LUIGI NONO 1924
"Hudba vždy zostane svedectvom ľudí,
ktorí sa vedome postavia pred historický
proces a ktorí v každej chVIli tohto procesu
vcelej šírke svojej intuície a svojho poznania
rozhodujú a konajú tak, aby existenčnej požiadavke po vytvorení nových základných
ltruktúr otvorili nové možnosti •.•"
Luigi Nono (1960)
Doznelo srdce. zostali slová a hudba . Svedectvo o permanentnej potrebe vypovedai o č l ove ku . o dobe. o živote a smrti :
svedectvo o permanentnej revolte v mene humartizmu. Luigi
Nono. jedn a z najkonniktnejšfch postáv povojnového hudobného diania. ~ kladatcf . ktorého dielo ~a zap ísa lo do vedomi a
hudobnej verejnosti ako tvorba vý~os tn c ideovo. politicky
i umelecky za interesovaná pre veci č l ove k a a ľud s kosti. tento
skladateľ odi ~ i c l do nenávratn a ... Bol humanista . ale tvrdý.
trpký. nekompromisný. s vedomím potreby jed noz n ač n é h o
pevného po~toja. Mal za sebou dobre vypestované právne vedomie - bol absolventom trestného práva na Padov ·kej univerzite- a stal sa obhajcom trpiacich a ut l áča n ýc h . Neúnavne,
neúprosne po ce lé d csa iroč ia manifestoval potrebu nezostal
Tahostajn ým voči nedávnemu i sú ča s n é mu dianiu . voč i násiliu.
útlaku. ponížcniu .... voči hege mónii zlovôle. Bol rozporný
ako doba . ktorá ho formovala a usiloval sa tento svoj a spolote n~ký konflikt pre k o n a ť priamočiarosťou v mene myšlienky.
Podriadil jej hudbu i slová. ktoré si priam úzkostlivo volil matéria má s lú ž iť výpovedi a tá sa formuj e vždy nanovo a naliehavo. Bol fanatik disciplíny a revolt y. bola mu cudzia vyumclkovanosi i improvizácia. bojoval proti ex hi bicioni zm u
a stál na jeho hranici práve pre svoj u nckomprombnosi. Ale
mal pevnú pôdu. pretože bol (i keď to neraz tvrdošijne popiera l) predovšetkým hudobn ík . dobre orientova ný v tradícii
a prcsvcdčc~aý o potrebe nadviiznost i.
Bcnátčan z patricijskej rodiny. s kl a d a t eľ ky vybave ný od
tých najlepších - G. F. Malipicra . B. Madcrnu . Hermanna
Scherchcna . Edgara Var~sca. ale i od G. a A . Gabricliho. Ockeghcma. Dufaya. Josquina des Pr~s. talianskeho bclcanta
i Druhej viedenskej školy. Poznal problém syntéz a mi loval
fragmenty. dobre sa oricntuj(tc v ich sémantickej si le. Staval z
nich. hl'a dajúc medzi nimi a nadchýiíajúc sa pre tento proces
ako archeológ. ktorý skladá tvar ako svedectvo. Potreboval
riešiť problémy a prcdostieral ich s btotou. že im bude porozumené. diskutova l o nich - zanechal za sebou vda pádn ych
slov. ale ako zrelý sa stal hádankou. Ma l vera priatdov. medzi
· živými i mftvymi . ale oveľa viac ncpriaznivcov a tých. ktorí mu
nedokázali rozumiei. pretože potrebova l byi kritický. Možno
až príliš na jednej strane a- na strane druhej . n ep ripúšťa l kritiku tam. kde ju nepotreboval vidi ei. Vedel byť - vidiei to z jeho textov i interview - nepríjemný a trpko znie i veľká ča~ť jeho hudby. hlavne tej . ktorou manifestova l svoj vlastný zrelý
prejav. nasiaknutý do poslednej noty. do poslednej hlásky ú ~i
lím o myšlienkovo hutn(a výpoveď. cpodlichal romantickým
snom -osci lujúc medzi realitou a želaním sa stal dramat icky
expresívnym. ~o k ova l a škandalizoval prudkými zlomami .
priamosiou textových predlôh. Vyberal si. ale jeho výber nerozlišoval medzi poéziou a dok umentom: z hľa di s k a myšlienky
ich považoval za rovnocenné. práve tak . ako cit:ície či nové
!truktúry v uspori adanf jeho tónové ho č i zvukové ho mat eriálu . Poznal silu analýzy a analyzova l text i in tcrvalové vziahy.
hustotu faktúry i melodickú krivku . Ncmívidel hege móniu jedinca - jeho hl asy pramenia z masy a manifestujú spo l oče n 
stvo. komp l c m e nt á rn o~i. Potreboval okolo seba ruch - preto
je v jeho hudbe t oľk o dynamiky. tol'ko ľud s k ýc h hlasov. t o ľk o
osudov. Stavia na výraze a podriaďuje mu zvuk i jeho orga niz:íciu - jeho spektrum je priam neuvc ritcfnc široké a podmaaíujúcc svojou ncx ibi litou. subtíln osťou . Vo Varianti pre hu ~lc
a komorný orchester priam ~o kova l nuan arni artikulácie.
V hudobnodramatických a vokálnych dielach strháva perfektnosťou v narúba ní ~ ľudský m hl asom - ide mu o č l ove k a a vox
humana je mu ~vä tá - má tisfce podôb.
ono milova l život. pre to tak často ~picval o smrti. Antifašizmus v ''om prebudil humani ~t u a for mova l komunistu zúpasiaceho o práva utl áča n ých . Vošiel medzi proletariát. za ujal sa
jeho stavmi . problémami i snami. Fandil rcvolú-:iám i národooslobodzovacím zápasom - vzdával hold vzdoru . odboju
a krvi . Pre mnohých znie jeho hudba. ale hlavne jeho slová. a7
prUiš če rve n e. A novo - na rozdiel od iných s k l adateľov. ktorí
vo svojej ľavi covej orient ácii ~ i a hajú po lapidárnosti prejavu.
po jednoduchých štruktúrach piesne. so ngtl a pod .: Nono nczfavujc. naopak siaha po tých naj s ú ča s n cjš íc h prostriedkoch po sonoristi kc. po elektroakustike č i live-e le ktronike. preniká
do fonetiky i mikrointcrvalové ho sve ta. Vytvára desiatky skladieb poznamenaných zá pasom o ideovú a politickú nosnosi.
o manifestáciu odporu voč i násiliu (stavia sa i proti ok up:íci i
Ceskoslovcnska ) a svojou neúnavnos ťou sa ocitáva v o~am ot c 
ní. Kdesi potom nastáva zlom - koncom70-tych rokov zaznieva
''jeho hudbe nový tón. ktorý nic je dôsledkom iba jeho intenzívneho zá uj mu o prúcu v experimentúlnorn ~túdiu (vo Frciburgu.
kde bol ved ľa H. P. l lallera umeleckým ~é fom) . astáva tu akési
zvnútorne nic prejavu - zaznieva čas vo svojich nových dimenziách. o dhaľujú sa iné prieMery - kritika píše o hudbe z iných
svetov. Do sl áč ik ové ho kvarteta Fragmente-Stille. An Diotima (vlastne jeho jedinej komornej hudby tr adičn é h o zloženi a)
preniká ticho so všetkými svojimi intímnymi posolstvami .
Zn ie tu nový Nono - introspektívny. tajomný. otváraj(aci sa
novým. ne menej plným pohľadom. Odchi\dzajúci od apelujúecho transpa rentu . plagátu č i monumentálnej fresky k veľko
lepej sile kresby. Pociiujcmc tu vlúdu analýzy. pádnosi gc~ta a
dotyku . ktorý za necháva stopu i v ďa l š íc h. dielach. Tentokrát
už nic ako výzvy. ale skôr otúzky. ktoré ešte čakajú na našu
odpoveď.

"Pre hudobnfkn existuje m ožnost' - vždy n v každom prfp11de
- akt fvnej alebo pas f1•nej, vedomej alebo nevedom ej VOI.:B Y
rzhfadom na ~truktúry dnešnej spoločnosti.. . Nn technickej,
juykovej n vý razovej rovine komunikácie - to znamená, popri
úplnom zohľadnen i dobo1•osti - m eria a 1·olí hudobn ík -človek
noju inšpiračnú . kreatlvw ;čast' I'O 1•zt'ahu k realite svojej do-

/""'

by a odô1•0d1luje hodnotu svojho svedectva. Je to ,, priamom
pom ere k ekonomicko-ideologickej skutotnosti. ktorá určuje
dobu. "
( 1966)
.,Môj postoj : v kultúre vidím m oment myslenia, boju, provokácie, polemiky, úé<1sti. Požaduje kritickú aplikáciu nástroj ov
a j11zyka (i'i už historické a tradičné alebo voľne vymyslené)
fľalej odmietnutie akéhokoľvek europocentrického alebo uri.stokn Jtické/10 p01inti:J kultúry a j azyka (európsky čiO I'ek, stojnci
1111 základoch europocentrizmu, vztyčujrici zástavu ., ''y.{~ej " európskej kultríry. je ''lnstne heroldom bolia kapitálu). Vyžaduje
tak.ŕ spôsob práce, ktorý súhlasne so spolotenský mi silami musfm e neu.~t:ile skúmal', pot vrdzoval' pred. potas i po pou:litf.
Pred poulitím preto. aby sme pochopili k to sme, kde je na~e
miesto. čo a prečo si 1•olíme za spoločný základ na~ej práce sloi'Om , nby .sme pochopili. ako z nás budú k omunisti (Brecht
raz po1•edul. te člo1•ek nie je komunistom . iba sa nim m ôže
st:Jt). Pm'il.\ poulitiu. aby sm e pochopili ako. z akého , ,hľadis
ka" ll orím e. s ký m pritom udržiavam e k ontakty, načo a pre
kolao t vorím e. Po použití. aby sm e zistili, aký účinok má na.~a
priÍCól ,. konfrontácii s iný m obecenst vom , k torému na1•rlmem e
tíča.~f 11:1 provokilt fm om postoji a boji. j e to kultúra. ktorú ui
nemožno ~lrit' patemalistickým spôsobom , ale ktorá sa musí
OS I'Cdťit' v nových spoloi!enských podmienkac·h. To cl!ápem pod
pojmom hudobnej c'innosti: niečo, čo ma inak neza1•iizuje. ilko
by .som bol m1 demonštrácii, na zrá:lke s polldou. alebo, 11ko s;l
to ui zajtm m Me prihoclit', v ozbrojenom boji... v triednom boji.
Nepochy bne toto ma izoluje od hudobnej ,.m oci", ktorá medzinárodne čoruz viac pôsobi brzdiacu, čoraz už ie sa sp;Jj.1 s
v_ýrobn,ŕmi prostriedkami pod nad vládou vel'kokapitálu. Spod
prft'llžli1•osli vel'kokapitálu nem ôžu uniknú{ ani lwdobnlci socitllistickýcll krajin ako napríklad Poliak Penderecki. ktorý sn
'' Berline teši podpore amerických fondov...
Pnh'e tento proces ''~ak predo mnou oll'ára - rovnako subj ektlvne Ilk o aj objektfme- perspektí1•u zodpo1•ednosti, ''yll•árania kontakto''· z.iviiznosti a práce."
( 1969)
.,Pmcujem pre dne~ok, zaoberám sa problem atikou dne~ka.
Nikdy nemy Jim na hudbu budúcnosti. čo je myslím si, pojm om 19. toroči11 , obdobia, ktoré objavilo .,dejiny" lwdby. Pojem hudby budúcnosti rád prenechám nad eným nem ecký m
lwdobnlkom . Sríč11sne som presvedi'ený aj o tom , ie neustály
nál'rllt do minulosti, ktor,ŕ nám vnucuje konzumná spolob10st'
a kultúmy pricmy.sel11ie j e nič fm iným ako určit f m obmedzovlln fm , pokusom pre to, aby sm e stratili zmysel pre problémy
stíi'asnosti. Som presvedčený. ie aj prostrednfctvom hudby
dne.~kn (bezohladu na to, či j e hudba .spoj ená s textom alebo
nie) môžeme analyzovat' a spoznal' svoj život a do neho aj zasiahnut'. Nie v zmysle obmedzene platného tec·hnologic'ké/10, sodologic'kého alebo estetického výskumu, ale vo vzt'allu ku. kultúmym a politickým rozhodnutiam. osvetľujú cim použitie, funkciu, ciele technickýc·ll a lludobnov,ŕrazových prostriedko''·
k toré ,; lwdobnfkom k dispozicii alebo nimi "obja 1•ené".
Revolúcia neznamená, že sedliaka po~lcme do divadla :1ko
me~tiak o 1•. Aj Majako1·skij si kládol otázku - a úplne s ním
.~rílllasfm - či je skutotne revolučnfm činom posiela( sedliak Ol'
do Veľkého di1•adla. nech sa dil'ajú na ľra 1•iatu ... Ani slovom
net vrd fm . že Tra 1•iata nepatr{ m edzi k ultúm e hodnoty ; nem ôže
sa v ak stat' činiteľom. v dôsledku ktorého skostnatie celé diVilde/né pláno••anie ... V tejto sú vislosti súhlasím s CI,J:mmi. ktor{
poč:1s kultúrnej rCI'olúcie zaujali postoj proti Slwkespearo1•i
alebo BeelhOI'enovi; tento postoj bol u nás na Z:fpude nepodiO·
pený, veď v Clne nevystupovali proti ''el'kosti Slmkespearn
ll BectiiOI'eml, ale proti tomu, aby sa stali prekážkou revolučné·
/10 kult1.ím elw ''ývoju...
Moj im ciel'om je písal' hudbu, prostrednlct vom ktorej môžemc v spoj ení s robotnlkmi a rol'níkmi zapla vit' ulic-e, mím e.sti;J,
.sklady. in~tilúcie...
... nie je pravda, že musím e poznal' to. čo bolo .,predt,ŕm",
aby sme pochopili, čo sn stane .,potom·•. Práve op:1k je pruvdou ...
S:unozrejm e aj ja m ám SI'Oju históriu, aj I'Zhl'adom ml hudobnú techniku. Keďže som sa však oslobodil od europocentrizmu. musfm .s:1priznal', že niet skladatel'a. na ktorého sa m ôlem
~peciálne od volal'. Neberte to ako demagógiu, v súi!asnosti nw
sk ôr zaujfm a fenom én ľudskéh o hlasu. Napríklnd to. ie celkom
inak IIO I'orhl robotnici te.t tilnej to1•ám e ako robotnici oceliJI'ej
valcovne či rol'nlci; zaoberám sa zm enou hla.su na pracovisku.
doma ... Domnievam sa, ie hudobnfci sa vždy viazali 1111 u rčit,ŕ
spôsob reči alebo na určitú spolotensk ú vrsll•u: mys/Im 11:1 /\lusorgské/10, Belliniho, Verdiho, Janáčka, dokoncn i Scllii nbuga. Priklad L11tinskej Am eriky mi aj '' tomto bol vel'mi nápomowý: pom ocou niekol'k,ŕch magnetoľóno l' som m1prfklnd skrí·
mal spôsob reči Che Guevaru. Mô:lem povedal', ie z hl'adisk:1
zvukové/IO 1•,ŕrazu je j eho rečový prejuv rovnako kr;isny uko
m1jkraHie Belliniho melódie: ide, pravda, o Belliniho našej do·
by . ktor.ŕ žil v ('(•/kom odlišných politickfch a spoločenských po·
m eroch. Mys/Im , že j e pochopitel'né, že ma nem ožno prir11dit'
k Henzemu alebo l'emlereckému: Henze a Penderecki srí ,, podstate neok h1sicisti, podobne ako Stockhausen.
( 1970)
Po Al gran sole som pocflil potrebu premysliet' celú práC'u bytiu
hudobníka, intelektuála dnes '' tejto spoločnosti. nby Sil otvorili
no1•é cesty poznania. imaginácie. Určité schémy. určité spô.soiJy
myslenia sú prekonané. Dnes je potrebné čo najviac· roz1•imít'
imagináciu. MIL AN AIJAMÚ ;\K
(1981)
Zo1.nam skladieb L Nona
ln, lrurncnt:ílnc (knrnurné a nrchc,ar(tlnc) '~ladh> :
VARIAZIONI CANONICIIE sulla serie dell' op. 41 di A. Sch oe nbc~ll
(1950)
POU FONICA-MO 'ODIA-RJTMICA (1951)
COMPOS IZIONE PER O RCHESTRA No. l (1951)
DUE ESPRESSIONI P ER ORCHESTRA (1953)
CANTI P ER 13 (1955)
I NCO NTRI pre 24 nástrojov (1955)
VARIANT!. Musica per violino solo, archi c lcgni (1957)
COMPO IZIONE P ER ORCH ESTRA o. 2: DIARIO PO lACCO
(1958-59)
FRAGMt: NT E-STILLE.AN DIOTIMA prcsláč iko• é kvarteto (1979-$0)
A CARLO SCARPA, ARCIIITETfO (1985) pre •·cľký orchc\tcr
NOHAYCAMINOS, HAYQ ECAMINAR... ANDREJTARKOVSKIJ
pre orchester (1987)
Vo~:i lnc a \O~alno· lll,trum c naalnc d1cia:
E PITAťfi O PER FF:DERJCO GARCIA LORCA (1952-SJ) - J ~ t údlc
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L. Nono v roku 1976 na ná,·§tCl'C ,. HISc SHF na stretnutí
s odbornou hudobnou nrcj nos ťou .
nímka archív HIS
pre soprán, bai')1Ón, mal) mie~. zbor u nástroje podru básni ť. G.
Lorcu a P. Nerudu
lA VIITOIRE DE Gm K:\ ICA ( 19~) na b á~nc P. [ Juarda pre micš.
zbor a orchester
LIEBESLI ED pre mieš. zbor, harfu a bicie na • lastn)· tc'l!t ( 1 9~)
IL CANTO SOSPESO (1956) pre soprán. a lt, tenor, mieš. zbor a or·
chester na tni:) rozlúčkO\)·c h li\lo• na ~mr( odsúdených európSk)Ch účastn íko• od boja
CORI Dl DII>ONE p re mieš. 7bor a bicie (1958) na báseň G. Ungare-ttiho
SARÁ DO LCE TACERE pre 8 sólo•jch hlaso•• pod ľa IC'I!tO\ C. Pa•·escho (1%0)
liA VENIDO. CANCIONES PARA S IL\'IA pre sopráno•·é ~ólo a 6 sopráno•· na báseft A. l\lachadoa (1%0)
CANTI Dl VITA E D'AMO RE. SUL t•ONTE Dl Ili ROSili MA pre soprán, tenor a orchester. 3 spC\')' na básne G. Andcrsn, J. L Pache-co a C. Pavcscho (1962)
CANCIONES A GUIOMAR pre soprán, 6-hlusný žensk)• zbor a nástroj e podl'a básne A. 1\lachadoa ( 1962~1)
El N GESP ENST GEIIT UM IN DER WELT pre soprán, mld. zbor
a orchester na text)· K. 1\lan.a, C. Sáncheza a ll. Santamariu (1971)
S IAMO lA GIOVENTU DEL Vl ETNAM pre jednohlasný zbor na texty Man ifestu o nczá,islosti VDK aG. Fcdcriciho (1973)
DONDE ~TAS HERMA 'O? POR LOS Dť-'i PA REC IDOS EN ARGE, rL'\;A pre d\ a soprán), mezzosoprán a kontraalt (1982)
S~lallt>) ' lll;t)!IH: Itll<iiH" ~ m pa,om .1 IIH' ckl'll Oli ll"
O~IAGGI O A \'EDO\'\ pre mJl. pá~ (1960)
lA FABBRKA ILLU II 'ATA pre mcuo~oprá n a mg. pás (1964)
l SlK Z ,.DIE f. RM IITl.ll ' G~ \ O~ PETER \\ EISS, scénická
hudba pre mg. pás (1%5)
RICORDA, COSA T I liA~ 'O l'i\TI'O l ' AU CIIWITZ pre mg. pás
(1966)

A FLO RESJA E J OVEI\1 E Cl l EJA DE VIDA pre J hlas)', ~oprá n, klarinet a mg. pás (dokumcnr:lrnc text) zosta•·IJ G. Pirclli) \Cn0\11né
národooslobodzo•·acicmu zápasu •icrnamského rudu (1966)
P ER BASTIA A. TAI-YA1 G ct n: NG pre trojskupino•t orchester
a mg. pás (1967)
CONTRAPPUNTO DIALETI'ICO ALlA ME n : na texty C. Sanche-zo•·cj, • Balcstriniovcj a zvukm·é dokument)' pre mg. pás (1968)
MUSICA-1\IA IFESJ'O No. l: UN VO ľf'O DEL MARE na tcxtyC. Pa•·escho ( 1 968~9). Musi 7.a7nicl spolu s nasledujúcou skladbou
NON CONSUI\IIAMO MARX pre hla\ y a mJl. pás na základe dokumentov Pa rížskeho mlijn ( 1 9~9). Zaznie•n spoločn e s predchád ~ ú co u skladbou
MUSICA PER MANZ pre mJ:. pá~ (1969)
\' E f O 'CES COMPRENDIO pre mg. pás, frck.-c n čn)• modulá tor,
filtre a kruh o•)· modulátor, 6 f.en~k)eh hla~•· a zbor na texty C. ťran
quiho a [. Che Guc•·aru (1969-70)
COMO NA OlA DE f ' ER7..A \' U JZ pre soprán, kl a\ťr, orchester
a mg. pás pod ra básne J . lluusiho, •enmané tragickej smrti L (ruza (1971-72)
1-"0 R PAUL DfSSAU pre mg. pás (1974)
... SOFFERTE ONDE SERENE. .. pre kla• lr a mJl. pá~ (1976)
CON LUIGI DALlAPICCOlA pre 8-~ topo•')• mg. pás, J kruhon'
a 3 frek• enčné modulá tOr) (1979)
DAS ATM ENDE KlARSEIN na orfické hymn) a text)' R. M. Rilkcho
za spolupráce 1\1. Cacciariho pre ba~oní n autu, 8-hlusný lbor sólisto••, a lin!-clcctronic (1980-81)
JO. I' RAMMENTO DAL PROMETEO pre 3 soprán)', komorn)• :tbor,
baSO\'Ú Oa utu, kontra baSO\)' kJuriiiCI Il lil'l'-CICCtronic (1980-81) text
podl'n Aischylovcj tragédie zosun·IJ 1\1. Cacciuri
QUANDO STANNO 1\tORENDO... DIARIO POlACCO No. 2 pre
4 hl a~)', basovú Oautu, •·iolo n~clo n lln'-Cicctron lc na texty[. Adyho,
A. Bloka, V. Chlcbniko•a, Cz. l\lilosza a B. Pastcrnaka, \'c no•·ané
pol'skému odborárskemu hnutiu (1982)
OMAGGIO a GYORGY K RTÁG pre konlraalt, ba' o' 'Ú tubu, n autu
a lin!-Ck'Ct ronic (198.1)
GUAI AL GELIDI MOSrRI pre 2 kontrnalty, Oautu, klari net, tubu,
violu, če l o, kbas a lilc-clcctronic, tc'l!t 70~t a\il 1\1. Cucciuri (1983)
A PIERRE. DELL' l fiNrro AZZ RRO S ILENZIO, INQUIETUI\1
pre kb. naulu, kb. klarinet a lilc-clet!l ron ic (1985)
RI SO~ANZE ERRANTI (1986) A Mi\S~ I IO CACCIARI pre kontraa lt, nnutu. tubu, 6 bicích a lilc elektron ic
POST-PRAf..-L Dl i\1 PER DONAll pre ba\oní tubu a lhc electronic (1987)
CAI\11\11 ANTES... AJACUCIIO (1987) pre kontraalt, b. n autu, orJlan, 2 zbor)', orchester a l hc e lectronic
l iuduhnu-d ra mat1C~~ d1da :
DER ROTE 1\'IAI'ffEL, balet (195.1)
INTOlLERANZA 1960, azionc sccnicu ,. d•oeh d ieloch podl'a idey
A. M . Kipcllina s použit ím básn ických u dokurncntárn)·ch tcxtm·
(1960-61)
AL GRAN SOLE CA IU CO D' AMORE, ullonc sccnicn ,, d•oeh dicloeh
nn libreto .1. l.ju bimovn a L. Nonu s básnick5·mi u dokum cn tárn~nti
texta mi (1972-74)
PROI\I ETt: O, tragcdia dell' a~colto na libreto 1\1. Cacciariho (1984)
(Pom. red.: Zoznam skladieb 1 rokO\' 1986-90 nie j e komplet ný)
V Brali'"'"" lilllldl dnlc' r;ll 11 ~ 1" '~bdln L Nuna:
ll cunto sospcso - febru ár 1966, Sl-", St7~ dirigent l~ Rajter
Como un a ola de rucrza) l uz - október 197H, SO( K. dirigent 1\1. Carid i~
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,.Ktosi múdry raz po,·cdal, že zamieňať si prostriedok s cieľom je
fi")· krok k strate zmyslu konania. Iste, cieľ možno dosiahnut' iba
pouiitím nejakých prostriedkov, no ak sa predbežný cieľ zamení za
9fsledok úsilia, naša energia sa premrhala".
IVAN H UDEC, spisovateľ
Nové slovo č. 14/90

OEXISTENCll
IIUDBY
l•J~mc

dobu

prcvratn }•~:h

a z;badných po-

titick~ch. ~poločen\kých a ekonomických
pn:mtcn. Z počiawč ne j 'pont<ínno~ti ' a stáva
~ali t a. z n::tlity Vltl ikajú nové zákonodarné

a pral'nc úpravy a u'tanove nia . ktorýtni sa
v na\távajúcom období budeme musici ria·
dit. A č<Mm. po volhúch. prídu ďal š i e. možno dokonalejšie. ale aj ďalcko, iahl ejšic zmc·
n). !\low 1\ctkého naj rad\ej chce li hy ' mc
zrejme čonajr~chh:j\iu \ labilitu v~c tk ýc h inltitucionálnych premien . cpopic ratdné je.
te 1 popr~dí zúujmu \t<í tu je ekonomika a
!lahthácia núšho n:írodného hos podár~ t va
i latdym túžená materi:ílna pro,pcrita. Ná'
1'\Jk taaz Laujímajú o\udy kultúry. konkrét·
ncJ\tc o~udy umenia. umenia hudobného.
S 1dkou pozorno, iou ' me ~ l edova li cesty
11nrh) \tátneho ho.,podúr.,kcho roz počtu
a 1 napriek mnohým chhícholivým utvrdnwantam u pozornmti ku ~ultúrncj oblasti ' výIOJOm 'ltmície nemôžeme hyi vonkoncom
!pllkOJill. Mnohí v.;a~ už burcujú i bubnujú
llól poplach. V apríli 1. r. uverej nil ~p i ,ova t d
han lludcc v Novom ' love alarmuj(tci č l ;í
nok. Kultúra prvá na odstrel, z ktorého som
11 l)flOŽtča l úvodné slov;í ako mo u o. pretože
11111žnc charakterizujú 'itu;íciu. v ktorej sa
prá1c ocmíme.
Pnam~m podnetom ~ h:jto úvahe hola
tohtomtmí prehliadka koncertného umenia
tlthn ~. no predov.;etkým he,eda s aktivi~ta·
mi Kruhov priatcfov hudhy. ktorej predch:'•·
dzal•• hc1cda v na\om ča,opi'e ( HL č b io ó) .
Na pn) pohfad 'a môie Ldat. že je v~e tk o
1 norme. i.c ide o prechodné. porevolučné
11a11 1\tcže. Ale tak vchto ' ta vov. ktoré od·
zrkadlu jú aj dnc\n(• , iÍwíci u v našom koncert·
nom ži1otc. ui holo vi a c~· i. Velf aj pred dvadllallml ro~mi na 't rúnkadl tohto č;"opi ' u \ a
dl\kUtol·alo o tejw pmhlcmaukc takmer tak
lllll.tko dn~' · V)ch:ídwm L who. že po vy~c
lt~nd,atročnej profe,ionaliliil·ti ' lnvcn\ kého
lamc.:rtného umenia (t;ito u1·aha 'a netýka
pwl.:,ton:ílnych .;t;ítn) l'h hudobných inštitú·
en) ncprnl ~\io n alil\lval 'a n;'a.; poriadatdsko-~~cnt;iln) ')'tém kotKettnt: ho umenia na
uzcnu cdeho Slove n, f..a . ~tllľý na ~ klonku
dlad,tatcho \ toročia e \ 1' tu j c - vďa ka Bobu- dC\tat~am nad \..: n ~:o1 . ~to ri obetavo. ~o
1\t:tk)mi formami umelého dýchania držia
na\ konc~ nn ~· iinll pri života: . v tejto chvíli
lk\·hccm analyzol'at problémy Kruhov pria·
tda11 hudh) (venova li ' me im v HZ patričný
pn.:'wr a mo7tHN vypdrit 'a k tejto problelllilllk.: LO\ta\'a 1 platno,ti i naďal ej) . chce m
!l.tirupttarnit powrno't do budúcnosti (pozri
L Dal\a 112. a:. l a IJ).
\',uta,nmti \llle wedkami fa ktu. že ~ tťltn c
or~n1 . t ~da mini,ter\ tvú. 'a zriekajú riadia«1 tum11\ll a preberajú na ~cha prcdovSct·
k1mtilohu ~oordimí tora a či nite fa . ktorý bu·
dt:lltlúrill podmienk y na existenciu a rozvoj
II:J·ktor~J oh la~ ti . Pochopitdne. každý málil: \\OJ~ \kú~cno,ti. vznikajú obavy. Ak sa
10111 dmc nt l. poča' ~triktné ho centralistickélll nadtaccho 'Y~ t é mu nepodaril vytvori i salll\latnc fungujúci poriadatdsko-agentážny
l)'llcm umeleckého života . aspoň v každom
Yá&1m rne~tc . tak dnes. pochopitefnc s prí·
dlodom nových ekonomických pravidiel.
l'llupuJcmc na terén vd mi mii k ký. neprebli·
dini a nct, t\•. Matcri<íln;• báza . ktorú dotc·
ru ~l'k)tOI;ali napríklad Domy ROH alebo
Z11odné ~lub y ROH pri ve lkých podnikoch.
~ ptlliiž)ii'O zmen\ila. Tieto kultúrne za ria·
dcnta maJLI \O svoj imi rozpoč t ami na .. kultúr.. ~nntht " vla\tnt: problémy a tlak na ich se-

bes ta č nosi nemôže vie~i k prosperite pro fcsion;íl ncho umenia. ale skôr naopak. Teda
v dohľadnej dobe so ~ponzorstvom z tejto
obla,ti a~i príl iš rátai nemô.lcmc . Pracovnfci
mírodn ých výborov taktiež avizujú znižovanic či obmedzovanie dot ťtcií na .. kultúrnu
čin no., i" . V najbližšej dobe sa preto budeme
mu, ict ~po fahnúi najmii na vlastné sily. prehod notit a novo sformulovai svoj vlastný postoj a vziah k existencii domáceho koncertného života (pochopi tc fnc je s tým spoj ené
aj upl a tň ovan i e domácej tvorby). Dnešný
konce rtný pos lu c htíč totiž už nic je ten spred
desiatk y rokov. ktorému sa serv írova lo
z vrchu . Je obklopený množstvo m informúcií
a zdrojov ~prostredkuj(tci ch š pi č kové hodno·
ty dom;ícej a ~vc t ovej produkcie. A tak bude
zá lcža i predovšetkým na nás všetkých. ako
naďalej budeme využfvai a rozvíjai to. čo
sme dosiaľ zasiali pro~trcdníctvom Kruhov
priatcfov hudby. pretože v nich vidím v naj·
bližSom období jedinú zá kladňu (pri avizovanej demonopolizácii Slovkoncertu). ktorá
bude schopná vyvažovai túžbu č l oveka po
mat eriálnej prosperite a prosperite ducha .
Tak dajako mi to vychťtdza z celodenného
stretnutia s aktivistami Kruhov priat e ľo v
hudby. Ukazuje sa. te nadšencov neubúda .
čo je dobré znamenie. Ale rozhodne náS
vziah k publiku . k dvíhaniu úrovne domáceho konce rtného života . sa nemôže formovai
tak. ako to bolo na žilin ~ k cj prehliadke (oficiálne stanovisko usporiad a t e ľa prináša me na
2. \tra ne).
ic je to na škodu dobrej veci. - dozvedámc sa z úst mladého agilného predstavitela
KPH zo L:iaru n/H (kdc v kontexte tamoj šej
populácie estetická výchova. povedané eko·
logickým slovn íkom. je priamo ohrozená oblast') - k eď vznikne pred rokom Kruh priatc·
fov hudby s 205 č l e nmi . s pochopením ONV
(kiežby takých bolo viac) Lak ttpi nové kon·
cc rtné krídlo. pripraví jedenkrát m c,ač n c
koncert . usporiada prvú hudobnú jar. vyt la čí
drahé plagáty. rozošle pozvá nk y. pripraví
programové bulletiny. a vz{lpätí nato na š i c~
tich lákavých koncertoch st"• hn eď tri zmeny'!
ui na Z{tpadc by sme \ i to asi nedovolili .
A zrej me si to o chvílu nebudeme môci do·
volii ani doma. ak zákonitosti trhového mechanizmu vojdu nielen do praxe. ale stanú ~a
aj z<i kladným kritériom vziahu subjektu i objektu. čiže ponuky a dopytu. Cím skôr si uvedo míme . že na konce rty \a už nebude chodi i
len tak. pre kratoc h v íľu . alebo orga nizova ne
č i povinne. ale dobrovofnc. na konkrétneho
umelca . konkrétny program . tým lepšie. A li·
tent zákona. zakotve ná v zmluve . bude musici platii ako právny akt pre každého jednotlivca i inštitúciu. To je totiž profe,ionálny
predpoklad aj pre proľc ionalizáciu nášho
koncertného života a nielen konce rtné ho.
Nctajme sa. že nevieme o úbytku publika .
l u našich prvých orchestrov č i ope rných
scé n. Netaji la sa tým nedávno ani televízna
spravodajská reltícia z Pražskej jari. k e ď
konštatovala. že po svetovom klasikovi. pred
druhou čas iou programu . kde zazneli diela
B. Martin(• . sa publikum citeľn e zmenšilo.
A to je svetový festival. .. a téma na osobitný

čl á nok .

Ak som v úvode citoval čl á n o k spisovatda
Ivana Hudeca. za meraný predovšetkým na
oblasi literatúry. tak preto, že sú tu zjavné
para lely a podobnosti. ktoré by sa hádam
mohli aj spol očn e ri ešiť. Nebudem sa teraz
zmiet, ovai o problematike vydavate ľskej . le-

Ul tradične májová Trnava privítala účastníkov 11. ročníka Speváckej súťaže Mikulá~a
Schneidra-Trnavského. V dňoch 21.- 25. S. tu v budove Trnavského divadla pre deti a mládež zápolilo v 2 kategóriách 33 spevákov zo Slovenska l Čiech. Výsledky súťaže prlná~ame
na 7. strane.

bo kai dý vie. že za štyridsai rokov sme si na
rozdiel od literátov ncvybudovali pre našu
s kladat eľskú a muzikologick(t tvorbu samostatné vyda va t e ľst vo. ani o tom. že v dôsledku toho diela našich autorov nema jú copy·
right. čiže nic sú chránené . nechcem h ovo riť
ani o svetovom prvenstve našej SOZY. ktorá
jediná je iba vyúč t ova co u kanceláriou a nic
age ntúrou zastupujúcou a chrániacou autorov. ani o zbytočnos ti Ll TY. ani o váhavosti
pred zriadením lnt crgramu etc, etc ... To s(•
všetko otúzky. kto ré ~ a nielen tisnú do pera.
ale vdmi úzko navzájom ~ú visia s existenciou
našej hud by nielen doma. ale i vo svete . najmä s na ~i m perspektívnym otvá raním sa svetu .
Vrátim sa však z ilúzií opiii na našu m a t ič
ku ze m. Iva n Hudec vo wojom č l á nku totil
hovorí. že naša vláda na rozvoj kultúry vyčl e 
nila bez výdavkov na rozhlas a telcví7iu iba
1.7 miliardy korún . z toho na kultúru v pôsobnosti národ ných výborov l miliardu. A tu
je vlastne pes zakopaný i jablko svá ru . zdroj
vše tk ých nedorozumení. Teda otázka stojí.
ako sa národné výbory podieľajú na rozvoj i.
existencii kultúry . za onú miliardu korún.
resp. aká kultúra \a financuje za túto mi liardu korún . A koľk o z toho pripadne na hudobné umenie. Z rejme bude potrebné si aj
ujasnii a presnejšie definovai. čo je kult(tra
pre rezort ministerstva kultúry a o akú kultúru pôj de národným výborom. Táto otázka visí totiž vo vzduchu už roky. len ... len sa nesmela smelo a nahlas vyslovii. Kde teda hfa_dai východisko. keď Národný výbor X . Y.
nariadi Kultúrnemu a spo l očen s ké mu stred i,.
ku alebo iné mu poriadate ľovi . aby si peniaze
na vážnu hudbu zarobil. alebo aby robi l t oľko
na koľko má ... ? Jestvujú iba dve východiská:
a) koncertný život sa bude riadii a dotovai
ako doteraz z ce ntra (čiže národné výbory
budú zase ..odbremenené" o časi kultúry) ;
b) v rámci ústavno-právnych. legislatívnych

opatrení a najmä v rámci pripravovanej rcformy národných výborov mu ~ f dôj si k jasnému definovaniu pojmu kultúry ako nedelit e ľ
ného poj mu. To znamená . že národné výbo·
ry dostan(• povinnosi vc novai adekvátn u po·
zornosi. o rga ni začn(• i ekonomickú . vše tkým
druhom a žťlnro m kult1íry a umenia. Napo·
ko n v avizovaných zásadách to majú. Ide
však o naplnenie proklamovaných ustanovení a ich kontrolu .
A to je podstata mojej úvahy. pretože
v tejto chvíl i vidím ako najnaliehavejšiu potrebu do\ia hnutie jasného legislatívneho chápania pojmu kultúry v rámci pripravovanej
reformy národných výborov. ako reprezentan tov \atnosprávy obcí. miest. aby kultúra
a umenie boli živou a rovnocennou súčasio u
ich pr<ív a povinností . tak . aby pojem kultúry
zodpovedal dnešnej modernej spo l oč n osti
v celej svojej komplexnosti. Inakšie budeme
iahai za kratší koniec a bedákai nad nciia·
dúcou situáciou. ict iného východiska . ako
si uvcdomii. že kultúra nic je ani ..obetným
baránkom" ani luxusom. ale životnou ncvyhnutnosiou . hoci aj pre menšinu obyva t e ľ
stva. "Kultúra prostredníctvom kultt"•rncho
č l oveka sa usiluje o na"ofovanic kozmického
poriadku v fudskom w ctc. <,naží sa obnovovať harmóniu - rovnováhu medzi vstupm i
a výstupmi jedinca, rddiny. spol oče n s k ých
systémov. fudstva. O rientácia na konzum (vo
všetkých aspektoch) túto rovnováhu ni vočí .
orientácia na kreativitu - obnovuj e" (R. Berger: ežná revolúcia a hudba. HZ č . ll .)
Charakteristika. ktor;í nepotrebuje komcnt{tr . iba vstup do plat nosti. legá lnu v~tu ·
pe nku do života . Prcto~ c i n áč si opä i budeme
zamieňa ť c i eľ s prostriedkom. ako do si aľ
mnohokrát. n našim cieľom by nemalo byi
hfadanic pro'>triedkov . ale konkrétnych či·
nov. ab) \ lllC opiii ncprcmrhali čas a dobu .
ktorá sa nám možno aj núka ...
MARIÁN JUR(K

