
KONTiN ITA VÝVOJA SLOVENSKEJ HU OBNEJ TVORBY 
Prtnd$ame plné znenie rE/erdtu, ktorý autor Milan Adamčtak 
predniesol na výročnom plent!rnom zasadnut! členov Zvlizu 
slovenských skladaterov 12. f ebrut!ra 1985. 

Ak vezmeme do tvahy sku
točnosť, le slovenská hudba sa 
v predvojnových rokoch for· 
movala akoby v záknUsl slo
venského kulttírneho diania a 
v rokoch tzv. slovenského ItA
tu doslova v iplnej izolovanos
ti, vynára sa pred nami kon
text, ktorý nebol závideniahod
ný. Po osloboden( Ceskosloven
ska Sovietskou armádou ul v 
rokoch 1945-48 dochádza k vy
hranenému fungovaniu hudob
nej tvorby na báze autonóm
nej národnej kulttry v novom 
bratskom ltáte Cechov a Slo
vákov. Na otvorenom pódiu, 
ktoré postupom času nadobt
dalo dispozlcie oprávneného a 
cielavedomého pôsobenia pred 
celou knlt6rnon verejnosťou, sa 
vynárali a profilovali nové, 
tvárne perspektlvy hudobnej 
tvorby a jej spoločenského do
sahu. 

Nedévna tradlcia zanechala 
za sebou rad diel, o ktoré sa 
slovenská hudobná tvorba po 
osloboden! mohla oprJeť a na
chádzať v nich pevné, Ideovo 
i esteticky presvedčivé zákla
dy pre svoj ďalll rozvoj. Skla· 
daterský front, ktorý v rokoch 
ltyrldslatych predstavuje al 
n lekolko generácii profesionál
ne l kolenfch umelcov, obsia
hol pomerne lirokt paletu hu
dobuého vfrazln, 16nrové l 
obsahové bohatstvo, ktoré v 
priebehu nasledujdclch rokpv 
demonltrovalo základni os vf· 
voja slovenskej hu~by - po 
desaťročia manlfestovanCí ako 
nov6kovsk6 tradlcla. Charakte· 
rizuje ju podmienenosť národ
nými tradlclami, akcent na 
zvládnutie klasickej skladater
skej techniky, dôkladnosť kom
pozičnej stavby, dôslednosť v 
sledovani a rozvljanl obaaho· 
vého zámeru. Nemenej domi
nantnfm bol dôraz aa melodlč· 
nosť, harmonická a lnltrumen
tai!ná farebaosť, inkllnujtcu k 
tmpreslvnostl ; ale l rom.antlzu
jt ca zanietenosť a sugestlv
nosť výrazu. Zdôrazňovanie 
velkej morálnej pôsobivosti 
tvorby prirodzeným spôsobom 
viedlo k aktlvnemu spoločen
skému dosahu hudobného u
menia, k vystupňovaniu stvls
lostl základnej vfnjovej llnle 
hudobnej tvorby a národným 
kultérnym dedli!stvom, v nad
vldznosti na tvorbu protago
nistov a nestorov slovenskej 
národnej hudby. 

Po výrazovej .stránke tu do
mlnuj6 zhruba tri základné o
rientácie, prepojené vzájomnt
mi väzbami: rustlkálnosť, intro
vertnosť a programovosť. Prvé 
z nich prameni z očarenia alo· 
venskou prlrodou, slovenským 
vidiekom, prostým rodovým -
predovletkým plesňovým a ta
nečným - prejavom a neraz 
aj podfarbené lyrickým čl ba
ladlckfm tónom. Manifestuje 
vlastne onen akcent na národ
né. Introvertnolf, čl skôr In
tencia k autoblogralli!nostl, k 
subjektlvnemu, viac alebo me
nej lndividualizovanému posol
stvu vedie k vytvoreniu polari
ty impreslvneho a ezpreslvne
ho gesta, ktorá nadlho pozna
menáva tvorbu nejedného auto
ra. Napokon, programovost, vy
rastajáca z odkazu hudobného 
romantizmu, poskytovala dielam 
evidentný obsahový náboj, kto
rf zabezpečoval kontakt s pub
likom, vyhranenosť myillenko
vej koncepcie a akcent na evo
lačnosť hudobného procesu a 
jeho väzby na apoločenskt 
prax. 

Práve z posledne menované
ho faktora skladatelskej orien
tácie l tyridslatych rokov sa 
rodila slovenská hudba prvých 
povojnových rokov, reagujdc 
na jednej strane na bezpro
s trednt minulosť (zálltky z 
vojnových udalosti, reflektova
nie oslobodzovacieho hnutia, 
zápasu o národnt identitu). Zo 
strany druhej sa v orlent6cii 
na programovosť vynára pro
jektlvnosť skladaterských výpo
vedi, reflektovanie novej prl
tomnosti. Kdesi tu sa rodi he
rolckf, hymnický, monumenta
llzujCícl tón slovenského symfo
nlzmn, ale i hlboký psycholo
gizujficl ponor do myslenia, cl· 
tenta a ·konania sdčasného člo
veku, odr61aj6cl sa najmä v 
komornej tvorbe. Kdesi tu sa 

profiluje l hierarchia hudob
ných 16nrov a foriem, ktor6 -
podobne ako vyhranenosť ltf· 
lového záberu - nadlho po
znamenala slovenská hudobná 
tvorbu. 

V povojnovej a najml v po
februárovej demokratizačnej 
orient6cll kult6rnej politiky sa 
slovenská hudobné tvorba rol· 
vlja v á slll po spojeni evldent· 
nej programovosti jednoznač
ného Ideového charakteru s 
vfraznou radovou melodlcko
rytmicky akcentovanou dik
ciou, s intenciou herol1ovaf a 
oslavovať sáčasnosf a jej opti· 
mistická, mierovt a budovater
ská atmosféru. Je prirodzené, 
le tento typ programovosti a 
vôbec celkového záberu hqdoll
ného diania v plfdesiatych ro
koch sl vyl ladal viaceré formy 
zjednoduleDla, oprostenla hu
dobného vfrazlva l kompozlele 
skladby, ktorá bola orientova
ná prlamoi!laro a svojim spô
sobom bezkonfllktne. Základ
ná tendencia slovenskej hudob
nej tvorby nadobudla v tomto 
obdobi charakter prlklonu k 
nomosu, k zákonu i!l k6dexu, 
ktorý mal zabezpečovať jej 
objektlvlzuj6ce zbl~aé pOao
benle. Prirodzene, le na tejto 
báze sa formovali l lndlvldua
llzované skladatelské poetiky, 
usllujdce nielen o 1mapovallle 
terénu, ktorf 18 pred~_tieral 
ako 18mozrejmf, ale prelllka· 
jtc l do polGh, ktoré v aloven· 
akej hudbe zohrávali svoja t
lohu dbnejlle, respektlve kto
ré sdvlsell s aktuálnym dlanlm 
v európskej ati!asneJ hudbe. 

Na jednej strane proces de· 
mokratiz6cle hudobnej kultdry 
v.Jedol ku kvantitatlvnemu raa
tn novej tvorby a Jej spoločen
ského dosahu, na strane dru
hej limitoval hierarchia Ilia
rov a skladatelakfoh poeUk na
torko, le sa vyhranlll kvalita
tlvne nov6 a na svoju dobu l. 
nhladom k svojej spoločen
skeJ funkcii prosreslvne lán
re, ktoré obohatlll vtedajll 
akladaterskt 16ber - kantlta, 
budovaterská pleseň, skladby 
pre folklórne atbory . . . Vedia 
aymfonlckej b6sne sa profilu
it predovletktm vokálno-ln
ltrument6lne kompozlcle, teda 
skladby, u ktorých alovo la
bezpečovalo, pripadne Intenzi
fikovalo Ideovo obsahovt n6· 
boj skladatelskej vfpovede. Z6· 
roveň sa profiluje typ moder
nej národnej opery, vyn6rajt 
sa prvé baletné l koncertant· 
né s6časné kompozlcle. 

Sloveniká hudba v polovici 
plťdealatych rokov m6 vybu· 
dované llroké 16nrod ·a dru
hové spektrum, ktoré obaaho· 
valo prakticky vletky klaalc
ké formy, svojim spGsobom lpe
ciflkované spoločenskou po
trebou, oným objektivl~ai!nfm 
a demokratllačnfm tslllm, kto
rého sa zti!astullo viacero 

· skladatelskfch generácii. Ist6 
dehlerarchlu v kodlllkovane) 
skladatelskej orlent6cll vnies· 
la do slovenskej hudby druhé 
polovica plfdeslatyoh rokov. 
Skutočnost, le v tomto obdo· 
bi umelecky dozrieval rad 
skladatelov k vyhranenému 
prejavu, viedla k vzniku kom
pozlcll, ktoré 18 dnea povala
j6 za reprezentatlvne pre via
cero skladatelskfoh osobnosti. 
Zároveň, k 15. vtročlu SNP 
vznikol rad vtraznejlle lndlvl
dualizovantch skladatelskfch 
vfpovedl, ktoré 1namenall n6· 
padnf kvalltatlvny prlnos pr6· 
ve voči spomlnauej, neraz lab· 
lónovltej objektivizačnej lnten· 
eli spoločenského dosahu no
vej tvorby. 

Nástup- novej skladatelskej 
generácie koncom pllťdeslatych 
a začiatkom lesťdeslatych ro
kov vniesol do slovenskej hud
by novi vlnu, ktor6 sme sl 
zvykli charakterizovať zvfle
nfm záujmom o stčasné sve
tové hudobné dianie, o nad· 
vli:&nosf na schUnbergovské, 
webernovské a postwebernov
ské tendencie hudby dvadsiate
ho storočia. Toto vyhranené a 
exponované vymedzenie záuj
mu o kompozičné prostriedky 
Novej hudby bolo vlak svoJim 
spôsobom zjednodulené a ne· 
priaznivo ovplyvnilo predovlet
kfm generačné a medzlsene
račné vdahy v skladatelakom 

fronte. Problém sa vynoril l vo 
vyhranenosti kvázi jednotnej 
itýlovej platformy, ktorCí ma
nifestovalo objektivizačné ásl
lle. Dialektické vy4stenie tejto 
pozlcie slovenskej hudobnej (a 
nielen hudobnej) tvorby viedlo 
k svojmu protikladu: k akcen
tu · na individualizovaný ume
lecký prejav, k nadvlznosti na 
viaceré diferencované llnle vý- · 
voja sái!asnej hudby, k zmene 
vzťahov voči domácemu kul
t6rnemu dedičstva. 

Avlzo týchto lndlvlduallzač
ných tendencii nebolo len vo 
vyst6penlach mladých sklada
terov z konca ltyrldslatych ro
kov, ale bolo podmienené l 
rozllrujtclm sa skladatelskfm 
záberom, zvládnutlm domáce
ho, národného terénu, ktorý 
nadobudol charakter ul vyspe
lej hudobnej kult6ry. A t6to 
potrebovala otvorenosť nielen 
amerom dovnttra, ale l von, 
voči svetu, voči hudobnej kul
ttre okolitých krajin. Reakcia 
na objektivlzai!né 6sllle, ktoré 
akoby monopolizovalo sklada-

značnosť dodekafónle, seriallz· 
mu, aleatoriky čl sonorlstlc
kfch tendencii transformovala 
do podôb, ktoré nám dnes do
vorujCí konltatovanie aktlvne
ho, selektlvneho a neortodox
ného prlstupu viacerých skla
daterov voči modelom Novej 
hudby, kontinu6lnejlie zapada
jác do profilu vývoja a kon
textu tvorby toho-ktorého auto-
ra. 

Stopy tohto zápasu a nové 
tváre a nové dimenzie sloven
skej hudobnej tvorby eviduje
me skôr pri formallstických 
prlstupoch k tvorbe nel k tvor
be samotnej, v ktorej pritom
nosí kompozičného systému je 
samozrejmosťou. Kompozlcia je 
konl trukciou, vidy a v akej
kolvek podobe nutne demon
ltruje varietu .,slovnlka a 
syntaxe", zvolených, selektlvne 
organizovaných prvkov a typov 
operácif. Volba a spôsob uspo
riadania hudobných prostried
kov vytvárajt nielen vnCítorné 
ltrukturálne vzťahy, ale posky· 
tuji skladatelskej výpovedi l 

TNSHT iit bilanciou i podnetom do ďallej tvorivej práce sklada
taJov. Záber z TNSHT '85 prlblllnje nár. um. D. Kardola (v stre
de) a dirigenta B. Reluchu (vlavo). Sn!mka: P. Procházka 

telskf prejav, najml ltýlovtí 
orientáciu tvorby, sa ostatne 
prejavilo vovn6trl nastupujácej 
generácie, v diskusii nad die
lom, ktoré potenclálne obsaho
valo rysy polyltflovosti, výra
zovej nejednoty, a pritom Inkli
novalo skôr k onému "starlle· 
mu" objektivizačnému trendu. 

Trlelť nastala l z pocitu rôz· 
ne Individuálne chápanej vor
nosti, ktor6 koniec plťdesla
tych rokov vniesol do kultCar
neho diania. 

Skladatelskf front bol v l esf
deslatych rokoch reprezentova
nt prejádou generácii, ktoré 
mali vyhranené názory na tvor
bu, jej kontexty a funkcie. Ob
rat k lndlvlduallzovanfm rie
lenlam kompo1lcle, k hladanlu 
a zvládnutiu výrazových pros
triedkov, ktoré mali nielen vy
tvorit kontakt s aktuálnym eu· 
r6pskym hudobným dianlm 
( skladatelskfmi technikami, 
ale l festivalovými podujatia
ml), ale aj obohatiť "slovnlk" 
sti!asného tvorcu, viedol v 
priebehu viac nel jedného de
saťročia v slovenskej hudob· 
nej tvorbe k profilácii zámer
ne lndlvlduallzovanfch sklada
telakfch poetlk, k autorským 
konceptom. Ich b61ou ul ne
boU len domáce tridsiate roky 
a orlent6cla na klasikov hud
by 21. storočia, ale i nadväz
noaf na Intencie, ktoré nemali 
v domácich podmienkach dos· 
tatočnf dopad v nedivnej mi
nulosti. 

Skladaterskf prejav v le sf· 
•eslatych rokoch sa modifiko
val podla toho, kde a ako sil
ne pôsoblll tieto nadväznosti, 
kde a do akej miery prevalo
val lndlvlduallzovaný autorský 
koncept, ktorý mohol dispono
vať poznávanlm nielen l irlle· 
ho fondu hudobného dedičstva 
moderny 20. storoi!ia, ale l 
ststredenlm sa na t6-ktort 
konkrétna jeho Unia či fázu. 
Tak sa do slovenskej hudobnej 
tvorby dostal vedra V. Nováka, 
Bartóka a Sostakovlča predne
dávnom a menej nápadne Ho-

. negger a Stravinskij, Hinde
mlth, SchUnberg l Janáček, o
nedlho Prokofiev, Lntoslawskl 
i Webera .. . 

Onen manifestačný nástup 
nových výrazových prostried
kov l experimenty s hudob
nou formou vzbudlll zdanie or 
todoxnosti v "otvorenosti" ku 
vzorom, k situácii, ktorá zvä
zuje raky a nedovoruje preja
vl( sa naplno inak nel prls
luiinosťou k nejakému ,.-izmu". 
Nadlenle pre nové obzory a 
perspektlvy je Prirodzeným 
spôsobom sprevádzané akcen
tom na novosf l na jej stimu
ly. V slovenskej hudobnej tvor
ba 18 pomerne skoro jedno-

jej lndlvidualizovantí Identitu. 
Miera jej pádnostl sa vlak ma
nifestuje al v externých kon
taktoch, v hudobnokomunikač
nom procese čl akte, kde dáva 
svoj zmysel a význam, kde zo
hrba svoju spoločenskt funk
ciu a predostiera posolstvo o 
realite. Odhafovanie tohto kon
textu, adresnosti a konkrétnos
ti "aludobnej tvorby doviedlo 
slovensk6 hudbu k (neraz al 
prflilnému) zdôrazňovaniu ko
munlkatlvnosti skladieb. Od
zrkadlilo sa v skladatelskfch 
poetikách sedemdesiatych ro· 
kov v podobe akcentu na ob
sahový, sémantický potenciál 
poulltých výrazových pros
triedkov. Po ich zmapovanl, 
pleonazme a akoby klaslflká· 
cil vo vyhranených kompozl· 
cl6ch nastupuje selekcia, re
dukcia, koncentrovanosť na tá 
či onCí varietu prostriedkov a 
ich vyulltia v takej miere, kto
rá zabezpečuje ich komunlkač· 
ný dopad. 

Slovenská hudobná tvorba sa 
v sedemdesiatych rokoch po
učená z krlzového vfvoja oclt· 
la v sebareflexii so sklonom k 
striedmosti. Nástup novej skla· 
daterskej generácie ju predo
strel na svoj spôsob, vo svoj
skom videnl sdvislostl a nad
vlznosti na tradlcle, tentokrát 
ponlmané o niečo lirlie nel 
kedykolvek predtým. V tvorbe 
iných sa objavuje stístredenosť, 
redukcia nielen materlálu, ale 
i koncentrovanosť výrazu na 
jednu či pár základných po
lôh. Slovenskd hudbu ul ne
definuje len rustlkálnosť, ba
ladlčnosť, patetlzmus čl auto
biografičnosť a vôbec emotlv
nosť výpovedi. Objavuje sa l 
"národný" prlstup k dodekaf6· 
nil, dramaticky dčinné vyull
tie sonorických prostriedkov, 
ale i pádnosť organicky orga
nizovanej aleatorlky, nuansova
nosť výrazových kvalit seriall
zovaných tónových skupin . . . 
Pozornosť sa venuje korelácii 
myl lienky a prostriedkov, ich 
selekcii, ktorá umocňuje autor
skt zámer - akoby bez ohra
du na ich pôvod, pretole pros
triedky a operácie sa "udomác
nili" priamo v hudobnej komu
nikácii. A keďle sa hovori o 
nadväznos ti (a v na4väznosti 
aa tvori) na domáce tradlcie, 
pretavuje sa i prlstup k folkló
ru, ktorý zasiahol vletky skla· 
datelské generácie. Nóvum je 
postavené na konfrontácii s ve· 
deckou, etnomuzikologickou 
konzultáciou. Olivnje záujem 
skladatelov i mnzikológov o 
pramene slovenskej hudobnej 
kultCíry, o nestorov l zabáda
ných "outsiderov" slovenqej 
hudby a hudobne j moder4y. 
Vedra novákovskej tradlcie sa 

vynára moyzesovská, bellovakl, 
ale i nadväznosť na odkaz J. 
Suka, L. Janáčka, F. Kafendu, 
A. Albrechta. ObjavujCí sa ma
nifestačné pocty klasikom had· 
by 20. storočia ( Honeggerovl, 
Stravinskému, Sostakovičovi), 
vôbec majstrom hudby (SchUtz, 
Bach, Haydn, Mozart, Beetho· 
v en, Skriabin . . . ) a tvorcom 
knlttry nallej civilizácie (Ko· 
pernik, Majster Pavol z Levo· 
če, BjiSrnson, atď.) . Oaleko bez· 
prostrednejl ie a tvárnejlie de· 
monltruj6 skladatelia svoj 
vzťah k revolučnfm a pokroko· 
vfm tradlciám náiiho národa, 
k národnooslobodzovaciemu 
zápasu a budovaniu socialistic· 
kej prltomnostl. Hymnizmus a 
heroičnosť angalovanfch výpo· 
vedi nadobáda nové dimenzie, 
ktoré molno definovať zvrtc· 
nenlm, presvedčivosťou, spon
t6nnejl ou osobnou zaintereso· 
vanosťou na sCíčasnom i histo· 
rickom dlani nálho národa i 
v nadnárodných sCívislostiacb. 

Spektrum hudobných druhov 
a 16nrov· sa diferencuje a obo· 
hacnje o také podoby, ktor4i 
st vyvolané vedeckotechalc· 
kfm progresom - rozhlasov4i 
lAure, televlzna opera; elektro· 
akustická tvorba so svojou te· 
mer dvadsaťročnou tradlcloa 
sa zbllluje s inltrumentálnym 
prejavom. Hierarchiu foriem, 
ktort demonltrovall predcht· 
dzaj4ce desaťročia, strieda rov· 
nomocnosť, vyvolaná k l lvota 
o. 1. Prehliadkami novej alo· 
venskej hudobnej tvorby. Sil· 
né Interpretačné zázemie s6· 
listov - spevákov l lnltrumen· 
tallstov, komorných sCíborov, 
orchestrov i hudobnodramatic· 
kých telies a zborov - motl· 
vnje vznik desiatok kompozl· 
eU, ktoré aktiviznjd vzťah skla· 
datera a interpretov a oboha· 
cujt technické dispozlcle tvor· 
by. K Intenzifikácii dochádza 
v akceptovani česko-slovenské· 
ho kult6rneho kontextu i v 
konfrontácii s tvorbou krajin 
socialistického spoločenstva. 
Polyltflovosť, ktorá v uplynu· 
lom desaťročl bola okrajovou 
či provokaUvnou zálelitosťo~ 
sa v priebehu sedemdesiatych 
rokov kodifikuje ako samozrej· 
most, vyplývaj6_ca z povahy hu· 
dobného materiálu i molnostl 
volby adekvátnych prostrled· 
kov voči výpovedi a jej obsa· 
hodmu záberu či subjektiv· 
nym dispozlciám jednotlivých 
tvorcov. Vedomie kontextu a 
kontinuity zohráva prim. 

Sáčasnosť, osemdesiate roky, 
pokračuje v týchto lntenclácb 
ku kontextu, k spoločenskej 
zainteresovanosti, k roziirova· 
niu a prehlbovaniu spektra vf· 
razu. Skutočnosť, le v s6čas· 
nosti tu pôsobi niekolko desia· 
tok skladaterov rôznych veko· 
vfch vrstiev a s rôznou dom4i· 
nou svojho skladatelského zl· 
ujmu, zabezpečuje s6časnejslo
venskej hudobnej tvorbe vznik 
radu reprezentaUvnych . diel 
umelecky zrelých osobnosti l 
skladieb, ktoré obohacuj6 alo· 
venskf hudobný fond o nod 
čl ďallie horizonty. V tvorbe 
najmladlej skladatelskej gene· 
rácia, ktorá figuruje v kontez· 
te domácej pôdy skôr nen6pad· 
ne nel manifestačne, badáme 
nadväznosť nielen na llrku 
spektra tradlcif hudby 20. sto· 
ročia, či d6vnejlej minulosti 1 
romantizujdcim a tonalizujdcim 
nádychom, ale i selekciu pros· 
trledkov, udomácnených v lán· 
roch z oblasti dlezu, beatovej 
a rockovej hudby. Tendencie 
po zvládnuti terénn, zmapova
nl hudobných prostriedkov a 
ich elementárnych väzieb st ta 
poznamenané skôr motiváciou 
výpovede, nel jednoznačným 
demonl tratlvnym prlklonom k 
módnym či moderným tenden· 
clám ,.·izmov" posledných de· 
saťročl sCíčasnej svetovej bud· 
by. Polyltýlovosť a medzlge· 
neračné vzťahy ustupujCí vzťa· 
hom voči kompozlcil a jej po· 
solstvu. Voči aktuálnosti a hlb· 
ke · presvedčivosti výpovede • 
a tri bitmi ' profeslonálnosti, v 
ktorej nadväznosť na kultCírne 
dedičstvo v rubovornej indivi· 
dualizovanej šlrke figuruje po· 
maly ul ako samozrejmosť. Pre
tola hlavným kritériom tvorby 
sa stala zodpovednosť tvorcu 
za dielo i kontext, ktorý v hu· 
dobnej kultCare a spoločnosti 
vôbec spoluvytvára. 

MILAN ADAMCIAK 



ZDENKO NOVÁČEK 

VIacer! sl pam!Háme, že prvé povoj
nové roky boli zákonite naplnené na
šim obdivom k t9m skladaterom, ktor! 
boli v priamom boji proti fašizmu, uká
zali mnohé osobné hrdinstvá, pripadne 
položili svoje životy za nové spoločen
ské ideály. Táto etapa hlboko zasiahla 
do fudsk9ch cha ra k te rov, okrem iného 
aj preto, že sa tu prv9krát kryštalizo
vali naše hlboké vztahy k Sovietskemu 
zväzu a v samotnej tvorbe sa častejšie 
objavovala téma vďaky k sovietskej oslo
bodltefskej armáde. 

V týchto rokoch, kedy začala preras
tať národnodemokratlcká revolúcia v re
volúciu socialistickú, sme mohli využit 
viaceré princlpy Košického vládneho 
programu, na jmä jeho dôraz na rovno
právnosť oboch našich národov a vy
tváranie podmienok pre rozvoj oboch 
národných kultúr. V 50. rokoch· vstupo
val do nášho života pocit vyššej ume
leckej zodpovednosH a koncepcia Zväzu 
často zdôrazňovala d.ostatočn9 priestor 
pre novú tvorbu. Strana a umelecké zvä
zy kládli dôraz na nové výhodné pDd
mienky pre prácu sklada terov, koncert
ných umelcov, a le l hudobn9ch vedcov 
a kritikov. Do života vstupovala bežná 
prax, kedy mnohé velké diela poukazo
vali na každodennú prácu a stvárňovali 
život v na jrozmaniJ.ejšlch situáciách. 
Zväz skladatelov zhromaldil ul v tfch 
rokoch silnf kádrovf potenciál, ktorf 
mohol ovplyvňovať viietky závalnejiiie 
akcie celej hudobnej vzdelanosti. 

Tvorba dokazovala, le socialistickf 
realizmus je najvfhodnejiiie myslenie 
socialistickej prltomnosti. Táto pravda 
sa roky šlrila v bojoch s niektor9ml 
tdealistick9mi estetikami, venovali sme 
vera práce dokazovaniu, že idealistické 
estetiky a !ch svetonázorové v9chodlská 
majú negatlvny vplyv na tvorbu, preru
šujú kontakty s tradlc!ou, utápajú sa 
v negatlvlstických obsahoch, vylučujú 
kontrolu verejnos ti, zaháňajú umelca do 
osamelosti a zbavujú ho často vlastnej 
dôstojnosti. Tieto princlpy s táli v popre
di viacerých v9vojových etáp a posil
ňovali sa v názorových bojoch realizmu 
s idealistickým videnlm skutočnosti. 
Dnes môžeme vyhlási ť, že ojedinelé sym
patie k idealistickým tendenciám značne 
ustúpili, že rozum vítazil nad momen
tálnymi módami a značne sa zvýšil spo
ločenský potenciál celej našej hudby. 

Ceskoslovenská tvorba má velmi 11-
rokf akčnf rádius, ktorý sa výstižne 
charakterizuje l v prlslušných uzáve
roch XVI. zjazdu KSC a ktorý znova 
pripomenul na poslednom zjazde Zväzu 
vedúci stranlckej a vládnej delegácie 
súdr. jozef Lenárt. Celý vývoj ukázal, 
že socialistická hudobná prltomnost mO
že dobre upotrebiť viaceré únosné ten
dencie svetovej hudby nášho storočia, 
avšak treba ich dokonale pretriedlt ro
zumom, svetonázorovým nadh!adom, ci
tovým prehrla tlm prltomnostl a predo
všetkým ta lentom. Hodnota talentu v na 
šej dobe sttípla l Mohol by som to do
ložiť mnohými prikladmi a vždy by sa 
dokázalo, že talent predstavuje výcho
diskový potenciál, na ktorý sa napá ja 
fllozof lck9 názor a morálna hodnota 
umelca. Socialistická spoločnost pomer
ne rýchlo spoznáva, kedy sa umeleck9 
talent nahrádza len prlklonom k dočas
nej móde alebo len technic!stickou prá
cou. 

Celý 40-ročn9 vývoj našej hudby po
znamenáva snaha spojlt hudobné umenie 
so životom a neoblst možnos t hudobne 
ospievať , či vyjadr!t viaceré stránky ale
bo kvality našej prltomnosti. Ak by sme 
pristúpili k našej tvorbe z hladiska jej 
tematického rozvrstvenia, museli by sme 
vymenovať velké množstvo skla dieb, kto
ré ospevujú inšplratlvnu úlohu KSC ale
bo vďaku našim oslobodite!om. Máme 
mnohé skla dby, kde spoznávame pocity 
nového hrdinstva, nadchýňame sa vlas
tenectvom, láskou k domovine, súdruž
skou spolupatričnosťou, alebo i mnohé 
skladby, ktoré spevňujú rady pracujú
cich pri rôznych spoločensk9ch udalos
tiach. Máme vera tvorby hlboko kon
templatlvnej, hudby pre chvlle velké
ho zamyslenia. Alebo sl spomeňme na 
rôzne detské piesne a zbory, ktoré pri 
nAša jú čosi , čo spoločnost predtým ne-
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HUDBA SO ŽIVOTOM -

Snimka zo slávnostného zasadnutia Ostredného vfboru ZCSS, na ktorej spo
znávame tvére vfznamnfch prominentov československého hudobného livota, je 
zéroveň dokumentom o dlhoročnfch vzéjomnfch vzťahoch a spoluprAci na česko
slovenskom hudobnokultirnom fronte. · 

poznala. Tiež naša súčasná opera a ba
let hfadajú v zložitom tvorivom proce
se adekvátnu účinnost a adresnosť, ho
cl - ako sa ukazuje - profilovanie 
socialistickej opery je mimoriadne zlo
žltý problém, ktorý nemožno ohraničiť 
kratšou časovou dobou. 

Naia skladatelsk6 tvorba je početne 
velmi bohatá a práve na najleplich die
lach vidime, le dávame umelcom dosta
točné istoty a dostatočne iiiroké mol
nosti. Umelecký talent sa vtedy uvolňuje 
a Iahšie sa spája s !deovSŕm presvedče
nlm. Máme dnes desiatky svojráznych 
umeleckých osobnosti - vyznamena
ných vysok9mi oceneniami - a ked sa 
na celý náš u.melecký front pozrieme 
generačne, naskytá sa zaujlmavý obraz. 

Najstaršia generácia - dnešnl sedem
desiatnici - nesie v sebe aktfvnu účast 
na prvých rokoch socialis tickej revolú
cie. Prevažná čast týchto tvorcov sa' ak
tlvne podiefala na profilov an! rokov, ked 
národnodemokratická revolúcia preras
tnla do revolúcie social1stickej a doba 
si vyžadovala nesmierne vypätie záuj
mov a jasný prlklon k všetkému pokro
kovému. Tito tvorcovia - ktorých histo
rické zásluhy stí nepochybné - zažili 
blahodar~é roky bezprostredného spo
jenia sv.ôjej tvorby s náladami širok9ch 
vrstiev, p'oc!tUI vo vlastnej práci histo
rickú nevyhnutnost nove j situácie a pod
riadili sa z hlbky vlastného presved
čenia týmto tendenciám. Sú to rozum
nl Iudia, ktorých slovo má vo Zväze 
stále významnú platnos t, najmä tam, kde 
sa zdôrazňuje význam socia lis tického 
ideálu, demokratičnost umenia a zodpo
vednos( umelca pred vlastným svedomlm 
a celou dobou. 

Generácia päťdesiatnikov a šesťde
siatnikov prežila sčas ti spomlnané his
torické zlomy a ti štastlivejš! dos tali do 
vena !udské a umelecké pocity, ktoré 
pozitfvne ovplyvňujú ich myslenie a prá
cu. Táto generácia zachytila l zákonitý 
nás tup určitého obdivu ku klasikom 
hudby 20. storočia. Cez túto početnú 
skupinu sklada te rov, koncertných umel
cov i teoretikov sa prehlbil~ kontakty 
našej hudby s da lš!mi hudobnými etni
kami. Na jlepši z tejto generačnej vrstvy 
si vedeli štúdiom marxizmu-leninizmu a 

, socialistických estetik umocniť svoju 
prácu a priklonili sa dôsledne k svojej 
dobe a prltomnostl. Z tejto skupiny má
me už vo zväzov9ch orgánoch rad vý
znamných funkcionárov, na ktorých sa 
možno spo!ahnút, možno im zveriť zá
važnejšie úlohy a tešit sa z ich ume
leckých výsledkov. Situácia je podobná 
v oboch národných kultúrach, i ked jed
notlivé národné osobitosti st1 pochopi
terne rozdielne. 

Početná je i stredná generácia, ktorá 
- ako aj inde - naberá umelecký roz
let. Niektor!' jej členovia sa už sta
čili umelecky pre~adiť, vie sa o !ch ume
leckej práci, poznáme ich názory a hlb
ku presvedčenia a opierame sa o nich 
najmä v komisiách a všade tam, kde 
sa uvažuje o kádrových zálohách. Mla
dým umelcom treba pomáhať, ukazovať 
im verejne dôveru a každé zrnko vyda
renej umeleckej práce brat do úvahy 
v celom širšom kontexte. Táto vekov! 
kategória sl prehlbuje kontakty k svojej 
vrcholnej Ideovej organizácii a dosahu
je mnoh& pozitlvne výsledky. Najmlad
šia generačná vlna sa začlna priklánat 
k umeleckej jednoduchosti a najbližšie 
roky ukážu, a ký potenciál bude mat na
ša spoločnost k dlspo~lcli. 

Celé členstvo Zväzu československých 
skladatefov je oboznámené s umelecko
ideovým programom, pričom zvlášť zdô
razňujeme, že zložitá medzinárodná s i
tuácia si vyžaduje všestra nný prlklon 
k vysokým humanistickým ideálom, po
kroku a his torickej pravde. Nemysllme 
s l, že sa všetko podarilo, ale sme pre
svedčeni, že vys tupujeme ako hrd! na
sledovnlci našich velkých predchodcov 
a že nikto nemOže nevidieť, že súčasná 
československá hudobná vzdelanost sa 
uplatňuje v celosvetovom kontexte, má 
svojich obdivovaterov, propagátorov a 
ozajstných priatefov. To je naša služba 
socialistickej spoločnosti, to je náš dar 
pokroku a veJkým Ideálom. 

Zatial som mal na mysli predovšet
kým tzv. vážnu hudbu. Zväz venuje veJ
kú pozornosť 1 otázkam tzv. zábavnej 
hudby. Osobitné zasadnutie ú stredného 
výboru zCss prispelo k ujasňovan!u zlo
žitých otázok. Táto hudba sa velmi ši
roko rozvetvuje a Jahko sa do nej dos
távajú rozmanité pseudohodnoty alebo 
dočasná móda. Obrovská požadoY.aná 
produkcia tohto .,úžitkového umenia má 
za následok, že sa popri kva litných 
tvorcoch mOžu uplatňovať i Judia slab
šieho vzdelania, ba i Iudia na okraji 
diletantizmu. Vývin te jto tvorby značne 
sťažuje osobný vkus, sympatie redakto
rov velkých masovo-komunikačných 
prostriedkov a vydavatefs tiev, záujmy 
a matérov a pomerne málo vyvinutá este
tika, u ktorej nie sú dôsledne rozpra
cované na jmä hodnotové kategórie. Na 
Sflom!nanom úseku sa vyvlja vera úsilia, 
hoci to niekedy bezprostredne nevid
no. Zdôrazňujeme tu nutnosť prehlbo
vania estetického myslenia a rozohrá
vanie pravidiel zdravého vkusu a ume
lecko-ideovej únosnosti. V žiadnom prl
pade ani tu nestál zCss na platforme 
úzkoprsého konzervatizmu, avšak nazdá
vame sa, že treba znova a znova de-
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finovat umelecký vkus, ktorý vychádza 
zo známeho prlklonu našich národov k 
melodike, uznávanej vyváženos ti hudby 
a textu a k prirodzenému prednesu. 

Práca v tejto oblasti vlastne nikdy 
nekončl, nastupujú nové generácie tvor
cov a s taré, vyriešené problémy sa rie
šia znova. Okrem toho pristupujú nové 
problémy, ktoré k nám prenika jú zo sve· 
ta , alebo ich prináša samotný vývoj. 
Vcelku však plat!, že československá zá
bavná hudba v š irokej variabili te má 
mnohé nesporné hodnoty, ntekofko in
venčne silných autorov a miestami do
sahuje vlastnú umeleckú tvár. 

V priebehu štyroch desatročl sme 
vždy zdôrazňovali , aby hudba ešte výraz
nejšie vstupovala do života. Mohli sme 
to dokonca chápať ako výzvu pre čle
nov a žiadost na rôzne medzičlánky. 
Musime sa usilovať o to, aby sa vyda
rené skladby ozaj dostali k tomu, pre 
koho sú naplsané. Naše upozorňovanie 
na najvyda renejšie skladby vlastne 
nikdy neprestáva. Považujeme zn správ
ne, že oba národné hudobné fondy hla
dajt1 nové formy, ako propagovať našu 
tvorbu. Táto aktivita prehlbuje spolo
čenskú účinnost našej hudby. Snaž!me 
sa odporúčať rozhlasu a telev!zil mno
hé významné novinky, aby ozajstné hod
noty prenikli do štruktúr ich vysielania. 
Clm je toto prepojenie užšie a obe stra
ny si viac rozumejú, tým je to osož
ne jšie l pre našu prácu. 

Celou zväzovou politikou prellnajú sa 
teda esteticko-!deové a organ!začiJ.é otáz
ky, ktoré treba sledovať s najvyšš!m 
citom a najvyššlm ohladom na prácu 
jednotlivých členov. Každá Inš titúcia je 
vtedy silná, ak je schopná hodnotiť si
tuácie a činy z reálneho hladiska. V 
tom zmysle poskytujeme stovky konzul
tácii rôznym súťažiam, významným hu
dobn9m fes tivalom, dramaturgick9m ko
misiám a edičným radám, . okresom l . 
kra jom. Usilujeme sa, abY. sa súčasná 
československá tvorba lepšie zhodnotila, 
v9znamovo rozdiferencovala a aby kaž
dého tvorcu s timulovala kritika závaž
nejšlmi postrehmi, podla ktorých by sa 
mohol zorientovať, alebo aspoň rozm9š
lat v širšieh kontextoch. Tento proces 
vzájomného ovplyvňovania vysoko kva
lifikovanej hudobnej kritiky a jednotli
v9ch autorov sa zďaleka neukončil, skOr 
sa mi vldi, že je viac v začiatkoch. 

Clenovia nášho Zväzu sú vcelku ver
mi usilovnl a prlsun novej tvorby do 
života je pomerne vefký. Pribúdajú stále 
nové a nové diela, v ktor9ch sa odrá
ža naša kultúrna politika a talentov9 
potenciál. Pomerne velká je tiež kon
certná aktivita. Poprednl koncertn! umel
cl vyvážajú hodnoty svojej práce do sve
ta a neraz prebojovali pred svetovým 
obecenstvom a j skladby svojich súčas
nlkov. Odborná kritika zatia! nestačl 
dosť kvalifikovane všetky nové sklad
by a koncertné výkony posúdiť, a ta k 
zostávajú určité resty. Zväz sa snaž! 
prehlbovať funkciu hudobnej kritiky, čo
mu slúžia predovšetkým hudobné semi
náre a rôzne a ktlvy. Nemožno však pod
ceniť, že mnohé č lánky a kritiky už na
pomohli triedeniu hodnôt, rozdlferen
covaniu estetických postojov, a tak pri
speli k rozvoju našej súčasnej hudby. 

Kto celé dianie s leduje, nemOže mu 
uniknúť niekolko závažných konš tato
vanl. Súčasná československá hudba ul 
nemôle chýbať v naiiom živote, náš Jud 
ju potrebuje a clti k nej určitú náklon
nosť. Cez hudbu prenlkáme do sveta, 
a to i tam, kde sa vyskytujú rôzne zádr
hele. Cez hudbu upevňujeme vyiiiiiu jed
notu socialistickfch krajin. Casto prá
ve hudobná reč tlmoči pohlad do duše 
partnerského národa a človek práve cez 
hudbu chápe jeho vzťah k životu, jeho 
svojráznosti a vysoký humanizmus; 

Národné zväzy i federálny skladater
ský zväz nefutovali nikdy žiadnej ná
mahy, aby zvládli úlohy, čo im spoloč
nost zverila, pripadne predzna menáva li 
nové myslenie, ktoré ka ždá spoločnosť 
potrebuje a ktoré sa postupne pr esa
dzuje v živote. 

(Pokračovanie na 3. str. l 


