
�o (sa) u£i´?

Vladimír Bokes

Kompozíciu na tunaj²ej vysokej ²kole som ²tudoval v rokoch 1965-70.
U£ím ju 25 rokov, katedru vediem uº takmer 20 rokov � pamätníci vedia,
ºe toto malé jubileum trochu súvisí s jubileom významných udalostí, ktoré
si práve v týchto d¬och pripomíname. Zmluvu so ²kolou mám do konca
²kolského roku 2010/11, £o je dôvod ku spomínaniu, ale zárove¬ aj k zhrnutiu
vlastných zásad kompozi£nej pedagogiky.

O význame kompozi£nej pedagogiky na tomto fóre nebudem hovori´.
Spomeniem len fakt, ºe periodicky sa v na²ej laickej i odbornej spolo£nosti
vyskytujú názory, spochyb¬ujúce potrebu profesionálnej prípravy skladate-
©a (hudobníka, umelca at¤.). Dúfam, ºe výsledky, ktoré ²kola dosiahla za
60 rokov svojej existencie sú dosta£ujúcim argumentom proti nim. �ia©,
zabudnutá je dobrá tradícia pochádzajúca z £ias Rakúsko-Uhorska, platnú
e²te do roku 1948: hudobná ²kola s právom verejnosti (v dne²nom jazyku
akreditovaná) musí ma´ kompozi£no-dirigentské oddelenie.

Máme dnes aj opa£ný problém: Slovensko s 5 miliónmi obyvate©ov má
dve hudobné fakulty, prvá (HTF V�MU) slávi 60 rokov existencie a druhá
(AU B. Bystrica) vznikla v £ase Me£iarovej vlády, ke¤ na tú prvú ²kolu sa
zniesla sprcha kritiky za nedostato£ne národnú orientáciu. Porovnajme si
tento stav:

• Slovensko � 1 ²kola na 2,5 mil. obyvate©ov

• Rakúsko � 1 ²kola na 2,7 mil. obyvate©ov

• Nemecko � 1 ²kola na 4 mil. obyvate©ov

• �esko � 1 ²kola na 5 mil. obyvate©ov

• Po©sko � 1 ²kola na 5 mil. obyvate©ov

Prvá absurdná otázka: ko©ko umeleckých ²kôl, kompozi£ných ²kôl by mal

ma´ takýto ²tát?

Národná skladate©ská ²kola � tento pojem bol na na²om území frekven-
tovaný v obdobiach budovania � v období 1918-38, ke¤ ju vtedaj²ia Praha
v rámci �eskoslovenska pomáhala vytvára´, v období vojnovej Slovenskej
republiky1939-45 a v socialistickom �eskoslovensku predov²etkým v rokoch
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1948-60, ale i v rokoch po sovietskej okupácii, ke¤ tvoril bariéru pred ne-
ºelanými vplyvmi Západu. Dnes viac po£ujeme o úsilí dosiahnu´ na na²ich
vysokých ²kolách úrove¬ porovnate©nú s Európou, teda o trende, ktorý pred
rokmi spôsobil, ºe som sa dostal v najaktívnej²om veku do spolo£enskej
izolácie, o trende, za ktorý bola na²a ²kola e²te pred 10-14 rokmi vládou
kritizovaná. Napriek tomu si v²ak myslím, ºe rozdielnosti, existujúce na zá-
klade regionálnej � v tomto prípade národnej � kultúrnej tradície prospievajú
pestrosti sú£asnej hudby.

Je £as na druhú absurdnú otázku: ko©ko pedagógov a ²tudentov by mala

ma´ kompozi£ná trieda na umeleckej ²kole?

Pre zaloºenie druhej umeleckej vysokej ²koly s hudobným zameraním na
Slovensku slúºil argument, ºe treba zabezpe£i´ podmienky pre konkurenciu.
To je jediný argument, ktoý moºno akceptova´, hoci podmienky pre kon-
kurenciu tohto typu sa dajú vytvori´ aj v rámci jednej ²koly � na V�MU
vºdy existovali aspo¬ dve skladate©ské triedy � pripomeniem moyzesovskú
a cikkerovskú. Prirodzeným spôsobom sa vypro�lovali ako �prísna, konzer-
vatívna� a �vo©ná, moderná�, hoci osobné skúsenosti vtedaj²ích ²tudentov
tomuto £leneniu nie vºdy zodpovedajú. Toto delenie platilo zhruba do roku
1980 a neskor²ie obdobia pridávajú k tejto polarite jemnej²ie medzistupne a
odtiene.

Podobná polarizácia na tradicionalistov a modernistov prebieha i na ²tu-
dentskej úrovni. Na jednej strane vidíme na prijímacích skú²kach rozdiely pri
zvládnutí tradi£nej kompozi£nej techniky (intuitívny /spontánny/ typ � raci-
onálny /kon²truktívny, technický/ typ), na druhej strane záujem o aktuálne
²týlové prúdy � ²tudenti si v priebehu ²túdia vytvárajú pozície modernistov
alebo tradicionalistov, rôznych podôb syntézy oboch �krídiel�. Aj toto dele-
nie v²ak dostáva £asom inú podobu, rok 1980 tu tieº môºe slúºi´ ako hranica:
£oraz frekventovanej²ia je otázka, £o je moderné v £ase postmoderny.

Iný problém vzniká pri porovnávaní po£tu prihlásených adeptov na ²tú-
dium skladby alebo absolventov v jednotlivých rokoch. Prof. A. Moyzes
uº dávno formuloval v tejto súvislosti parabolu o siedmich úrodných a sied-
mich neúrodných rokoch. Nie vºdy je to tento £asový interval, ale pravdou
je, ºe záujem o ²túdium je kolísavý. Sved£í o tom napríklad preh©ad po£tu
absolventov skladby u nás od roku 1954:

Pravidelný reºim ²koly naru²ujú roky s ve©kým aj nulovým po£tom absol-
ventov a pri h©adaní prí£in kolísania sa neviem vyhnú´ porovnávaniu radov
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núl s negatívnymi zmenami celkovej kultúrnopolitickej situácie na Slovensku.
(Treba pritom po£íta´ s tým, ºe ²túdium do r. 1968 trvalo 4 roky a odvtedy
5 rokov.) Obdobia bez absolventov ²túdia skladby trvajúce viac rokov za-
nechávajú dôsledky v ²truktúre hudobného diania. Zo ²tatistiky vidno, ºe
kompozi£ný odbor bol najmenej trikrát po£as 60ro£nej histórie takmer bez
²tudentov (1958, 1972, 1981) � ako v takejto situácii zvy²ova´ úrove¬? - a na
zaloºenie druhej vysokej ²koly (1995) odpovedá zvý²ením po£tu ²tudentov.

Zhrnutie: Prvým predpokladom je záujem o ²túdium. Je dobré, ak kom-
pozi£ná ²kola má viacerých, metodikou odli²ných pedagógov. Pri poh©ade
na uvedené £ísla je pozoruhodné, ºe v období 1949-68 nachádzame 4 roky
bez absolventov, v období 1969-88 10 rokov a v období 1989-2008 iba 1 rok.
Treba v²ak vidie´ aj roky s 1 absolventom (16krát), pretoºe v takýchto prípa-
doch chýba potrebná zloºka ²túdia, ktorou je vzájomná komunikácia medzi
²tudentmi, nepochybne aj konkurencia. Výsledok je prekvapujúci: viac ako
polovicu zo 60 rokov preºila kompozi£ná ²kola v existen£nom ohrození.

Odkia© prichádza budúci ²tudent skladby, £o robí a £o by mal robi´ na

²kole a aké sú jeho moºnosti po skon£ení ²túdia?

Na prijímacích skú²kach máme príleºitos´ spozna´ výsledky dvoch ty-
pov stredo²kolskej kompozi£nej prípravy: prvou je absolvent £i maturant
konzervatória, i tých moºno deli´ na adeptov s prípravou na kompozi£no-
dirigentskom oddelení a na samorastlé talenty spomedzi in²trumentalistov
(klavír, organ, husle, gitara). Druhým typom sú absolventi gymnázia, kto-
rí súkromne nav²tevovali kompozi£nú a teoretickú prípravu, porovnte©nú s
konzervatóriom.

Adepti ²túdia majú obvykle solídnu prípravu v tradi£ných kompozi£ných
disciplínach, znalosti sú£asnej hudby sú v absolútnej vä£²ine náhodné a li-
mitované nedostatkom informácií. Toto kon²tatovanie nie je kritikou úrovne
konzervatórií, skôr súvisí s celkovou situáciou v spolo£nosti. Máme slobodu
20 rokov, pedagógovia skladby a hudobnej teórie vo veku nad 40 rokov sú
absolventmi starého typu ²kôl, ich ²týlová a výrazová orientácia, akoko©vek
by sme ju pozitívne hodnotili, je skôr výsledkom nesystematických individu-
álnych záujmov a skúseností vo sfére sú£asnej hudby. Katedra skladby môºe
stanovi´ kritériá pre ²túdium, konzervatóriá nie sú povinné ich akceptova´ �
máme predsa slobodu.

Preto sa ob£as stáva, ºe na za£iatku bakalárskeho ²túdia £asto so ²tuden-
tami pracujeme na problémoch, ktoré patria na stredný stupe¬ skladate©skej
prípravy: stavba témy, správne vedenie hlasov a spájanie akordov v harmó-
nii, pravidlá prísneho kontrapunktu, modulácie. Ak je ²tudent talentovaný,
dostane sa rýchlo cez tieto kapitoly, sú£asne s tým vstupuje do sveta sú£as-
nej hudby. Aj tento vstup býva spojený s problémami a s kon�iktami. V
podmienkach ²koly, kde profesor a ²tudent vedú slobodný dialóg, niet inej
cesty, ako trpezlivo roz²irova´ obzor vedomostí a poznatkov ²tudenta. Je ta-
kýto postup obmedzovaním slobody ²tudentovho myslenia? Pred viac ako15
rokmi o tomto probléme hovoril Prof. Claus Ganter z Viedne, jeho klasická
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otázka znela: ��o robi´ so ²tudentom, ktorý pí²e ako Brahms?� Odpove¤ou
je: vies´ ²tudenta k pochopeniu Brucknera, Mahlera, R. Straussa, Regera,
Debussyho, Schoenberga a jeho ²koly, Stravinského, Bartóka a tak ¤alej aº
podnes. Tieto dve slová zdôraz¬ujem, pretoºe napríklad Arnold Schoenberg,
zomrel pred 58 rokmi, uº ho nemôºeme povaºova´ za predstavite©a sú£asnej
hudby. Patrí do histórie tak, ako do nej patril napr. Beethoven v roku 1885,
ke¤ uº bolo uzavreté Wagnerovo celoºivotné dielo. Napriek tomu Schoen-
berg a jeho ²kola je stále pre mnohých ²tudentov problémom. Hlavne pre
tých, ktorí sú fascinovaní americkým minimalizmom, alebo majú ambície
písa´ populárnu hudbu. To v²etko v £ase, ke¤ odchádzajú skladatelia ako
Ligeti, Xenakis, Berio, Stockhausen a Kagel. Tu uº sa ²tudent sám musí
rozhodnú´, £o chce po£as ²túdia a po jeho ukon£ení robi´ � ºivot skladate©a
sú£asnej hudby je náro£ný, ale vä£²ina z tých 87 doteraj²ích absolventov ho
zvládla.

Pseudoproblém a ¤a©²ia absurdita: Ve©a sa dnes hovorí o priblíºení ²koly

k praxi. Aká je prax vo sfére hudby? Má sa teda ²kola v snahe o priblíºenie

k v²eobecnému vkusu zameriava´ na tzv. ©ahký ºáner?

Ako odpove¤ uvediem nieko©ko príkladov.
Viacerí absolventi z tradi£nej triedy prof. Moyzesa, ktorý v rokoch mla-

dosti mal vz´ah k dºezu, v rokoch ²túdia i po jeho skon£ení sa venovali
tomuto ºánru. Vo sfére populárnej hudby resp. dºezu získali re²pekt svojou
profesionalitou. Niektorí sa uplatnili v muzikálovom ºánri. Problémom bol
vºdy ich prípadný návrat vo veku po pä´desiatke k tvorbe ºánrov váºnej,
£i dokonca sú£asnej hudby, pretoºe prax v ©ah²ích ºánroch zanechala na ich
jazyku nezmazate©né stopy. (Môj profesor na konzervatóriu hovoril: �Podaj
£ertovi prst, a ten ti vezme celú ruku.�)

Môj spoluºiak z konzervatória Marián Varga patril k mimoriadnym kom-
pozi£ným talentom. Nechu´ podriadi´ sa disciplíne v teórii harmónie a kon-
trapunktu mu znemoºnila ukon£i´ aspo¬ túto ²kolu a viedla ho na dráhu
obdivovaného rockového klavíristu. Hoci nemal ukon£ené vzdelanie, dobre
poznal diela Lutoslawského, Góreckého a Pärta. Schoenberga a Bouleza nie.
E²te v ²tyridsiatke chcel ²tudova´, ni£ z toho napokon nebolo.

Podobný mimoriadny talent, ktorý za£al ²tudova´ v roku 1993 v mojej
triede, bol Marek Brezovský, ktorý popri ²túdiu písal pozoruhodné piesne a
scénickú hudbu pre jedno z experimentálnych divadiel. V priebehu prvého
roka ²túdií tragicky zomrel po predávkovaní...

Nehovorím len o populárnej hudbe. Východná Európa je územím s ve©-
kou folklórnou tradíciou. Aj tento ºáner pri´ahuje skladate©ov, aj tu ob£as
po dlhodobom zameraní na prax úprav ©udových piesní získavajú profesi-
onálnu deformáciu, ktorá im komplikuje návrat spä´. Alebo dychová hudba.
Viacro£ná prax v týchto ºánroch je tieº spojená s tým, ºe skladate© nenachá-
dza cestu spä´ k váºnym ºánrom. Sú v²ak aj zlá²tnosti. Spomeniem príklad,
ktorý som zaºil s jedným zo svojich prvých ²tudentov, ktorý prejavil mimo-
riadny vz´ah k avantgarde (Milo² Betko). Vo svojej odváºnej, sonoristicky
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orientovanej diplomovej práci chcel technikou koláºe pouºi´ fragmenty hry
dychovej hudby. Kvôli tomu na za£iatku posledného roku ²túdia napísal po-
chod pre dychovú hudbu. Musel som si kvôli tomu pre²tudova´ príru£ku pre
kapelníkov.

�tyri príklady sta£ia, kaºdý je svedectvom iných skúseností. Istý stupe¬
ovládania rôznych � aj komer£ných � ºánrov patrí k profesionalite skladate©a.
Je dôleºité vedie´, do akej miery sa s nimi zaobera´, aby to nemalo negatívny
vplyv na samotnú profesionalitu.

Nie je snaha vºdy �za kaºdú cenu� vytvori´ nie£o nové profesionálnou

deformáciou?

�Ako je moºné ºi´ bez neznámeho pred sebou?�, pýta sa surrealistický
básnik René Char, a vyjadruje tak jeden z z ideálov umenia � h©adanie
nového výrazu. V ºalmoch £ítame �Cantate Domino canticum novum�, £o
dokazuje, ºe tento ideál je starý rovnako ako umenie. Zahra´ tón, ktorý e²te
nikto nezahral, akord, ktorý e²te nikto nepo£ul, sekvenciu, ktorá e²te nikoho
nenapadla, táto snaha vedie ku predtým nepoznaným disonanciám, k novým
dynamickým efektom, k výrobe nových a dokonalej²ích nástrojov, v 20. sto-
ro£í k vyuºívaniu elektroakustiky a po£íta£ov. Nové umenie £asto naráºa na
o£akávanie publika, dochádza k nedorozumeniam a ²kandálom, história hu-
dobnej kritiky je plná vyjadrení, ktoré po rokoch pôsobia smie²ne. Vo svojej
dobe v²ak umelcovi s´aºila ºivot. Dvadsiate storo£ie totalitných reºimov v
tomto oh©ade nezaostáva: vo fa²istickom Nemecku obvi¬ujú Schoenberga zo
(ºido-)bo©²evizmu, pre komunistický reºim je symbolom zahnívajúceho ka-
pitalizmu. Ani dnes nie je verejná mienka jednozna£ná: Druhá viedenská
²kola áno, darmstadtská ²kola nie � zdá sa, ºe Stockhausen, dielo ktorého sa
nedávno uzavrelo, je dnes v podobnej pozícii ako Schoenberg pred polsto-
ro£ím. V²etky negatíva, ktoré kedysi patrili druhej viedenskej ²koly, patria
dnes darmstadtskej ²kole. Pred rokmi na na²ej ²kole platilo pravidlo: najprv
sa nau£ tradi£né remeslo, potom rob, £o chce². Mám pocit, ºe by sme ho
mali zmeni´ uº len preto, ºe dnes pojem tradícia obsahuje nie£o iné ako pred
50 rokmi. Skúsim to formulova´ takto: sú£asne s poznávaním tradície h©ada´
nové výrazové prostriedky. Pre mnohých � aj profesionálov � £as h©adania
nového uº skon£il. Pripome¬me si F. Fukuyamu: Dejiny sa skon£ili. Aj
odvtedy, ako bol tento výrok napísaný, uº pre²iel £as a mnohé sa zmenilo.
Dejiny pokra£ujú. Postmoderna nám akosi píli² £asto hlása, ºe v²etko je
moºné, iba avantgarda nie.

Skúsme teda dnes, v roku 2009, de�nova´, £o je nové. Nová melódia?
Uº viac ako dvesto rokov sa nová hudba ozna£uje ako nemelodická. Nový
rytmus? Ur£ite to nebude automatický bubeník, ale nepravidelnos´. Nová
harmónia? Termín kakofónia má uº tieº svoju históriu. Nová forma? Kaºdý
skladate© so skúsenos´ami v tomto smere vie, ºe zámerné poru²enie klasic-
kých formových pravidiel sa £asom zmení na ich potvrdenie. Nová dynamika?
To ur£ite nie je e²te viac decibelov. Nová zvukovos´? Nové súvislosti? Nové
publikum?
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Takto sa dá pokra£ova´ do nekone£na.
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