
NSII 
stv<Í. c ice ký aJ urkovič tu navyše tvoria ide

ny , skoro .. neprcnosný" pár dostredivých, 
dramati7ujúcich (Tc lccký) a odstredivých, 
upokojujúcich (Jurkovič) sf!, ktoré akoby sa 
zrážali v celej skladbe. C hýba už iba Milan 
Rúfus. Ba vlastne ani nic. Lebo aj tu cítiť 
v ústach pichanie mdlej trávy, atmosféru j e
senného stáda. A j keď je to svet prežiarený 
nák lonnosťou a necítiť v •' om "chlad chodia
ce ho ticha", skô r zmictavé úsilie nestratiť 

z očf vidinu, hocijako sa zahmlicvajúcu. 
A predovšetkým , nckráčať len cestou vyšlia
panou, no ani sa nepúšťať po ccstácl ncccs-
tá~l:l.~ · lc s' ' ··í. e 

Tjc tu , estetika komornosti , netradičn a dnes 
1
1 

~ u7 u nás a nielen u nás zriedkavá faktúra 
"hyiľn z nej ZFQeigfl9 't8l tl&keneft t~j bttf&. 
;>!~ i svojrázna syntéza slovensky zne jú
cej dodekafópie ~eria l izmu) a impresioniz-

u ' t6>JY u an a niCjClym anach romc
kým , našským . domáckym pseudoimprcsio
nizmom , kto rým sa dnes he mží slovenská 
hudba . (Nie s1í azda tieto konštatovania sub
je ktivistické. ~pytuj cm sa pod dojmom re
dakčnej poznámky za anketou Hudobného 
života!) 

Napokon čo napísať o 3. symfónii Jozefa 
'"Wfňlovca'f"Kus " života l' ažkého" , znášaného 

s vyrovnanosťou a optimizmom vlastným len 
je mu, je vpísaný do tejto rozľahlej partitúry. 
V nej ako v spomienkovom románe defilujú 
preu na mi hudobní i ,.mimohudobní'' sved
kovia jeho i nMho dot ~raWeho hudobného 
vývoja. Stá le sú zreteľné zna ky známeho Ma
lovcovho rukupisu , p ísmenká sú tie isté . Len 
myšlienky a koby sa hrnuli rýchle jšie. než ich 
ruka stačí zaznamenať v pamäti. rozviate 
v búrnych vet roch zašlých i dne~ných čias .. . 

NAĎA HRČKOV Á 
r--.. ~ 

7 I. 
Koncert z tvorby 
p:re deti a }nlúdcž 

1\aždoročnou súčasťou prehliadky novej 
slovenskej hudby je l koncert z tl'orby pre 
deti a mládef. Už niekoľko rokov sme mohli 
sledoval', ako sa naši skladatelia vysporadú
vajú s touto neľahkou (pre mnohých žiaľ, 
neatraktívnou čl podceňovanou) oblasťou 
hudobnej t\'orby. Doncd.lvna sa tu prezento
val vel'mi úzko vymedzený okruh a utorov 
a nejedna skladbička čl cyklus sa vyznačova
li prílišnou snahou po príťažlivosti (často 
pomocou lapldán1ych melódií čl ponáškami 
na známe s tnriie diela pre malých muzikan· 
tov od vel'kých osobností minulosti), alebo 
7jednodušenie, a ko pný predpoklad zvlád
nuteľnosti obsahu i t(.'Chnických problémov 
viedli autorov až k triviálnosti a gýču. V po
sledných rokoch mala však tl'orbu pre deti 
a mládc1 stúpajt\cu tendenciu a možno s po
tešením konštatovať, že tohtoročným kon· 
certom dosiahla skutočne mimoriadne ')'So

kú kvalitatívnu úroveň. Pritom vo väčšine 
skladieb a utori noopú§ťajú Sl'Oj vlastný, rok· 
ml vybrúsený hudobný jazyk, čo je, ako 
skonšta toval i moderátor koncertu Juraj 
Hatn'k, wakom skutočného majstrovstva. 
Ďalším pozitívnym momentom je záujem 
mladých skladatefov komponoval' pre deti; 
každý rok sa v programe o bjanuú nové me
ná a nové pohl'ady na svet hudby del'orn čl 
detí v hudbe. 

Dvoma miniatúrami pre mladých klaviris
tm· s min-om Pre Sonlčku sa predstavil prí
slušník najmlad~cj generácie Peter Zagar. 
Kým uňho sme obdlvm·all pôsobivosť triez· 
vej melodickej Unie, ktorej podriadil celok, 
Pavol Malovec v Intermezze pre dve nauty 
citlivo prcpojll jemu vlastnú I)Tickú polohu 
s hravými, fudové nápevy a riekanky cvoku· 
júclml miestami. Július Kowalski sa v Par tite 
piccolc pre dvoje huslí zameral na polyfonic
ké vedenie melodických línlf, ktoré ozvlášt· 
nil tanečnými prvkami. U Juraja Tandlera 
v siedmich skladbičkách z cyklu Klavírne 
skladbičky sme s uznaním sledova li nevtle
ravosť a prirodzenosť tl'orenia jednotlivých 
chara kterových obrázkov. 
Ďal~ic tri diela prvej časti programu boli 

určené o niečo starším, zrelším muzlkan· 
tom. Depeša - tr io pre husle, violončelo a kla
vír od J uraja Hatríka zaujala muzlkantskou 
Iskrou a strhujúcim vnútorným dynamlz· 
mom, Zeljenkov Album pre mladých klaviris
tov, z ktorého sme počuli výber, zasa zalm· 
ponoval sviežou, typickou "zeljeukovskou" 
hravosl'ou n zretcl'nosťou ~tuktúry. Skutoč
ným vyvrcholením prehliadky komornej 
tl'orby bola 3. časf 3. zošitu Salvových Roz
právok o zázračných husllčkách samohr aj 
kých (pný a druhý zošit poznáme z predchá-

Autor úspdného cyklu Rozprávky o zázrač
ných h usll&ách samohrajkách T. Salva po 
uvedení skladby. Snímka: D. Jakubcová 

dzajúcich ročníkov prehliadky), kde s! po
slucháči Konzervatória v Žiline plnokrvne 
zamuzlcťrovall "na l'udovú nôtu" . Uznanie 
treba vyslo,·lť všetkým účinkujúcim l ich pe
dagógom, ktorí s nimi diela na~tudovali, 
pretože všetci podali skutočne vynikajúci vý
kon. Pre utl'orenie celkového obrazu na no
vé d ielo je tento moment nesmieme dôlefi· 
tý. 

Skladatelia mohli byť plne spokojní 
l v druhej časti koncertu. V pestrom a nároč
nom programe sa tu prezentoval a to vynika
j úco - Detský spevácky zbor pri Okresnom 
dome pionierov a mládeže v Prešove s dlri· 
gentkou a zbonnajsterkou Evou Zacharo
vou. S rovnakou radosťou a Interpretačnou 
istotou predniesli 3 zbory z dnes ui klask 
kého cyklu Májové ráno Ondreja Francisl"ihu 
(textE. l:e~ekO\'á), Zemanovského Trávnice 
z Terchovej čl vtipnú skladbičku Petra Cóna 
Zabarambarumbarimhurujtc si s nami (text 
D. Hevier), ako l náročnejšie kompozície 
I r is Szeghyovej Bolo to tak? (M. Ferko, 
D. Hevier a T. J anovic) a Hra (autentický 
detský text), Keď v nebi vyhrávajú (D. H c
vier) a Ak sa nám fúga vydari od Juraja Ha
trika l Hrušovského Sarišské hry. Je obdivu· 
hodné. ako n ládli nielen náročné väzby vo
kálnych Unlf, ale l výrazové zvl~tnosti skl~t
dleb (Lemanovský, Hru~onký) čl náročnosť 
partnerského vzťahu v delených zborO<!h 
(Szeghyovej Hra a Hrušovského Šarišské 
hry). Tohtoročný koncert z tl'orby pre deti a 
mládež v rámci NSII bol teda reprezentath·· 
nou uká!kou kvality ako autorskej, tak i in· 
terpretačnej. 

EVA ČUNDERLfKOV Á 

. u. 
Symfonický koncert 

Prehliadky novej tvorby mi pri pomínaj ú 
Vianoce. Clove k sa na ne teší ce lý rok, v oča
kávaní a vyh ľadávaní toho svojho dn rčcka je 
schopný absolvovať týždenný marató n kon
ce rtných a ďa lších podujatí. Nákupová d ra
maturgická komisia ZSSKU si ufavene sadá 
k februärovým štedrým večerom a zhovieva
vo sa p rizerá postupnému rozbaľovan iu par
titúr neraz horko-ťažko ziska ných zo skrom
ného sortime ntu ponuky s !..ladateľov-dodá

vatcľov. A potom ko ledníci kritici zanôt ia 
očakávaný vinš, pár obvyklých slov do okien
ka dennej a odbornej tlače . Rok skladateľov 
a milovníkov súčasnej hudobnej tvorby uply
nie ako voda , párkrát oživený jubilantskými 
konce rtmi a sporadickými viatk<.Jmi premiér 
pár skladieb. Vlas,aj šie darčeky ležia väčši

nou zabudnuté na pol iciach , niektoré partitú
ry zapadnú prachom , iné (a n ic je ich vcl'a) 
uzrú svetlo sve ta v notovom vyda ní ... Te mer 
niet takých, ktoré sa skutočne obohra jú. Na
priek tomu so zvedavosťou sa očakáva každá 
novinka zaraden{! do naslcdovný<.:h darčeko
vých balíčkov . 

Nevie m , ako pre iných, no pre mňa záve
rečný (z viacerých dôvodov jediný, takže bez 
konfrontácie) koncert sa nieso l plne v zna
me ní štedrého večera. V nepočctnom rodin
nom kruhu profesionálne ho publika (o elitár
stve nehovoriac) rozvinula Státna filharmó
nia Košice pod taktovkou Richarda Zimmera 
jeden balík not za druh ým, troj icu noviniek 
z tvo rby Jozefa Podprockého , J ána Z imme ra 
a Vladimíra Bokesa . Elegant ne. s vedomím. 
že nedáva hocičo. Orchester sa zajagal ako 
vianočná jedlička - na j edničku . Ostatne, 
slovenský vidiek zvykne pripravovať štedré 
večere dôslednejšie , pôvabnejšie a s väčšou 
úprimnosťou a zodpovednosťou voči tomu , 
koľko dary stoja . Nepochybujem . že tento
krát kopu d riny, a p redovšetkým záujmu pre 

diela do bre zvole né. Orcheste r citlivo reago
val na dirigentské pos, atie , za ktorým bol ci
te ľný nadhľad voči rukopisu Podprockého. 
Zimmerovej a Bokesovcj partitúry. 

Symfón ia Jozefa Podprockého sa v úvode 
koncertu zatrblietala ako lesná studnička; čí

ra. svedomito upravená , prýštiaca z bohaté
ho pramci\a , ktorý vonia zemitosťou. Sú 
v nej striedmoslané slzy ľudových plačiek 

(podl'a skladatcl'a .. zašifrova né'') . ale i kys
losť či pikantnosť súčasnosti , dodekafónie 
v rozumnej , nie nebezpečnej dávke. Ergo, 
prameň . ktorý má prävo na svoje meno -
Podprocký sa tu javf nko autor k ryštal izujú
echo prejavu, synte tizujúci a posúvajúci svoj 
skladatcl'ský prejav. Ešte nic riava so širo
kým korytom. ale tok hudby pádnej <.1 pria
močiarej , tok , ktor)• dokáže strhnúť a unášať 
s osviežujúcou spfškou invencie. Priezrač
nosť partitúry v podaní košického o rchestra 

. vynikla p riam ako doména. 
Concerto polifonico pre o rgan a o rchester 

Jána Zimmera z r. 1986 zaznelo so sólistom 
Jánom Vladimírom Michal kom ako dielo bo
hatého a p ritom tónovaného spektra. Výbor
ne sa poj ilo s atmosférou predchádzajúcej 
skladby svojím zakotven fm v pevnej myšlien
ke, v báze výpovede stavaj(scej na tradíciách. 
Skladba pôsobí homogénne. s umnou drama
turgickou kostrou , v ktorej dialóg o rgana a 
o rchestra stavia viac na zblížení než kontras
te, či opozícii. Pociťoval som tu potrebu vyj a
dre nia pritakania , súhlasu, vzájomného reš
pektu a tolerancie medzi partnermi pôsobia
cimi v hudo bnom proce~c . Akýsi pohľad nic 
zoči voči . ale z rôznych strán namierený jed
ným sme rom. A imponovala mi variačnosť 
použitá v k ladbe a dodávajúca jej dynamiku 
a kompaktnošť. 

A propos Ookes. Skladate f donedávna ta
bu. outsider. bad boy, zatvrdilý avantgardis
ta. kon truktér. s ktoré ho tvorbou a pripo
mínajú pojmy ~kandál , prípad, problém . ne
porozumenie etc. etc , Hádam to skonči lo. 
Ak nic , malo )'ly . Lebo jeho tretia z pia tich už 
symfónií je Opus (nemecky We rk . z vyše 
päťdesiatich opusov t rid~iatyšiesty). Hlavne 
pre tých poslucháčov, ktorým vyrástli uši 
s hudbou dvadsiateho s t oroč i a (s hudbou 
St ravinského , Schonbcrga , Šostakoviča, We
berna, Xenak isa , Lutoslawského... Bellu, 
Albrechta. Grcšfska , Ferc nczyho, Z t:ljenku, 
Bergera. Bázlika atď .. a tcf .. ) . Richard Zim
n .... r s Košickou filharmóniou nám ukázal. že 
Bo kesova hudba je n ich.:n h ra teľná ,a počúva
teľná , a le že je v nej život. pulzuje krv a fun
gujú nervy. že jej kd sa je z tohoto sveta. Bo
kesova Tretia zob(sdza , p resnejšie púšťa žilou 
jedovatej dävncj krvi . pretože zatína do živé
ho. Nic preto . že dnes je dnes - takou bola už 

Skladba. a ko to už napovedá jej nazo . 1 
skoncipovaná v duchu d7czových Z\11~'"\'l..h 
a rytmických vari ácií, po prctk<Ívan}rh u' k 
mi seriálnymi. V dvoch okrajových nll dst s 
tívnych častiach . v kto rých sú cvidcntsh.' sto
py tradičnejš ieho harmo nického s ps w•l\ a
nia. je nositeľom hudobného dian sa 11 rf 1. 
cvokuj(sca na viacerých miestach 7\ uk d. ·zo
vej gitary . Stredo bodom d iela sú knítk• •,eč

né plochy s näznakmi "minima! sns,., ... 
v ktorých nästrojc prezentujú najm<i s\OJC 

zvukové možnosti. Skladatcl' v nich sspl.llnu
jc kompozičné princípy kont ra~tov a va s s.s<.'
ných techník . Passi di jazz - D7czovc ~H·kv 
sú v prcncsenom zmysle slova cxpessm.:nt.sl
nymi krokmi mladé ho skladateľa, n.:sporn.: 
invenčného: Kroky po cc~tc hl'aclama 'l.lst
ných ume leckých výrazov. vyrovn:Í\ .qu, ,,1 
nielen s klasickým odkazom. ale aj so" 1c rn1i 
z nedávnej minulo. ti. Teda cxpcrimu11 s s 
neúspešný . 

Cantus trmus pre sláčikové kvart • 1',1\ h1 
Malov a ~'íerovo uvled trr'1"iiharnun1itké 
kvarteto. in te rpretácii sk ladby pr i,tl.sptlo 
aspoň ~ takou v ž osťou ,~ akou autos k sc.t 
hz;ícii svojej ide . rc s , ' nas sl.. tcts~
tlcké ~tri l.!danic lyrických mclodil:k\ch u'c· 
kov s úsekmi dra matickými. Plocha. na kt l
rcj sa odohrúva dL·j je nic ro7siah la pr.tl a 
s jednotlivými nr:>tívmi je úsporn ú. ck•>rul
mická . T ejto zásauc zodpoved{! i prdd · dn<.' 
rmov~ ridenic. v rámci kto rého jedn• ti v0 

náMroje v neprerušovanom toku ps ·l s,qu 
a rotvíjajú základný motfv - cant u' 1 1 nu., 
Kompozícia P. Malovca je vyvážen~• a -
lým kQm~l7ičn ým opU\0111 mlade IH' ,J,.J.-

~ 
Úplne iný charak ter má klavírne IJ·'•• l-go

na Kráka Non omnis moriar, in<;pi ro' am·< -
lom a osobnosťou H na Hollého. V Jtll'~'l
niach je eviden tné ovplyvne nie auto ''o 
bou niektorých skladateľov zo začiatl1 "" 
ho ~toročia (smím na mysli pred1 tk\ n 
B. Martinís ). Základom kompoúck ,, J'ls 11 

vická práca vo verti kálne j i ho rizon t s 11 1 l' 1 

lohe . Treba podotknúC že čiast<>m' s 1 
úkor vyvá2..:nosti . Nositcl'om obsah• c 1 ''~' 

je zre jme 3. časť T ria, navodzu jísl'a ' r ,ll c 
ke i v harmónii prvky slovenskost i I ľl•> 1 
založené na rovnoprávnom využívan s 'la,tl•' 
jov, pr ičom zrejmý bol autorov 1:111 

važrrost' idey i po>lllj k odLuu bh 
lite rárneho klasika podčiarknuť 1 
kým hutnosťou klavírnej saciLby. C\Jl( 
znenie d iela v~ak nic dostatočne 1 , 1 
zämeru. Inte rpretmi tria bol i Pan1l l' 1 1 

husle, J án Slávik - violončelo, l>:w 1{1 ~~~ 
klavír, 

vtedy. keď pf sal jej noty a nachádza l jej mo- Trio pre nautu, gitaru a violom· ·f, IIJl. '4 
dus vive ndi (1980). Len sme to nechceli vi- Juraja Pospíšila (Viktor Va\'ro - ll; ~. \lot' 
dicť a hlavne počuť! Zo sk ladateľa znejúcej Menšík -gitara, Vladimir Sirota - mlunu•-
hudby sme robili spisovat e ľa hudobnej litera- lo), je p rej avom vyhranencho a u~Ltkncho 
túry, lebo n iečo dobie hal a niečo predbeho l auto rovho kompozičného ~ t),lu . sKn sroktqti-
a bol pritom neuve riteľne osame lým b'Cicom . echo si tlmočil vyššie ideove po~ol, tva. Je to 
V lige ~a dostal do o fsajdu a na trestnú lavicu skladba inšpirovaná konkrétnym konwt n) m 
zápasov o tvá r s lovenskej hudby. nie tak dáv- združením , z tohto hl'adiska je prcdov' tk, sn 
no a p redsa na dosť dlho bez povzbudzujúce- príležitoslou pre intcrpsctt>v pro~n >'.at 
ho kriku z trib(my slovenského skladatel'ské- svoj nástroj na profesionálnej ís rovns. \ 1 JJ 

ho trávnika . Potlesk na konci toh toročného •. ~~ J, f ospíšila je Trio pre nau tu . git :ms .tv io
týždna bo l sm\ď bodkou tomuto.ÍSymfónia'f~o jednou z radových kompo;scii ho 
totiž strh la publi kum. i vďakalntl': rprctácii , väčších umeleckých ambícií. 
ktorá od prvých ta ktov odhalila jej dimenzie . 
J e tu pôsobivá te ktonická invencia, rafinova
nosť variantnosti a farebne j nuansovanosti 
hudobného roccsu, no redovšetk ·m 'U!!J 
myšlie nk - kto sme . o c ccme. ka m ide
~0 iar a kam siaha úprimnosť rizika 
a tole rancia (to je len zo skladatcTových slov 
či nô t , a lebo to iba vis í vo vzduchu?! ). Ako 
poznamenal jeden z dosi aľ ncz(sčastnených 

poslucháčov - tu vie~ kde je idea . A keď vám 
spoza chrbta uprostred symfónie zaznie tuba 
a hudie si svoje , zistíte . že to s tým na javisku 
vlastne ladí. Lebo takí sme - sami sebou 
uprostred masy: raz súhlasní, inokedy rnfkvi 
alebo hundrajúci. Ale ako J'udia sme svoji. 
lll avne . keď sa dostaneme k slovu. Ďaku-
jem . 

MILAN ADAMCIAK 

~ 

Komorný koncert 

Rady publika na poslednom komorno m 
koncerte postupne, v priebehu podujatia 
redli . Predpokladá m, že jednak vzh ľadom 
k neprimeranej dfžke koncertu . kto rá v sieni 
dokázala udržal len skutočných vytrva lcov, 
jednak z hl'adiska dra maturgie , kto rá spo
chybnil a celkový doje m koncertu. Odznel i 
na •'om die la rôznej ú rovne a nie kto ré z nich 
(najmii v 2. polovici) pôsobil i skô r ako za
dosťuč i nen ie zäsadc prezentovať sa na pre
hliadke za každú cenu . 

Úvodnou skladbou koncertu bolo die lo 
Petra M:trt inčeka Passi d i jazz (Džezové kro
ky) , k to ré zaznelo v interpretácii flautistu Jo
zefa G urvaia a ha rfistu Miloslava Vildnera. 

Príjemn ým pre kvape ním koncenu ho lo 
Divertimento pre nautu, hoboj , klarirll't, lc~
ný roh a fagot Cudovita Rajtera . Zrck kom 
pozičné majstrovstvo a vysoká profcsionalna 
úroveň napovedá ve ra o polllatkt>ch skla
dateľa. Die lo zaujalo pro fc~ionalitou kom po
zičného prejavu , sv iežosťou ducha a ustrlck
tom : jedno tlivé čast i diela ,(s vl! no' ,111l- pa
miatke pedagogických a umelcck )·ch <Nlb
ností , s ktorými sa autor poča~ svojq ume
leckej praxe streto l. 

A ko som už v úvode spome nula. dru ha 
časť koncertu vo mne zanechala rozpačst)· do
je m. Pokia!' Sonäta pre kontrabas a klavír Jo
zefa Gahéra je prínosom prcdovšet k}m 
z hl'ad iska obohate nia ~lovcnskcj litcs at ús y 
pre to to o bsadenie a vyzne la priazn ivcJ ~ i <: z'ú
sluhou zanie te nosti sólistov Rudolfa Šasinu 
kontrabas, Da ny Šašinovej - klavír; 7a ot:íz
nc považuje m zarade nie Sonáty pn~ husle 
a klavír Miloslava Koi'lnka i Tr ia pre hu~lc, 
v io lončelo a k lavír č, 2 .Júliu~a Kon al\1-.í·IHl, 
dié l, kto ré nepriniesli žiad ny nov} pnok 
a obohatenie an i v zmysle doterajšej t nrby 
skladateľov, ani v kontexte slovcn'~ l'j ko
mornej hudby. 

l keď Ove árie a intermezzo pre has a kla
vír z kantäty Láska najčistejšia od Tadt·aša 
Salvu opäť zaujali nielen int crprcl,•l'll) m 
stvárnenfm (P, Mikuláš aJ, Salay), zaradenie 
tejto sk ladby (resp. časti z di..:la). ti c:ŕ pn~>l,t
dá m za spo rný dramaturgický k rok. llodswta 
celku oproti je ho výse ku je ncporovn.ttclu:i, 
najmä keď ide o die lo ta kej ú rovne. ak> .lc 
Salvova kantáta. Na koniec ma li sme nw nos( 
presvedčiť sa o tom i na premié re l lad! v. 
ktorú odznela na nedávnych BI-IS. 

MARTA FQLDESO\ \ HŽ 
./"-"'~ 



V dňoch 11. - 18. februára 1989 sa konal 14. ročník pre
hliadky Nová slovenská hudba. V rámci prehliadky sa usku
točnilo viacero· podujatí, z ktorých najvýznamnejší bol celo
zväzový aktív členov Zväzu slovenských skladatel'ov a kon
certných umelcov. Na ak~íve sa zúčastnil Tibor Kružlík, pra
covník oddelenia kultúry UV KSS, zaslúžilý umelec Jozef Kot, 
riaditel' odboru umenia a kultúrno-výchovnej činnosti MK 
SSR, národný umelec Milan Novák, predseda Zväzu českosl.o
venských skladatel'ov a ,koncertných umelcov a ďalší hostia. 
úvodom aktívu prehovoril s. Jozef Kot, ktorý vo svojom ob
siahlom vystúpení objasnil súčasné trendy t<ultúrnej politiky, 
vzťah kultúry a ekonomiky, podrobne sa zaoberal otázkou 
hodnotenia uplynulých 70-tych a 80-tych rokov, úlohou a fun
govaním umeleckej kritiky, otázkami hodnotových kritérií, 
vzťahu k mladému umeniu, divákovi a pod. 

Program prestavby 
a demokratizácie 

Dnešné číslo Hudobného života venujeme 
hodnoteniu jednotlivých koncertov a podujati 
l'~'" " l;i~ Jt!! .. ,., '":.~:\' ä." •• c- .... ,·.-~~·•j. -~· ... · ,!\! :-::r ·~· 
časť referátu predseťu ZSSKU zaslúžilého 
umelca doc. dr. Ladislava Bu r l a s a , DrSc. 

V úvode svojho referátu L. Burlas pri 
pomenul svoje vystúpenie na vlaňajšom 

ÚV ZSSKU, kto ré bolo zverejnené v 3 . čísle 
Hudobného života pod názvom Problémy 
a perspektívy hudobnej kultúry, na ktoré 
kontinuitne nadväzuje aj terajšie bilancova
nie na celozväzovej plenárke. 

Koncom minulého roka sme mali výročné 
schôdzky všetkých štyroch tvorivých komisií 
nášho zväzu. Na nich sa prcrokovávali špe
ciálne problémy, ale i otázky všeobecnejšie. 
Chcel by som sa pod'akovať všetkým členom , 
ktorí na tieto schôdzky prišli a predniesli svo
je podnety , stanoviská a návrhy. Z nich če r

pám aj tematiku dnešné ho môjho vystúpe
nia. Bo lo pre mňa milým prekvapením, ako 
kvalifikovane a s pocitom zodpovednosti sa 
hovorilo na tvo rivej ko misii zábavnej hudby 
o po~tavcní nášho zväzu. Rád tu citujem slo
vá prítomných členov, kto rf akcentovali vý
znam nášho zv-äzu ako nadinštitucionálnej 
organizácie a zdôraziíova li nevyhnutnosť 
stupr1ovania spoločenskej váhy zväzu voč i 
jednotlivým hudobným inšt itúciam. Pamä
t~m si peknú fo rmuláciu jedného z prítom
ných , kto rý žiadal. aby zväz rozvíjal pod
mienky na rozvoj .. košatého stro mu" nášho 
umenia . Skutočne , ideál .. košaté ho stromu" 
je pre nás aktuálnym programom a jediným 
možným prístupom v našej práci. Súčasne 
pripomínali, že mno hé návrhy ostali nereali
zované, že aj pre problern atiku zábavnej 
hudby treba získať priestor v organ izácii 
prednášok a besied, kto ré sa uskutočňuj ú 
v klube skladateľov SHF. O rgány i aparát 
zväzu berú na seba kriti ku , ktorá je v určitej 

časti oprávnená. Treba však súbežne konšta
tovať, že medzi nerea lizovanými a v danej 
chvili ncrcalizovateľnými námetmi je roz
diel. Existencia zväzu vo svojej podstate nic 
je (rradníckou inštitúciou , hoci musí zdolávať 
mnohé organizačné (rlóhy na pro fesio ná lnej 
úrovni. O tejto profcsio nál nosti by som ne
rád pripustil disk usiu , veď tam pracuj ú veci 
oddaní a zainteresovaní pracovníci, i keď 
súhlasím s tým, že mnohé veci by sa dali rie
šiť lepšie, a že aj v či nnosti aparátu zväzu sú 
-ako sa vraví- rezervy. 

Rád by som podčiarkol kultúrotvornú 
funkciu našich umelcov. Úlohou nášho zväzu 
ako ideovej organizácie je o . i. pôsobiť na 
vlastn ých č lenov v tom zmysle , že umelecká 
vyspclosi sa v našej s(rčasnosti nevyhnutne 
spája s rozhľadenosťou filozofickou i poli tic
kou . 

Druhá stránka našej práce vo zväze je prá-

ca prckračujúca jeho vlastné hranice , súvisí 
s cieľavedomým rozvojom podielu hudby na 
• ~ · ' ;:: 1,,. ~ l • :- l' ~ .. : '·' : . ·-
zmy\IC sa umdcc ~lit\ a lienom kultunu :10 

spoločenstva a jeho práca dostáva nevyhnut
ne spoločenské dimc;ric . Náš zviiz sa Laobcrá 
sústavne a v tom je jeho kontinuita- kategó
riou poslania tvorcu a dáva tejto kategórii in
terpretáciu zodpovcdaj(rcu myšlienkovému 
vývinu, stupňu rozvinutosti teoretickej refle
xie tvorby. Neváham tvrdii. že vo vývinovej 
fáze prestavby aj proces nášho národného 
a spoločenského vývinu musí docie l iť nový 
typ , iný typ pohybu. Cha rak terizuje ho p re
dovšetkým otvorenosť, akási zvýšená výme
na látok medzi slovenským, českým , európ
skym . svetovým. Napokon k novosti situácie 
pat rí aj integrálne myslenie: atomizované 
pohyby v ekono mike , kultúre a polit ike sa 
začínajú prelínať . Právom hovoríme o kultú
rc práce. kultúre po litiky, kultúre každoden
né ho života . o kult tr rc diskusií a samozrejme 
aj o kultúre tvorby. Bo li sme zvyknutí hovo
riť o umelecke j tvorbe ako o procese sebare
alizácie. Tvorba je však a j procesom scbakul
tivácie a táto sebakultivácia sa stáva nielen 
individuálnym, ale za urči tých oko lností aj 
národným a celospoločenským výdobytko m . 
Považuje m za potrebné podčiarknuť kultúro
tvorné hodnoty úprimnosti v t vorbe. Byť 
adekvátny svojmu vnútru , zname ná byť úči n
ný svojím di elom aj v spoločenských d imen
ziách. Tu niekde je prepojenosť individ uál
nosti tvorby s jej spoločenským poslaním. 
Tieto dva kultivačné prúdy nevie me vždy 
dostatočne syntetizovať. ~ový typ ná rodné
ho, ak chcete spoločenského bytia vyrastá 
z prcpojcnosti individuáJncj ku ltivovanost i 
s kultúrnym spoločenst vom . Demokratizácia . 
nech je teda v prvom rade u umelcov seba
kontrolou umeleckej poctivosti. V tejto pocti
vosti ide aj o to, že byť akokoľvek autentic
ký, nic je ešte zárukou novej tvorby. najmä 
ak skladateľ vyčlení svoju hudbu z kultúrne
ho kon textu na spôsob seba izolácie. Pre zme
ny v techn ických a výrazových postupoch 
musí byť nielen dostatočný ale nevyhnutný 
dôvod. Ide nám d to, aby sa hudobriý tvorca 
stal aj kultúrne fungujúco u osobnosťou a to 
prostriedkami sebe vlastnými. Umelec a spo
ločnosť s(r si v tomto 7myslc navzájom osudo
ve daní : tvorca so svojím osobnostným pr í
nosom je konštitucntný, včlenený a včleňo
vaný do národného bytia. Obraciarn sa na 
našich umelcov, aby v tejto dynamickej dobe 
boli aj múdrymi fi lozofmi, nj l'uďmi s vyvinu
tým vedomím spoločenskej zodpovednosti 

Rád by som pri tejto príležitosti reagoval 
na návrhy a pripomienky z diskusie na v la
iíajšcj schôd zi členov zväzu, ktorá bola pred 
rokom, di1a 19. 2. Medzi diskutovanými 

Rudolf Uher: Hudba (1959-sadra, 1963-bronz) 

problé mami sa objavili obavy z budúcej edič
nej činnosti čsl. hudobné ho vydavatcl'stva 
OPUS , menovite problém n iektorých dosial' 
nevydaných rukopisov, mo nografií súčas

ných hudobných umelcov. problémy samofi
na ncovania - dnes by sme to už mo hli kon
krétnej šie označiť ako problém prechodu vy
davateľstva na typ štátneho podniku , napo
kon aj problé m šrotovania nepredaj ných , 
presnejšie nepredávaných zásob kníh a hlav
ne no tovín . Nášmu zväzu záleža lo na tom , 
aby sa tie to o tázky ventilova li , rieši li , pokial' 
je to len možné. Na podnet zväzu vyšiel 
v Hudobnom živote (3/89) celostranový ro z
hovor Juraja Dóšu so šéfredaktorkou vyda
vate ľs tva OPUS dr. Ma rtou Fôldešovou, kto
rá sa jednoznačne vyjadrila , že prísnejšie 
ekonomické kritér iá s(r pre vydavatcl'stvo zá
väzkom , aby šlo ešte viac po kvalite . Namies
to vyradenia niektorého už vydaného titulu 
sa ponecháva u rči tá rezerva ; šrotovanie hu
dobnín pokladá aj vydavatcl'stvo za mo rálnu 
škodu , ovšem - a to citujem - nejestvujú 
zatiaľ predpisy, ktoré by ich umožnili aspoň 
da rovať . OPUS sa u il uje o zriadenie tzv. zla
té ho fondu a táto časf produkcie by nepod
lichala p redpisom vzťahujúcim sa na fo nd 
zásob. Stále veríme, že sa dostane vlastná 
produkcia vydávaných titulov do predajní 
O PUSu a očakávame, že sa v procese pre
stavby upravia aj pomery v knižno m vcl'ko
obchodc, ktorý by bol priaznivejšie naklone
ný predajne neatraktívnym titulo m , ktoré 
však tvoria základ kultúrnych hodnôt náro
da. Zviiz nie je , žiaľ , supcrinštitúciou stoja-

cou nad bankou, nad Ústred ím knižnej kul-
• túry, nad OPUSom , chcem však podať člen

stvu správu o to m, že sme v tejto záležitosti 
podnikli možné kroky. 
Naše člcn~tvo sa dovolávalo viičšicho po
die lu zväzu na riešení verejných vecí. O to sa 
usiluje aj samo tné vedenie zväzu a treba s uz
naním konštatovať, že náš zväz mal spolu
účasť pri ko nkurznom obsadzovaní miest ria
ditcl'ov Státnej filharmónie Košice a Státne
ho komorného o rchestra Ž ilina , že bol prizý
vaný ku konzultácii pripravovaných zákon
ných no riem , že mal možnosť oponovať dra
maturgické plány hudobných telies. Vzťah 
nášho zväzu sa stal v posledných rokoch vý
razne aktívnejší k ministerstvu kultúry. Tre
ba povedať, že je to vzťah partne rský, že mi
niste rstvo ko nzultuje mnohé problémy nášho 
hudobného života a dáva zväzu skôr podnety 
než prfkazy. T ak sme mali mo7nosť byť pri 
pr íprave Zákona o uvádzaní a sprístupi'lova
nr hudobných diel. pri príprave dokumentu 
o Ce lospoločenskom programe estetického 
rozvoja a i. V kontakte s Ministerstvom kul
túry SSR sme sa radili aj o takých d ilematic
kých veciach , či podporovať vznik ďalších 
profesioná lnych telies na Slovensku , alebo či 
dať najprv prednost' skvalitňovaniu a dobu
dovaniu umeleckých telies už jestvujúcich. 
Podľa diskusie z plenárky minulého roka sme 
dali prednosť variantu druhému , veri ac , že 
čoskoro príde rad aj na vznik koncertného 
telesa pre západoslovenský kraj . 

Pokračovanie na 9. str. 


