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Titulok tohto pr!spevku na 
prv~ pohlad súvis! s t~m, že 
rok 1986 z ln lcla tlvy OSN je 
Medzlnárodn~m rokom mieru. 
je to nepochybne priama a lo
gická vl!zba, lebo od s taroveku 
l uds tvo sl opa kova ne overovalo 
skúsenost, že tam, kde rinčia 
zbra ne, múzy mlčia. No ide a j 
o konkrétnu narážku na pod
sta tu lnlclatlvy, s ktorou čes
koslovenská delegácia vystúpi
la na lanskom Kultúrnom fór e 
ťíčastn!ckych krajin konferen
cie o európskej bezpečnosti u 
spolupráci v Budape~ti. Naša 
verejnost o tomto mimoriadne 
v~znamnom podujati z!skala 
pomerne ucelený obraz z Infor
mácii v dennej tlači, masových 
komunikačn~ch prostriedkov 
1 publ1clstických vystťípen! čle
n ov našej delegácie. Napriek 
tomu však stoj! za to vrátiť sa 
ku Ku'ltťírnemu fóru aspoň let
mou chara kteristikou jeho pr!· 
nosu pre . rozvoj mierovej spo· 
lupráce kultťírneho frontu Eu
rOpy. 

Kultťírne fórum a ko sťíčast 
pracovných podujat! "helsln· 
ského procesu" bolo podujat!m, 
aké v histórii eurOpskej kultú
ty nemá obdoby. Ešte nikdy sa 
totiž za jedným stolom nestret
li tvorcovia a organizá tori kul
tťírneho dia nia s predstavltel
ml vlád, ktoré nesú hlavnú 
zodpovednos t za vytvárania 
podmienok pre kulh1rny rozvoj 
a spoluprácu. Fórum stálo 
pred nesmierne zlo!ltou a ná
ročnou úlohou vo svete, na d 
k torým vis! hrozba termonuk
leárnej ka tastrofy, vo svete pi· 
nom nedôvery, narušených 
vzťahov a podozrievania hladat 
a nájsť to, ča nás mOže a mu
sl spája( napriek rOznosti spo
ločenských systémov, svetoná
zorových a politických posto· 
jav. Zloži tosť poslania Kultll!:; 
neho fóra sa napokon odzrkad-
11la a j v tom, že sa nepodarilo 
dospieť k všeobecne pri jatému 
a · záväznému záverečnému do
kumentu. Vzniká teda otázka, 
či Kultťírne fórum malo zmy
sel a čo konkrétne pre upevne
nie spolupráce prinieslo. 

Elementárnym pr lnosom Kul
túrneho fóra je už samotn~ 
fak t, že sa vôbec mohlo - a 
to v social1stickej krajine -
uskutočniť , že všetky signa tár
ske krajiny helsinského záve· 
rečného aktu uznali, že je ho 
treba real1zovat. Oalš!m závaž
n~m pr!nosom bolo spojenie ú· 
silla politikov a umelcov, spo· 
lačná snaha pochopU vzá jom
né postoje u pr!stupy k proble· 
ma t! ke. 

Kultcirne fórum v konkrétnej 
problematike európskej kultúry 
s ledova lo dva základné cie le : 
čo najvšes trunnejšle a nalyzo
vat sťíčasný sta v európskej kul
túry a na tomto zákla de urč it 
tie sféry a okruhy problémov, 
ktoré sa najlepšie hodia na 
rozv!janle spolupráce. K prvej 
téme neprinieslo Fórum vo 
všetk ~ch pracovných skupinách 
(l. v~tvarné umenie a archi
tek túra, ochrana pamiatok, II. 
hudba, divadlo, tanec, folklór, 
ako aj kultťírne programy fll. 
mu, telev!zie a rozhlasu, III. 11-
teratOra , IV. výskum a výcho
va v oblasti kultOry ) rovnako 
podrobné a dôkla dné lnformá· 
cle, no l tak sa ukázalo, a ko 
málo poznáme celťí šlrku a zlo
žltost súčasnej európskej kul
tOry. Vo sfére tradičných kul
h1rnych foriem najvýraznejšia 
vystúpila do popredia okolnosť, 
že dnes na kultúrnom dlani 
chcO a musia participovať 1 
menšie, v minulosti neprlvile· 
gované národy čl oblasti, kto
ré vstupujQ do hry s výrazným 
tvorlv~m pr!nosom, a le a j zlo
!ltými prolémaml - v litera
túre napriklad jazykovými. Nie 
náhodou sa preto a ko jeden 
z hlavných predpokladov šir
šej spolupráce vyjavil problém 
sťístavnej kva lifikovane j Infor
mácie, dokumentácie a popula 
r lzácle tvorivých výsledkov. 
Velmi výra zne sa artlkulovall 
a j dalšie problémy, napr. otáz
ka náležitého uplatnenia !len 
- umelkýň, ktoré sa v kapita
listických krajinách l dnes cl
tla byt zaznávané a handicapo
vané. 

Popri problémoch tradičných 
foriem kultOry však pri analý· 
ze súčasného s tavu európskej 
kultúry do popredia vys túpili 
hlavne nové faktory, ktoré stá
le v~raznejšle determinuj(! jej 
stav a najm!! perspekt!vy. Ide 
o okruh tzv. nových médii (vl
deosys témy, kábelov á a druži 
cová telev!zla atd. ), ktoré sa 
v kapitalis tických krajinách ne
smierne r~chlo udomácňujú, no 
slllžla takmer výlučne súkrom
nopodnlkatelsk~m záu1mom, 
serv!rujú pseudohodnoty, ba 
spra vHHa skOr kultúre a morál
ke škodlivé sugoráty kultúry. 
Nie náhodou triezvo uvažujll
cl kultúrni člnltel1a zo Západu 
hovorili o "ekologickej katas
trofe kultllry", o "kult1lrnom 
smogu", ktor~ mOže ozajstnil 
kultOru zahublt alebo pr inaj
menej vytlačiť na samotný 
okra j spoločenského diania. 
Nechýbal1 však a ni h lasy re
prezentan tov kultúrneho prie
myslu, ktor! v nových médiách 
vidia "big bussines". Predstavi
tella poli tických kruhov, orien
tovaných nie na spoluprácu, 
ale skOr na konfrontáciu so so
cialistickým svetom vrátane 
vojenskej, zasa v nových mé
diách vidia v!taný nástroj Ideo
logickej studenej vojny a eró
zie socialistických krajin. Chvf
laml až netakticky museli obe 
skupiny "bojovnfkov" za Qda J
nO slobodu šfrenla Informácii 
vyjsť s fa rbou von a priznať, 
o čo Im v skutočnosti Ide. 

Druhý ciel Fóra - hladanie 
možnost! pre rozvoj celoeuróp
skej kultOrnej spolupráce -
sa napriek snahám niektorých 
západných delegácii čl skOr de
legátov (lebo neraz bolo vid
no, že s postojmi svojich kole
gov - zanášať do diskusie 
scestné a nenáležité otázky -
nesúhlasia a ni osta tn! členovia 
delegácie) podarilo v mnohom 
dosiahnut. Po obsiahlych výme
nách názorov sa totiž a j naj
väčši skeptici a pochybovači 
presviedčali o tom, že toho, čo 
nás spája, je ovela viac než 
toho, čo nás rozdeluje, ked Ide 

o to najzá kladnejšie - o rozvf
janle spolupráce v mier i. De
sta tky, ba s tovky konkré tnych 
lnlcléltlv, ktot•é spravidla už po· 
čas diskusii našli podporu v 
pléne, preukáza li, že je na 
všetk~ch stranách dost t~ch, 
čo chápu potreby a možnosti 
akt!vnej spolupráce. V tejto sfl
vlslostl spomeňme· a j lnlclat!
vy, s ktorými vystOpl li našl de
legáti, reprezentujQcl oblast 
hudby. Velmi kladne bol pri
jat~ napr. námet vytvorit stá· 
lu spoluprácu a koordináciu 
medzi európskymi hudobnými 
festiva lmi, premeniť terajšiu 
Prix folklorlque de Radlo Bra 
tislava na oza js tnO trlbOnu eu
rópskej ludovej hudby (ana
loglckQ tribllnam africkej, ázlj· 
s kej a la tinskoamerlckej tra
dičnej hudby), vy tvor it v rámci 
brnenského Medzinárodného 
hudobného festivalu biennale 
mladých skladaterov, zorgani
zovať anketu o sociálnom sta
tuse európskeho skladatera sQ
časnosti atd. 

Zdalo by sa, že tlet.o lnicia
t!vy zapadnO, ked KultOrne f4· 
rum nedospelo k záverečnému 
dokumentu. V skutočnosti však 
stále Z'retelnejšie vidno, že ru
dia dobrej vOle vo všetk~ch 
krajinách starého kontinentu 
chápu KultOrne fórum a ko za 
vl!zujdce a preto nie je náhod
né, že naše lnlclat!vy, ktoré 
boU vopred u nás posOdené a 
schválené našimi najvyššfml or
gánmi, chceme rea'llzovat v ce
lom rozsahu. Konferencia o 
spolupráci medzlnárodn~ch hu· 
dobn~ch fes tivalov sa uskutoč
ni počas tohtoročnej Pražskej 
jari, no už vo februári bude 
v Bratislave koordinačná pora
da s tredoeurópskych festiva lov, 
do Istej miery priprava praž
skej jarnej konferencie. 

Budapeštianske Kultdrne fó· 
rum bude bezpochyby rezono
vať aj na tohtoročnom jesen
nom rokovani všetkých Qčast
nfckych štátov vo Vledtú, ktorá 
bude po Helsinkách, l Belehrade 
a Madride š tvrtou zastávkou 
zložifého procesu vytvá rania 

nového sys tému spolup t~áce pre 
upevnenie mieru a bezpečnosti 
v EurOpe. No rezonuje aj v 
mnoh~ch čl astkov~ch akciách, 
ktoré nadväzujú nie na doku
ment, ale skOr na ducha Buda
pešti. Na · záver minulého roku 
som sa o tom presvedčil na 
konferencii o budúcnosti sym
fonických orchestrov v Stok
holme. Napriek snahám torpé
dovať spoluprácu t~chto uhol
n~ch kameňov sočasného hu
dobného života zo s trany nle
ktor~ch západných orchestrov, 
resp. Ich vedenia, sa tu práve 
s odvolan!m na Budapešt pre
sadila nutnosť realizova t ta kO
to spoluprácu a ko trvalý pro
ces v spoločnom záujme. 

Naša krajina má eminentný 
záujem na tom, aby duch ku l
túrneho fóra aktfvne pôsobil v · 
medzinárodnej kult Ornej spolu- , 
práci. Spolu s osta tnými európ
skymi socialis tickými kra jina
ml sme od zrodu koncepcie, 
ktorá viedla k Helsinkám 1 
nadväzným akciám, boli !eJ a k
tlvnym propagátorom. Na Kul
tOrnom fóre bola naša delegá
cia jednou z najaktfvnejšfch, 
čo odrážalo vysokO Oroveň náš
ho kultúrneho života a neprf
jemne rozčarovalo t~ch, čo v 
rozpore s faktami chcO do omr
zenia propagova ť svoju fikciu 
o llpadku nášho umenia. Nie 
je preto náhodné, že . práve vy
s tOpenie vedOceho našej dele
gácie, ministra kultúry SSR ná· 
rodného umelca Miloslava Vál
ka svojou myšlienkovou závaž
nosťou a argumentačnou silou 
bolo na jzávažnejšfm koncepč
ným stanoviskom, aké na Fóre 
zaznelo. V Medzinárodnom ro
ku mieru s dvojnásobnou a k
tuálnosťou znejO Válkove slo
vá : "Ano, kult4ra nemá zbra· 
ne, ktorými by mohla zabr'· 
niť znli!enlu kultdry. Ale ona 
sama 11 je zbraňou, pretole 
prlncfp tvorivosti, ktort je v 
jej základoch, predurčuje po
stoj kult6ry k 16ča1nej dileme 
sveta. Je to dilema dvoch vyla
i!uj4clch sa molnoati: vojna 
a lebo mier. Smrť alebo l lvot. 
Molnostl kult6ry pri obrane ll
vata 16 nemalé. To ona zapa
ruje v i!lovekn léskavf plameii 
porozumeuJa. Ona mé klt i! od 
nekonečných priestorov Judské
ho ducha. Kulteira mélle a mus( 

• briuJ(• prbo na .. l.lvot, toto naj,
zékladnejl le Jadské prbo, ldi! 
by poprela noju podstata". 

K stému výroliu narodenia Edgarda Va resa 

l 

Edgard Vari!se 

Vznešené a tragické so osu
dy dobyvatelov, objavlterov a 
tvorcov nových svetov. Hovoria 
predovšetkým o velkosti člove
ka a rezonancia s jej echom 
plod! záujem l potrebu posto
ja, prináša pozna nie l pOžitok. 
Kdesi v pozad! sa matne črtá 
legenda , dávna čl terajšia, kto
rá oživuje a ozvláštňuje kolo
beh diania. Tentokrát vyvolaná 
omylmi, ktoré sprevádzali ži· 
vot a tvorbu jedného z hudob
nfkov, humanistov, spolutvor
'cov hudobného profilu 20. sto
ročia. 

Edgard Varése. Bol obyvate
rom pla néty , ktorá mu nevede
la prfst a ni na pOvod, ani na 
meno. Desaťročia bol pre Eu
rOpu Američanom , pre Ameri
ku Európan - rodák z Pa ri
ža, otec Talian, matka z Bur
gundska . . . Desaťročia sa mu 
p!še chybné dátum na rodenia 

PNi A SCÉNE UDBY 20. 
(podla vojenske j knižky rok 
1885, podla rodného listu 22. 
december 1883), jeho storočni
ca sa prlpomfna dvakrát - po
dla toho, do ktorého lexikónu 
siahneme pretože snáď 
chcel byt mladšf a pre väčši
nu i zostal až do svojeJ smrti 
v novembr i 1965 . . . Nevedeli 
mu prfsf ani na meno - Ed
gar l Edgard a jeho obdivova
tella sa neraz mýlili 1 v pome
novánf a označeni jeho skla
dieb ( Ionlsatlon pre 36, 39, 41 
blcfch s klavfrom čl sirénami, 
etc. etc.) . O tom, že jeho die
la neraz vôbec nebývali pova
žované za hudbu, radšej neho
vorme. V dvadsiatych a tridsia
tych rokoch uvedenia jeho skla
dieb vyvoláva jQ škandá ly, v 
štyrids iatych temer nikoho ne
zaujfma, v plltdesiatych pred
náša v Darmstadte a vo vysie
lani francozskeho rozhlasu pre
bieha cyklus rozhDvorov s nim. 
Vzápl! t! je považovaný za jed
ného z pionierov Novej hudby. 
V šesťdesiatych rokoch znie je
ho kompletné zachované dielo 
(rané skladby zhoreli v požia
roch prvej svetovej vojny, iné 
z nich sám znič il J, a Varése sa 
st~va klasikom, nestorom hu
dobnej avantgardy. Prlekopnf
kom elektroakustickej hudby 
(podla neho "son organlzé"). 
objavltelom a tvorcom nových 
hudobn~ch svetov. Mal smolu, 
pretože prichádzal bud privčas. 
alebo prineskoro . .. 

Zaplietol sa do notových 
osnov a fantázie už ako dieťa 
- 12-ročný napfsa l operu po
dla Julesa Vernea, ako mladfk 
hráva l v opernom orchestri na 
biele nástroje a Ich tlkot sply
nul s jeho vzrušeným tempom 

natrvalo. Poučený štddlom po
lytechnlky objavU v sebe zmy
sel pre dOslednost, presnosť, 
komplexnosť a us1lova l o jeho 
transmisiu do vlastnej tvorby. 
Zaujfma sa o fyziku, matema
tiku, akustiku, fyziológiu slu
chu, kryštalografiu, astronómiu; 
pozná stredoveké hudobnoteo
retlcké tra ktáty, nadchýňa sa 
pre Busoniho estetiku i Helm
holtzove akustické a fyziologic
ké teórie ; obdivuje sQčasnQ 11-
teratQru i výtvarné umenie, ma
ruje, tvori koláže z vlastných 
skle, komponuje, preplsuje no
ty, aranžuje, diriguje, organizu
Je koncer ty, zakladá amatérske 
l profesionálne vokálne 1 In
štrumentálne telesá v Berline, 
Parfžl i New Yorku. .. ,,M(Jf 
vk us, mote tntelek tudlne zdl u
by boli daleko viac ouplyvnené 
sptsovatelmt, maliarmi a fyzik
mt ne~ od muzikantov .. . " 
Hudba mu je splynutfm vedy a 
umenia a pátra po odhaleni a 
manifes tov ani jej podstaty. Vo 
svojich skladbách prehodnocu
je jeJ materiál , spôsoby jeho 
rozvfjanla, organizácie i formy, 
ktoré s il nezávislé od mode
lov a schém tradfcle. ,,Ka~dé 

z moflch diel odhal ufe svotu 
vlastntl formu. Nikdy som sa 
neustloval hodU mofe koncep
cle do zndmych nddob . . . " 
Vzdáva sa temperovaného sys
tému v prospech kontinua, kto
ré po Helmholtzovl nachádza 
v gllssande s irén a neskôr v 
elektronike. Vydáva sa na ces
tu od tónu k zvuku, od tónovej 
výšky k zvukovému komplexu, 
koorý prekonáva hegemóniu 
melôdle a harmónie. Podobne 
al<o Debussy odha fuje emotfv
nu L konštruktlvnu silu dyna
miky, fa rby, ry tmu, tekton l-

ky . . . Temer dOsledne odbú
ráva zo svojich partltQr sláči
kové nástroje ako anachronic
ké voči pulzu dvadsiateho sto
ročia, preferuje dychové a pre
dovšetkým biele. Poskytuje 
priestor netradičným hudob
ným nástrojom (terem!nvox, 
Martenotove vlny) a zvukom 
pripraveným v elektroakustic
kých š tddlách. 

,,Zal!al som vnlmat zvuky 
okolo mtfa zo v$etkých smerov 
a predstavoval som sl ako tch 
mo~no v celeJ Ich k omplex
nosti prentest do hudby .. . SnE
val som o oslobodent zvuku, 
o schopnosti použlvat v$etky 
nové zvuky na~eJ doby v skla
datelských výpovediach s ce
lým lch bohatým emotfvnym 
potencldlom . . . " Snlva l, preto
že v dobe, v ktorej sa rocilll 
jeho projekty, neboli skutoč
né možnosti k Ich technickej 
realizácii. Predbehol svoju do
bu minimálne o štvrťstoročie 
a jeho pokračovatelia a tvorco
vla podobných konceptov ne
mali takO pevnQ vieru, zázemie 
v poznani a neotrasnll hQžev
natost ako on. Boli v zajat! 
dogmy, ktorej sa Varése neu
stále bránil. Odmietal experi
ment, pretože s taval na hoto
vej a fungu jQcej tvorbe; diš
tancova l sa od futur izmu 1 da
da izmu napriek tomu, že mno
hé z Ich manifestačných pre
mls zasahujQ jeho skladatef· 
sk~ koncept. Hoci v čase vzn i
ku dodekafónle sám využfval 
dvadsať tOnové zvukové kom
plexy, stava l sa voči nej ako 
k uzavretému systému. On po
treboval vornos t, nezávis lost , 
sebais totu: "Lietam na vlast 
ných kr tdlach", hovorieva l s 
obfubou. Odo piera vôbec a ké-

\ 

kolvek dogmy, stavajQc na ln
divlduálnostl každej jednej tvo
r iveJ výpovede. Neuznáva! neo
tendencie, nepotrebova l tažit z 
tradfcU, ale prekonávať Ich. 

"Patril storočiu, v ktorom žil 
a tvoril , bol dletatom vedecko
technickej revolúcie a dlva l sa 
na svet prenikavým, tr iezvym 
zrakom. V jeho hudbe nenachá
dzame sentiment - je drsná , 
poznamenaná drámou doby. Je 
h lučná ako svet, ktor~ ho nad
chýňal , zdanlivo nesúvlslá a 
pritom kompaktná. Nemá svoj 
domov, je doma všade tam, kde 
znie a má echo - práve . tak 
ako hladal svoj domov jej tvor
ca, ktorý stratil matku a opus
tli otca, pretože chcel byť sám 
sebou. Je naplnená humanitou, 
zrodila ~a v človeku, ktorý lás
kavosť jedných umocňoval obe
tavosťou a prla te lstvom voči 
Iným (vďaka nemu zazneli pre
miéry desiatok skladieb jeho 
kolegov z Európy na americ
kej pOda . . . ). Nenarleka , hoci 
je v nej súcit 1 vzdor (v r. 1917 
Varése diriguje v New Yorku 
Berllozovo Rekviem so !50-
členným orchestrom a 300 spe
vákmi "na poctu mt tvym ce
lého sveta", r . 1933 tvori Ecua
torlal na texty smutnej mayskej 
kroniky Popol Vuh, temer celé 
desaťročie uvažuje o projekte 
skladby, vyjadrujQcej spätosť 
rudi celého sveta , r . 1958 vzni
ká povestná Poéma electronl
que pre bruselsk9 pavilón Le 
Corbusslera s atakujQcou hu
mánnou výpoveďou . .. ). Varil
sove pohlady na svet (zvuku l 
života) sO pr lna jmen'šom tro j
dimenzionálne a prfs tup k ntm 
chce Qprlmné oko, mikroskop 
l teleskop ... 

MILAN AOAMCIAK 
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Stretnutie predstaviterov skladaterských zväzov kraiín socialistického spoločenstva 

Poblad aa 61!astnlkov stretnutia. 

z 
z 

Zimná Praha sa stala v 
dlloch 2.-6. decembra 1985 
bostltelkou predstavltelov jed
notlivých skladatelských zvä
zov socialistických krajin. Ne
bývalý rozkvet socialistickej 
hudobnej kultťíry v obdobi pos
ledných rokov sl čoraz viac 
!lada, aby sa medzi bratskými 
krajinami uvažovalo o nových, 
Inovovaných formách spoluprá
ce, o dalš!ch spôsoboch výme
ny hudobných hodnOt, o rozvi
jani lntenz!vnejš!ch kontaktov. 
Ved hudba je jazykom zrozu
mlte!nostl tam, kde často pres 
t6vajl1 fungovať tné dorozumie
vacie prostriedky. Svojimi kva
litami sa vie prihovárať ku 
kaldému citlivému vnlmatelo
vl na každom kontinente, svo
jou estetickou podstatou, ako 
aj výrazovosťou vie neraz o 
~vojom tvorcovi, o dobe, o ná
rode a spoločnost\, v ktorej 
vznikla, vypovedať najviac. 
Otázky sťívlslace s dalšlm roz
jovom hudby v socialistických 
krajinách, a le oj na celom 
svete sil natolko pálčivé, ak
tuálne, ale často aj znepoko
jujllce, že potreba venovať sa 
Im a rlešlt Ich zo širokého 
medzinárodného hladiska priš
la práve zavčasu. MOže nás te · 
lit o uspokojova t , že to boli 
práve socialistické krajiny, 
ktoré prišli s prvotnou lnlcla
tlvou - hladat a nachádzať 
rle~enla najzávdnejš!ch prob
lémov hudobnej kultllry na bá
ze bratskej Internacionálnej vý
meny vzácnych a dOležltých 
skllsenostl, poznatkov a názo
rov, a že miestom Ich prvého 
vzájomného rokovania bolo 
práve naše hlavné mesto 
Praha. 

Rozsah námetov a dlskutovo
nýľh okruhov bol Iste úcty
bodný; siahal od podsta tných 
muztkologlckých a es tetických 
otázok (tvorivá metóda socia
listického realizmu, trad!cla a 
novátorstvo, pokrok v umenr 
H hudbe, štýl, komunlkat!vnost, 
so~lálne postavenie sftčasného 
umelca a jeho spoločenská zod
povednosť). ktorých riešenie 
za spolullčastl hudobných ved
CO\· rOznych krajin socia listic
kého spoločenstva by malo pri
niesť mnohé pozoruhodné dal
§le aspekty , až po otázky prak· 
ttckejšleho charakteru - kon· 
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ný hudobný časopis socialistic
kých krajin, alebo zamýšlaná 
encyklopédia o hudobnej kul
túre socializmu. Reallzovarum 
týchto projektov by sa mno
hé veci v rozvljanl vzájomných 
vzťahov dostali na novú, kva
litnejšiu základňu. Za sloven
skú stranu prehovoril aj národ
ný umelec prof. dr. Oto Feren
czy, predseda Zväzu sloven
ských skladatelov. Vyjadrtl ná
dej, že závery s tretnutia sa 
pozltlvne odrazia v hudobno
kultúrnej praxi a venoval po
zornosť analýze pozlcll hudob
ných zväzov v spoločenskom 
živote krajin a niektorým dal
šlm otázkam organizačného 
charakteru. 

Nasledujúce vystúpenie pred
stavltelov jednotlivých delegá
cii prinieslo tiež nejeden za
ujlmavý podnet. Rečnlcl nielen 
Informovali o celkovom s tave 
vývoja hudobnej kultúry prls· 

práce čaká vyspelejšie hudob
né kultftry pri zabezpečovan! 
pomoci rozvojovým krajinám 
(organizácia hudobného života, 
výmena hodnOt, pomoc na po
ll pedagogickom atd. J. 

Významnou súčasťou progra
mu tejto kulttlrno-spoločenskej 
akcie bolo prijatie delegátov 
ministrom kultúry Ceskej so
cia listickej republiky doc. dr. 
Milanom Klusákom, CSc. dňa 
4. decembra. Súdruh Milan 
Klusák vyslovil uznanie s na
ženiam všetkých ztlčastnených 
delegátov a postavil sa plne 
za dalšf rozvoj socialistickej 
hudobnej kultftry budovane j na 
pevných základoch pokrokové
ho odkazu minulosti. 

Organizátori poduja tia zo 
Zv!lzu československých skla
datelov pripravili pre ftčastn!
kov nlekolko hodnotných hu
dobných zážitkov; hostia mali 
možnost zhliadnuť operu Bohu-
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krétne formy pri výmene kul
tftrneho a duchovného vlastnte
tva (na poll tvorivom, Inter
pretačnom, ale aj muzlkologlc
kom). Hudobná kulttlra ka.f
dého národa je špecificky 
štrukturovaným a vysoko dyna
mickým komplexom, pre ktorý 
dokonalé poznanie príbuzných, 
ule aj štýlovo vzdlalenejš!ch 
kultúr, hoci vyrastajúclch z 
rovnakého spoločenského zá
kladu, je neobyčajne podnetné, 
potrebné a pr!nosné. 

Na pražské stretnutie prices
tovali zahraničné delegácie Af
ganskej demokratclkej repub
liky, Bulharskej Judovej repub
liky, Kubánskej republiky, Ma
darskej ludovej republiky, Mon
golskej ludovej republiky, Ne
meckej demokratickej republi
ky, Polskej ludovej republiky , 
Zväzu sovietskych socialistic
kých republfk a VIetnamskej 
socia listicke j republiky vedené 
predsedami alebo tajomn!kml 
jednotlivých skladatelských 
zväzov. Rokovanie otvoril 3. de
cembra 1985 zaslúžl•lý umelec 
Zdenko Mikula, tajomnlk Zväzu 
československých skladatelov. 
Vo veden! a kcJe sa Zdenko Ml
kula striedal so zaslúžilým u
melcom Josefom Boháčom, ta
jomn!kom Zväzu českosloven
ských skladatelov. Hlavný pre
jav predniesol PhDr. Zdenko 
Nováček, CSc., predseda Zvä
zu československých skladate
lov. ZdOraznil potrebu hlbšej 
spolupráce skladatelských zvä
zov socialistických kraJin. Nie
ktoré formy spolupráce zasta
rali a je treba Ich Inovovať. 
Poukázal no ftstrednú poz{clu 
skladatelských zväzov pri or
ganizovani v?meny hudobných 
hodnôt l pri zabezpečovani vzá
jomnej vyššej Informovanos ti o 
hudobnom dian! vo svojich kra
Jinách . Je nevyhnutné, aby so 
zväzy hlavných úloh zmocňo
vali dynamicky s plným pocho
penlm Ich spoločenskej funk
cie: Vyslovil myšlienku, že prá
ve hudba, ktorá mOže na svet 
nazerať svojimi špeclflck9ml 
očami , zohráva mimoriadne dO
ležltú ftlohu pri zbllžovant ná
rodov a velkých spoločensti ev 
ludt. Oalej vyzdvihol osoblmtl 
funkciu živeJ umelecke j tradt
cle, ktorá je duchovným vlast
n!ctvom celé ho daného spola· 

Na stretnuU sa livo diskutovalo o aajaktu6laejllch hudobnfch otbkach. zrava A. Petrov, tajomnlk 
Zvllzu skladatelov ZSSR, dr. Z. Nov6i!ek, CSc., predseda Zf!SS, Tanhuyeu, IHen vfkoaného vfborn. 
Zväzu vietnamských skladatelov a W. Leuer, predseda Zväzu skladatelov a . hudobnfch vedcov 
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čenstva a existuje v povedoml 
jeho pr!slušnlkov ako určitý 
stlbor noriem a požiadaviek. Tie 
nie sil kladené Iba na umelec
kú tvorbu, ale pri citlivom n 
správnom uchopen! sa do znač
nej miery dotýkajú aj formo
vania vzájomných vzťahov me
dzi hudobnými kultúrami rôz
nych národov. V svojom refe
ráte predložil aj nlekolko · 
praktických návrhov po!lreb
ných a užitočných pre dalšf 
rozvoj vzájomných vzťahov. Z 
hla dis ka zefektfvnenln práce 
zvllzov, väčšej koordinovanos ti 
by bolo neobyčajne výhodné 
utvoriť určitý ťístredný nad
zväzový dispečing, ktorý by 
plnil viacero funkcii v oblas
ti ďalšej vzájomnej výmeny hu
dobných hodnOt a ďalšieho 
vzájomného poznávania. Tento 
návrh sa stre tol s pozoruhod
ným záujmom zo strany čle
nov všetkých prltomných dele
gácii, vera sa o ľ\om diskuto
va lo, mnohé názory a podne
ty ešte konkrétne jšie upresnili 
hlavné posla nie rohto nadzv!l
zového cent ra. Na záver dr. No
váček pripomenul niektoré už 
dávne jšie navrhované, doposta l 
vša k nerealizované, väčši e pro
je kty, a kými sú napr. spoloč-

!ušnej krajiny , ale predložili 
súčasne aj vera konkrétnych 
návrhov z oblasti organizačnej, 
edltonkej, festivalového hnu
tia, hudobných súťaži, prezen
tácie 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 niekto
rých jej smerovaniach mOže do
chádzať k hlbokej vkusovej a 
hodnotovej dezorientácii najmä 
u mladej generácie. Včas za
brániC týmto procesom, citli
vo Ich usmerniť v prospech hu
dobnej kultťíry predstavuje ne
lahkú a náročnťí ťílohu, ku kto
rej nemožno pristupovať bez 
základných estetických a socio
logických poznatkov a Ich ná
ležitej aplikácii v kultúrnej 
praxi. Velkú pozornosť treba 
venovať aj mladej generácii 
skladatelov, Interpretov a mu
zlkológov; prla tels tvá , ktoré 
jestvujťí, sa nedajft dediť, mu
s la sa znova vybudovať, zna· 
va zlskať. Preto všetci prttomnl 
podporili myšlienky a náv.rhy 
na dalšie orga nizovanie stre
távok medzi mladými hudob
nlkml rôznych krajin. v era 

slava MartinO Grécke pašie v 
Smetanovom divadle, Smeta- . 
novho Dalibora v historickej 
budove Náfodného divadla a 
vypoču( sl koncert Ceskej fil
harmónie v Dome umelcov, na 
ktorom odzneli diela Václava 
Jana Tomáška, Ludvlga van Bee
thovena a Franza Schuberta. 
Mimoriadne zaujlmavá bola 
návšteva v Ceskoslovenskej te
levfzll na Kavč!ch horách, kde 
Ich prijal ústredný riaditel 
Ceskos lovenskej televlzle dr. 
Jan Zelenka ; delegáti sl vypo
čuli dve súčasné hudobno-dra
matické diela v telev!znom 
stvárnenl - Cikkerovo Vzkrie
senie a Máchove Premeny Pro
métheove. 

Pražské s tretnutie dalo ln
tenzlvny podnet pre dalšf roz
voj vzájomných stykov v ob
lasti hudobnej kulttlry. Pred
chádzal mu celý rad stykov bl
late::! lnych, na rôznej tlrovnl. 
Bolo prvé svojho druhu. 

Stretnutie prinieslo viac dO
lefltých podnetov , ktorých rea
lizá cia v praxi - a j ked ne
bude Jednoduchá - má všet
ky šance výrazne napomôcť 
rozvo ju hudobných kultťír . 

MILOSLAV BLAHYNKA 


