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Zo zabrani~ia 
DY•6sťroňaf .... I&DIJ KIIIID 

.0 ZSSR Je aowou bYiaadoa ao· 
Yletakycb p6dll. Studaje aa 
Gaeslafcb haldt6te y Moaba a 
doaabaje prebapaftce YfsJ ... 
ky. Na aar6p.kom sr&IDOI6ao
wom tl"ba sa obfaYIU jebo plat
ae a YerefDOif aa JaObla •· 
IID61Diť 1 Jeho mlmorladaym ... 

Pre IDiloYBUtOY a6ňaaaej 
hudby je atretaade ao Slag. 
frledom Palmom DB koacart
aom p6dla 1!1 pri nepl6ao
Yanom rozbowora nlatkom, 
ktorf Yywolba ch ... nle. Je 
ta mot.noaf dlal6gu a DB 
jaayk aa predlerajd dealatky 
otbok, plej6da problémo.. a 
tém. ZaiiiQieya do aleb echo 
reclt61u jednej 11 najvyhra
neaejllcb oaoboostl adl!aaaé. 
!Jo lnterpretál!aého um•la, 
Sle1frleda Palma. 

P6n profetor, je D6m cfou 
a potelealm ullf aa bra
tlalaYikfch koncertnfcb p6-
dl6cb Ike Yale a6Uatlck6 vy. 
~tdpenla - reclt6lod a a 
ocheatrom Sloweaakej fUhar-

Snlmka: S. Gajdoš m6nle .. 2. Ylolonl!eloYom 
koncerte Kny~~:tofa Pende

reck6ho pod jaho taktowkou. Predatayujete aa ako lpeclau.ta na ID
terpret6clD sdfaaoej hudby Y, llrokom 116bere ..• 

- Hovori sa, že som ~peciallsta na sru!asntl hudbu, no muslm 
poznamenať, že v mojom repertoári stl 1 diela klas ikov violončelovej 
ll teratOry. Hudba 20. storočia mt je však bytostne bližšia a rá.(l 
využlvam každtl možnosť k predostreniu jej ~irokého spektra. 

V interpret6cll adňamej hudby jMt..uje rad technlckfcb l yfra· 
IIOYfch oaobltoaU, ktoré YO Yalom podeal yyaaleyajd dplae suyer6n
ne, avlak bolo ich treba nl6clnuť. Co poklad6te pre tradlňoe yylko
leného vlolonňellatu 11a najfalllu dlohu pri oeltudov6Yanl a6ňaaafch 
dieli' 

- Ťažko jednoznačne odpovedať. Nová hudba vniesla do vtolon
čelovej techniky vera nov9ch prv.kov, nové spOsoby hry na nástroj , 
ktoré vyžadujtl určit(! technicktl zrelosť interpreta. Možno Ich zvlád. 
nuť bez problémov l s tradlč.n9ml sktlsenosťaml, no očakávajtl vlast
na tvortvťi prácu Interpreta. Predovšetk9m tu v~ak musi byť záujem, 
chuť, láska k te jto hudbe. Potom sa dari prekonávať 1 tla najťažšie 
technické problémy. Ktoré stl to? ... Hra v najvyššieh polohách, jej 
lntonačné problémy 1 otázky zvukovej kvality. Dnešnl skladatelia 
očakávaj \1 od Interpretov skutočne vera ... 

Vale pedagogické phdbenle tu aohrha nemal6 rolu, na ňo kla
diete oajvličll d6ra1í' 

- Nie som vlazan9 n a čLnnosť Inštrumentálnych katedier, vlastne 
vediem v91učne len kurzy Interpretácie sťičasnej hudby. Okrem toho 
som zostavll dva zbornlky štt1d11 k problémom stlčasnej violončelo
vej Inter pretácie - dávne jšie pre vydavatelstvo Hansa Gerlga a 
predvla ni vyšiel mOJ zbornlk u Bärenreltera. Akcent? Azda na po. 
trebu vnlkntlť, hlboko vnllmtlť do Intencie autora a jej nuansl. 

BoU ste inlcl6torom nejednej akladby a bol dm y•o..anf rad 
pozoruhodafch vlolonňelovfcb kompo~:lclf. Spolupracujete pri Ich 
vzniku so akladateJ,ml? 

- Nie, nikdy. Spolieham sa na skladatefa, dOveruJem mu a usllu
jem sa o evidenciu jeho tvorivého pr ogramu. Mnoh! s\1 nesporne 
pre mňa - a nielen pre mňa - lnšplratlvnl, napr iklad Xenakls, 
Llgetl, Zlmmermann, Pendereckl, Lutoslawskl, Rlhm . .. 

Patrite k prota1onlstom Novef hudby. Akf te dl n61101' na terajlle 
tendencie stíi!asnef budbyí' Ktorf akladater te pre v6s oajprlťalll· 
vejllí' 

- Vždy ma zaujlmalo a ktuálne dianie a nepochybujem o tom, že 
stále vzniká čosi zauj1mavé, nové hodnotné. Nemám rád konzervatl· 
vlzmus a vážim sl t9ch, ktor! ob}avujtl nové pohlady, nové cesty. 
Z mladých autorov mt je napriklad bllžšl Wolfgang Rlhm než Man
fred Trojan. Rlhm je predovšetk9m velká osobnosť, je stále tnvenl!n9 
a tvori hudbu, ktorá ml je duchovne bUzka. Trojan sa prlllš často 

obracia a nevtdf tak daleko ako Rlhm . . . Potom je tu Maurlcio 
Kagel. Skladater, ktorý zo v~etk9ch berle najviac ohladu na Inter
preta. Jeho Inštrumentálne divadlo je vlastne hudba o nás, 0 lnter
pret()(>h, o našej tvorivej práci. Je to hudba pre nás, a nielen pre 
nás. Figuruje tu niečo velmi silného z jeho pOvodu, niečo elementár
ne, priam magické, slahajtlce ku koreňom hudby. Fascinuje ma Jeho 
vynaliezavosť, jeho jedinečnost, je proste nenapodobttelný .. • 

Akf je Y61 vllf.ah k mlnlmal masle? 
- Mám rád ttlto hudbu. Je prienikom do človeka 1 k muzlclrovanlu 

Uči nás počtlvať nuansy. Svojim spOsobom je to strhujtlca hudba _: 
mám na mysli predovšetk9m Steve Relcha, ktor9 sa ml zd4 tv6rnej~l 
než Ph111p Glass . . . Napokon je tu Ich rytm,ka, prlná!lajtlca čosi nové 
a pritom elementárne 11 rafinované. Texttlra Ich skladieb pozname
ná ďalši v9voj stlčasnej hudby. 

Vr&fme aa -.lak k P8Ddereck611lu. Jeho prejay aa y priebehu roko-. 
dosť mal'kaatoe zmeall. Co s6dlte o jeho obrate k dbaefllm 
tradlcl6mí' 

- Poznám sa s Penderecktm vy~e dvadsať rokov, je moJim prla
telom a váflm sl ho. Verlm v jeho skladatelsk9 prejav, ktor9 už 
dávno mal velmi v9razné umelecké kvality. Hral som vlastne všetky 
jeho vlolončelové skladby. Určite jestvujtl velké rozdiely medz! 
Capricciom a 2. vlolončelov9m koncertom, no stl to vonlwaj~kové roz
diely. Nepochybujem o tom, !e Pender-eckl mal vždy hlboký vzťah 
k hudobn9m tradlolám a jeho návrat tento vzťah prehodnocuje 
dáva mu nové dimenzie, nový zmysel. Stretnutie s jeho hudbou J~ 
pre mňa vždy bohat9m zMitkom •.. V návratoch ku tradlčn9m výra
zovým prostriedkom, ktoré st1 dnes zrejme globálnym javom v stlčas. 
nej hudbe, pociťujem lsttl po~ebu vyrovnať sa s dnešn9m vzťahom 
ku kulttlrn.emu dedičstvu. Je to svojim spOsobom progreslvny trend 
ktor9 odhaluje nové stlvlslostl, nové prieniky dneška a minulosti; 
nové Istoty. Prirodzene, že nám nemOže Imponovať eklekticizmus, ale 
plodná nadvllznosť tra dlcle zvýznamňuje. 

56 uladateUa, ktorfeb .. tlelo obraty aedotfkaj6, kt.orl pokra
l!uf6 vo nojlch d'mych iateocl6ch, napriklad x ... kla, ňl Llsetl, 
Nono .. . 

- Xenakls je velmi osoblt9· zjav, ktorý vniesol do sOčasnej hudby 
a vtolončelovej lntepretácte zvlášť, velmi vera. Hral som jeho 
Nonos alfa a Kotos, mimoriadne ťažké skladby. Xenakls možno návrat 
k tradlcll nepotreboval, pretože permanentne tvori poznamenaný 
tradlctou, k>tortl nesie v sebe. Napriklad vo forme svojich diel. Llgetl, 
ten Inklinuje k návratam, a je to prirodzené - mal k tradfclám 
bllzko l vtedy, ked Ich prekonáva! svojou autenticitou. Vzťah k tra
dielám je mnohodlmenzlan4lny vzťah, kontllktný vzťah. Nemám rád 
bezkonfllktnosf a neuznávam povrchnosť čl formálnosť tak9cht·O stl
vlslostl. Zá,paslm s t9Jnto napriklad 1 vo vtolončelovej koncertantnej 
llterabtlre. Plsať dnes koncert sa nedá bez evtd9l'lcle kontllktnostl 
situácii, bez videnia z"llpasu jedinca a masy, sólistu a orchestra. 
Pdve Pendereckého Koncert je svojr6znym výrazom tak-éhoto zápasu. 
Netreba sa báť ani výkriku o pomoc, možnosti pohlte nia Individua
lity čl jeJ sebauvedomenia, ako je to napriklad vo vlolončelovom 
koncerte Wolfganga Rlhma .. . 

MaU ata mo~ obo1116mlf aa 1 vloloai!alowou llteratdrou l!el
ko.loweukfcb eltladatelo-.7 

- Nepoznám toho prlllš vera, no vážim sl tvorbu Mareka Kopelenta, 
IlJu Zeljenku 1 ďalšieh. Urč~te tu vzniká vera dobrej hudby, ale 
ch9bajt1 mt hlbšie poznatky. Ako prezidentovi MedzinárodneJ spoloč· 
nosti pre sOčasntl hudbu je mt l6to, že naše s tyky s československou 
hudbou a kosi ochabli. P>osledn9 fes tival tej to spoločnosti (IGNM) 
na československej pOda bol v Prahe pred takmer dvads1atlml rokmi 
a radi by sme vo vašej krajine, ktorá je spoluzakladajtlclm členom 
spoločnosti, uskutočn111 dalšl festival. V posledneJ dobe sa upev
n111 naše kontakty s vtacer9m1 soclallstlck9ml krajlneml a výmena 
umeleckc9h hodnOt, ktorá je cielom IGNM, zohráva pri zbllžovanl 
vzájomn9ch vzťahov medz! ·národm! vážnu rolu. Poktal Ide o mňa 
osobne a o možnosti, ktoré vy.pl9vajt1 z mojej terajšeJ funkcie v tejto 
medzinárodnej spoločnosti, rád podniknem všetko pre obohatenie 
a spevnenie našich vzťahov, ako aj pre poznávanie kulttlrnych hod
nO,t, ktoré vznlkajťi v CSSR. Pripravil: MILAN ADAMCIAK 

? 

leatoa. 

V j6U lladtcabo roku bada 
Y Cambridge medllla6rodaf koa
gres oq..u.toY. v popredi ma
jt byt otbky orsaaowet pra:a:e 
a alektor4i úYala4i orgaalaaň· 
a4i neJ, lfkattca .. talto pro•· 
leaaUky. 

MJebael Glelea doatal Ador
DOYa ceaa meste Fraakfvt 
o. M. Pri adeleal tohto yYIDa· 
meaaala u breU do tnby at 
jebo teoretické prtce. Ceaa 
predatanje obao1 YO •fika Sl 
tislo DM. 

V KoUae aad &fao• otvoriU 
noyt pal6c badby, ktorf bada 
apraYovaf Kollaaka fllbarm6ala. 
Nowf komple:a: je pre 2008 ab· 
ltnaflroY, •6 1ltllf aa ronot 
badlty a ú poaUalf te6rt8, le 
J:oUa le aeatom badby. 

llak6aky 1ldada1er C6aar 
Breasea naplaal opera Strfl!ko 
1 Prahy. UyladH ja Y ao..et po
dobe Y Ia•bracku. Dej 1a odo
hrbe y doba cls6ra Rudolfa D. 
Y Prahe. 

Koa.com la.. aoaarel Y Bay
reuthe yfllaamaf ~:nalec Wa1· 
aeroYbo diela a korepeUtor 
MaalmW6a Kojatlalkf. Spol•· 
pracoYal s Karafaaom, lprn6-
d~:al maob6 popredné apn6cka 
oaobaostl a plafcb 35 roltoY 
pOsobll Y r6111Cl bayreabkfcb 
operotcb slbaoad. 
Fraaa Wlllnaaar sa stal od pi'· 
Y6ho aeptembra 19111 aoYfm ta· 
Jomalkom Salabargakfcb ai6Y· 
DDitl. Verejaoef bo po~:a6 ako 
badoba6ho kritika a orgaalú
tora kalt6roebo lfyota. Vydal 
kalba o G. Mableroyl. Odboral· 
Ol oi!altbajt, le Salllbai-J1kj 
IIIAYIIOIU pOfda "aoytlal cesta· 
1111". 

V Rlme aa lroaalo Brockaero
Yo aymp6~:lum, DB ktorom YY· 
1t6p1U popredal aaalcl fabo die· 
la. Referity 1a naowaU a.atml 
lrompollll!aet pralll a ltfla lob
to 11dadatala. 

Ma.to Lln11 tlel uporiadato 
Braclmarowo aymp6111um. Veno
nlo aa otbkam nfaha Brack· 
aera k ear6pekym mest6m a fi. 
lomflckfm ot6altem lpofeafm 
1 Yplywml, ktor6 pOaoblU aa 
Brackaera. 

l 

V decembri 1986 uplynulo 10 rokov od 
náhlej smrti angllckého skla datela Ben· 
jamina E. Brlttena. Bol vari naJv9raz
nejšou skladatelskou osobnosťou Velkej 
Británie od skončenia II. svetovej vojny. 
V sOvlslostl s Brlttenom sa velmi často 
právom zdôrazňuje, že od čias H. Pur
cella a G. F. Händla neexis toval v An
glicku tak9 v9znamn9 hudobn9 tvorlv9 
zjav, ktor 9 by tak daleko presiahol rá
mec britskej národne j kulttlry. 

a ni sám nepredvtedol, ako b9valo jeho 
zvykom, III. sláčikové kvarteto a dalšie), 
ako l nlekolko skvel9ch nahrávok svo
Jich opier. Zomrel 4. decembra 1976. 

lého chlapca-učňa, komlnárlka. 2lvot Bil
lyho Budda, nevinného námornlka sa 
konči popravou, dramatlck9 prlbeh The 
Turn of the Screw zase smrťou chlapca 
Milesa - podobn9 obetn9 charakter m6 
11mrtle Owena W!ngrava, ba podobne §ty. 
llzovaná je l Aschenbachova smrt v Smr
ti v Benátkach. 

ako skladater z presvedčenia, že formo
vanie každej zvukovej predstavy must 
stlvlsleť nielen s určlt9m vyhranen9JD 
myšlleókov9m pozadlm, n4zorov9JD po
stojom, ale musi navyše vychádza( z hl. 
bokého pochopenia vlastnosti a možnos-

. ti .základneJ stavebneJ jednotky organl
zotaného sveta zvukov - samotného tO· 
nu a zároveň celej matérie. Brlttenova 
tvorba l Interpretácia - bol nielen zna
menlt9m klaviris tom, ale 1 dirigentom -
vydáva svedectvo dostatočne zrelé, čl už 
ide o skladby vokálne, alebo Inštrumen
tálne. Zretelne v nich vidiet ako Brltten
sklada tel ntkdy nestráca! zrak (hoci tre. 
ba priznať, že čo-to sa mu niekedy sku
točne nepodarilo) z rytmickej, melodic
keJ harmonickej (l) l dynamickeJ strán· 
ky hudobného procesu. A hoci panuje 
dnes názor, že Brltten pracoval ako skla
da tel s viac-meneJ overenými kompozll!. 
n9m1 v9razov9m1 prostriedkami, treba 
vz4plltl dodať to, aký skutočne velký 
majster detailu l velkeJ koncepcie bol 
najmä vo vok4lnotnštrument4lnej hudbe. 
Ba mohli by sme povedať, že ma) (ako 
sa uf viac ráz konštatovalo) čosi zo 
Stravinského, lenže l zo SchOnbergal U 
Stravinského mu mohla byť bUzka tzv. 
premenná hodnota "svojvOle", mal však 
rozhodne zmysel aj pre značne spornt 
druh schOnbergovskej drtlvej disciplino
vanosti. A záležl tiež na tom čl overe
nosf" v9razových prostrledko'v je" popis, 
vypl9vaj11cl z určitej zvukovej asociácie, 
alebo sa t9JD označuje hudobn9 materiál 
- dlatonlka, symbolické priorita Inter
valu (trttonus), skelet štvorhlasovej sadz. 
by, alebo absolutistická nadvl4da tercio
vej superpozlcle - a jeho poulltte. 

Prvé Brtttenove medzinárodné t1spechy 
s\1 späté s festiva lom Novej hudby 
(ISCM) na jmä vo Florencii a Lond9ne, 
s emigráciou do USA vo vojnov9ch ro· 
koch 1939-42. Nasledoval svetov9 11-
spech opery Peter Grtmes v roku 1945, 
spolupráca s English Opera Group a pr
vé komorné koncepcie (Onos Lukrécle, 
Albert Herrlng, Kominárik a pod.) . V 
r oku 1948 za ložil Brltten spolu s E. Cro· 
zlerom a P. Pear som festival v Aldeburg
hu, ktor9 dodnes navštevuje ce19 rad vy. 
nlkajtlclch umelcov z celého sveta. V dal· 
šlch desaťročiach tvor! Brttten velké o
perné diela (Billy Budd, Glortana, The 
Tur n of the Screw, Sen noel svätoján
skej) , svoj jedln9 balet Princ z krajiny 
pagod, lnšplrovan9 okrem Iného jévskym 
gamelanom a hudbou ostrovov Ball a 
Lombok, no hlavne svoje pravdepodobne 
najväčšie a na jlepšie dielo - Vojnov6 
rekviem. Sesťdestate roky priniesli scé
ntck9 objav v podobe troch "Church Pa
rables", podobenstiev ovplyvnen9ch ja
ponsk9m divadlom a blbllck9ml prlbeh
ml. Da lej skveltl Symfóniu pre violonče
lo a orchester a krásne plesňové diela. 
V rokoch 1970- 71 vznikla jedna z jeho 
najlepšieh komorn9ch opier, Owen Wln
grave, op. 85, pOvodne televlzna opera, 
spájajtlca v sebe mnoho aspektov Brtt
tenovej tvorby, Javlactch sa tu ako syn
tettzujt1ce. Dielo navy~e odhaluje nekom. 
promtsné protlvojnové a protlkolonla· 
lls tlcké zm9šfante. Otela z posledn9ch 
rokov žvota vytvoril Brltten s vypätlm 
<;fi (Smrť v Benátkach, operu, ktor\1 u! 

Po ce19 svoj život bol Brltten, Inak 
velmi plodn9 skladatel, duchovne spät9 
s anglickou l svetovou llterattlrou. Osob
n9 kontakt s Audenom, Forsterom 1 po
znanie Shakespeara, Dlckensa, Melvllla, 
Brechta, T. Manna, H. Jamesa a mnoh9ch 
tn9ch splsovatelov a básnikov, v9razne 

poznačilo jeho hudobné myslenie, sa
motné formovanie hudobného jazyka a 
uvažovanie vObec. Svet Br1ttenov9ch 
opier - to nle je len vyntkajtlca hudba 
a často nové poznanie rozmantt9ch po
dôb drámy. Je to 1 skvelé libreto (spo
lupráca s Crozlerom, M. Slaterom a My
fanwy Plperovou), fasclnujtlct text l ná. 
met (napr. Owen Wlngrave podla H. Ja
mesa). Brittan velmi často zobrazoval 
postavy, pre ktoré je charakteristické 
duševné prostota a nevlnnosť a ktor9cb 
flvotn9 osud sa konči znlčenlm, smrťou. 
Tak9 je Peter Grtmes, končiaci samo
vraždou, rovnako t ukrécla, hlboké za
myslenie vzbudl l sociálny problém ma-

Ak sa dnes označuje Brittan za mimo
r iadny a zaujlmav9 skladatelsk9 zjav, 
sťivlsl to pravdepodobne s tromi skutoč. 
nosťamt. Predovšetk9m to bol vynalleza
v9 tvorca a nesmierne pracov1t9 človek, 
ktor9 sa vedel Inšpirovať l tak zdanlivo 
bezv9znamn9m podnetom ak9m je napri
klad okamžité požiadavka nenáročnej 
scénickeJ hudby. Brittan Pl'aktlcky stále 
plsal na objednávku a táto skutočnosť 
a prakticky neustála skladatelská čln: 
nosf (podobne ako u Stravinského), mu 
umožnila nielen nadobudntlť vynlkajtlce 
a všestranné kompozičné remeslo, ale s 
fantáziou riešiť l zdanlivo nev9razné a 
bezduché projekty. Na druheJ strane však 
kompozičné reme,slo len málokedy svo
Jim ruttnn9m mechanizmom negatlvne o
vplyvnilo Brlttenove Inak neobyčajne 
smelé skladatelské ťahy. 

Druhou skutočnosťou je Br!ttenova 
skladatelská všestrannosť. v jeho kom
pozičneJ práci vyniká najmä velmi objav. 
né a rozmanité r iešenie javlskov9ch diel, 
vyrastajtlce z opernej l kant4tovo-ora
t6rnej koncepcie. A hoci v ka!deJ ob
lasu - v symfonickeJ hudbe, sólových 
koncertoch, komorn9ch dielach, čl v ples. 
ňovej tvorbe - vytvoril Brittan v9znam
n6 a trvalé diela, najvllčšl význam v hud
be 20. storočia maJtl jeho operné a Iné 
javiskové formy, ktor9ch naplsal takmer 
dve desiatky. 
Av~ak najtyplckejšou a zároveň naj

diskutovanejšou vlastnosťou Brlttenovej 
tvorivosti je myšlienkovo 1 kon!ltrukena 
v zásade prostý hudobn9 jazyk. SpOsob 
Brlttenovho hudobného vyjadrovania je 
v9sledkom exaktne presnej predstavy a 
zrozumltelnostl novovytvorenej hudby 1 
schopnosti realizovať ju. Brltten vy§lel 

Brltten má v hlst6rll hudby 20. storo
čia dosť zvláštne miesto - jeho označe
nie za eklektika akoby uberalo na hod
note jeho nesporne velkej syntetlzujtl
cej umeleckej tvorby (hoci aj nie jed· 
noznaene a bez rozporov). Na celkové 
hodnotenie jeho tvorby je vlak ešte dosf 
času, hoc! svet jeho opier možno dnes ut 
bezosporu zaradiť k popredn9m výtvo
rom v celosvetovom meradle. Treba mat 
však na pamlltl, le z Brlttenovej hudby 
je u nás všeobecne známy Jen nepatrný 
zlomok. EGON J:RAK 



ll. CELOŠT Á lNA KONFERENCIA 
O HUDOBNEJ VÝCHOVE 

SljyiiCJitDébo onorenla ll. celolt6tnej .konferencie o hudobnej 'tjcbo.e aa :16· 
tiiiCaJIJ yJaceré yfznamné oaobnoatl n61ho hudobného IJyota. ZlaYa: n6r. nme· 
lee J. Cikker, 'zaal. umelec ). Boh6i!, zaal. nmelec doc. dr. L. Barlu, DrSc. 

Ut druh~krát sa zišli v Nitre (ll. 
-13. novembra 1986) poprednl pred
stavitelia nášho hudobného života, aby 
~okovali o aktuálnych otázkach pro
greslvneho napredovania hudobnov~
chovného a vzdelávacieho procesu. Po 
podrobnej anal~ze . procesu formova· 
nla vedomia mládeže socialistickej 
spole>enostl, zachytenej v t~chto dňoch 
prava vychédzajt1com vyše štyristo 
str4nkovom zbornlku, sa ukázala ak
tu4lna potreba preverenia stavu prl
pravy učltelov hudobnej v~chovy na 
pedagoglck~ch fakultách a ln~ch ty· 
poch ~kOl. ll. celoštátna konferencia 
na tdto tému sktímala vyt~čen\1 pro
blematiku v čo najšlršlch súvislos
tiach. Jej hlavn~m usporladatelom bol 
Zväz československých skladatelov 
spolu so Zväzom slovenských sklada
telov, Zväzom l!eských skladatelov a 
koncertn~ch umelcov, Ceskou hudob· 
nou spoločnosťou, Pedagogickou fa
kultou v Nitre a Inými lnštltt1clamt. 

Miestom konania konferencie bola 
Pedagogické fakulta v Nitre, ktorá 
ako spoluusporladatel niesla hlavné 
organizačné bremeno podujatia. Aj v 
tomto prlpade treba povedať, že ak sa 
akdsenostl spoja s mimoriadnym t1sl
llm a aktivitou, výsledn~m efektom je 
hladk~ priebeh podujatia umožl\ujt1cl 
hlbok~ ponor do skúmanej problema
tiky. Angažovanie popredných osob· 
nosti je v~sledkom seriózneho prlstu. 
pu k problémom výchovy učltelského 
dorastu. Celá kultúrna verejnosť vy
soko ocenila vrelé slová národného 
umelca J6na Cikkera adresované \1-
l!astnlkom konferencie a prostrednlc. 
tvom televlznej obrazovky aj širokej 
verejnosti. Presvedčivé a hlboko lud
sky precltené želanie čo najlepšieh 
v~sledkov rokovania dodali konferen· 
eli slévnostn\1 atmosféru a potrebn\1 
spoločenskO vážnosť. Tri dni naplne
né prácou možno zhrn(lť do bilancie 
obsahujt1cej okolo 50 referátov a 
množstva zanleten~ch diskusných pri· 
spevkov, ktoré bolo ťažko zhrnťíť do 
sedem strán Záverov z konferencie. 

K najzávažnejšlm referátom patrUI 
slová zástupcov jednotlivých tvori
vých :nazov, burcujtíce k jednote v 
dosahovani čo najväčšej kvality pri 
výchove budt1cich učitelov. Viaceré re
feráty nastolili problém zbllženla školy 
so llvotom a prlpravou výchovy učlte
lov s ohladom na budtlce potreby spo
ločnosti. Anticipačné a prognostické 
požiadavky vo výchove sleduje celá 
prestavba školského systému. V hudob
nej výchove ide najmä o zmenu tra
dičných vyučovaclch metód, vybave
nie SkOl modernou technikou a pre· 
stavbou obsahovej náplne učiva. Vy
užitia modernej výpočtovej techniky, 
elektronlckých zariadeni, hudobných 
nástrojov a názorných pomôcok zod
povedajdclch stavu technického po· 
kroku doby, je poiladavka nannjvý~ 

aktuálna. Vytýčenie a zvládnutie na
stolených t1loh vyžaduje neustále zdo. 
konalovanie riadiacej a organizátor· 
skej sféry školského systému vychá
dzajtlceho z ideológie marxizmu-Jen!· 
nlzmu obdobia rozvinutej socialistic
kej spoločnosti. Ide o velmi vážne 
požiadavky na celý v~chovný systém, 
ktoré bud\1 vyžadovať vytrvalé t1sllle 
celej širokej fronty pracovnikov a tn. 
štlttícll v školskej a kultťírnej oblasti. 
Modernizácia v školstve vždy zname
nala aj potrebn\1 selekciu učiva, vy· 
radovanie nepotrebného a jeho nahrá. 
dzanle nov~m. To všetko má reaUzo
vať vždy učltel, ako najdOležltejšl 
článok reťaze v~chovného systému. 
Preto teda detailn~ pohlad na profil 
absolventa pedagoglck~ch fakt11t a 
ostatn~ch druhov škOl vychovávajt1· 
clch učltelov bol hlavnou náplňou 
konferencie. Pri skťímanl reťaze člán. 
kov v~chovného systému se v nie ma· 
lej miere hovorilo aj o priprava na 
učltelské povolanie, o v~bere pedago. 
glckých talentov a o premyslenl a 
preverenl možnosti lndlkácle doteraj
šieh foriem objavovania a prlj!manla 
študentov na učltelskd profesiu. Za
chovanie kontinuity hudobnej v~cho
vy v nadväznosti od najnižšieho pred. 
školského veku až po vysokoškolské 
štddlum je hladanlm t~ch najlepšieh 
ciest v riešen! nastolen~ch otázok hu· 
dobnej v~chovy u nás. Pri tradičnom 
spOsobe výchovy učltelského dorastu 
stoji v opozlcll k požiadavkám st1čas
nos tl a najmä budt1cnostl s tav prlpra· 
venosti nadradeného článku v reťazi 
výchovného systému vlnou retardač
ného charakteru ďalšieho vzdeláva
nia učitelov na rOznych stupňoch 
škOl. Z tohto hladiska je celá proble
matika prlbllženla školy st1časným a 
buddclm potrebám života vyspelej so
cialistickej spoločnosti velmi zložitou 
a náročnou tílohou neustále aktuál
nou na riešenie. 

Pracovné zasadanie konferencie bo
lo rozvrhnuté do šiestich tematických 
blokov, ktorým predchádzalo slávnost
né otvorenie. Priebeh konferencie 
však málokedy zodpovedá naplánova. 
nému programu. Plánované vyvrchole. 
nie konferencie referátmi šiesteho 
bloku, s programom prlpravy učltelov 
hudobnej výchovy z hladiska st1čas
ných a budt1clch potrieb, bolo z rOz
nych dôvodov roztrťísené v predchá
dzajt1clch blokoch. Patrili sem refe
ráty Miloša Jurkoviča, Ilju Hurn!ka, 
Jll'lho Fukača a Jozefa Vereša, Lad!s. 
Java Daniela a Václava Korbela. 

Na slávnootnom otvoren! sa zťíčast· 
nlll zástupcovia usporladatelských ln
š tltdcl! a Milan Holub z Ministerstvo 
školstva CSR, ktorý bol prttomný na 
celej konferencii. Za Zväz českoslo
venských skladatelov pozdravil roko
vanie )oaef Bohál!. ZdOraznil neus tá
lu potrebu zvyšovania hudobnosti na. 

lieh národqv, čo považuje za prvora
d\1 t1lohu pre všetkých pracovnlkov 
umenia, likolstva kultt1ry. Iba potom 
bude možné počltať so závažným spo
ločenským dopadom umeleckej tvor
by. Predseda · Ceskej hudobnej spoloč
nosti Jlfl BaJer bilancoval doslahnutd 
výsledky za posledné dva roky. In
formoval pr!tomných o zakladani ZS 
s rozš!reným vyučovanlm hudobnej 
výchovy a o prlpravách na otvorenie 
hudobného gymnázia v Ceských Bu
dAjovlclach. Vo sfojom prejave zdO
raznn nezastupltelpd t1lohu hudby prl 
formovani harmonicky rozvinutej o· 
sobnostl človeka a plnen! jeho huma
nitného poslania. Ladialn Burl81 ho· 
voril o problémoch hudobného škol
stva z hladiska občana, umelca a ve. 
deckého pracovn!ka. Vo svojom pre
jave vyzdvihol t1lohu prognostlky vo 
vede. Na základe poznania zákonov 
človek predvlda do buddcnostl, stáva 
sa pánom nad pr!rodou, ako aj nad 
sebou samým. Musi sa však počltaf 
s tzv. ludským faktorom, lebo aj dobre 
myslené ludské zámery maj\1 nleke· 
dy neočakávané závery. Stavia sa za 
využitie prognostlky pre 'Oblast hu
dobného školstva, výchovy a vzdela· 
nla a očakáva od nej signalizovanie 
rôznych stavov. Prognostika vedie lu. 
dl k novým formám myslenia smeru
jtíceho k zveladovanlu lntellgenčnej 
oblasti. To plat! aj pre hudobm1 vý
chovu prlpravujťlcu mládež na samo· 
statné a tvorivé konanie. U nás bude 
potrebné odbt1rať bariéru medzi ume
leckou a mlmoumeleckou aktivitou 
človeka. Ak sa nám to podari, doká· 
žeme, že umenie nie je ten vecou tíz. 
keho okruhu zainteresovaných lud!, 
ale vecou všetkých nás a dôležitou 
sťíčasťou želatelnej podoby našej bu. 
ddc nosti. 

Vysokd ťíroveň hudobného školstva 
reprezentovalo Dychové trlo tlakov 
r:Su z Havl!čkovho Brodu, ktoré pred
nieslo v slávnostnej časti konferen· 
cle Mozartova Divertimento B dur. 

O práci Komisie pre otázky hudob· 
nej výchovy pri Zväze slovenských 
skladatelov referoval Mlloi JurkcnU!. 
s umarizoval dosiahnuté výsledky v 
oblasti výchovy zbormajstrov, výchov
ných koncertov a v oblasti prlpravy 
učltelov hudobnej výchovy. Zároveň 
Informoval prltomných o prlpravách 
na založenie Slovenskej hudobnej spo. 
ločnostl. V tejto sl1vlslostl sa usku
točnilo v Nitre aj spoločné zasadnutie 
ústredného výboru Ceskej hudobnej 
spoločnosti a Prlpravného výboru Slo. 
venskej hudobnej spoločnosti. Vytýči· 
ll sa spoločné ťílohy pri zvyšovani ll
rovne hudobného života a školstva. 
Vyslovila se potreba vytvorenia spo
ločného koordinačného výboru. Iba 
tak sa nám podari riešiť spoločné o· 
tázky hudobného škols tva. Spoločný 
postup pri riešeni závažných ťíloh 
zodpovedá ludskej podstate nášho štá. 
totvorného spolužitia. 

Z hladiska sdčasných aj budtíclch 
potrieb sa javl dôležitou ťílohou ve
dieť pr!ťažllvo hovorU o hudbe. Svo
jim vystt1penlm to najlepšie demon
štroval IlJa Hurn!k. Schopnosť t1čln
nej popularlzácle hudby vid! ako u
menie "vidieť myš a prehliadnuť vel
rybu". Ovahy o možnostiach zefekt!v. 
nenla hudobno-pedagogickej komuni
kAcie predniesol Jiff Fukai! a Jozef 
'Verel. Vychádzajd z možnosti od
krývania určitých skrytých rezerv ne
vyžadujúcich žiadne zásadné zmeny 
platného školského systému. Ich návr
hy sťí Intenzifikačného charakteru. 
Systémom tzv. Norimberského lievika 
naznačujú prlj!manle a filtrovanie po
trebného množs tva poznatkov do ve
domia učltera a následne aj žiaka a 
množiny osta tných prljemcov. 

(Pok račovanie na 3. s tr. ) 
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Vz.nJk k.a:t.dej noveJ umeleckej lnštltdcte je vel
ká ku.Lt1írna udalost Novo sa muSIIa sformovať 
sily, treba rozmýšla( v menej vychodených ces· 
tách, počltaf s ludm1, ktor! sl1 všelikade "scho· 
vaniM, poredl~ť koncepciu , ktorá je prljatelná a 
kultúrne nosná, a pochopiftelne, počltať s mof.· 
ným1 protlvn!kmJ, ktor! novd Ideu hned nepoche>
pta, pripadne by sl !l'adi prlhr.lall vlastnil polie
vočku. 

K.a:t.dá nová 1nštltt1ala dáva viacerým ludom 
nové pocity, umocňuje v nich vlastné kultt1rne 
predstavy, konf.rontuje ciele kultdrnej poll.tlky 
s daným stavom a napokon núti pridať čosi z 
vlastných skdsenost! a z vlastlnej podstaty. Tak 
prljlmame vznik Komornej opery, tešlme sa na 
jej prácu, predstavujeme sl už jej tí.spechy a 
chceme pomOcť všade tam kde narazi na pre
kážky z nepoohopenla. 

Bude to umelecký komplex mladých umelcov, 
často ludJ s menšlml umeleckým! skúsenostam1, 
plných elánu, svle~Loh preds táv o umeleckej bu· 
ddcnostll. Je predpoklad, že mladosť IJlah;r.adl skú
senosti starš!ch, že všeličo sa rýchlejšie dotvori 
na pochode životom, že mladé talenty bud\1 zod
povedne chápať sv·oje povlll!llostl a vyhnd sa 
"nešvárom" starš!Ch operných divadiel. 

Začllllaf prácu tak zloiltého komplexu nie je 
lahké. Už samotná potreba skťlšobných miestnos
ti a presná koncepcia práce s mladými ludml 
pnnáš&jťí mnohé problémy. 

Vznik opery posk}"tuje š81Ilcu celej jednej gene· 
račnej vlne. Ak sa prl}ala zásada, že sa bude 
predovšetkým počltať s nedámyml absolventmll 
uméleokých škOl a najmladš~ml sólistami diva· 
diel, potom je Isté, že tu bude zameraná pozor
nosť najmä na talenty, ktoré vynlkal\1 u! na ume
leckých šklolách, pripadne vynikli v pi"Yých t1lo

hách na našich operných scénach. Je Isté, f.e 
prvý s611stlcký výber nebude ešte detlnlt!vny. 
Systematická práca ešte len prever! kto sa udr!l 
a kto .rue. T-reba počltaf l s tým, že na umelec· 
kých školách budeme svedkami novej ctiZLados· 
tlvostl dostať sa medzd prlpadných adeptov. Naše 
vokálne školy - jedny z .najlepšieh - Iste vy
uf.ljú novd velkťí šancu! 

I naša kritika je pripravená pomOcť novému 
t1tvaru do žlv<lta. Sltuáoil by neprospell rOzne krl· 
tlcké ekvll11Yrlstlky, klloré by skOr odrádzali ako 
lnšp.Lrovall. Neoplatl sa plsať krLtlky po jednom 
počul! ; k!rltlk n ajmä v tom~ o pr!pade je spolu· 
autor, ktorý poradí, poc,hváll a dáva kva'llflk,ova
ný návod ako sa vytmúf pr!padným nedostat
kom. 

f ažko ~oveda ť ako sa bude správať naše obe
censtvo. Záujem bude zrejme zAlef.at aj na ťl.rovnl 
predstaven!, výbere repertoáru n celkovej svie· 
žostl cesty novej opery. Vedenie s tým zrejme 
počlta, je kval1flkov811lé a na jzávažnejšie Ideové 
otáz ky má už vy:rlešen é. 

Teleso bude mať značné možnosti presťívať sa 
do mlmoiYrntislavs kých kultúrnych centier. Ko
marné dlelo sa lahšle prenáša, vydrž! l mec!le 

' akustické dimenzie, mOže sa hrať aj pred men
š!m počt'Om návštevn!kov. Opera sl ešte len bu
de hladať kontakty so svojim obecenstvom, por1-
čom tempo nadväzovanie týchto konta ktov uká
že prax. Zrejme by bolo žl.adťíce, keby sa moblll· 
zovall Kruhy priatelov hudby a tálto oblasť by 
sa všestr811lllejšle zabe:llpečovala. 

Nová opera má pl'edpoklao vyplniť oblast, ktorá 
zatial nebola pokrytá. Menšie opemé diela zo 
sveta 1 z domova, obsadené menšlm počtom sólis· 
tov, nie sťí zatial u nás bežnou súčasťou ume
lecke j praxe. 

Každá nová Inštitúcia prichádza do ~Ivota s 
vedomlm, že P'rvé roky bud\1 !·ažké. Súčasne sú 
tu ale tst.oty, že naša spoločnost dobre premysle· 
nťí Ideu už nepust! zo zretela a nenechá ju osla
bit S tým vedomlm prajeme novej opere vera 
šťastia a tvorivých slll 

ZDENKO N0\1-ACEI<. 


