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Titu lok tohto pr!spevku na
pohlad súvis! s t~m, že
rok 1986 z ln lcla tlvy OSN je
Medz l ná r o dn ~ m rokom mier u.
je to nepochybne priama a logická vl!zba, lebo od s taroveku
l uds tvo sl opa kova ne overovalo
skúsenost, že tam, kde ri nč ia
zbra ne, múzy m l čia . No ide a j
o konkrétnu narážku na podsta tu lnlclatlvy, s ktorou čes 
koslovenská delegácia vystúpila na lans kom Kultúrnom fór e
ťíča stn!ckych kr ajin konferencie o európs kej bezpeč nosti u
s polupráci v B ud ape~ti. Na ša
verejnost o tomto mimoriadne
v~zna mn om
pod ujati z!s kala
pomerne ucelený obraz z Info rmácii v dennej tlači, masových
k omunikač n~ch
prostriedkov
1 publ1clstických v ystťípen ! čle
n ov našej delegácie. Napriek
tomu však stoj! za to v rátiť sa
ku K u'ltťí rnemu fó ru asp oň letmou chara kteristikou jeho pr!·
n osu pre . rozvo j mierovej spo·
lupráce ku ltťírneho frontu EurOpy.
Kultťírne fórum a ko sťíčast
pracovných podujat! "h elsln·
ského procesu" bolo podujat!m,
aké v histórii eurOpskej kultúty nemá obdoby. Ešte nikdy sa
totiž za jedným stolom nestretli tvorcovia a organizá tori kultťírneho dia nia s predstavltelml vlád , ktoré nesú hlavnú
zodpovednos t za vytvárania
podmienok pre kulh1rny rozvo j
a spoluprácu. Fórum stálo
pred nesmierne zlo!ltou a náročno u úlohou vo svete, na d
k torým vis! hrozba termonukleárnej ka tastrofy, vo svete pi·
nom
nedôvery,
narušených
vzťah o v a podozrievania hladat
a ná j s ť to, č a nás mOže a musl spája( napriek rOznosti spoloče n s k ých systémov, svetonázorových a politických posto·
jav. Z loži t os ť pos lania Kultll!:;
neho fóra sa napokon odzrkad11la a j v tom, že sa nepodarilo
d ospie ť k všeobecne prijatému
a · záväznému záv ereč nému dokumen tu. Vzniká teda otázka,
či Kultťírne fórum malo zmysel a čo konk rétne pre upevnenie s polupráce prinieslo.
prv~

Elementárnym pr lnosom Kultúrneho fóra je už samotn~
fak t, že sa vôbec mohlo - a
to v social1stickej krajine us kut oč niť , že všetky signa társke krajiny helsinskéh o záve·
reč né ho aktu uznali, že je ho
treba real1zovat. Oalš!m závažn ~ m pr!nosom bolo s pojenie ú·
silla politikov a umelcov, spo·
l ač ná sna ha pochopU vzá jomné postoje u pr!stupy k proble·
ma t! ke.
Kultcirne fórum v konkr étnej
problematike európskej kultúry
s ledova lo dva základné cie le :
čo naj všes tru nnejšle
a nalyzov at sťíčasný sta v európs kej kultúry a n a tomto zákla de urč it
tie sféry a okruhy problémov,
ktoré sa najlepšie h odia na
rozv!janle spolupráce. K prvej
téme neprinieslo Fórum vo
v še tk ~ch pracovných s kupinách
(l. v ~ tva rn é umenie a architek túra, ochrana pamiatok, II.
hudba, divadlo, tanec, folklór,
ako aj kult ťírne programy fll.
mu, telev!zie a rozhlasu, III. 11teratOra , IV. výskum a výchova v oblasti kultOry ) rovnako
podrobné a dôkla dné lnformá·
cle, no l tak sa ukázalo, a ko
málo poznáme celťí šlrku a zložltost s ú čas n e j európskej kultOry. Vo sfére tra d ič nýc h kulh1rnych foriem najvýr aznejšia
vystúpila do popredia ok ol nosť ,
že dnes na kultúrnom dlani
chcO a musia pa rtic ip o vať 1
menš ie, v minulosti n eprlvile·
gované národy č l oblasti, ktoré vstupuj Q do hry s výrazným
tvo rl v ~m pr!nosom, a le a j zlo!ltými prolémaml - v literatúre napriklad jazykovými. Nie
náhodou sa preto a ko jeden
z hlavných predpokladov širšej spolupráce vyjavil problém
sťísta vnej kva lifikovane j Informácie, dokumentácie a popula r lzácle
tvorivých výsledkov.
V e lmi výra zne sa artlkulovall
a j dalšie problémy, napr. otázka náležitého uplatnenia !len
- ume lkýň, ktoré sa v kapitalistických krajinách l dnes cltla byt zaznávané a handicapované.

K stému

l

Edgard Vari!se

Vznešené a tragické so osudy dobyvatelov, objavlterov a
tvorcov nových svetov. Hovoria
predovšetkým o velkosti člo v e
ka a rezonancia s jej echom
plod! záujem l potrebu postoja, prináša pozna nie l pOžitok.
Kdesi v pozad! sa matne č r tá
legenda , dávna čl terajšia, ktorá oživuje a ozvlá štňuj e kolobeh diania. Tentokrát vyvolaná
omylmi, ktoré sprevádzali ži·
vot a tvorbu jedného z hudobnfkov, humanistov, spolutvor'c ov hudobného pr ofilu 20. storoči a .

Edgard Varése. Bol obyvaterom pla néty , ktorá mu nevedela prfst a ni na pOvod , ani na
meno. Desa ťr očia bol pre EurOpu Američa nom , pre Ameriku Európan - r odák z Pa riža, otec Talian, matka z Burgundska . . . D esa ťročia sa mu
p!še chybné dátum na rodenia

lcov za zachovani

PNi

Popri problémoch t radič ných
foriem kultOry však pri analý·
ze s ú č a s né ho s tavu európskej
kultúry do popredia vys túpili
hlavne nové fa ktor y, ktoré stále v ~raznej šle determinuj(! jej
stav a naj m!! perspekt!vy. Ide
o okruh tzv. nových médii (vldeosys témy, kábelov á a druži cová telev!zla atd. ), ktoré sa
v kapitalis tických kra jinách nesmierne r ~ chlo u d omác ňu j ú , no
slllžla takmer v ý lu čne sú kromnopodnl kate lsk~m
záu1mom,
serv!rujú pseudoh odn oty, ba
spra vHHa skOr kultúre a morálke škodlivé sugoráty kultúry.
Nie náhodou triezvo uvažujllcl kult úrni čl nltel1a zo Západu
hovorili o "ekologickej katastrofe kultllry", o "kult1lrnom
smogu", ktor~ mOže ozajstnil
kultOru zahublt alebo pr inajmen ej vytl a čiť na samotný
okra j sp o l oče nské h o dian ia.
Nechýbal1 však a ni h lasy reprezentan tov kultúrneho priemyslu, ktor! v nových médiách
vidia "big bussines". Predstavitella poli tických kr uhov, orientovan ých nie na spoluprácu,
ale skOr na konfrontáciu so socialistickým s vetom vrátane
vojenskej, zasa v nových médiách vidia v!taný nástroj Ideologickej studenej vojny a erózie socialistických krajin. Chvflaml až netakticky museli obe
skupiny " bojovnfkov" za Qda Jn O slobodu šfrenla Infor mácii
v yjs ť s fa r bou von a prizna ť,
o čo Im v s kutočnosti Ide.
Druhý ciel Fóra - hladanie
možnost! pre rozvo j celoeurópskej kultOrnej spolupráce sa napriek snahám niektorých
západných delegácii čl s kOr delegátov (lebo neraz bolo vidn o, že s postojmi svo jich kolegov z a ná ša ť
do diskusie
scestné a nenáležité otázky nesúh lasia a ni osta tn! č l enovia
delegácie ) podarilo v mnohom
dosiahnut. Po obsiahlych výmenách názorov sa totiž a j najväčši skeptici
a pochybov ači
presviedčali o tom, že toho, čo
nás spája, je ovela viac než
toho, čo nás rozdeluje, ked Ide
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o to najzá kladnejšie - o rozv fjanle s polupráce v mier i. Desta tky, ba s tovky kon kré tnych
lnlcléltlv, ktot•é spravidla už po·
ča s diskusii n ašli podporu v
pléne, preu káza li, že je na
všetk ~c h stranách dost t~ch ,
čo chápu potreby a možnosti
akt!vnej spolupráce. V tejto sflvlslostl spom eňme· a j lnlclat!vy, s ktor ými vystOpl li na šl delegáti, reprezentujQcl oblast
hudby. Velmi kladne bol prijat ~ napr. námet vytvorit stá·
lu spoluprácu a koordináciu
medzi európskymi hudobnými
festiva lmi, pre meniť terajšiu
Prix fol klorlque de Radlo Bra tislava na oza js tnO trlbOnu európs kej ludovej hudby (analoglckQ tribllnam africkej, ázlj·
s kej a la tins koamerlckej tradič nej hud by), vy tvor it v rámci
brnenského
Medzinárodnéh o
hudobného festivalu biennale
mladých skladaterov, zorganizovať anketu o sociálnom statuse európs keho skladatera sQča s nos ti atd.
Zdalo by sa, že tlet.o lniciat!vy zapadnO, ked KultOrne f4·
rum nedos pelo k zá v ereč nému
dokumentu. V sk u toč nos ti však
stále Z'retelnejšie vidno, že rudia dobrej vOle vo v šetk~ c h
krajinách starého kontinentu
chápu KultOrne fór um a ko za vl!zujdce a preto nie je náhodné, že naše lnlclat!vy, ktoré
boU vopred u nás posOdené a
schválené našimi najvyššfml orgánmi, chceme rea'llzovat v celom rozsahu. Konferencia o
spolupráci medzl národn~ch hu·
dobn~ch fes tivalov sa us kutoč 
ni poč as toht oroč n ej Pražskej
jari, no už vo februári bude
v Bratislave koordinačná pora da s tredoeurópskych festiva lov,
do Istej miery priprava pražskej jarnej konfe r encie.
Budapeštianske Kultdrne fó·
rum bude bezpochyby rezonovať aj na toh toročn o m jesennom rokovani všetkých Qč as t 
n fckych štátov vo Vledtú, ktorá
bude po Helsinkách, l Beleh rade
a Madride š tvrtou zastávkou
zložifé ho procesu vytvá rania

n ovéh o sys tém u sp ol u p t~áce pre
upevnenie mieru a bezp eč nosti
v EurOpe. No r ezonuje aj v
mno h ~ch čl as tk o v ~ch akciách,
kt oré nadväzujú nie na dokument, ale s kOr na ducha Budapešti. Na · záver minulé ho roku
som sa o tom p r esvedčil na
kon fe rencii o budúcnosti symfonických orchestrov v Stokh olme. Napriek snahám torpéd ovať spolupr ácu t ~cht o uholn~ch k a me ňov s očas n ého hudobného života zo s tra ny nlekt or~c h západných orchestrov,
resp. Ich vedenia, sa tu práve
s odvolan!m na Budapešt presadila nu t nos ť realizova t ta kOto spoluprácu a ko tr valý proces v sp o loč no m záujme.
Naša krajina má eminen tný
záujem na tom, aby duch ku ltúrneho fóra aktfvne pôsobil v ·
medzinárodnej kult Ornej spolu- ,
práci. Spolu s osta tnými európskymi socialis tickými kra jinaml sme od zrodu koncepcie,
ktor á viedla k Helsinkám 1
nadväzným akciám, boli !eJ a ktlvnym propagátorom. Na KultOrnom fó re bola n aša delegácia jednou z naja ktfvnejšfch,
čo odrážalo vysokO Oroveň n ášho kult úrneho života a neprfjemne rozčarovalo t ~ch , čo v
rozpore s faktami chcO do omrzenia propagova ť svoju fikciu
o llpadku nášho umenia. Nie
je preto náhodné, že . práve vys tOpenie vedOceho našej delegácie, ministra kultúry SSR ná·
r odného umelca Miloslava Válka svojou myšlien kovou závažnos ťo u a a rgumentačnou silou
bolo n a jzávažnejšfm koncepč
ným stanovis kom, aké na Fóre
zaznelo. V Medzinár odnom r oku mieru s dvojnásobnou a ktuál n osťou znejO Vá lkove slová : " Ano, kult4ra nemá zbr a·
ne, ktorými by mohla zabr'·
niť znli!enlu kultdry. Ale ona
sama 11 je zbraňou , pretole
prlncfp tvorivosti, ktort je v
jej základoch, predurčuje postoj kult6ry k 16ča1n ej dileme
sveta. Je to dilema dvoc h vylai!uj4clch sa molnoati: vojna
a lebo mier. Smrť alebo l lvot.
Molnostl kult6ry pri obr ane llvata 16 nemalé. To ona zaparuje v i!lovekn léskavf plameii
porozumeuJa. Ona mé klt i! od
nekonečných priestorov Judského ducha. Kulteira mélle a mus(
• briuJ(• prbo na ..l.lvot, toto naj,zékladnejl le Jadské prbo, ldi!
by poprela noju podstata".

výroliu narodenia Edgarda Va resa \

A SCÉNE UDBY 20.

(podla vojens ke j knižky rok
1885, podla rodného listu 22.
december 1883 ), jeho s toročni
ca sa prlpomfna dvakrát - podla toho, do ktorého lexikónu
siahneme
pretože
sn á ď
chcel byt mladšf a pre v äčši 
nu i zostal až do svojeJ smrti
v novembr i 1965 . . . Nevedeli
mu prfs f ani na meno - Edgar l Edgard a jeho obdivovatella sa ner az mýlili 1 v pomenovánf a označeni jeho skladieb ( Ionlsatlon pre 36, 39, 41
blcfch s klavfrom čl sir énami,
etc. etc.) . O tom, že jeho diela n eraz vôbec nebývali považované za hudbu, radšej nehovorme. V dvadsiatych a tridsiatych rokoch uvedenia jeho skladieb vyvoláva jQ škandá ly, v
štyrids iatych temer nikoho nezaujfma, v plltdesiatych pr ednáša v Darmstadte a vo vysielani fr ancozskeho rozhlasu prebieha cyklus rozhDvorov s nim.
Vzápl! t! je považovaný za jedného z pionierov Novej hudby.
V šesťd esiatyc h rokoch zn ie jeho kompletné zachované dielo
(rané s kladby zhoreli v požiaroch prvej svetovej vojny, iné
z nich sám z nič il J, a Varése sa
st~va klasikom, nestorom hudobnej avantgardy. Prlekopnfkom elektroakustickej
hudby
(podla neho "son organlzé").
objavltelom a tvorcom nových
hudobn~ch svetov. Mal s molu,
pretože prichádzal bud privč as.
alebo prineskoro . ..
Zaplietol sa do notových
osnov a fantázie už ako die ťa
- 12 -ročný napfsa l operu podla Julesa Vernea, ako mladfk
hráva l v opernom or chestri na
biele nástroje a Ich tl kot splynul s jeho vzrušen ým tempom

natrvalo. Poučený štddlom polytechnlky objavU v sebe zmysel pre dOslednost, pres nosť,
komplexnos ť a us1lova l o jeho
transmisiu do vlastnej tvorby.
Zaujfma sa o fyziku, matematiku, akustiku, fyziológiu sluchu, kryštalografiu, astronómiu;
pozná stredoveké hudobnoteoretlcké tra ktáty, nad c hýňa sa
pre Busoniho estetiku i Helmholtzove akustické a fy ziologické teórie ; obdivuje sQč a snQ 11teratQr u i výtvarné umenie, maru je, tvori koláže z vlastných
skle, komponuje, preplsuje noty, aranžuje, diriguje, organizuJe koncer ty, zakladá amatérske
l profesionálne vokálne 1 Inštrumen tálne telesá v Berline,
Parfžl i New Yorku. .. ,,M(Jf
vk us, mote tntelek tudlne zdl uby boli daleko viac ouplyvnené
sptsovatelmt, maliarmi a fyzik mt ne~ od muzi k antov .. ."

Hudba mu je splynutfm vedy a
umenia a pátra po odhaleni a
manifes tovani jej podstaty. Vo
s vojich s kladbách prehodnocuje jeJ materiál, s pôsoby jeho
rozvfjanla, organizácie i form y,
ktoré s il nezávislé od modelov a schém tradfcle. ,,Ka~dé

z moflch diel odhal ufe svotu
vlastntl formu. Nikdy som sa
neustloval hodU mofe koncepcle do zndmych nddob . . ."
Vzdáva sa temperovaného systému v pros pech kontinua, ktoré po Helmholtzovl nachádza
v gllssande s irén a neskôr v
elektronike. Vydáva sa na cestu od tónu k zvuku, od tónovej
výšky k zvukovému komplexu,
koorý
pr ekonáva hegemóniu
melôdle a harmónie. Podobne
al<o Debussy odha fuje emotfvnu L konštruktlvnu silu dynamik y, fa rby, ry tmu, te kton l-

ky . . . Temer dOsledne odbúr áva zo svojich partltQr sl áči
kové nástroje ako anachronické voči pulzu dvadsiateho storoči a , preferuje dychové a prePoskytuje
dovšetkým biele.
priestor netradičným hudobn ým nástrojom (ter em!nvox,
Martenotove vlny) a zvukom
pripr aveným v elektroakustických š tddlách.
,,Zal!al som v nlmat zvuky
ok olo mtfa zo v$etkých smerov
a predstavoval som sl ak o tch
m o~n o v celeJ Ich k omplexnosti pr entest do hudby .. . SnEval som o osl obodent zvuku,
o schopnosti použlvat v$etky
nové zvuky na~eJ doby v skl adatelských výpovediach s celým lch bohatý m emotfvnym
potencldlom . . ." Snlva l, preto-

že v dobe, v ktorej sa rocilll
jeho projekty, neboli skutoč
né možnosti k Ich technickej
r ealizácii. Predbehol svoju dobu minimálne o štvrťstoročie
a jeho pokra čova teli a a tvorcovla podobných konceptov nemali takO pevnQ vieru, zázemie
v poznani a neotrasnll hQževnatost ako on. Boli v zajat!
dogmy, ktorej sa Varése neustále bránil. Odmietal experiment, pretože s taval na hotovej a fungu jQcej tvorbe; diš tancova l sa od futur izmu 1 dada izmu napriek tomu, že mnohé z Ich m a nifest ačných premls zasahujQ jeho s kl adate f·
sk~ koncept. Hoci v č ase vzn iku dodekafónle sám využfval
dva dsa ť tO n ov é
zvukové komplexy, stava l sa voči nej ako
k uzavretému s ystému. On potreboval vornos t, nezávis lost,
sebais totu: "Lietam na vlast ných kr tdl ach", hovorieva l s
obfubou. Odo pi era vôbec a ké-

kolvek dogmy, stavajQc na lndivlduálnostl každej jednej tvor iveJ výpovede. Neuznáva! neotendencie, nepotrebova l tažit z
tradfcU, ale pre k oná vať Ich.
"Patril storočiu, v ktorom žil
a tvoril , bol dletatom vedeckotechnickej r evolúcie a dlva l sa
n a svet pren ikavým , tr iezvym
zrakom. V jeho hudbe nenachádzame sentiment - je drsná ,
poznamenaná drámou doby. Je
h l učná ako svet, ktor~ ho nadchýň a l , zdanlivo
nesúvlslá a
pritom kompaktná. Nemá svoj
domov, je doma všade tam, kde
znie a má echo - práve . tak
ako hladal svoj domov jej tvorca, ktor ý stratil matku a opustli otca, pretože chcel by ť sám
sebou. Je n aplnená humanitou,
zrodila ~ a v čl oveku , ktorý láskavos ť jedných umocňov al obetavosťou a prla te lstvom voči
Iným (v ď aka nemu zazneli premiéry desiatok skladieb jeho
kolegov z Európy na americkej pOda . . . ). Nenarleka , hoci
je v n ej súcit 1 vzdor (v r. 1917
Varése diriguje v New Yorku
Berllozovo Rekviem so !50č lenným orchestrom a 300 s pevá kmi "na poctu mt tvym celého sveta", r. 1933 tvori Ecuatorlal na texty smutnej mayske j
kroniky Popol Vuh, temer celé
desa ťr oči e uvažuje o projekte
s kladby, vyjadrujQcej spätosť
ru di celého sveta , r. 1958 vzniká povestná Poéma electron lque pre bruselsk9 pavilón Le
Corbusslera s atakujQcou humánnou výpo veďou . .. ). Varilsove poh lady na s vet (zvuku l
života) sO pr lna jmen'š om tro jdimenzionálne a prfs tup k ntm
chce Qprlmné oko, mikros kop
l teleskop ...
MILAN AOAMC IAK
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Stretnutie predstaviterov skladaterských zväzov kraiín socialistického

Sntmka: CSTK

Pobl ad aa 61!astnlkov stretnutia.

z
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Zimná Praha sa stala v
dlloch 2.-6. decembra 1985
bostltelkou predstavltelov jednotlivých skladatelských zväzov socialistických krajin. Nebývalý rozkvet socialistickej
hudobnej kultťíry v obdobi posledných rokov sl čoraz viac
!lada, aby sa medzi bratskými
krajinami uvažovalo o nových,
Inovovaných formách spolupráce, o dalš!ch spôsoboch výmeny hudobných hodnOt, o rozvijani lntenz!vnejš!ch kontaktov.
Ved hudba je jazykom zrozumlte!nostl tam, kde často pres t6vajl1 fungovať tné dorozumievacie prostriedky. Svojimi kvalitami sa vie prihovárať ku
kaldému citlivému vnlmatelovl na každom kontinente, svojou estetickou podstatou, ako
aj výrazovosťou vie neraz o
~vojom tvorcovi, o dobe, o národe a spoločnost\ , v ktorej
vznikla, vypovedať
najviac.
Otázky sťívls lace s dalšlm rozjovom hudby v socialistických
krajinách, a le oj na celom
svete sil natolko pálčivé , aktuálne, ale často aj znepokojujllce, že potreba venovať sa
Im a rlešlt Ich zo širokého
medzinárodného hladiska prišla práve zavčasu. MOže nás te ·
lit o uspokojova t , že to boli
práve socialistické
krajiny,
ktoré prišli s prvotnou lnlclatlvou - hladat a nachádzať
rle~enla najzávdnejš!ch problémov hudobnej kultllry na báze bratskej Internacionálnej výmeny vzácnych a dOležltých
skllsenostl, poznatkov a názorov, a že miestom Ich prvého
vzájomného rokovania bolo
práve naše hlavné mesto
Praha.
Rozsah námetov a dlskutovonýľh okruhov bol Iste úctybodný; siahal od podsta tných
muztkologlckých a es tetických
otázok (tvorivá metóda socialistického realizmu, trad!cla a
novátorstvo, pokrok v umenr
H hudbe, štýl, komunlkat!vnost,
so~lálne postavenie sftčasného
umelca a jeho spoločens ká zodpovednosť).
ktorých riešenie
za spolullčastl hudobných vedCO\· rOznych krajin socia listického spoloč e ns tva by malo priniesť mnohé pozoruhodné dal§le aspekty , až po otázky pra k·
ttckejšleho charakteru - kon·

ný hudobný časopis socialistických krajin, alebo zamýšlaná
encyklopédia o hudobnej kultúre socializmu. Reallzovarum
týchto projektov by sa mnohé veci v rozvljanl vzájomných
vzťahov dostali na novú, kvalitnejšiu základňu. Za slovenskú stranu prehovoril aj národný umelec prof. dr. Oto Ferenczy, predseda Zväzu slovenských skladatelov. Vyjadrtl nádej, že závery s tretnutia sa
pozltlvne odrazia v hudobnokultúrnej praxi a venoval pozornosť analýze pozlcll hudobných zväzov v spoločenskom
živote krajin a niektorým dalšlm
otázkam organizačného
charakteru.
Nasledujúce vystúpenie predstavltelov jednotlivých delegácii prinieslo tiež nejeden zaujlmavý podnet. Rečnlcl nielen
Informovali o celkovom s tave
vývoja hudobnej kultúry prls·

spoločenstva
práce čaká vyspelejšie hudobné kultftry pri zabezpečovan!
pomoci rozvojovým krajinám
(organizácia hudobného života,
výmena hodnOt, pomoc na poll pedagogickom atd. J.
Významnou súčasťou programu tejto kulttlrno- spoločenskej
akcie bolo prijatie delegátov
ministrom kultúry Ceskej s ocia listickej republiky doc. dr.
Milanom Klusákom, CSc. dň a
4. decembra. Súdruh Mila n
Klusák vyslovil uznanie s naženiam všetkých z tlčastn e ných
delegátov a postavil sa plne
za dalšf rozvoj socialistickej
hudobnej kultftry budovane j na
pevných zákla doch pokrokového odka zu minulosti.
Organizátori poduja tia zo
Zv!lzu če s koslovenských s kladatelov pripravili pre ftčastn! 
kov nlekolko hodnotných hudobných zážitkov; hostia mali
možnost zhliadnuť operu Bohu-

ĎALŠÍ ROZ OJ SOCIALISTICKEJ HU BY

. O
krétne formy pri výmene kultftrneho a duchovného vlastntetva (na poll tvorivom, Interpretačnom , ale aj muzlkologlckom). Hudobná kulttlra ka.fdého národa je špecificky
štrukturovaným a vysoko dynamickým komplexom, pre ktorý
dokonalé poznanie príbuzných,
ule aj štýlovo vzdlalenejš!ch
kultúr, hoci vyrastajúclch z
rovnakého spoločenského základu, je neobyčajne podnetné,
potrebné a pr!n osné.
Na pražské stretnutie pricestovali zahraničné delegácie Afganskej demokratclkej republiky, Bulharskej Judovej republiky, Kubánskej republiky, Madarskej ludovej republiky, Mongolskej ludovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Polskej ludovej republiky ,
Zväzu soviets kych socialistických republfk a VIetnamskej
socia listicke j republiky ved ené
predsedami ale bo tajomn!kml
jednotlivých
skladatelských
zväzov. Rokovanie otvoril 3. decembra 1985 zaslúžl•lý umelec
Zdenko Mikula, tajomnlk Zväzu
českoslovens kých
skladatelov.
Vo veden! a kcJe sa Zdenko Mlkula striedal so zaslúžilým umelcom Josefom Boháčom, tajomn!kom Zväzu českosl oven 
ských skladatelov. Hlavný prejav predniesol PhDr. Zdenko
Nováček , CSc., predseda
Zvä zu českos loven ských skladatelov. ZdOraznil potrebu hlbšej
spolupráce sklada te lských zväzov socialistických kraJin. Niektoré formy spolupráce zastarali a je treba Ich Inov ovať.
Poukázal no ftstrednú poz{c lu
sklada telských zväzov pri organizova ni v?meny hudobných
hodnôt l pri zab e zpečovani vzájomnej vyššej Informovanos ti o
hudobnom dia n! vo svojich kraJinách . Je nevyhnutné, a by so
zväzy hlavných úloh zmocňo
vali dynamic ky s plným pochopenlm Ich s poločens k e j funk cie: Vyslovil myšlienku, že práve hudba , ktorá mOže na svet
nazera ť
svojimi špeclflck9m l
očami , zohráva mimoriadne dOležltú ftlohu pri zbllžova nt národov a ve lkých spol oče ns ti ev
ludt. Oa lej vyzdvihol osoblmtl
funkciu živeJ umelec ke j tradtcle, ktorá je duchovným vlastn!ctvom celé ho da ného spola·

SPOLUPRÁCE MEDZI NÁRODM

Na stretnuU sa livo diskutovalo o aajaktu6laejllch h udobnfch otbkach. zrava A. Petrov, tajomnlk
Zvllzu skladatelov ZSSR, dr. Z. Nov6i!ek, CSc., predseda Zf!SS, Tanhuyeu, IHen vfkoaného vfborn.
Zväzu vietnamských skla datelov a W. Leuer, predseda Zväzu skladatelov a . hudobnfch vedcov
NDR.
Sn!mka: CSTK
čenstva a existuje v povedoml
jeho pr!slušnlkov ako určitý
stlbor noriem a požiadaviek. Tie
nie sil kladené Iba na umeleckú tvorbu, ale pri citlivom n
správnom uchopen! sa do znač
nej miery dotýkajú aj formo vania vzájomných vzťahov medzi hudobnými kultúrami rôznych národov. V svojom referáte predložil aj nlekolko ·
pra ktických návrhov po!lrebných a užitočný c h pre dalšf
rozvoj vzájomných vzťahov. Z
hla dis ka zefektfvnenln práce
zvllzov, väč šej koordinovanos ti
by bolo neoby č ajne výhodné
utvoriť určitý
ťí s tredný
nadzväzový disp eč i ng , ktorý by
plnil viacero funkcii v oblasti ď a l še j vzájomnej výmeny hudobných hodnOt a ďalš ieho
vzájomného poznávania. Tento
návrh sa stre tol s pozoruhodným záu jmom zo strany čle 
nov všetkých prltomnýc h delegácii, vera sa o ľ\om dis kutova lo, mnohé názory a podnety ešte konkrétne jšie upresnili
hlavné posla nie rohto na dzv!lzového cent ra. Na záver dr. Nov áče k pripomenul nie ktoré už
dávne jšie na vrhova né, doposta l
vša k nerealizova né, väčš i e proje kty, a kými sú na pr. s poloč -

!ušnej

krajiny , ale predložili
aj vera konkrétnych
návrhov z oblasti organizačnej,
edltonkej, festiva lového hnutia, hudobných súťaži , prezentácie novej hudby pred širokou
verejnosťou v masmédiách atd.
Mnoho ráz sa hovorilo aj o
problémoch populárnej hudby,
ktorá predstavuje Integrálnu
súčasť každej hudobnej kultťí
ry, na druhej strane v niektorých jej smerovaniach mOže dochádzať k hlbokej vkusovej a
hodnotovej dezorientácii najmä
u mladej generácie. Včas zabrániC týmto procesom, citlivo Ich usmerniť v prospech hudobnej kultťíry predstavuje nelahkú a náročnťí ťílohu, ku ktorej nemožno pristupov ať bez
základných estetických a sociologických poznatkov a Ich náležitej aplikácii v kultúrnej
praxi. Velk ú pozornosť treba
v e novať aj
mladej generácii
skladatelov, Interpretov a muzlkológov; prla tels tvá , ktoré
j es tvujťí, sa nedajft dediť , mus la sa znova vybudovať, zna·
va zlskať. Preto všetci prttomnl
podporili myšlienky a náv.rhy
na dalšie orga nizovanie stretávok medzi mladými hudobnlkml rôznyc h krajin. v e ra

súčasne

slava MartinO Grécke pašie v
Smetanovom divadle, Smeta- .
novho Dalibora v historickej
budove Náfodného divadla a
vypoču( sl koncert Ceskej filharmónie v Dome umelcov , na
ktorom odzneli diela Václava
Jana Tomáš ka, Ludvlga van Beethovena a Franza Schuberta.
Mimoriadne
zaujlmavá bola
návšteva v Ceskoslovenskej televfzll na Kavč!ch horách, kde
Ich prijal ústredný riaditel
Ceskos lovens kej televlzle dr.
Jan Zelenka ; delegáti sl vypočuli dve s úča s né hudobno-dramatické die la v telev!znom
stvárnenl - Cikkerovo Vzkriesenie a Máchove Premeny Prométheove.
Pražské s tretnutie dalo lntenzlvny podnet pre dalšf rozvoj vzájomnýc h stykov v oblasti hudobnej kulttlry. Predchádzal mu celý rad stykov bllate::! lnych, na rôznej tlrovnl.
Bolo prvé svojho druhu.
Stretnutie prinieslo viac dOlefltých podne tov , ktorých realizá cia v praxi - a j ked nebude Jednoduchá - má všetky šance výrazne na po môc ť
rozvo ju hudobných kultťír .
MILOSLAV BLAHYNKA

