
Z diskusie mimoriadneho zjazdu 
MILAN 
ADAMČIAK 

Dôležitejšie sa mi zdá jedno: Hovoríme tu 
o veciach. ktoré a udiali . ktoré sa majú prá
ve udiai a málo hovoríme o tom. čo potrebu
je táto hudobná kultúra. Môj o~obný príspe
vok k nej bol jeden: keďže mám rád <;tudcn
tov a zo študelltských č i as ~i pamätám to. čo 
si dnes celá naša vcrcjnosi pripomína . ponti
kol som našim študentom prcdn:'íšky z hudby 
20. storoči a, v ktorej som považovaný ;a pro
fc ionála- mímo učebných osnov a hc7 náro
kov na honorár. ako vďaku za to. že tu sedí
mc z tých dôvodov. z ktorých tu ~cd ime. 

Ako muzikológ. zamestnaný v A kadémii 
vied. som odmietol spolupracovať ~o Zväzom 
pred dvoma rokmi. kedy ~om ~o zväzovej 
pôdy počul útoky proti pracovisku. ktoré mi 
17 rokov umožňovalo pracovai pre Zväz; 
zdalo sa mi to nemorálne. a preto som sa nc
zúčas tr'loval na zväzových aktivi tách. Môj 
prfspcvok vyšiel len z vlastného rozhodnutia. 
Týka sa toho. ako fungovať ďalej. nic ako vy
riešiť finančné otázky prosperity hudobnej 
spo ločnosti . ale čo urobiť pre (nechcem po
vedať slovo národ. lebo je \profanované) pre 
verejnosť . lebo tá sa rodí. 

Ja osobne mienim pracovať tak ako dosiaL 
Nemienim upustiť zo žiadneho svojho krité
ria a nemienim upusti ť zo žiadnych svoj ich 
osobných ambícif. Mojim že laním. kvôli kto
rému som v hlasovacom lístku napísal .. áno .. 
za zrušenie Zväzu a .. áno" za zavŕšenie Únie. 
je. aby som nebol sám - predovšetkým. pre
tože si myslím. že v j ednote je ~ iia. 

Jediné. čo ma trápi, je to. že sa tu hovorí 
o zdnržcniach a spolkoch. hoci zatiaľ sú vla t
ne protizákonné. Dosiaľ nejestvuje zákon 
o spolčovaní a nech si kladieme akékol'vck 
kritériá na ne. obávam sa. že ich budeme mu
sieť zmeni l'. keď tento zákon vyjde. Preto ja 
osobne sám za seba. za M ilana Adamči aká, 
ktorý má rád experimentálnu hudbu. týmto 
zakladám Spolok pre nekonvenčnú hudbu. 
aby som vytvoril j eho konvenciu. Týmto som 
ochotný zárovcr'l spolupodieľať sa všade tam. 
kde hudba zaznie nekonvenčne. to .mamcná. 
všade tam. kde súčasná slovenská a akákoľ
vek in;í hudba , ktorej trošku rozumiem. má 
možnost' zaznieť . 

Ďakujem za pozornosť . 

Jana Lengová 

Mám faktickú poznámku. resp. otázku n<~, 
pána Adamčia ka. Keďže naša organizácia 
alebo naše spoločenstvo chce pracovať na no
vých prindpoch a na iných zásadách voľby 
a demokracie, nazdávam sa. že sú neopráv
nené také formulácie. ktoré hovoria v naráž
kach a bez udania konkrétnych fak tov. a pre
to by ma zaujímala tá vec. ktorá sa týkala 
Akadémie. lebo som akosi nerozumela to
mu, že z pôdy Zväzu vzni kli nejaké útoky na 
Umenovedný ústav SA V alebo na Akadé
miu, a kctfžc som č le nom Zviizu. táto vec by 
ma zaujhnala a poprosila by som pána 
Adamčiaka. aby sa ešte k tomu vyslovi l kon
krétne. 

Milan Adamčiak 

Dívam sa do papierov nic preto. že ~a spo
lieham na byrokratické a podobné veci. ale 
preto. že tu niekde by som mal mať napísaný 
termín. Nemám ho napísaný. 

wwrllr Prečítam to. čo som napísal nezávisle od 
ItL akčných výborov a všetkých ostatných dianí 

tu ... A si pred dvoma rokmi som odmietol 
spolupracovať v tvorivej komisii teoretikov 
a kritikov. pretože som nesúhlasil s jej útoč
nou politikou voči riadi teľovi a pracovisku . 
ktoré ma temer 18 rokov zamestnávalo a po
skytovalo mi priestor i k tomu . aby som mo
hol slúžiť Zviizu vtedy. keď to odo mria poža
doval. .. Pokračuj e veta . ktortr dnes nemusím 
vysloviL ale ak ju chcete vedie ť : .. Vzdávam 
sa čle nstva v tejto ideovej organizácii . ktorá 
ani pod tak demokratickým tlakom. ako je 
heslo .. v jednote j e si la'·. pod tlakom ktorého 
sa obrátila ce lá naša spoločnosť . nedokázala 
zjednotiť svoj e členstvo v mene háj enia j eho 
záujmov v prospech rozvoj a hudobnej kultú
ry v našej vlasti. •· 

Pokia l' ide o spor Zväz- Akadémia. tento 
spor považujem už dávno za prekonaný a od
mietam sa o riom ďalej vyjadrovať. 

PETER 
MICHALICA 

Slová. ktoré teraz poviem. možno budú 
znieť nepopulárne. ale myslím si. že na tejto' 
pôde by mali zaznieť . Napriek tomu. že som 
celým svoj im bytím presvedčený a nadšený 
spnívnosťou krit iky odstrar'lovania deformá
cií demokracie atď .. som presvedčený. že 
ta k. ako nic všetci tí. ktorí emigrovali v mi
nulosti. robili tak kvôli pcrzckovaniu (uve
diem len príklad jedného u nás kedysi vý
znamného umelca. ktorý žije hodne na zápa
de Európy. ktorý odišiel na výslní svoj ej ka
riéry ako miláčik ústredného výboru strany 
a ako predseda straníckej organizácie vo svo
jom učilišti). tak aj na zväzovej pôde v minu
lo ti boli ľudia. ktorí urobili vera dobrého 
pre rozvoj slovenskej hudobnej kultúry bez 
akýchkoľvek ambícií na karieristické. mate
riálne alebo iné privilcgovanic. a týmto by 
som za seba ako za hudobníka. ktorý tu žije 
a pracuje. chce l poďakova l' .. 

SILVIA 
PETROVI ČOV Á 

Pred tupujem pred vás ako zástupca a kčné
ho výboru hnutia Verejnosť proti násiliu pri 
Slovenskom hudobnom fonde v mene jeho 
pracovníkov. 

Väčšina pracovníkov našej orgajl izilcie sa 
prihlá iia k hnutiu Verejnosť proti ná~i liu už 
v novembri 1989. Na verejných dialógoch 
sme diskutovali o celospoločenskom dianí 
i o vn(atropodnikových problémoch. Na zá
klade upozornenia kompetentných pracovní
kov sme sa museli zaoberať aj niektorými ne
správnymi prakt ikami v ude ľovaní odmien 
v rámci podpornej činnosti v Slovenskom hu
dobnom fonde. Vzhľadom na závažnosť po
dozrenia z neoprávneného obohacovania sa 
niektorých o ôb a po nesplnení opakovaných 
žiadostí akčného výboru VPN o vysvetlenie 
sme vec oznámili na MK SSR a Obvodnú 
prokuratúru . Prípad je v še trení a o výsled
koch budeme hudobnú verejnosť informo
vať . 

V tejto súvislosti pracovníci Slovenského 
hudobného fondu vyslovili nedôveru riadite
ľovi SHF a navrhl i pánovi ministrovi kultúry 

Snfmky P. Ncubauer 

SSR jeho odvolanie z funkcie. po db kusii zá
stupcov VPN~ Výborom SHF. ktorá nás ve ľ
mi sklamala. aj odvolanie výboru . a požia
danie M K SSR sme predložili návrh na rieše
nie situácie. ktorý znie: menovai ri adite ľa 
fondu na základe konkurzného pokračova
nia . Clcnovia výboru Slovenského hudobné
ho fondu by mali byť demokraticky volení zá
stupcami hudobnej verejnosti . 

Pracovníci Slovenského hudobného fondu 
sú toho n;ízoru . že po dôkladnom prchodno

. teni j eho činnosti a stanoveni zoíkladnej 
orientácie je potrebné rozvíj a_i činno~ť SHF 
v týchto štyroch hlavných smeroch: 

l . podporná činnost' - dôkladne a podrobne 
prepracovať zásady podporného poslania 
a zásady odmcri ovtrnia s možnosťou stálej 
verejnej kont roly 

2. vydavateľská činnosť - výrazne rozšíriť 
a posilniť túto úlohu tak po technickej ako 
aj pcr~onálncj stránke 

3. informačno-propagačná činnosť - doma 
i v zahranič í rozvíjať v záujme vybudova
nia zodpovedaj úceho postavenia sloven
skej hudobnej kultúry vo vznikaj úcom eu
rópskom dome 

4. archívno-obchodná čin nosť - naďalej roz
víjať s prihliadnutím na novovznikajúce 
obchodné podmienky 

K aždú z týchto činností by bolo samozrej
me možné vykonával' i samostatne alebo pri
radením k niektorej inej organizácii . Roz
drobovanie týchto č i nností , ktoré úzko spolu 
s(rvisia. by však podľa nášho názoru nebolo 
prlnosom. pretože sú už na našom pracovis
ku vytvorené základné technické podmienky 
pre ich fungovanie. 

A k by mal Slovenský hudobný fond praco
val' i naďa lej v uvedenej podobe. je potrebné 
zracional izovať zloženie oddelení a moderni
zova ť technické vybavenie. to znamená ob
noviť reprodukčnú a tlačiarc nsktr techniku , 
zav iesť počítačové spracovanie všetkých in
formáci í a pod. Predpokladom tej to (novej) 
činnosti je aj zmena legislatívy. 
Za Verejnosť proti násiliu pri Slovenskom 
hudobnom fonde ďakujem za pozornosť. 

Hanuš Domanský 

Vážení prítomn í. vážené kolegyne a kolego
via. 

dovoľte ttrto faktickú poznámku: Za výbor 
protestujem proti tejto forme. Bolo dohovo
rené s predst aviteľmi VPN. konkrétne pán 
Ivan Parlk s Jurajom Hatríkom. že sa v naj 
bližšom čase. zajtra, pozajtra alebo akonáhle 
to bude možné. stretneme a budeme o ve
ciach hovoriť. V Slovenskom hudobnom fon
de. ako i v iných ďalších kultúrnych fondoch 
a v iných zariadeniach pracuje momentálne 
kontrolná skupina ministerstva kultúry. Po 
skončení jej práce sa budú robiť konkrétne 
závery. 
Dovoľte. aby som povedal. že vystúpenie 

pani Petrovičovcj považuje výbor za ovplyv
r'lqvanie verejnej mienky pred konkrétnym ' 
záverom kontroly ministerstva kultúry a zá
merné osočovanie . Mal som včera stretnutie 
s orgánom tejto kontroly. ktorý ma informo
val. že zat iaľ nemajú k dispozícii žiadne kon
krétne poznatky, a že kontrola naďalej pre-

bicha . Po jej s končení . pra vdepodobne tento 
týždeň alebo v priebehu budtrccho t)•ždr1a 
budú známe závery. Dovtedy teda nic je 
možné robiť žiadne zävcry. 2iadnc konkrétne 
osočova nie. 

Silvia Petrovičová 

Chcela by som sa len vyjadrii k sim u o~o
čovani c. Môj príspevok je len informáciou 
o situácii vo Fonde a o poMupe koordinačné
ho výboru Fondu a pracovníkov Fondu. Boli 
sme vyzvaní ministerstvom kult úry. ahy sme 
pokračovali v tomto j ednaní a konali 'c rióz
ne a podľa praktík . aké teraz prebichaj a'r. Ne
došlo k žiadnemu osočovan i u . Povedala som. 
že prlpad j e v šetrení a budeme informovai. 
žiadne závery sme neurobili . 

Hanuš Domanský 

Chcem upozorniť . ako holo povedané. že 
išlo o nejaké obohacovanie. To je. nehnevaj
te sa. pred štádiom. keď j e kontrola a nic str 
konkrétne závery. osočovan ie. 
(Pozn. redakcie: O výsledku kontroly priná
šame správu na tr. 2) 

ONDREJ 
DEMO 

Snímka archh• HŽ 

Chcem v stručnosti osvetli ť. prečo do koor
dinačnej rady vymenovali sa ľud i a z jednotl i
vých komisií. ale neboli vymenovaní z Tvor i
vej komisie zábavnej hudby. V št rukttarc 
Zväzu slovenských skladatcl'ov a koncert 
ných umelcov bola vytvoren{! täto tvorivä ko
misia a zah rňovala pop mu ic. fo lklórnu 
a dychovú hudbu. cbola to šťa~t mí rodina. 
V tej to komisii nebolo možné do., t atočnc rie
šiť problematiku j ednotli vých hudobných z;í
ujmov a v moj om prípade ani folkló rnej hud
by. Neustále sa riešili zilujmy populárnej 
hudby. ostatné sa odsúva li na okraj . Z toho 
dôvodu sme sa pokúsili vytvori i už v minulos
ti ~ubkomisiu folklórnej hudby. do ktorej 
sme prizvali ' i zástupcov ďalš ích ~ckcií. a to 
z radov skladateľov. in terpre tov. muzikoló
gov i pedagógov. aby mc tak to poukázali na 
nedostatky a problémy. ktoré strvisc li s t)•mto 
hudobným žánrom. najmii nedostatok od
borne pripravených folkloristov. dirigentov. 
in terpretov. hräčov na l'udových hudobných 
nástrojoch. pedagógov a ďa lš ích umeleckých 
pracovníkov. potrebných pre umelecké tele
sá a inštitúcie. 

Subkomisia načrt la problémy a cesty r ieše
nia. ale iba v náznakoch a čiastočne . Treba 
postupovať v tomto riešení v ~pol koch . 

Z tohto dôvodu na vče rajšej plenárke tej to 
tvorivej komisie sa členovia hudobno-fol
klórneho žánru rozhodli vytvoriť Spolok (za
t iaľ pracovný názov) folklórnej hudby na Slo
vensku . ktorý by mal za hrr'lovať sk ladatcl'ov. 
interpretov. muzikológov. pedagógov 
a iných umeleckých pracovníkov. ktor í sa 
folklórnemu hudobnému žánru profesij ne 
venujú. Pravdepodobne aj výrobcov ľudo
vých hudobných nástroj ov. 

Spolok svoju koncepciu. stanovy (zásady) 
a program s členstvom predloží Únii do riad
neho va lného zhromaždenia. Dúfame. že ta
nečná komisia, ktorá sa nevyslovila včera do 
tej to programovej rady. možno ešte svoj po
stoj vyjadrí dnes. 



Z diskusie mimoriadneho zjazdu 
PAVOL 
HARŠÁNYI 

Pri stanovení našej koncepcie pre budúce 
obdobie budeme vychádzať z nasledujúcich 
princípov: 

Chceme zabezpečiť odst rá ne nie vše tkých 
krívd , ktoré nastali našim autorom v minu
losti, a to bez ohľadu na to, č i žijú na1 území 
Ceskoslovenska alebo v zahraničí. Najbliž
šou úlohou nového výboru bude dať do po
riadku všetky veci , kto ré sa dotýkajLí priate
ľov tvo riacich a žijúcich v zahraničí, vylúče
ných zo SOZA preto . že opustili územie re
publiky. 

Do novej práce vašej novej o rganizácie 
prajem v mene nášho kolek tívu veľa úspe
chov. lebo vaše úspechy budú aj našimi 
úspechmi a pretože autorské právo. to nic j e 
teória. to sú peniaze. kto ré vytvoria pre vás 
podmienky pre spokojný tvorivý živo t. 

rád . že to tak je : aby to zase dobre dopadlo 
aj so mnou. aj s vami . teda s nami spoločne. 
a aby tie skúsenosti . ktoré som mohol nado
budnúť za uplynulých dvadsaťdva rokov . 
prišli k dobru aj našej budúcej spolupráci . či 
to bude na poli hudobnom. a lebo výmeny 
skúseností politických . občia n kych. ľud
ských alebo akýchkoľvek . 

Vážené pred~edníctvo . vážení za~tupovaní 
autori, výkonní umelci, vážení priatelia . 

Dalej pripravujeme pre vás podklady pre 
činnosť a v krátkom čase. najneskoršie do sep
te mbra t. r. ich predložíme valné mu zhro
maždeniu . ktoré by malo pre rokoval' a schvá

_liť všetko od zriaďovacej listiny SOZA až po 
vyúčtovacie poriadky pre autorov i výkon
ných umelcov na báze spolkovej tak . že valné 
zhromažde nie odhlasuje základné princípy 
činnosti SOZA, na základe ktorých budeme 
pokračovať. 

Nakoniec by som chcel povedať len jednu 
skutočnosť, že SOZA a OSA prežili veľké 
otrasy. Od roku 1919 prežili obdobie rozpa
du republiky. Rozpad však nezasiahol ani 
OSA, ani SOZA. pretože autori boli jednot
ní a prežili rok 1945, kedy tlrad ným rozhod
nutím bola odobratá SOZA a OSA možnosť 
zabezpečiť sociáln u starostlivosť pre auto rov. 
kto rú prevzali fondy spôsobom , kto rý je du
plicitný. My tieto peniaze vyberáme, postu
pujem~: fondom a cez ministerstvo sa dostá
vajú zase tam , pričom sa stráca určitá časť 
ene rgie a práce. ktorú vykonávame . Prežili 
sme aj rok 1969, keď zo SOZA. zo zväzové
ho o rgánu sa s tala rozhodnutím ministerstva 
kultúry iná socia listická o rganizácia, ktorá 
pracovala na základe zásad a princípov, sta
novených Ministe rstvom kultúry SSR. 

PAVOL 
ŠIMAI 

A aby som dlho nehovoril. rád by som za
končil slovami Ka rla Capka. jubilanta zo 
včerajška. ktorý hovorí. že je .. vice pravdy 
v lidech než ve slovech". 

VLADIMÍR 
BOKES 

ako celá naša poločnosť , aj SOZA je 
v štádiu prestavby. pripravená plniť úlohy za 
nových podmienok tak , aby všetko nové, čo 
nám prinesie ~poločnosť . dokázala realizovať 
vo váš prospech. Preto považujem za pot reb· 
né vá~ informoval' o nasledovných skutočnos
tiach: 

Aj u ná~ prebie ha v súčasnosti komplexná 
kontrola našej organizácie. kto rá vyplynula 
z výmeny riadi teľa SOZA a z určitých sťaž
no~tí. ktoré niektorí autori podali na Minis
terstvo kultúry SSR . Táto kontrola prebieha 
La absolútne di\krétnych a objekt ívnych pod
mienok a o záveroch , ktoré kontrola urobí , 
hudú prí\lušné zložky info rmované. Musím 
zodpovedne vyhl ásiť, že zatiaľ neboli ziste né 
žiadne skutočnosti . ktoré by nasvedčoval i to
mu. že pracovníci SOZA sa dopustili neja
kého protispoločenského konania. 

Myslím si. že obdobie. ktoré ter<tz nasle
duje, nám umožní v úzkej spolupráci s vami 
vytvoriť takú SOZA, ktorá zabezpečí pre 
každého člena podmienky pre občiansku , au
to rskú aj spoločenskú spokojnosť. Vyzývam 
vás v me ne všetkých pracovníkov SOZA 
k užšej spolupráci, počnúc s novým výbo
rom, kto rý bude mať za úlohu pripraviť tie to 
podklady a zvolať valné zhromaždenie až po 
samotnú tvorbu jednotlivých predpisov. Kaž
dé ho skladateľa , každého výkonné ho umel
ca. ktorý nám má čo povedať, ktorý ná m 
chce pomôcť. srdečne privítame a s každým 
budeme spolupracovať. 

MiH priate lia , 
som Pavol Simai, ešte raz to hovorím všet

kým tým, ktorí medzitým. čo ja ~om bol 
preč , vstúpili do radov činných na poli slo
venské ho hudobného umenia . Nemal som 
možnosť stretnúť sa s kaŽdým osobne. preto 
využijem prílež i tosť. že tu môžem stáť . na 
každého a z vás pozrieť a každé mu z vás 
akoby osobne povedať, a ko som šťastný . že 
tu môžem byť medzi vami, práve v tejto nála
de pre mňa veľmi radostnej a aký som vďač
ný, že ste navrhli , aby sa moje stratené člen
stvo vo Zväze obnovilo. A keďže zase máme 
organizáciu . tak zase mám kde patriť a som 

Snfmky P. Ncubaucr 

Pokúsim ~a byť veľmi stručný. Mám len 
jednu vetu . ku kto rej som dospel redukciou. 
K spoločnému marazmu . ktorý sme začal i 
pred necelými dvoma mesiacmi prekonávať 
a ktorý sa snažíme prekonať . viedlo záko nite 
odmietanie umeleckej avantgardy. Z toho by 
sme si mali vz i ať poučenie. 

To je všetko . 

Viedenská filharmónia - To je ono! 
Sú chvíle v živote človeka . na k1oré <,a nedá zabudnúť, klon~ sá"ňc

zmazatcfnc Vl) JU do fud\kcj du~c. Kr;hne i ~lraSné, radostné i smutné. 
K pn ym z nich radím jeden 70 svojich najpovzn:\Sajúcich umeleckých 
zal1ll-m puslednych rokov. Vďaka .. nežnej" revolúcii. k1orf o. i. mvo
ri la aJ hrantce do Ral-u~l-u. mal som po vyše 20-ročnej nútenej prestáv
ke \zacnu príle,itoM opäť sa zúča.,lniť na koncerte Viedenskej filhar
mónie ' ich sídle v hudovc vicdcn.,ké ho Musikvcrcinu. Pamätám sa na 
ve~clú príhodu v suvi.,Josli ~ rcccn7iou . ktorú som vtedy o koncerte na
Jll'>al do na~cj tlače . Spomenul ~om koncert nú s ieň , v ktorej sa konajú 
produkcie Vicdcn.,kej filharmónie : .. Grosscr Musikvcrci nsaal". čo zna
mcn;i .. Vcll-á "eň hudohného .,polku" . Tlačiarenský škria tok však pri
daním jediného písmenu z toho spravil .. Grn'>SCr Musikvcrncinsaal", čo 
znamená .. Vefkä sieň popieraj uca hudbu" . .. Malý" rozd iel. však? 

ľato '>ic t) wojou vzneSenou krásou. pre ktorú má i prezývku .. zlatá 
'>leň". aku aJ wojou jedinečnou a kustikou tvorf ncodmyslitcfnú súčasť 
atmo,féry . 1-loru vy lváraju Vieden~kí filharmo nici ~vojím .. zlmým zvu
kom". V 1om1n nenapodohitcTnom prostredí celebrujú Viedenskí fil
harmon ici diela vcfkých kla.,ikov hudohncho umenia . Aby výpočet 
.. liata" hol uplný. p01namcnávam. že fi lharmonické matiné, na ktorom 
'>Om'>a Luťa'ol nt l a ktoré sa zlatými literami 7apísalo do môj ho vedomia , 
konalo '" v prcdvianočnú. zlatú ncdcfu . 17. decembra 1989. Koncert 
dmgoval ~cfdirigenl CleÝcland Orche;tra Chri;, toph von Dohnányi. 
mak vnuk hrati\lav,l-ého rodáka, skladatcfa Ernô von Dohnányiho. a 
programe hola Smútočná hudha od Witolda Luloslawskéhu. symfonic
kú há'>cl'l Smrť a vykúpenie op. 24 od Richarda Straussa a Fantastická l 
;,ymfón ia op. 14 od llcctora Berlioza. 

Počul som už rad \pičkových svetových orchestrálnych telies z USA, 
VcfkcJ Bnuinic . ZSSR. NSR. NDR. Francúzska a i. . a hoci sa mi prieč i 
radenie hodnôt v ohlas1i umc ma podla nejakého rebríčka , neváhal by 
som otnačiľ Viedenskú filharmóniu za najlepší orchester na svete. 

Vieden;,ku filha rmóniu charakterizuje nickofko zvláSlnosl í, ktoré sú 
svojím .,pô.,ohom unikátne. 

l) Viedcn.,k:\ filharmónia nic je ;amoslalným symfo nickým telesom. 
a le JCho členov ia tvoria jadro orchestra viedenskej Státnej opery, ktorý 
nic v posledneJ miere prispieva k jej sláve ako poprednej svetovej oper
neJ sccny. Je to teleso velmi tv:\rnc a pohowvé zrejme aj preto , že kat
dy večer interpretuje inú operu a;, iným dirigentom. 

:!) Vteden;,ká filharmónia nevystupuje ča;,to. zväčša iba raz mesačne, 
a w z dôvodov opernej prev:ídzky. Koncerty sú organizované v abo
ncmnom cykle ako dopoludňajš ie nedcfné matiné s predchádzajúcou 
verejnou gene rá lkou v sobotu poobede, aby členovia filharmónie mohli 
hral vn vcčernych operných produkciách. Večerný koncert je čos i výni
močné. Na zahraničné turné chodí o rcheste r len zriedka. V lete však 
pravidelne obetujú Jeho členovia prázdniny v prospech účinkovania na 
sl<ivnom salzburskom festiva le . 

3) Viedenská filharmónia nemá stáleho dirigenta . Naopak , na len
ktorý koncert si pozýva najpoprednejších svetových dirigentov. pre 
ktorých je takéto jednorazové účinkovanie v rámci sezóny najväčšou 
ClU U. 

4) Rakúsky Stál dáva filharmonikom úplnú slobodu. Viedenská fil 
harmónia tvor! samostali\Ý, nezávislý spolok. má svojho predsedu z ra
dov orchc;tra , funkcionárov a nikto zvonku nemOže zasiahnuť do ich 

Christoph l'On Dohnányi Snímka archív HŽ 

kompetencie, či nnosť si určuj ú sami. Je 10 ukážka ;kutočncj demokra
cie a liberalizmu. 

5) V1edcnskí filha rmonici sú č isto mu,ským orchestrom. ženy med7i 
seba neprij ímajú. Je lo tradícia , siahajúca du dôh založenia orche~l ra 
v roku 1842. kedy ženy v orchestroch ešte neú6inkovali . 

6) a sobotných verejných generálkach i ncdcfn ych mat iné nic sú fil
harmonici ohlečcní vo frakoch - v tých hrajú na večerných ope rných 
predstaveniach -, ale majú sivé nohavice a tmavé ;,aká~ kla\lckou kru
vatou. Dirigent t iež diriguje v obleku. 

7) O koncerty Viedenskej filharmónie je obrovsky 1áujc rn . Voľný 
predaj lís tkov okrem študentských na státie (vyhradené miesto na kon
ci sály) vlastne neexistuje . Všetky miesta >Ú obsadené majitcfmi abo
nentiek , na ktoré sa napriek vysokým cenám čaká niekofko rokov. Pri 
získaní abonentky nejestvuje žiadna prote kciu. Ani vládni čini telia , 
ako napríklad minister či vicekancelár. netvoria výnimku, o čom som sa 
osobne presvedčil. Ani manželia nemôžu vždy rátať s tým. že budú ma( 
mie>lo vedfa seba. 

Co tvorí tajomstvo ume nia Viede nskej fil harmó nie, ne možno v král
kosti zodpovedať. Fluidum, ktoré z ich hry vyžaruje, je súhrnom viace
rých komponentov. Specifikom súboru je predovSetkým dokonalá zvu-

> ková homogenita v~tkých jeho zložiek . Je výsledkom jednotného prís
lupu , vyplývajúceho z interpretačných trad ícií viedenskej školy. 
Vrcholný technický perfekcionizmus Viedenskej fi lharmónie nikdy nic 
je samoúčelný, ale stojí v službách dokonalosti umeleckej výpovede. 
Súbor disponuje Si rokou škálou dynamického odticncnia od najjemnej
~icho, sotva počulcfného zamatového pianissima po elementárne roz-

púlané d ravé hurticanic. Hlhoko na mňa tapÔ\obila ~uhl ílmt 7Vuková 
kuhúra . vnútorná '>Ú~lrcdcno.,ť. oddanO\l a vrúcno>ť muzicíronuua. 
., akou .,a po>luchtíč inde sol va stretne. 
Konečne možno po•edať.lc Vtcden,ka filharmónia je ~l rMcom , J(tv

nych a starých tradícií. Jej dramaturgia je konzcrvattvna . jej cielom je 
predovšetkým vzorná inlerprctácm k la~ického repe rtoáru vcfkých maj
Mruv. od Haydna a Mozarta po R. St rau.,.,;o a Mahlera . Zodpovcd:í lo 
aj požiadavk;ím puhliku . grupujuccho ;,a n:oJma zo '>koršic narodených 
ročníkov . V posledných rokoch >a však množia miznal-y programovať 
aJ overené diela klasikov mode rny. Pravda. avantgardné výboje ostáva
jú naďalej mimo programu . V lCJlO sezóne uvád7aJú Viedenskí filhar
monici napríklad skladby Bartóka a Weberna. 

Sem patri aj úvodná skladba maline. na ktorom '>Om <,a zúčastn i l -
Luloslawského Smúločn~ hudba. Autor venoval ;,kladbu pamia1ke 
B. Bartóka a koncipoval ju pre \láčikovy 'úbor. Smútočná hudba sa 
stala pre Luwslawského klúčo'vyrn dielom. pretože prvýkrát lu použil 
kompozičnú techniku dvami>ťlónoveJ sú>Ja' Y· Autor skomponoval die
lo krátko po Stalinovcj smrti a po>lavil sa l) m do predného šíku sklada
tcfov socialistických zemí. hfadajttcich nové, vtedy avan1gardné výra-
7ové prvky. Dirigent sa pretc moval ako kumpctc mn). detaily <,klad by 
podrobne vyhrusujúci. myšlienkové jadro diela analyticky >lvárňujúci 
umelec. 

Svoje kvality. vďaka ktorým >a Christoph von Dohnányi v po\lcd· 
ných rokoch vypracoval v jednu 1 profilujuctch dirigcntskych U<,obnoslí 
našej do hy. ešte výraznejšie prcuk;ízal v ďal~om programe. Symfon ick{t 
báscr) R. Straussa Smr( a vykúpen ie možno ncpatn k autorovým 
vrcholným sk ladbám. V pre>vcdčivcj . dramaticky >ugc.,tívncj a muni
cióznej inlc rprctácii. v akeJ odznela na koncerte. sa naopa k >vojou pro· 
gramovou výpoveďou. >pracovun ím, ako aj brilantnou i n~l rumcnt:lciou 
javi la ako jedna z naj ucelenejších ~ymfonickych hibní autora. 

Vyvrcholemm matiné bola Bcrlio?Ova Fantaslická symfónia. Diri
gent i orche>ter prezentovali 1010 •zna me. ča >to uv:ídzané. akohy vy
prchané dielo, ktoré n:im. 7dá ~a . nemá už vera čo povedal. wkým 
úchvatným. dych 7alajujúcim sp(>~obom . že >om mal dojem. ako keby 
som Funta>lickú symfóntu do~iaf nepoznal. ako kehy bola práve vznik
la. Dirigent strhol orchester k vrcho lnému vypiitiu 1vorivých síl. Sám 
>Om sa sw l svedkom a zaroveň i .. obeťou" 7vláštnej situ~cic . Berlioz 
opisuje svoje prcludy, fam{tzic a cxahuvané duševné stavy, ktoré ~yvo
lali túžby a city ncopätovanCJ lásky k jeho neskoršej manželke. Do pre
dvedenia som sa natofko vžil. že '>0111 sa zača l stmožňovať s horučkovi
tým stavom samotného Berlioza. Nic v~ak preto. že by som ho l pre1íval 
jeho osobné zážitky. ktoré boli i n špiračnym zdrojom ~komponovama 
tejto . svojím programom výnimočnej >kladby symfo nickej literatúry. 
Dostal som sa pre mú príčinu do akéhosi tranzu. Zdalo sa mi. že ;,ní
varn, že mám iba vidinu Viedne. koncert nej siene, elcklrizujúceho prí
valu tónov z pódia. kde scd1 najdokonalcj~ • orchester, te všetko 1010 je 
aká;i halucinácia , ktorá nemôže hyť ;,kutočnosťou. Trvalo chvílu . kým 
som po koncerte prišiel k sebe. 

Mojou 1úžbou ostáva. aby ;,om sa opäť mohol zúča;toiť matiné Vie
dcn~kCJ filharmó nie v Jej dom;\com sídle vo Viedni . pretože: .. To je 
ono 1" Hž 

. PAVOL POLÁK 
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Pohľad do nového interiéru FA ~túdla ts. rozhlas u (vľavo) a záber z roku 1983 do pômdného FA ~túdia na Leninovom námestí: (nchný rad) Ing. J. Ďuriš, M. Adamčiak, spolupracovník rAS 
a J. Backstubcr, (spodný rad) Ing. P. Janík a V. Kubička, dramaturg rAS. Snímky M. Marenčin 

Elektroakustické štúdio v Bratislave 
IVAN PARÍK 

Pred časom ~mc i ~pomcnuli dvadsa ť rokov existencie Elek-: 
troakustického štúdia Cs. rozhlasu v Bratislave. Bez okáza los
ti . v každodennej práci a v prípravách na nové. lepšie a profe
sionálne podmienky. Mal som veľa možností v tomto ~túdiu 
pracovať , preto viem, že profesionalizmus v akýchkoľvek pod
mienkach a úsilie podai dobrý výkon hol a je všetkým pracov
níkom štúdia vlastný. Rád by som však na tomto mieste po
znamenal, že hoci je profesionálna tvorba clckt roaku~t ickcj 
hudby s existenciou rozhlasového štúd ia spätá. predsa len prvé 
úsilia komponovať elektronickú {ako ~me vtedy hovorili ) hud
bu ~ú asi o šesť rokov staršie. Na pôde Cs. televízie {kde som 
bol zamestnaný od konca roku 1959) pracoval mimoriadne 
nadaný majster zvuku Ján Rúčka a Zvukové pracovisko vtedy 
viedol ambiciózny Ing. Ivan Stadruckcr. V čase prvých poku
sov s EA hudbou tu bol asi rok zamestnaný aj hudobný ~klada
te ľ Roman Berger. Na tomto pracovi,ku sa usk utočn i li prvé 
na~c poku~y a aj rea lizácie clc ktroaku\lických skladieb. prav
da, vtedy filmových a scénických hudieb. Bola to Zeljenkova 
hudba k HorMkovmu fi lmu 65.000.000. Malovcova hudba k 
filmu Jána Lacka Výhybka a R. Berger komponoval scénické 
a filmové hudby v spolupráci s rcži,érmi Fraňkom Chmčlom 

a nedávno zosnulým Ladislavom Kudc lkom. Z týchto materi á
lov Berger už v rozhlasových podmienkach skomponoval svo
ju Elégiu in mcmorian Ján Rúčka. Hoci začiatky tohto štúdia 
boli sľubné a pisateľ týchto riadkov vypracoval a predložil spo
lu s Ing. Stadruckerom návrh na zriadenie Ele ktroaku~tického 
štúdia (jeho štatút bol prijatý na jednom z kolégií vtedajšieho 
náme tníka pre program. Andreja Sarvaša). predsa len sa 
ukázalo. že pre vynaliczavú a aj technicky kva litnú prácu so 
zvukom má lepšie podmienky Cs. rozhlas. Tam sa chopili ini
ciatívy hudobný sk ladateľ Peter Kolman. Ing. Peter Janík 
a neskôr Ján Backstubcr. Na pôde vtedajšej .. trikovej réžie" sa 
konštituovalo Experimentálne štúdio Cs. rozhlasu a tu sa aj re
alizovala prvá autonómna slovenská elektroakustická ~kladba 
Ortogenesis Jozefa Malovca. Cftim 'a povinný povedať na 
tomto mieste. že sklada teľská a organizátorská práca Petra 
Kol mana v prospech Ele ktroakustického štúdia Cs., rozhlasu 
ostala u nás nedocenená. Prácu s klada teľa v EA štúdiu môžem 
komentova ť iba na zák lade osobných skúseností; neraz som 
bol totiž svedkom, že praktick'ý prístup každého z nás čo v štú
diu pracujeme, má svoje osobité individuálne črty. Naostatok. 
celá tvorba bratislavského EA štúdia svedčí o vyhranených 
koncepciách autorov. ale aj realizátorov tu pracujúcich. 

Myslím si, že prvým predpokladom úspešnej a produktívnej 
práce v štúdiu je dôkladná domáca príprava. Skl adateľ sa musí 
pohrávať so svojou predstavivosťou ove ľa skôr . než dielo za
čne realizovať. Pred vlastnou prácou v štúdiu si väčši na z nás 
vypracováva pomerne rozsiahly poznámkový aparát grafické
ho a slovného druhu. za pomoci ktorého vysvetľuje skladateľ 
požiadavky svojim spolupracovníkom. Pravda, pri dlhšej spo
lupráci sa vzájomné porozumenie stáva čoraz jednoduchšie. 
Ak hovorím o poznámkovom aparáte. je to preto. že EA hud
ba si - napriek početným a neraz veľmi fundovaným pokusom 
- nevytvorila obecne platný a zrozum iteľný zápis. ktorý by 
umožnil opätovnú realizáciu diela v odlišných podmienkach. 
Osobne som skeptický a nemyslfm si. že k uspokojiv~mu dru
hu zápisu tak skoro dospejeme, ale ani nepovažujem precízny 
zápis za podmienku úspešnej práce v štúdiu. Taktiež problém 
akejkoľvek následnej reinterprctácic sa mi vidí nedôležitý. na
koľko matricu považujem za konečné znenie diela a z nej mož
no prepísať bezpočetné množstvo kvalitných kópií na uvádza
nic. 

Vlastnú prácu v EA štúdiu začína väčšina skladateľov výbe-

rom tých príwojov. ktoré svojou fu nkciou zodpovedajú pred
pokladanému Z\ ukovému obrazu skladby. Je to takpovediac 
.. inštrumcnt<í r". ktorý woj imi zvukov) mi dispozíciami ovplyv
ní celkový výzor ~kladby a je nositcfom významn~ho ~týlového 
znaku. Tu je namie~te povedal. že ~kladateľ vstupom do ~t údia 
~ ~ .. nevyzlicka ko.! u". skôr naopak. dela vedome uplat1'uje 
a rozvíja tie individuálne znaky hudobnej reči, ktoré SLI mu 

Peter Kolman, jeden zo zakladatcľo,· rAS (1970) 
S nímka archív HŽ 

vla\tné. Povedal by som. že inštrumen tálna a vokálna tvorba 
a tvorba EA hudby sa pozit ívne prcllnajú a ak skladateľ pre
náša- do hudby elekt roakustickej isté formotvorné návyky. 
tvorba tejto zasa ovplyviíuje a obohacuje skladatcľovu zvuko
vú fantáziu a predst avivosť. Pre mňa o~obne sa práca v EA ~tú
diu stala zdrojom nejedného poučenia pre prácu nad tradičnou 
partitú rou . Myslím ~i. l.e je načase ddinit ívne sa oprostiť od 
mylnej predstavy. že hudba je iba to. čo sa hrá na ná\trojoch 
č1 sp1eva. Vo svojej fa ntázii sa ~k lad<llcľ pohybuje vo zvuko
vom priestore. ktorý - vo vzia hu k obecnej a individuälncj 
skúscno~ti - odkrýva pn·d jeho vnútotným sluchom nové a no
vé dimenzie a sú vis lo~ti . Odhliadnuc od známej skutočnosti . 
že aj nástroje sa ďalej zdokonaľujú. že sa nachád.wjú nové 
spôsoby hry na nich. že aj vokillna technika sa rozvíja v zmy<.le 
nárokov ~účasných autorov. predsa len nic iba mhtrojc a hlas 
sú schopné hudobného prejavu: lebo zvuk sám osebe nic je 
..hudobný'· alebo .. nehudobný". Prakt icky každý zvuk môže 
byť hudobný. ak ho vieme dať do hudobných štruk tú r a súvi
slostí - naopak. nepoznám snáď n ič bcztvarcjšic a chaotickej
šic. ako ladenie orchestra: je to zvuková mätež. Procesy ~truk
turácic. diferenciácie. o rganizovania a radenia do <,úvislostí. 
hľadanie hudobného významu a výrazu vyM upujú do popredia 
práve v tom zvukovom univerze. ktorého poslucháčsku plat
nosť nic je ešte všeobecná . O to sú v elektroakust ickej hudbe 
väčšie nároky na kompozičn ý výkon sk ladat eľa. 

Za uplynulé roky ~a práca v elekt roakustickom ~túdiu pod
Matne zmenila . Od niekdajšej trikovej réžie. cez experimen
tálne štúdio, až po dnešné pracovbko. ktoré sa stalo priam la
boratóriom na realizáciu EA skladieb najrozmanitejšieho dru-

hu. Od čias. kedy skladby vznika li takpovediac .. na kolene". 
prc~lo ~túdio cestou k stále lepšej vybavenosti a teda aj väčším 
a bohatším pracovným možnost iam. Präca je menej manuálne 
namáhavá a kvalit<~ prístrojového zariadenia dáva ' tále väčší 
prie~tor uplatriovaniu predstavivosti a to aj vďaka tomu. že 
pracovníci štúd ia vždy demonštrujú s l.. ladatcľom možnosti no
vých prístrojov a poskytujú autorom dosť času. aby ich funkcie 
spo111ali. Tím pracovníkov EAS Cs. rozhlasu v Bratislave je 
technicky perfek tný a hudobne in~pirujllci. Pre ~k ladate ľa to 
znamen{! mať pri práci podnccujúcich partnerov. ktorí neraz 
do~lova vyprovokujú novú zvukovú -.i tu<iciu. na ktorú treba 
kompozične reagovať. Niekedy poskytnutč neočakávané 
(a lepšie ako prcdpokladné) r ic~en i e mi pri pomína situáciu. 
ako keď skl adate ľ komponujúc si za improvizujc a spod prstov 
sa mu ozve neočakávaný súzvuk. ktorý môže niekedy vážne 
ovplyvn ii vývoj konkrétnej skladobnej si tuácie. Para frázujúc 
Stravinského. skladateľ oveľa pre~nej\ie vie. čo nechce. než to. 
čo chce. a pre to prvky improvizácie a in~pirácic často môžu 
pozitívne obmen i ť pôvodnú predstavu. Kom pozičné možnosti 
v EA štúdiu sú pre sk lada te ľa prakt icky nevyčerpateľné. a to 
bez ohľadu na to. v akej žánrovej a štýlovej rovine sa auto r po
hybuje. Elekt roakustická hudba je dnes už di fe rencovaná 
a výrazove bohatá. Sú v nej prítomné prakticky v·c tky druhy 
hudobných obrazov. ako ich poznáme v inštrumentálnej a vo
kálnej hudbe minulosti a prítomnosti. Pre EA hudbu v jej dáv
nejšej minulosti nechtiac urobili medvediu službu najmil te le
vízia a fi lm. keď pri oLvučovan í vesmírnej. technickej a mcdi
cín<,kej tematiky bez rozlišovania tieto obrazy spájali s EA 
hudbou. a tak sa okolo nej vytvoril mýtus. akoby ona nebola 
\chopná zobrazovania v širších význa moch. Takéto zt'1žené 
združené predstavy však odporujt'1 rc;í lncmu bohat ~tvu ume
leckých obrazov. ktoré sú v početných EA skladbách prítom
né. Je. pravda. aj na poslucháčovi. aby k EA hudbe pristupo
va l s otvorcnost'ou. ~ ochotou prijat umelecké posol\tvo kon
krétneho die la. Vzt'ah posluchilča a EA hudby sa dnes už ne
odohráva ako niečo kuriózni!. s mídychom scnzačno~t i. Ak si 
dnes už ani neuvedomujeme. ako ča~to ~a rôzne varianty EA 
hudby stali každodennou zvukovou kul isou. tak by sme pri po
čúva ní autonómnych skladieb nemali hľada ť n ič viac a nič mc
nej. ako očakávame v styku s hudbou inštrumentálnou a vo
kálnou. hudbou starou a novou. Akékoľvek tabuizovanic 'EA 
hudby - okrem toho. že ~vcdčí o ncprofcsionalizmc - je ana
chro nizmom a hovorí o nepochopení tak imanentných d tkonov 
a ~ociá lnych de terminánt vývoja hudby. ako aj o potrebe 
skladateľa reagovať na to. čo mu mode rná rozhlasová technika 
in~pirujúco poskytuje. A ešte čosi . čo je ~kôr trochu o~obné: 
pre mňa zauj ímavým \k ladatdským problémom (nie iba v EA 
hudbe) je vzťah . kon tinuita historickej a ~L1časncj hudby. mož
nosti akejsi .. transplantácie" historického hudobného textu do 
okolia a súvislosti aktuá lnej hudobnej reči . Práve práca v EA 
štúdiu ma priviedla k názoru . že pri pr:íci s historickým tex tom 
možno obísť tradičnú va riačnú techniku a hľadať obecnejšie 
štruktu rá lne zákonitosti hudby. ktoré umožnia niekedy cez 
stáročia vzdialený prejav skfbi ť do zmy,luplného celku súčas
ného diela. Práca v EA štúdiu je pn~ sk ladateľa vzrušujúca. 
podnecuje jeho fantáziu a navyše umoiňuje skl adateľovi opus
tiť súkromie a ticho pracovne. Dá mu lakúsi ť spoločnú radosť 
~ tímom spolupracovníkov pri čia~tkových výsledkoch. či pri 
dokončen í a predvedení diela. Rád by som. aby tie to riadky 
boli považované za úprimnú vďaku tým našim priateľom. ktorí 
\a realizácii e lektroakustickej hudby venujú s toľkým zaniete
ním a s dokonalou znalosťou vlastnej profesie: Ing. Petrovi Ja
níkovi. Jánovi Backstubcrovi a Ing. Jurajovi Ďuri~ovi. 


