliví a ne
po ko rn í. ncslúžiaci prc tvárajú d ejiny . Cud
skn spoločnosť po trebuje jedných aj dru
hých . A j dnes máme vynikaj úcich ume lcov. 
ktorí ~ú rovnako cgoccntrickí ako bo l Beet
hoven . i ta kých . kto r í po dobne ako jeho zá
vistliví súčasníci Sll iba nulami. Tak to bo lo 
vždy a nic iba v hudbe . Bá ť sa treba tých n(JI. 
lebo vnášajú do ko nšt ruktívnych proce,o v 
ncčbté spôso by. 

Premeny v Československu dosta li l'rívlasl
ky, ktoré sa v bežnej politickej te rminológii 
dosia l' nevyskytovali. To a le znamená, že všet
ko prebieha ,,nežne a pokojne". Na čo by ste 
chceli upozornil' v súvislosti s účasťou umel
cov v spoločenských premenách ? 

a jednej z tých veľkých akcií pre náša
ných televízio u sa objavila a'i taká to m yš
lien ka . mysle ná ako obhajo ba umelcov. a le 
kto rú ja pokladám za veľkú demagógiu: .. po
cho pte. že umelci maj ú veľké príj my. vecf sa 
ich te n režim usilova l kúpiť". T a kéto rozmýš
ľa n ie nect í pôvo dcu my lien ky. Skutočnosť je 
ta ká. že v každ ej o b la ti fudskcj p ráce sú jcd
ni. kto rí sú veľmi d obre pla tení . a le tí sa aj 
narob ia (vynikajúci he rci . poprední chirur
govia . naši li1o nté ri v zah ra.n ičf. šp ičkoví ro
botníci. atď. ). ale sú v tých istých pro fesiách 
l'udia aj ho ršie. a le bo zle p late ní (herci v zá
jazdo vých d ivad lách . lekári na obvode. ro
bo tn íci na do m ácich tavb ách a tcf.) A titul y? 
Aj keď nic som zástancom udeľovani a ti tu
lov. č i ich nedostávali rovnako Hrd inovia so
cia listickej prúcc? Ne mal b y sa vnášať rozko l 
medzi robotn íkov a umelco v týmto ncfa iro
vým spôsobon1 . Teraz najmii ko munisti od 
str~lň uj ú spomed zi seba tých . kto rí sklamali. 
Určit e mnohí z nich zač ína li z č is t ých . i keď 
naivných ideálov. Ich dcform:ícia prišla ča

som . d lhým pob yto m vo fu nkcii. Spoločnosť. 
a k chce byť demo kra ticko u . musí vytvori ť zú
ruky pro ti hro made niu a zneu žíva niu moci. 

Ako sa v súvislosti s tým . čo ste naznačili. 
pozeráte na vývoj v oblasti hudby u nás v ne
dávnej minulosti, prípadne v širš ieh s1ívislos-

tiach ? Myslím, že sa nevyh neme kritickému 
p rehodnoteniu dosiahnut j·ch v)•sledko' . 

- Abrupt né zme ny niekoľk ých posledných 
desaťroč í v Eu ró pe le n málo pomači l i vývoj 
v hud be. T vorba ukáLa la. 7c m:í v ~chc dm.ť 
scbazáchovných prvkov na p režitie. A k aj 
nieko ho rôzne po litik úr, kc tlak y o dplavili na 
iné bre hy ... ko ntine t" ako taký o'tal ce lý. 
Slovom . nebol to vždy rovný kro k ~ ideoló
giou . kto rá d iktovala. Co sa týka rcpmdukč
ného umenia. o no sa uk áza lo ešte rcl.istc n
čncjš ic voči vplyvo m. b tc b y sme na\li prí
klad y na to . ako sa ume lci vzopre li po\luho
va ni u režimom . Ďa lej. z h b tó ric vie me. 7c 
ko nt inu itu počas dvoch Moročí pomo hlo na
p rí klad v A nglickM udr7ať prävc i n t erpretač
né umenie. po do b ne aj v in ých kraj inách . 
kde ne ho l rovno merný vývoj skladat eľského 
a in te rpre tačného umen ia. Ak aj pn :d voj
no u a po nej nebo lo ~ lovcn ~ké inte rpretačné 
umenie na rovnoce nno m ' lupienku ~o skla
dateľm i . v súčasnost i je o no vskutku pozoru
hodné. Som v;a k pre>vcdčený. 2c keb~ poča' 
tých posled ných ~ t yrids i atich a lebo dvad~ia
tich ro kov bo lo naše p rostredie int c ld.tuá lne 
a mo rá lne praj ncjšic. že hy ' mc mali lcp~ic 
výsledk y. 

Posledné dve desafročia boli každé svojim 
spôsobom špecifické vo vzfaJw ku kultú re 
u umeniu . Spoločné ma li jedno: aj sme chceli 
prenikmif d o sveta a ukázal' čo vieme, aj sme 
si zároveň stavali do cesty množstvo ncuveri
tel'ných p rekážok . ktoré boli ukážkou toho, 
ako to nerobil' na úrovni . Od ideologických až 
po organizačné. Zrejme to vyplýva lo z d omä
cej situácie a závislého postavenia umenia, 
umelcov .. . 

- Celá do te rajšia fi lozofia bo la taká to: 
.. My'· vám dávame prostried ky. investuj eme 
ich d o rozvoj a hudobné ho u me nia a chceme 
výsledk y . .. My". to môže byť inštit liCia. a lebo 
zopá r jed no tlivcov. ~y~t ém : ex istuj ú rôzne 
fo rmy m ie t ncho. okrc~ného a kraj\kého 
.. m y". Ale tie pe niaze S ll predsa naše 'poloč
né. sú z da ní vašich . mojich i tých ostatných 
ľud í . Teda nic o ni n:ím dávali. a le my im dá
vame. aby ich rozumne rozdeľoval i . Preto by 
sme boli radi. keby sa tie p rostriedk y naozaj 
do~t a l i do o hrozených oblastí ume nia . T re
bá rs aj na tú pro pagäciu našej hud by. a
pr ík lad vzde láva nie: Lite rá rny týžde nník 
z 15. decemb ra v č l ú nku K. Kočtúcha p íše. 
koľko stojí vzdelanie. Ko fko pc riazí sme vy
had zova li von o knom . lebo sme nedostatoč

ne vzde lávali a a ni to sme ned o kázali využi ť . 
Po treb ujeme ako soľ štúdie. kto ré by 
v plno m rozsahu po tvrdi li. že ku ltúra nic je 
stra tová . To ved ia odborn íci lepšie ako ja. 
Rád by som ved el. ko fko stra tila naša kult úra 
mo rálne a cel{t re publ ika materiá lne tým. že 
v nej nemo ho l dvadsať ro kov pôsobi ť Miloš 
Fo rman. A ký by bol obraz našej k ultúry. ke
by v i\om pôsobili všetci tí .J o rmanovia". 
kto rí boli nú te ní od ísť do cudziny . (Eko nó
movia to iste vedia vyčísl i ť aj v devízach ) . Ja 
si v ka7do m pr ípade my~lím . že d obré ume
nic je vysoko ziskové už le n tým . že pôsobí 
na zušľachtenie jedinca i národa . (V ro ku 
1968 sa písa lo. že celá d o tácia na obl a~ť kul
túry bola rovná strat ám na ncpodarkoch 
z pricm y lu scvc ro mo ravského kraja) . A le bo 
pr íklad zo Slovenska. A ko by vyzeral sloven
ský film a ko celo k . keby Ha nák a Jakubisko 
celé tie ro ky mohli slo bod ne tvoriť? Vccf fil 
my v trezoroch - to sú nie le n umftvcné pe
ni aze. ale aj uväznené m yšlie nky. O to m 
všetko m nemôže rozhodovaf jedno ministe r
stvo alebo osoba. O no nic je majit eľom k~ l
túry slo ve nského národa. To je l ipine pomý
lené. Asi by mal národ . ľudi a lepšie kontro-

lovať. čo sa s jeho ume ním deje a n ic iba fu
d ia z jed né ho rezortu . 

Ponúk am do d ebaty tí1to paralelu, azda bu
d e na niečo dobrá: Existuje jedno nádherné 
umenie pochádzajúce zo starého J aponska -
bonsai. J e zmateriulizovanfm trpezlivosti člo
veka v túžbe vypestoval' v umelých podmien 
kach dokonalú minia túru vel'kého stromu. 
V najmenšej m ožnej nádobe žije stromček, 

ktorému systematicky orezávajú korene, 
odrezávaj ú mu mladé výhonky, deformuj ú , 
upravuj ú . Človek mu dáva nevyhnutnú výži
vu , aby nevyka pal, aby žil. T rpezlivos!' koru
nuje úspech , po mnohých rokoch sa stromček 

umí1dr i, začne šetril' energiou , privykne 
a z roka na rok má stá le menšie lístočky, až je 
z neho napokon celkom dokona lá kópia slo
bodného velikána z vol'nej prírody. (Až na tie 
rozmery). Korene - to by mohli byt' vlastné 
trad ície a kontakty so svetom ; odst raňovanie 
mlad ých výhonkov - umelé odstraňovanie 
všetkého, čo presahuje povolené, a le i vzdela
nie , rozlet . fantáziu ; malý kvetináč - životný 
priestor . m ožnosti , a le i prispôsobenie sa situ
ácii ... Čo s tým? 

- T;íto va~a para le la sa hodí sko ro na vše t
ko. i keď nic ce lko m. Po vedzme v in terpre
tačnom u men í. Je fakto m . že sloven, ké in
terpre tačné ume nie sa vo ~vete neupla t ňova

lo dosť .. hu~to" . lebo domúcc oko lno sti ví.d y na
šli ~pôsob . ako obstrihnúť tu lístok tu l btočck. 

A lebo p rík lad z dramaturgie. Rcpe rto <Í r bo l 
silne o bmedzova ný rôznym i ncp ísan}·mi z;í
ko nm i. o kto rých obyčaj ný poslucháč ani ne
tušil. Z bližšie ncurčc ných d ôvodov ~a muse li 
hrať skladby zo .. spr iate le ných" kra j ín . Po
kia ľ išlo o dob ré veci . nik by nič nena mie tal. 
Lenže často sa stalo . že kvôli .. sp riat e leným" 
skladbám . č i o pe rám neostul priestor p re 
ozajstné kva lity. Predstavte si ten čas. kto rý 
zabe rie naštudovanie zle j sklad by. keby sa 
mo ho l investovať rozumnej~ ic . V symfon ic
kých o rchestroch sa postupova lo cc~tou me n
šieho o dpo ru ... Spriate le né" ~kladby (tu h ra
la svoju ro lu minu t;íž) sa viičšinou hrúva li 
ako prvé čísla ko nce riov. Bo lo b y to vtipné 
riešenie. no me nej vhodné vo svojich n:íslcd
koch . Z repe rtoáru tak vypad li mno hé sve to
vé o pe rné p redo hry. na kto rých sa on :hcstc r 
vera naučí. Hrajú ich o rchestre na celom sve
te. čiže náš orcheste r . keď ich chce h rat'. mu~í 

sa ich krvopo tne uč 1 t. Je to prax príl iWčná 

nie len pre slovenské o rchestre . Príznačné 
ďa lej j e to . že ani z do máce j tvorby s me ne
hral i vžd y tie naj lepšie skl ad by našich dvoch 
ná rodných hudo bných kultúr . T o a le nech si 
vyriešia zodpovedné i n~ t i t licic ... Casto sme 
mrhali čas. V to m ino m . povedzme v tvorbe. 
to nic vžd y pla tí. C hce l by so m vyzdv i hnúť 
fakt. že ne kon tro lovaná bezbreho i býva čas
to na škodu tvorivému umen iu . De jiny učia . 
že i ~ té obmedzovanie výrazových p rm tried
kov prináša o bvykle lepšie výsledk). A ko 
p ríklad by so m uviedo l vedo mú red ukciu 
kompozičných prostriedkov u A . We be rna . 
Co " t týka našej tvorby- mcdzivoj nov;í skla
da teľsk{t ge ne rácia patrila duchovne k vý
znam ným hudo bným ccntri1m prczcntova
ným Parížom . Ne mecko m . tal ianskym i či 

poľským i skladateľm i . V tých časoch ešte slo 
venské inte rpret ačné umen ie nedosahovalo 
kvalít to ho d nešného . Je pre to pochopiteľné. 
že naj mä moja gene rácia c í ti la istú vnúto rn ú 
povinnosť dost a ť našu hudbu do medziná rod 
ných ko n textov. čomu mu~c la predchádzať 
pro pagácia slovenskej hud by tu d o ma . V ro
koch . keď som ja zač ínal s to u .. pro pagá
cio u ... vsku tku o čosi i~lo. o a neskô r sa môj 
život sk rížil v Košic iach s tvorbo u J . Grcšá
ka. Som presvedče ný. že .. ho d ina" Grcšáka 
ešte le n p ríde. nie len v našo m. a le i v európ
sko m ko ntexte . 

Keď ste už spomenuli Košice- pa trite k za
kladatel'om Štá tnej filharmónie v Košiciach. 
O vašo m 1 2 -ročnom pôsoben í sa hovorí aj 
ako o kultúrnej misii. čo by ste chceli pove
dal' k to mu? 

- A si by nemalo zmyse l vypoč ít ava ť pre
m iéry. hodiny skúšok . sta rosti so zabezpečo
va ním e le mentá rnych po trie b o rchestra . Veď 
len zaobst a rať do bré nästrojc p re h ráčov 

z do mácich zd roj ov bolo teme r nemožné. 
A nový o rcheste r zač ín a l o d nuly. V súčas

nosti napr . SFK do pláca na to. že pridlho 
ex istovala v isto m provizóriu . Od C heb u až 
po Ko~icc nebo la od vojny postave ná moder
ná . ak usticky vyhovujúca ko ncert ná s ieň . 
Pracovať to fké ro ky v po dnáj me unavuje. 
Myslím . že nie len v Ko~iciach z času na čus 
boli a Sll pro blémy s návštevnosťou. Ho nba 
za vedecko technicko u revo lúciou nahnala 
naše ško lstvo do lcpcj uličk y. Našu ved u to 
ncprivied lo na výslnie sveto vej vedy a súčas
ne trestu hodne sa zanedbali dostu pné spôso
l1Y este tickej výcho vy m lád eže. cstá losť 
pu blika a jeho nevyhrancné zá uj m y sú toho 
sm utným dô kazom. 

Sme malá krajina, máme zopár profesio
nálnych orchestrov a dirigentov tiež nie na-

zvyš. Zdá sa m i, že j e to priveľký luxus , a k 
pät'desiatročný skúsený dirigent, v plnom tvo
rivom rozlete , nemá v tejto sezóne v Sloven
skej filharmónii (donedávna j ej hlavný diri
gent) a ni j ed en zmlu vný koncert. V čom , 

(kom) to väzí? 

- V Slovenskej filharmón ii sa skonči la 
moja zmluva podpfsaná do ko nca min ulej . 
ko ncer tnej sezó ny. 

V uplynulej sezóne ste naozaj vel'a vystupo
vali v zahraničí. Na ktoré m omenty z tamoj
šej koncertnej praxe by ste chceli upozornil''~ 

- Napríklad možno sti uvádzať nušu tvorbu 
v zahran ičí. S(l aj nic sú . Keď napríklad ja
po nská vlád a zapla tí svojmu o rchestru ko n
ce rt né turné po Eu ró pe. môže po riom 
chcieť. aby všad e hral skladbu japo nské ho 
sk ladat eľa. Stačí. aby aj slovenská vláda 
mo hla zaplatiť cestu nášmu o rchestru d o Ja
po nska. a my bude me môcť presadi ť ~ lovcn

sk ú skladbu oveľa ľahšie . Netvrd ím . že vôbec 
nic sú mo žnosti na uvádza nie našej tvorby. 
J apo nci sú odkáza ní na d ovoz euró pske j 
hudby. Ich publikum. ako všade . je núročné 
a m<í špecifické požiadavky. Napr íklad Čes
ká filharmó nia hrala na svoj om po lcdno m 
(deviato m ) tu rné po prvý raz skladbu súčas
ného českého skladateľa . Casto hroíva nú 
a úspešnú . Reakcia japo nské ho publika bola 
asi takä . že keď to hrá Ccská filharmó nia . tak 
to mus í byť dob rú vec. Propagovanie súčas
nej tvorby je zložitý proces. Japo nskí mana
žéri dokážu akcie . o kto ré majú záuje m . do
ko nale pripraviť. Rozvin utý spo nzorský sys
té m (až d o výšky 70 % náklad ov) umožri ujc 
realizova ť aj festivaly Sllčasncj hud by. a le aj 
tu musia mať nádej na zisk . ktorý po tom in
ve tuj ú do ďalšej a kcie. atď ... 

Vrát'me sa domov. Považujete terajši sys
tém prípravy budí1cich d irigentov zu vyhovu
j úci? Postačuje po stránke odbornej p rípravy 
a všeobecného rozhľadu? J>ôsobfte v tejto ob
lasti. 

- Ja som za zvýšen ie všestran nej p rofesio
ná lnej prípravy budúceho ab,o lvcnta dirigo
vania . Co musí vedieť dirigent? Obvykll: odpo
vcd;ím: skúste mi povedať. čo nemusí vedieť. 
Vccf dirigovanie je inte rdisciplinárne umenie . V 
~llčasnost i je stav taký. a týka sa to nie len prípra
vy dirige ntov. ale vo všeobecnosti - že vo vzdela
ní je príliš veľa balastu . nepot rebných pred
metov. Nezost:íva dosť priestoru na hlavný 
predme t. To ved ie k istém u druhu po
vrchnosti vo vzde laní. Pr íprava dirigentov na 
celo m sve te veľmi stúpla v náročnosti . Záro
vci\ stúpla úroveň o rchestrá lnych hráčov. te
me r v~c tci rnaj(J vyso ké školy . Postavi ť sa 
s čerstvým diplo mo m pred takých to profesio
nálov. n ic je ľa hké. Nevie m si dnes predst aviť 
dirigent a . ktorý by o kre m remesla neovlád al 
aspoň dva-tri sveto vé jazyky. Vie m si pred 
s t aviť. že v nie kt orých o blastiach fudskcj č i n

nosti nemu í človek ovládať vybe rané spôso 
by správa nia. Lenže dirigen t bez spoločen
ské ho vystupovania j e nemysliteľný. T akisto 
si nevie m predstaviť d irige nta b ez d o brých 
znalostí ľudskej psychiky. A k nebude dob
rým psycho ló gom . má o problém viac. J e to
ho nao zaj vera. čo vzdelanie d irigenta by 
o k rem hudobne j prípravy malo obsahovať . 

Le nže na d ir igovanie nic je možné sa špecia
l izovať od prvého ročn íka ĽŠU . V loh y k te j
to činnost i sa objavuj ú oveľa . oveľa neskô r . 
Pre to a ni nic je mo žné rät ať s masovým záuj
mo m. Možnosti u pla tne nia - to je už iná vec. 
A čo sa týka väčších generačných medzier 
med zi d irige ntmi u nás - skúsme si len spo
č í t ať. koľkí c m igrovuli ? Le n zo slovc n kých 
po me rov poznám aspoň sied m ich . ktorí sa 
v zahraničí dobre upla tnili . 

Posledná otázka sa bude týkal' postavenia 
slovenského koncertného umenia vo zväze. 

- Myslím . že naša te rajšia .. strecha" - zväz 
- je už dosť poplá tanä i deravá . Mali by sme 
sa stať súčasťou nej akého vplyvného ce lku . 
v rámci kto rého si náš .. cech" bud e rieši ť svo
je problémy bez to ho . aby každo u maličkos
ťou zancprázd1ioval iných . a le tiež bez to ho . 
aby sa tí iní vyhýbali za ncprázdňovani u sa 
nami. Súčasťou ta kého to po hybu by malo byť 
i vytvo renie O ch ran ného združe nia výko n
ných umelco v na Slovensku . po dô k ladnom 
poučení u kolegov v CSR . Teda bez auto ma
tického pre berania ce lej age ndy i so špino u 
Slovenské ho ochranné ho zväzu auto r
ské ho. Zjavne p red nami stoj í aj o tázka rie
šen ia dob re fung ujúce j agc nt áže sme rom dn u 
i navono k . 

Celkom na koniec . Ste optimista do budúc· 
nosti? 

- Á no . 
Z a o chotu poskytmíť tento rozhovor pre 

čitateľov Hudo bného živo ta ďakuje 

MELÁNIA PUŠKÁSOV Á UŽ 


