
Pra!skf big band Milana Svobodu so speváčkou Mirkou Kflvénkovou. 

skt, Cyril Zeled6k a ďalši l a výborných 
zahraničných sólis tov (A. Praskin, J. P. 
Wroblewski, J. Muniak, L. Dés) sa uká
zala byt lšpl rujúclm pr lnosom a v ne
poslednom rade prlsJubom do budúc
nosti. 

Hlavné slovo na BDD '83 patrilo zahra
ničným hosťom. Prvým z nich bola sku
pina roku 1982 ankety čltateJov poJskej 
edlcie časopisu Jazz forum - String Con
nection. Súbor 29-ročného h uslistu Krze
simlra Debskáho ( K. Debskl predstihol 
v ka tegórii huslistov uvedenej ankety 
Michala Urbanlakal ) patr il k hviezdam 
poJskej džezovej scény na varšavskom 
festivale Jazz Jamboree '83. Moderný pre
jav skupiny čerpá z prvkov funku, dže
zu a rocku, pričom vychádza z boha
tej lmprovlza~nej schopnosti a hudobnej 
zanietenosti členov súboru. Bratislavské 
obecens tvo sl K. De);!ského pamätá z mi
nuloročných BDD, kde sa predstavil spo
lu so západonemeckým husitstom Hanne
som Beckmannom a Kvartetom La dis la
va Gerhardta . Tentoraz prišiel so svo
jou skupinou, ktorá žne medzinárodné 
úspechy a svojimi skladbami l Romantic 
Expecta tlon, Berolina Foxtrot, Singoho
lic, kde s i h udobnlc l aj spoločne zasple
vuli, čl ďalš! ml l zažiarila aj v Bratisla
ve. 

BRATISLAVSKÉ DŽEZOVÉ DNI1983 
Bratis lavské džezové dni sa pomaly, 

a le Isto bllžla k svojmu jubilejnému de
s ia temu ročnlku. A hneď na úvod treba 
povedať, že organizátori najvýznamnej
šej preh liadky domáceho a zahraničného 
džezu na Slovensku budú mat plné ruky 
p ráce, ak budú chcieť udržať úroveň, do
s iahnutú v tomto roku. Devia te Bra tislav
!.ké džezové dni svojim poňatlm nazna
čili , že aj v naši~h podmienkach sa dá 
udržať krok so súčasným džezov~m. dia
nim. Vo vrchovatej miere ta k us poko
Jili všetkých priaznivcov tohto hudobné
ho žánru. Pamä tnlcl podujatia musia pri 
retrospek tlvnom poh Jade na jeho ,.ama· 
té rske" zač iatk y s prekvapenlm konš ta
tova ť rast úrovne, vedúci k dosiahnutiu 
medzinárodnej reputácie festivalu. Po
čas troch festiva lových koncertov ( 28.-
30. X. 1983 J. ku ktorým sa pr iradilo ne
zabudnuteJné vystúpenie Chlcka Coreu 
s Garym Burtonom z USA ( 2. Xl. 1983 J. 
malo bratislavské publikum jedinečnú 
prlležltost zoznámlt sa s džezovými osob· 
nos taml svetového významu. V tej to sú· 
vlslosti sa Bratislavské džezové dni '83 
pripoj ili k trendu prevládajúcemu aj na 
jesennom Medzinárodnom džezovom fes· 
tivale Jazz Jamboree '83 vo Varšave. Svo· 
Jim smerova nlm a s nahou o zachytenie 
moderných hudobných prúdov môžu byt 
prlkladom a j pre naše podujatia podob
ného c!)arakteru. Ze Ide o správnu ces
tu, naznačili aj citlivé a vnlmavé re.ak
cie obecenstva , ktorému vzdali - a nie 
neprávom - z pódia hold viacer! hu
dobnlcl: La rry Coryell, Chlck Corea, Ga
ry Burton a ďalši. Poslucháči dokáza li 
skutočne pozorne sledova ť a odmeni( 
ponúkané hudobné !iodnoty, čo treba vy
zdvihnúť aj preto, že jednotlivé produk
cie konvenovali i náročným umeleckým 
ft estetickým prejavom. Napr. kompozl
cic v podani Garryho Coryella a Ch lcka 
Coreu smerovali kultivovaným prepoja
nim s h udbou vážnou k t ým umelecky 
najnáročnejšlm fenoménom (Coryell ovo 
gitarové spracovanie Stravins kého Vtá ka 
Ohniváka, Ravelovho Bolera, Coreova 
Suita pre klavlr, vibrafón a sláčikové 
lwarteto a pod. l. 

Podnetom k všeobecnej spokojnosti, 
ktorá po s končent bra tis lavskej džezo
vej prehliadky zavládla, boli krltérJJ1 vý
beru účinkujúcich . Tie by po kvalltatlv
nej st ránke obstá li aj na festivaloch 
zvučnejšieho mena. Návštevnlcl Brali · 
slavských džezových dni [ BDD l dostáva 
Jú už t radi čn e významnú možnost kon
frontácie domácej l zahraničnej džezo
vej scény. Pritom dramaturgia festivalu 
nejde hlavou proti múru, air. svoju po
:wrnost zarqerlava na tie najaktuálnej
š ie z doslahnutefných hudobných kvalit. 
Do karát jej v tom nahráva vys()ká úro
veň džezu v ~usedn~ch kra jinách , o čom 
sve!Jčl a j tohtoročné zastúpen ie popred · 
n ých h udobnlkov z Polska [skupina K. 

Debského Strtng Connection J. Maďarska 
(Gitarová konkláva), či Sovietskeho zvä
zu (skupina Allegro l. Pri takomto spô
sobe výberu sa možno _dočka ť a j prl jem
uých prekvapenl v podobe ,.objavov" z 
k raJin, ktoré m4me pomerne dobre dže· 
zovo zmapované. Takým holo tentoraz 
spoluúčinkov-anie doteraz pre nás vlast
ne neznámeho amerického saxofonistu 
A. Praskina, ži júceho v Ra kúsku, so sku
pinou Vladlmlra Valoviča VV Systém, 
a lebo vystúpenie švédskej skupiny Oppo
site Corner. Aj tento súbor môže byf 
prlkladom toho, že sa da jú nájsť nespor· 
ne kvalitné skupiny s menej známymi 
menami, no nie s menšlm talentom a nie 
menej aktuálnym prejavom ako u tzv. 
,.velkých mien " žiariacich hviezd džezo-
vého neba. · 

Podobne česká džezová scéna má kaž
doročne na BDD svoje významné a ne
zastupiteJné postavenie. To potvrdili aj 
jej tohtoročnl reprezentanti, z ktorých 
na jviac zaujalo vystúpenie obnoveného, 
vynoveného a zmenšeného Pralského big 
bandu M. Svobodu a speváčky Mirky 
Kfivénkovej s gitaristom Zdeňkom Hral
kom. Moravský džez mal svoje zastúpenie 
v skupine Jiflho Urbénka Jazz Oro, kto
rej Interpretačné a autorské zázemie 
vytvár.njú členovia sprievodnej skupiny 
s peváckej stálice z t rochu Inej oblast i -
Marie Rott rovej. 

Neadekvátnou sa javila účast domá
cich slovens kých džezových hudobnlkov; 
vystúpenie dvoch bratislavských te lies na 
tak významnom podujati skutočne nie je 
vera. Navyše ak prezentácia skupiny 
Esprit vedúceho Pavla Kozmu s hostu· 
jltcim Gabrielom Jonéiom nesplnila oča 
kávanie. Pôsobenie v súboroch s taneč
nou prod!Jkciou zre jme zanechalo svoje 
stopy v hre toh to výrazného džezového 
talentu, ktorého klavlrne Improvizácie 
P.lnill ešte pred pár rokmi sá ly davmi 
nadšeného publika. Jonášova džezová čin
nost ostane asi nosta lglckou spomienkou 
na jeho nevyužité možnosti v s lovenskom 
džeze, čo mrzl a j preto, že ide o osob· 
nost s predpokladmi uplatnenia sa v me
dziná rodnom ~ontexte. Co sa týka sku
pmy Esprit, chýbal jej práve ten esprit , 
ktorým sa prezentovala na tohtoročnom 
Koncerte Populáru. O to viac zapôsobilo 
a potešilo vystúpenie orchest ra špičko
vej úrovne - skupiny Vladimlra Valo
viča VV Systém -, ktorá v názve s do
datkom Internationa l navyše sk rýva la a j 
viacerých vynikajúcich zahraničných sa
xofonistov. Oceňujeme obrovskú snahu 
členoy VV Systému, ktor! napriek profe
sionálnym povinnostiam nevynechali to
to poduja tie ft pripravili program, ktorý 
je hádam tým najlepšlm výsledkom, aké
lto -sa dostalo publiku od Medzinárod
ných kon klév doterajšieh ročniK'ov BDD. 
Hudobná syntéza našich popredných hu
dobnlkov [ Dulan Hdi ilava, Juraj Lehot-

Súčasné cesty moderného džezu výraz
ne reprezent uj ú mladi, talentovanl h u
dobnlci, ktor! sa nesnažia byt lacn ými 
nová tormi, ale dokona le poznajú doteraj
ši džezový vývoj a usilu jú sa o ~sqblté 
preho.ctnotenie džezovej tradlcle a~ jej vý
dobytkov v rámci jednotlivých smerov 
i bebop, coal j,!IZZ, hard bop, free jazz l. 
Jedným z najdôležltejšlch prvkov, zabez
pečujúcich komunlkatfvnost a významo
vú orientáciu pre poslucháča je použi
vanie citácii odvolávajúcich sa na pô
vodné hudobné vzory. Skupina Jacka De
Johneta Special Editlon z USA, ktorou 
vyvrcholi l úvodný festivalový večer, tie
to s nahy potvrdzu je. Pôsobivou technic
kou zručnosťou a vir tuozitou prekonáva
JÚ jej členovia Istý nedosta tok hudob
nej čistoty a vyhranenosti. Svedčia o tom 
rozsiahle kompozlcie, dávajúce dostatoč
ný priestor k exhlblciám jednotlivých só
lis tov, z ktorých okrem vedúceho sú
boru Jacka DeJoh netta na jviac zaujal sve
toznámy hráč na t ube Howard Johnson. 
Rozhoduj~lcim čln lte rom v h udobnej čin
nosti J. DeJohnetta bola spolupráca s Mi
lesom Davlsom na a lbume s názvom Bit
ches Brew, smerujúcom k jazz-rocku, 
pop-jazzové prejavy v spoluúčlnkovanl s 
Georgom Bensonom; prekvapujÔco náj 
deme jeho meno aj na LP platni Nex t 
Album, nahranej malnst reamovým Kvar 
tetom Sonnyho Rolll nsa, čo dokumentuje 
šlrku jeho hudobn9ch záujmov. Od kon
ca 70. rokov tvoria ťažisko Dejohnetto
vej hudobnej činnosti projek ty skupiny 
Special Editlon. Aj bratislavské vystú
penie ukáza lo, že ide skôr o velikána 
hry na biclch nástrojoch , než o kláveso
vého l(irtuóza (napr. jeho klavlrne citá
cie nedostihovali pôvodné vzory l . V po
rovnani s ostatnými bubenikmi, ktorých 
sme mali možnosť na BOD '83 vidiet, 
sl môžeme demonštrovať búrlivý a ls
kr lacl razantný prúd r ytmlckfch zvra
tov, v ktorých jack DeJohnette vychádza 
z džezových, la tinsko-a merických a roc
kových pramei\ov. Stýl hry presadzujúci 
mimoriadne energicky vlastné hudobné 
podan ie, nedáva divákov i možnos t pochy
bovať o uvedených kompozičných cel
koch, pretože ho úplne pohli! a uchváti 
svojimi efektnými elell!entml. 

Prehliadku druhého festivalového d11a 
otvorila Mirka Kflvénkové svojim ne
všedným a zaujlmavým voká lnym pred
nesom, výdatne podloženým jej značný
ml hlasovými možnosťam i. Spolu s gita
ristom Zdeňkom Hraikom na la dili náv
števn lkov koncertu smerom k moderné
mu džezovému výrazu. Rad ikálny zvra t 
však prišiel y podobe swlngujúceho Big 
bandu vlbrafonlstu Danyho Dorlza z 
Francúzska. Dramaturgicky sa prltom
nost tradičn!!._ or.gmtovaného súboru_ vy
mykala z celkového konceptu BDD 1983, 
no bola zdôvodnená snahou dokumento-
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VYHLASENIE 
ZVÄZU CESKOSLOVENSKfCH SKLADA
TEĽOV K HUDOBNÝM UMELCOM CELt

HO SVETA 

My, predstavitelia československej hu
dobnej kultúry, pripájame sa k hlasu 
Svetového zhromaldenia za mier a ll
vot, proti jadrovej vojne konaného tohto 
roku v Prahe a sme rozhodnuti urobif 
vlíetko, čo je v nailch silách, aby sme 
zabránili hrozivému hromadeniu zbrani 
americkfm Imperialistom, ktorý hazar
duje s Judským iťastlm a je ochotný zni
čiť tlslcročné vf sledky kultúrneho a ci
vilizačného snalenia, i ludstvo samo. 

Uvedomujeme si, le trvalé, postupu
júca premena sveta vyladuje l naiu ú
časť. Umelec mé v siíčasnej spoločnosti 
významné a nezastupitelné poslanie. Svo
jim dielom obohacuje človeka ulílachti 
lými myilienkami, novou krásou, povzné
i a ho morálne i citovo, zuillachťuje v je
ho ludských vzťahoch, prinéia mu ra
dosť a poteienie, a tým podporuje illre
nie myilienky bratstva a mierovej spolu
práce medzi národmi. 

V zhode so záverečným aktom helsin
skej konferencie podávame ruku cez hra
nice krajin a kontiqentov, uvedomujúc 
sl to, l e skutočné kultúra je jedným z 
najúčinnejilch prostriedkov dorozumenia 
medzi ludmi, le kaldé umelecké hudob
né dielo, späté so !ivotom a svetlou bu
dúcnosťou človeka, je holubicou huma
nistického posolstva k ludu celého sveta. 

Ideme líok po boku s umelcami Soviet
skeho zväzu a ostatnfch socialistlckf ch 
krajin, s ktorými méme spoločný ciel -
rozvoj pokrokových tvorivých činov v 
mene l ivota a mieru. Nachádzame dob
rých priatelov medzi hudobnými umel
cami celého sveta, s ktorými nAs spája
jú myilllenky skutočného humanizmu, 
schopného zaistiť slobodu a l ivotné 
Istoty. 

Vyzývame preto vietkých skladatelov, 
koncertných umelcov a hudobných ved
cov, aby v tomto úsili iilli s nami, aby 
svoju tvorbu a nové tvorivé činy napl
nili najrýdzeji lmi rudskými citmi vie t
kých poctivf ch ludl na celom svete, ich 
spravodlivou túlbou po iťastnom miero
vom l ivote. 

Zväz českosl ovenských sk la datefov 

Larry Coryell ( USA) . 
Snlmky: P. Spanko 



@' ,POSLUCHÄCI BRATISLAVSKgHO 
KONZERVATÚRIA Vladimir Tomčányi 
(gitara), Lenka Strálovská, Martin Bab
jak (spev) a prof. Karol Toperczer (kla
vlrny sprievod) koncertovali v dňoch 24. 
all 28. októbra 1983 v ityroch polských 
mestéch v rémci .,Panorámy českosloven
skej kulttíry", ktorú usporiadalo Kulttír
ne stredisko CSSR v PĽR v spolupréci s 
nailml Ministerstvami kult6ry. Na pia
tich koncertoch' uviedli diela sloven
ských, českých a svetových autorov. 

• HUDBA JÄNA CIKKERA VO FRAN
CÚZSKOM ROZHLASE. Francúzska roz-· 
hlasové stanica France-Muslque vysiela 
kalld6 nedelu dvojhodinový program, na
zvaný Magazine Internationale venovaný 
hudobnému llvotu európskych krajin. Na 
programe sa ztíčastňuje i Cs. rozhlas, 
priemerne dvakrét mesačne po 30 al 40 
mlntít. Program z čs. strany pripravuje 
a vedie dr. Vladimir Sti!pének a nahráva 
sa priamo vo franctíz i tlne. V prvom jtí
lovom týlldnl zaznela ityrldsaťmincítová 
relécia ako prierez operou Hra o láske 
a smrti nérodného umelca Jána Cikkera 
pri prllellitosti je j prallskej premiéry. 
Opera na franctízsku tému Romaina Ro
landa vzbudila mimoriadny zéujem poslu
cháčov i vedenia stanice France-Musi
que. 

• VSEZVÄZOVA MOSKOVSKÁ FIRMA 
MELODIJA v spolnpréci s čs. hudobnými 
vydavatelstva mi Opus, Supraphon a Pan
ton a ďaliilml spoluorganizétormi uspo
riadala v rámci Mesiaca CSSP celoltátnu 
výstavu sovietskych gramofónových plat
ni s názvom Melodija '83. Výstavu sl6v
nostne otvorili 9. Xl. 1983 v Karlových 
Va roch. 

• CENA DO BRATISLAVY. Prv6 cenu 
v rozhlasovej s6t'ali Prix Musica! de Ra
dlo Brno, ktorá sa ul 17-krát uskutočni
la v rámci Medzinérodného hudobného 
festivalu v Brne, zis kala rozhlasová or
ganizécia Ceskoslovenský rozhlas Brati
slava za progra m Od človeka ku člove
ku. Autorom tejto hudobno-slovnej relé
cie je Milan Ailamčiak, redaktorom pro
jektu hudobný skladater Viťazoslav Ku
bička a realizátorom tvorivý Um Elektro
akustického Št6dia. Relécia svojou tvo
rivou metódou i umeleckým posolstvom 
významne rozliruje mollnosti rozhlasu v 
procese umeleck~! komunlkécie a je ďal
iilm 6spechom, ktorý si na svoje konto 
môle pripisaľ Hlavná redakcia hudobné
ho vysielania Cs. rozhlasu v Bratislave. 

• KLUB FERENCA LISZTA pri MV Cse
madoku v Bratislave realizoval v sezóne 
1982-83 zaujlmav6 hudobno-osvetov6 čin
nosť. Formou besied a koncertov sl ~le
novia klubu pripomenuli okr6hle výro
čie veliké nov svetovej hudby (minulého 
roku - Z. Kodály, l. Kélmán, tohto ro
ku - V. Talich, M. Schneider-Trnavský, 
R. Wagner, J. Brahms ). Na kiubových 
stretnutiach vyst6pili znémi slovensk! a 
mad'arskl interpreti predstavili sa tu aj 
hudobnl vedci _Imre Fiildes, ktorý analy
zoval estetické zákonitosti Lisztových 
klavlrnych skladieb a Peter Sziike, ktorý 
prehovoril o s6vislostiach a vzťahoch 
medzi hudbou a vtéčím spevom, pričom 

svoj výklad o)!ohatil ukálkami spomale
ných na hrávok vtáčieho spevu. Spestre
nlm klubovej činnosti bol niekolkodňo
vý zéjazd .,Po stopách F. Liszta" v Ma
ďarsku, kde bra tislavsk! mllovnlcl hud
by o. i. nadviazali družbu s členmi od
bočiek Lisztovej spoločnosti v mestách 
Gylir, Pécs a Szekszárd. -LSCH-

• STATNY _KOMOR NÝ ORCHESTER 21-
LINA V JUBILEJNEJ 10. SEZÚNE 1983-84. 
Podobne ako v predchádzaj6cich koncert
ných sezóna ch aj tentoraz drama turgic
ké pl6ny SKO vychádza j6 z významných 
kultúrno-historických a spoločensko-poli 

tických výroč! i udalosti. Najvýznamnej
i lm z nich , je nastávaj6ci Rok českej 
hudby ( 1984). v ktorom sa zohfadnl ju
bileum viacerých velikánov českej hud
by ( B. Smetana, A. Dvol'ák, L. Janéček. 
S. Suk a pod. ). Jeh die la, ako aj diela 
súčasných českých skladaterov dramatur
gia zaradila do vietkých premiérových 
programov roku 1984. Ol tradične sa 
bude pozornosť venovat' dielam -::loven
ských autorov l skladatelom soclalisflc
kých krajin. Počlta !'a s vyvrcholenim 
sezóny v rámci 2ilinského festivalu ko
morných orchestrov, kde bud6 hosťo
vať o. L s6bory z RSR a NDR. SKO vy
vija boha t6 koncertnú aktivitu i mimo 
svojho s idelného mesta, v te jto sezóne 
vystúpi vo via cerých slovenských a čes
kých mestéch, o. i. na lestiva le janáč
kov máj v Ost rave. Treba sa el te zmie
niť o dôlellitej zmene v prevádzke kon
cer tov. Pre rekoniitrukciu Domu umenia 
Fatra (začala sa t. r. a je naplánované 
do r. 1987) sa bud6 koncerty konať v ži
linskom Bábkovom divadle, resp. koncer
ty s 6časťou zboru a sólového klavira 
v Dome odborov, kc!e sa uskutočni a j 
Prehliadka slovenského koncertného u
menia. Väčšinu koncertov bude dirigo
vať šéfdlrigel'!t ŠKO Jan Valta, d'alej dru
hý dirigent Jén Drietomský a hostia [:u
dovlt Rajter, Ondrej Lenérd, Bohumil Ur
ban; vyst6pi tlel viacero naiilch l za
hraničných sÓlistov. 

ČLOVEK V ORCHESTRI - V PRIESEČ.NÍKU UMENIA A VEDY 
Nedávne 8. zasadnutie úV KSC mimo

riadne zvýraznilo postavenie a zodpoved
nosť vedy nielen v oblasti výrobnej, eko
nomickej a technickej, ale aj v sfére 
umeleckej kultúry. Je j produkty - ume
lecké a estetické hodnoty s ú humánno
kultúrnym rozmerom duchovného formo
vania osobnosti socialistického človeka . 
O možnostiach využitia poznatkov spo
ločenských vied - ilustrovaných na mo
deli výskumu orchestrálnej činnosti -
pojednáva náš prlspevok. 

V kontexte hudobnej kult6ry 6lohou 
výkonných Interpretov je sprostredkúvať 
a ollvovať skladatefoyo dielo posluché
čom s rôznym stupňom aktivity vnima
nia a 6častl na hudobnom !Ivota. Tech
nická a umelecká úroveií v9konn9ch 
umelcov, integrovaných najmä v profe
sionálnych komorn9ch a symfonických 
orch estroch, je tiež ukazova te lom kul 
túrnej vyspelosti a vzorom hudobného 
umenia nárogo. Je zrejmé, že spoločen 
sko-historické podmienky, systémy vý
chovy, organizácie hudobného života a 
jeho riadenia, priamo determinujú v9-
chodls kové zvláštnosti celého hudobno
komunikačného procesu, prenika jú do je
ho foriem a obsahu, u rču j ú umelecké 
hodnoty, normy, ideály a z toho vyplý
vajúce spo ločensk é požiadavk y. Pri po
kuse systémovo a interdisciplinárne pre
skúmať relevantné aspekt y fungovania 
orches tra Slovenskej filharmónie a ko 
kom plexného. vertiká lne a horizontálne 
š trukt urovanéh o systému, narážame na 
rad metodologických i metodick9ch prob
lémov. Nerob!me si ná roky na cel kové 
a všestranné vysve tlenie ta kých (čast o 
diskutovan9ch l otázok ako: od čoho a 
za akých podmienok môže byť orch es
trálna činnosť úspešná , čo v hlavne j mie
re determinu je kva litu výslednéh-o hu 
dobného proq uktu , aké je spol očenské 
postavenie výkonných Interpretov, v čom 
je špecifiku m ich profesie a pod.? le 
to Jen otázka času doZI'eti a vedy , spo
l očenskej obj ednávky a vytvorenia pod
mienok pre reálny Interdiscipliná rn y vý
skum. Treba .dôslednejšie prekonávať rôz
ne sub jekt!vne, medzirezortné i byrokra
ti cké pre kážky, ini ci ovať c ie lovo-progra
mový prlstup, podporova ť vznik vedecko
výskumn9ch pracovisk ·pre aplikovaný 
výslwm v rezor te MK SSR. Hoci sa po 
celé stá ročia hra lo, spievalo, tancovalo 
- u mo~no povedať, že skvelo - bez 
vedeck9ch poznatkov, v súčasnej dobe 
akcelerécie ll_votného tempa, neustále sa 
zvyiluj6clch nárokov na technickú l ume
leck6 perfekciu hudobných výkonov, ob· 
javenia sa nových civ i lizačných a na jm!! 
techn ických symptómov, so všetkými 
dôsledkami vo vzťahoch medzi !uďm i, sa 
bez vedy ani v umeni nezaobideme. Pri · 
kladom môžu byť mnohé pracoviská v 
ZSSR, NiiR, MI:R .. PĽR, Rakúsku i NSR, 
ktoré dokážu vedecké poznanie zužHko
vať pre plnsi t•ozvoj umenia a kultú ry , 
hudobnej akt ivity človeka i soc iá lnych 
skupin, efekt!vne jšieho procesu organi · 
zl!cle a výchovy k umeniu, ochrany zdra
via umelcov a zachovania ich prod ukt! v
ne j práceschopnosti clo čo najvyššieho 
veku n pod. Pripom!najúc si túto huma 
nizujúcu fun~ciu vedy, v ráťme sa k na
šim orchest rálnym hráčom. Ešte a i dnes 
sú luclia, kto1·( osobnosť a či n nos ť toh -

to druhu nedocei\ujú, zlahčujú, !ni zasa 
povyšujú na a k9si piedestál nedotknutel
nos ti, nedefinovatelnej v9nlmočnostl. Vý
skum, ktorý sa realizoval v rokoch 1973 
al 1975 v_ orchestri Slovenskej filharmó
nie (neskôr l v SFZ) za účasti lekárov
fyzlológov, biochemikov, psychológov, so
ciológov a teoretikov hudby - hoci išlo 
len o ana lyticky vyčlenené aspekty -
v zhode s výsledkami Iných výskumov 
ukézal nasledovné: orchestr6lna činnosť 
je mimoriadne exponovanou profesiou, 
psychicky a fyzicky néročnou pr4cou. 
Hudobn9 v9kon je v svojej koncertne j 
forme pod neustá lou kont rolou publika 
a krit ikov. Kaz jediného hráča ( hudob
ná nepripravenosť, únava ,_ vlažný postoj 
k hre, atď.) pokaz! umeleckú prácu i 
stočl enného celku. Maximálna pohotovosť 
a koordinovanosť hudobného prejavu, 
rýchl os ť a pr!Jsqos ť nástupov, schopnosť 
podriadiť sa požiadavká m dirigenta, vô
lové vlastnosti, sebaovládanie, technic
ká i tvorivá vyváženosť hudobného pro
cesu s ú nevyhnutn9m1 podmienka mi or
chestrálne j h r y. Stres ujúce pôsobia po
vinnosti odpot·ujúce prirodzenému bio
r ytmu ( večern'é koncerty, nočné nahráv
ky ). nah romadenie, nepravidelnosť ale
bo rozdielna diŽka skúšok, nahrávok , zá
jazdov, koncertov, nepravidelný volný 
čas, rušenie r odinnéh o života, nutnosť 
domácej pr!pravy, nepra videlná životo
správa a psychohygiena. Celkom špeci
fická situácia - v porovna ni so symfo
nic k9m orche~trom - je v divadelnom 
orchestri (hráči v .,jame", vnem publika 
sústredený na javisko, dlhodobe jš ia pro
dukcia). v džezovom č i amatérskom or
chest ri ( spontánnosť). Dnes už nie je 
ta jomstvom, že nameraná hlad ina a kus
tického tlaku dosah uje počas prod ukcie 
l hodnotu 120 dB [horná hranica škodli
vosti je 90 decibelov). Prirodzeným ná
s ledkom je s luch ová únava , znlženie cit
livosti sluchu, dokonca i vážne pošk·o
deni e s luch u. Mlí to svoj odraz i v psy
chických reakciách - n eklud. bolesti 
hlavy. zvonen.ie a plskan ie v ušiach. zlý 
spánok, podráždenosť , bolest i v oblasti 
srdca, oslabenie pamäti, malétnos( 
Zvl ášť čim Je kmitočet vyšši r pfRola j", 
resp. dochádza k rýchlym výkyvom, ko
llsaniu hlasitosti , tým rýc hle jšie sn dos
tavu jú poruchy sluchu. Sta ti stika, uve
rejnen(l y N?R ukazu je, že po piatich 
rokoch dochád;zu u ot·chest rá lnych h rá· 
čov k zhoršeniu sluchu u 18,7 perc., po 
20 rokoch u 'ti2,1 perc. u po 40-t ich ro
koch už u 89.5 perc. Vý kon navyše pre
bieha len pri umelom osvetleni [jav osl
nenia pri TV- preno:;och J. v za(Jlnenet 
koncertn ej sá le ustavi č n e stúpa obsa h 
k vslit~nlka uhličitéh o a rých l_o dosa hu je 
nž 10-násobnú hodnotu z 0,03 na 0,3 
perc. na kubický meter. Pen nanentné 
zhoršovanie vzdušne j kl! my (nedokonalé 
vet ranie, prašnosť 1 spolu s výskytom re
zonančných a vibračnýéh momentov -
to všetko vyvoláva pre orchester enorm· 
nú zá ťaž (i nást ro j sa rozlaďuje ) . Ak k 
tomu pripoči tame obmedzené priestoro
vé možnost i. nepohodlné sedeni e, sta tic· 
ké zamestnávanie svalov v zmysle ma
lého rozsahu pohybu. krit ické hodnoty 
pulzovej frekvencie [ i20 aj 130 oulzov 
za min útu , pričom normá l je ti5-751 . 
hodnoty krvného t la ku u dýchania, ziste -

M zikologické dialógy 1983 
Stalo sa u~ tradíciou, že ka~doročn~ 

MUZIKOLOGICKE DI AL0GY sa usporadú
vajú ako putovnd konferenci a, k tord ok · 
rem riešenia otdzok hudobnej regiona
list iky venuje pozornos( aj ďal~ej aktudl · 
nej t ~me súčasn~ho muzikologick~ho bá
dania. Tohtoročn~ Dialógy, ktor ých ga
rantom sú SCSKU a CHS sa uskutočnili 
v dt1och 2.- 5. ll. 1983 v zdpadočeskom 
Chebe. Program rokovania tvorili dua sa
most at n~ tematick~ okruhy - seminár o 
diele R. Wagnera a seminár s ndzvom 
Zdpadn~ Cechy v minulosti a prítomnosti 
českej hudby. 

Wagnerovskej probl ematik e sa venova · 
li ~tyri hlavn~ referáty. T. Vít analyzo
Pal filozofiek~ a estetick~ myslenie po
l ovice 19. storočia, ktor~ho mnoh~ trendy 
pripravovali expanziu Wagnerovho kul 
tu. O Wagnerovej umel ecke j teórii Ge
wmtkunstwerku a JeJ estetickom zdôvod
neni O. Hostinským zozndmil posluchd
čou M. K. Cerný. Hudobno -t eoretickú 
analýzu niektor ých pr/značných znakov 
Wagnerovej hudobnej reči uskutočnil K. 
Rlsinger, kým f . Vol ek objasnil z hla
diska súčasnej semiotiky funkciu pri
značných motlvov vo Wagnerovom hu· 
dobnodramallckom diele . Vo svo jom vy · 
stúpent vyvrdtil mnoh~ ndzory na Wag 
nerovo meclzanist ic k~ použit ie prtznač 
ných motívov a poukdzal na i ch spolu 
pôsobenie pri molludcii dramatlck~ho de
;a, hudobných charakteristikdch a na ich 
organick~ začlenel'}ie do celkov~ho tka
niva hudobn~ho di el a. K ďal!ltm wag ne
rovským ' otdzkam prehovori l i v krdtkych 
vstupoch M. Bl ahynka, f . Mihul e, l. Petr 
želka, O. Pukl a O. Pul k ert, ktorý účast 
nikov obozndmil s unlkdtnou bayreuth
skou nahrdvicou Valk!íry z roku 1934. 
Ol ohou wagnerovsk~ho semlndra nebo · 
lo pokryf a vedecky zmapovaf cel ú sf~
ru Wagnerovho života a d iela a ich Vl/ · 

žarovania do sirok~ho kult úrnel!o pove
domia. l tak by zostal iba v tieni veľ
kých wugnerovskýcl! kongresov, ktoré sa 
konal i v neddvne; mi nulosti. Pozornosť 
sa sústredila skôr na jednotliv~ dielčie 
otdzky, ktor~ - i keď netvorili kom pak t 
ný cel ok - ukázali moi nosf ďal!lielw 
vedeckého zduJmu o d iel o veľkého ref or 
mdtora. 
Hudobno-regwnalistick~ rok ovanie otvo 

ril podnetný referdt f. Fukača, k torý ok
rem zdk/adnýclz met odologick!ích prístu
pov k muziku/ogickému výskumu reg i o · 
nu, poukázal na špecifickosť oblasti zd
padn!ích Ciech, na ich ndrodnostn~ a so
cid/ne v rstvenie a na odstrediv~ a do
strediv~ sily, ktor~ tu zohrali nezanedba
teľnú úlohu v Sil/kU s priľahlými oblas
ťami . Probl emallka hudobnosti sa zame
rala jednak na vlast nú hudobnú histó
riu - kde vystúpili okrem A. Spel du s 
globdlnym poltľadom na účasť tej t o ob
lasti v historick om vývo;; českej hudby 
aj Jednotliv! referenti , k tor! hovorili o 
hudobných fondoch, skladateľských osob 
nostiach a hudobnom sk olstve - , Jed 
nak na výskum l!udobn~l!o ndstrofdrst va 
{V . Korbel a K, Kauert J. Obaja referen 
ti objasnili af mnoM otdzky zo soci dl 
nych, ekonomických u pr/rodných pod
mienok pestovania hudobn~ho ndst ro jdr
stva. ZauJimaugm a poučn.tím spestrenlm 
konferencie bol zájazd do múzea hu
dobn!ích !}_dstr oJov v bltzkom východone
meckom Mark neuk i rcltene a do zdvodov 
vyrdbaJúci ch hudobn~ ndst rofe v Kli n
genthale. 

Dialógy so _svojou k oncent rovanou pra 
covnou ndpltlou sa nestali iba miestom 
prezentdcie výsl edkov vedecke/ prdce, 
ale Vl/tvorili priestor pre skutočne plod• 
ný d i al óg na jmä medzi ml adou a zrelou 
muzikologi ckou generdciou. 

MILOSLAV ALA HYNKA 

nia lekárov, t9kajúce sa najčastejšie cho
robnej symptomatológle, moŕTologické a 
funkčné _deformácie chrbtice, klbov, prs
tov a pod., zlskavame tak obraz, takpo
vediac z Inej s trany hudobného ,.zákuli
sia" . Hráči trpia profesionálnou obavou 
z možného ú_r azu, ochorenia, staroby. Aj 
keď Ide poväčšin e o objektlvne pO'sobiace 
fyziká lne činitele, vonkajšlml opatrenia
mi ťažko ovplyvnltélné, naša analýza u
kázala, že rozhoduj úcim motivačným fak
torom s tupila umeleckého majstrovstva 
z hladiska spokojnos ti je kvalita sociál
neho pros tredia, dobré medz!ludské vzta
hy v orchest ri, vedomie kolektlvnej zod
povednosti a zaangažovanosti, umelecko
hodnotové štruktúry a ašpirácie členov 
orchestra, identifikácia so spoločenskými 
funkciami n~rodného orchestra, radosť 
z úspechov dgma i v zahranič!, pocit, 
že vedenie rešpektuje prlpadné námety 
a opera tlvne ri eši vzniklé problémy v 
orchestri, tak v rovine dramaturgickej, 
sociá lnej ako i v systéme odmeňovania. 
Kl6čovou postavo_u, ktorá bezprostredn 
rozhoduje o kvalite hudobného vfkoal 
orchestra, je osobnosť dlrlsenta. Jeho u
melecká úroveň, vedomosti, korektná ko
munikácia s orch estrom, znalost proble
matiky nástrojov, luds ký a sugestlvny 
postoj k členom orchestra, vopred ustá
lená a jasná koncepcia diela, scl}opnosf 
ekonomicky skúšať, jeho celkov9 štýl a 
metódy práce na skúškach a koncertoch 
·- vytvá rajú vo svojOIJl súhrne rešpekt 
a ochotu hráčov orchestra odviesť čo 
na jlepši výkon. Psychológia vzťahu hrá
čov a dirigenta je mnohotvárna a ne
s mierne zložitá ( bližšie viď. HZ, · č. 4, 
1975 ). Hodnoty pulzove j frekvencie 1 v 
tvorivej, pozitlvnc navodenej atmosfé re, 
dosahu j(! kritické pásmo, avšak pri klad
nom postoj i sa lepšie znáša spomenutá 
psychická záťaž, organizmus sa rýchlej
šie zregeneruje, dostav! sa subjektlvny 
zážitok uvolnen ia, nadšenia, ·vedomia 
spoluúčusti na vydarenom koncerte, po
cit sebarealizác ie. Analýza štruktQry es
tetického vedomia hréčov orchestra po
tvrdila, le umelecké majstrovstyo or
chestra je v priamom s6vlse s Intelekto
vou vyspelosťou kalldého hudobnlka. Pre- . 
to i člen orchestra, poznaji'tc rušivé vply
vy, mus! v záu jme svojej umeleckej, psy
chicke j a fyzickej pripravenosti dodr
ž iav ať zllsady psychohygieny a životo· 
správy, resp. prevencie ochoren!. Známe 
svetové orchest re , predovšetkým ich ve
denie. venu jú osobitnú pozornos! vý
skumnej, sudälnej i kuratlvnej stránke 
[ fo r my vy uz ilia volného času, spoločen
ský s tatus výkonných umelcov, hodno
tové orientácie vo vzťahu k umelecko
esteti ckým produktom, percipientom, 
in9m profesiám, rekreačná starostlivosť, 
možnosti pre z!skanie zdravej kondlc!e 
- sauna, masáže, ~peciálny telocvik, re
laxačné cvičenia, joga, úp rava režimu 
di\a, životosprávy a pod.) . 

Podobný pro jekt komplexného výsku
mu sa začal, yďaka porozumeniu MK SSR 
a vedenia SND, _t·ea llzovať v t9chto dňoch 
v činohre SND. Zodpovedným rlemel· 
ský m prucoviskom je Výskumné a zázna
mové centr um VSMU. Kompetentné orgá· 
ny móžu rozhodnúť o tom, či a akou 
mierou sa pozna tky vedy dostanú do !Jru
xe výkonného utnenia. PETER KRBÄtA 

V d11och 28.- 30. októbra 1983 sa usku
točni l o v Piešťanoch zasadnutie vedt
cich klubov Hudobnej mládelle, aby sa 
zhodnot ila činnosť Hudobne j mládeže za 
uplyn ul ú sezónu 1982-83. Podujatia su 
z účastnili ved úci ľ2 slovens kých klubov 
HM , žiar, zás tupcovia ďalšieh 13 klubov 
Ch9bali. Z úst1·edných podujati, ktoré 
•·ealizoval sekretariá t v ostatnej sezó
ne, treba spomenúť niekolko zasadnut( 
[výboru , vedúc ich, zástu pcov klubov z 
•·ad ov mládeže 1 v Bratislave i Piešťanoch, 
ako a j trad ičné piešťanské letné stret
nutie HM. úspešne prebiehala aj spolu-

Bilancovali 
prácu s českou Hudo bnou mládežou, ako 
a j s Hudobnou mládežou v Budapaäti 
r účasť na medzinárodných hudobných tá 
boroch v Péc~i a Nyirbátore l. Okrem po
dujat! pre mládež, ktoré pripravuje Slo
vens ká fi lharmón ia, Státnu filharmónia 
v Ko~ic i ach , Stá tny komorný orchester 
v Zil ine a ďul šlc h koncertov, aktivistov 
klubov priťahuje na jmä vlastná činnos( 
11 a kti vita : spomei\me aspo11 program 
kl ubu vo Svidn!ku s názvom .,Od Monte
verdiho k Ve1·d!mu", seminár o ruskej 
hud be klu bu v Turč. Tepliciach, program 
s kv izom v Kolá rove, besedu o hudobnej 
histórii svo jho mesta v Banskej Suavni
ci, pt·ierez .,Vznik a rozvo j gitarovej hud
by" v Dubnici na d Váhom, prednášky 
o hu more v hud be v Handlovej, množ
stvo hudobno-vzdelávaclch programov 
kl ubov v Spišskej Novej Vsi a Humen
nom u pod. V prncovne j časti piešťan
s kého stretnutia su bilancovalo, ďalšiu 
časf akcie obohat ili dva koncerty na
šich popredných interpretov, program 
českých hostí o G. Ph. Telemannovi a 
prednáška dr. P. Krbaťu o využiti ťlčln 
ku slova a hudby v psychoterapii. Bolo 
to teda podnetné a úspešné stretnutie. 

Red. 



NAD OPERAMI BARTOLOMEJA URBANCA 
Pred desiatimi rokmi, v novembrl1973, 

usporiadal Zvllz slovenských skladatelov 
koncert v Nitre z diel dvoch vteda jš!ch 
jubilantov: nárpdného umelca Eugena 
Suchoňa_ (vtedy šes(deslptpllťročného) a 
zaslúžilého umelca Bartolomeja Urbanca 
(vtedy pll(deslatpll(ročného ). Mal som 
čes( pre~nles( na \1vod slávnostný pre
jav. Pravda, vtedy som nemohol tušlt, že 
po uplynut! jedného decénia bude prá
ve ten mladš! jubilant už mttvy - no 
dovtedy dokonč! tri opery a jednu roz
pracuje! Vtedajšia oslava jeho žl;votn~ho 
výročia s polu s jubileom tvorcu našej 
doteraz najlepše j a na jpopulárnejšej ope
ry - Krútňavy - ml dnes pripadá ako 
neuvedomele. symbolický akt: vari žia
den slovenský . operný skla4ater po Su
choňovl a Clkkerovl nez!skal sl u do
máceho publika taký _!!:~edit, ako práve 
Bartolomej Urbanec. Zákonite sa vyná
rajú otá~ky: V čom spoč!vaf\1 korene je
ho popularity, v čom je pr!nos jeho 
opier pre slovenskú hudobnú kultťlru? 
Pokúsim sa na ne v krátkosti odpoveda( 
touto úvahou. 

Urbaner: sa vysnai!oval predovletkfm 
dobrým drematickfm cl~enlm - a vcel
ku lťaatný~ výberom 16tok (s určitou 
výnimkou námetu s vojej štvrte j opery). 
Caaonova Pani 6avitn, Zvonov Tanec nad 
plai!om a tajomná postava Majstra Pav
la z Levoi!e tvorili podklady pre jeho tri 
predveden4! opery. Urbanec mal šfastriú 
ruku 1 pri volbe s vojich spolupracovn!
kov - libretistov. J\11lus Gyermek sa 
postaral o déflnit!vnu podobu libreta Pa
nl úsvitu a o textový podklad operného 
preplsu Tanca nad plačom, Jela Krčmé
ry-Vrtelová a Alexandra BraJCatorlsová 
vytvorili pre neho jeďno z na jlepšieh 
slovenskýc)l operných llbrlet, originálne 
poňatie osoby a osudov Majst ra Pavla. 
Libreto Vel6rov4!ho saka, ltvrtej Urban
co-vej opery, ·nap!sal Koloman Cllltk_ po
dla rovnomenne j satirickej hry bulhar 
ského dramatika · 'štanlslava Stratleva. 

Libretá Urbancových opier v s úlade s 
jeho na turelom zachovávajl1 v podsta te 
tradičný pôdorys opier s uzavretými č!s
laml r árie, ensembly; pripadne zbory) . 
Tie sú radené bezprostredne za sebou 
a lebo - podla potreby - spá jané recl
tat!vom. Nie je to však typ primárne 
koncertantne j hu<!obnojavls kove j pro
dukcie (ako s(\ mnohé opery baroka, kla
sicizmu I raného romantizmu), ale lo
gicky sa rozv!jajúcej dramaticke j akcle: 
rozhodujúci je t ex t - a nie spevácka 
čl lnštrumentač_ná vlr tuÔzlta. Volbu pred
lohy určovala pre Urbanca vidy jej myl 
lienková závalnoai, posolstvo, ktor4! -
napriek historickej 1!_1 cudzokrajnej pro
veniencll - bolo blfzke i nalej dobe, 

nali.,.. snaleniam, t61bam, ideálom, pre 
ktor4! je hodn4! llť a za ne sa obetovať. 
Skladater cez prizmu látok minulosti 
vzdlalenejÍej l!i nedávnej hovoril velmi 
naliehavo k a6i!aanostl. V Pani úsvitu pri
pomenul našim, neraz pr!llš konzumne 
orientovaným spoluobčanom, neodvratnú, 
jedinú Istú skutočnos( Judského života: 
smr"t - · je personifikovaná ako mladá 
a krásna pútnička, ktorá napriek svoj
mu tragickému 11delu ukončovatelky Jud
ských životov dokáže zrež!rova( manžel
ské šťastie dvoch mladých zalúbencóv a 
vie sa dokonca celkom bezprostredne 
pohrať s pr!tulnýml a dôverčivými det
ml. Tanec nad plačom "nesie v sebe 
mnohoraké posolstvo o zmys le života l 
smrti, láske l ochladnut! vzťahov medzi 
partnermi .. . aj Is té konštanty, ktoré sa 
nemenia . . . je to napriklad väčný svár 
medzi mladistvým_ egocentrizmom a ml1d
rou, no predsa len rezignáciou sta ro
by ... , myšllenky o vzájomne j úcte, ale 
najmll Judskej dôstojnosti . .. " (Terézia 
Urs!nyová ). Majster Pavol hovor! o prob
lematike s tále aktuálne j: o vztahu umel
ca k Ju du a don á torom (na ktorých je 
finančne závislý ), o nevraživosti a zá
visti mene j taíentoyaných lud!, ktoré ne
raz prechádzajú až od snáh o znemož
nenie tých , čo Ich svojim formátom zna
te rne prevyšujú; no vari najvýrazne jš! 
je v ňom mot!v problematiky proporčnos: 
ti pracovných záujmov a rodinných -
1 celkove medziludských - vzťahov. 
Hlavný hr dln_!:! je zosobnen!m naturelu 
dos lova posadnutého svojimi (Isteže ge
niálnymi) zámermi - lež pre ne nedoká
že vidieť (resp. temer nevn!ma ) ostat
ných. Jud! vrátane svojich na jbllžš!ch 
(manželku a deti, predtým svo ju ml! fí l. 
nema pre nl c_!l čas a nechtiac Im k! lvd!; 
pretože sl Ich nevš!ma ( lebo ich prob
lémy ho nezauj!maj11 ), nemôže it:Jl rozu
mie( - ba vlastne Ich ani poriadne ne
pozná! 

Hudobné pradivo Urbancových opier 
má nesporne romantický základ - v 
tom sa prejavuje _!<ontlnulta s jeho skor-
11m! výtvormi, zvlálť z oblasti spevohry 
a operety (z nich pochádzajú i" jeho ob
časné sekvencovlté posuvy l chromatické 
girlandy na tonálne j báze ). Urbanec sa 
sám vyhlasoval za romantika (l na strán
kach Hudobného života) - . ale najvý
raznejlie i!asti jeho operných partltíar 
s6 tie, v ktorých ltyllzoval svoj hudob
ný prejav v Inom duchu: využ!vajúc ko
rene Judove j tvorivosti, spol očnej val'i 
všetkým národom, v detských popevkoch 
(v Pan i i1svlt1,1.) , v oscilácii medzi baro
kom a klaslcizmom,ako a j v džezovej fée
rli v duchu medzivo jnovej tanečnej hud
by prvej polovice nášho st oročia (v Tan-

cl nad plačom) a v exploatácii hudob
ných tvarov a foriem renesancie na na
Šom \1zeml (s nezakrytou Inšpiráciou vo 
Vletorlsovom kódexe a levočskom Pes
trom zborn!ku). Spoločnými znakmi jeho 
opier sú dobrá zrozumitelnost spievané
ho slova . (vd aka zväčša priezračnej In
štrumentácii) , prevaha kantabllných 
miest nad recltatlvnyml a vcelku p.ozo
ruhodná, neraz vyslovene šťastná hudob
ná Invencia. SÚlpajú~u kompozičnú 11-
roveň jeho troch predvedených opier ne
možno poprieť: kým Pani 11svltu je viac 
talentovanou skicou než komplexne vy
dareným dielom (nápaditosťou jej prvá 
čast nesporne prevyšuje druhú), sl1 Ta
nec nad plačom a najmä Majster Pavol 
výtvormi zjavne vyspelejš!ml: majl1 svoj
ský retrqspekt!vny štýl adekvátny zvo
lene j látke - snáď vedome alebo podve
dome Inš pirovaný obdobným pr!stupom 
Borisa Asafi eva v jeho baletoch s histo
rickou tematikou. 

Urbancpv tvorivý proces sa vyznačoval 
obdivuhodnou _rýchlosťou, velkou usilov
nosťou - a stálou sebakritickosťou: svo
je opery často prepracovával a vylep
šovaL Dokumentuje to napr. porovnanie 
nahrávky prlerezu Pani \1svltu v bratl
~lavskom rozhlase s partitúrou predve
denia diela v opere SND, ako aj rev!zla 
väčšiny 4: a 5. obrazu Ma jstra Pavla pred 
jeho uveden!m v opere DJGT v Banskej 
Bystrici. Preto na tomto mieste obchá
dza m dokončenú skicu jeh_o štvrtej ope
ry (l ked v celostnom hodnoten! slo
venskej opernej tvorby jej mle~lm ve
nova ť zodpovedajúce miesto) ; og autora 
ylem, že ma!a byť len východiskom ďal
šieho tvorivého proces u. 

Urbanec mal nesporne vyvinuté dra
matlck4! cltenie, onen poveatnf drama
tlckf ,.nerv" - i ked mu viac boli bllzke 
látky psychologických ( vn6torných, resp. 
komorných l konfliktov nel vonkajlich 
akcii. Povedané opllť s dr. T. Urs!nyovou: 
.. v osobe Bartolomeja Urbanca dostala 
s lovenská operná tvorba vhodný proti
pól k drásavej dramatickos ti, a kú naprt: 
klad s obdivom sledujeme v operách Su
choňa a Cikkera. Nie je to ani typ ·kon
templa t!vneho lyr ika Mira Bázlika, čl 
hladača a prekvapujúceho novátora Ju
ra ja Beneša. Urbanec vychádza z Ine j 
zážitkovej l s kúsenostnej sféry: vo svo
jom hladanr dospel . . . k ta kému este
tickému názoru, že dnešnému opernému 
poslucháčovi sa možno prihovára( aj 
,brittenovsky' jasne, s akcentom na ,oby
čajné' rudské situácie, možno i t ranspo
nované cez rozprávkovo stvárnené pri
behy. Návrat k Is tej fantasti ckosti je u 
Urbanca l návratom k divadelnej iluztv
nostl, ktorá stá la pri kol!ske javiskového 

Slovenak4! národn4! divadlo uviedlo v ro
ku 1919 po prytkrát Urbancovu operu 
Tanec nad plai!om. Na anfmke Juraj Hru
bant ako gr6f Alfr4!d a Ondrej Mala
chovský ako gr6f Richard. 

Sn!mka: }. Vavro 

umenia .. . Neznamená to však, že skla
dater opúŠťa pôdu apelu na súčasntka . . . 
je presvedčený aj o tom, že treba hovo
ri( o stá le pla tných pravdách tak, ako 
ich pochopil každý .. . Urbanec Inklinuje 
práve k takému hudobnodramatickému 
vyjadreniu, ktoré chce viac vypovedať, 
než očari( muzlkantskou ekvilibristi 
kou . . . deliká tne farb! , nemleša husté 
ole je, ale kreJ>H skôr akvarely." 

Urbancovo p lelo sa jeho skonom pred
časne uzavrelo - dnes by sme sl prl
pomenull jeho pllťašestdeslatlny. Bol pr
vým alovenakfm akladaterom, ktorf na 
poll hudobnej drámy zaradil sa do d 
čaan4!ho pr6du tzv. retrovlny so zjavným 
zámerom oprieť sa o známe konltanty 
vo vedomi poslucháčov (lebo l jemu bo
ll vlastné J a prekonať svojimi operami 
Ich predsudky voči súčasnej tvor be v 
te jto žánrovej oblast i. Sám o tom na
ptsal na stránkach tohto časopisu: 
..... vôbec sl nenamýŠlam, že som vy
tvoril veci svetoborné, len som naptsal 
diela zrozumltelnejšle s 11mys_lom: k rudu 
bližšie a s n!m (rudom) vyššie . . ." Svoj 
projekt vytvorenia operného pretlmoče
nla Jégého Adama · Sangalu a Troch gaš
tanových kont Margity Flgull už nemohol 
uskutočniť. Aie Tanec nad plačom a naj
mil Majster Pavol by sa mail z času na 
čas op!ltovne objavovať v repertoá ri na
šich operných domov. Najlepš!ml s_trán
kaml svojich pa rtittlr - a nie je Ich _má
lo - sl to zasll1žia. IGOR VAJDA 

Hovorfme so zaslúi~lým umelcom TIBOROM FREŠOM, hudob_ným skladatelom a diriQentom SND 

Snfmka: K. Vyskočil 

Vo val om ostatnom tvorivom obdobi -
od roku 1970 - dominuje mimoriadne 
1íspel n6, na scéne SND pribiline 70-krét 
reprlzovan6 opera, uri!en6 mliidell Mar
tin a slnko z. roku 1!11i ; uviedlo ju aj 
DJGT v Banskej Bystrici a Cs. televlzla. 
Mohli by ste nám pribllllť valu sklada
tersk6 tvorbu za posledných asi plU ro
kov? 

- Okrem diel rozsahovo l významovo 
skromne jšl!ch je to v prvom rade poe
tický dvojdejstvov9 bale t Narodil sa 
chrobáč ik na libreto B. Slováka podla 
populárnej klasickej detske j knihy J. Ka
ra fiáta Broučcl , ktorý minulého roku pre
miérovo uviedlo Stá tne divadlo v Ostrave. 
Nie je to však len púhy rozprávkový pri
beh ; hlbok9 etický podtext gy mal po
sl1vať diváka - ba aj detského - do 
polohy snivej e légie na pozad! s fil ozo
fiou večného kolobehu pr!rody, lásky k 
nej ... Každú postavlčku som tu charak
terizoval vlas tným hudobným mot!VOTI} a 
uzavreté č fsla som pospá ja l krátkymi me
dzihrami. Pre zaktivizovan ie deja a pre
klenutie časov9ch predelov sorr. zvolil 
formu melodramatických vs uviek - ho
vorené slovo. Po prvýkrát od študent-

PRINIESŤ ČOS I NO 
• 

ZasltíWý umelec TIBOR FRESO ( nar . 20. 11. 1918 u Sp/Sskom St i avni kuJ Stu 
doval na Hudobne; a dramatickej akad~mli u Bratisl ave skladbu u prof. A. Moy 
zesa, dirigovanie u prof. f . Vincourka a klautr u prof. A. KafendoueJ. SvoJ skla
datelský obzor si rozStri/ St tídiom na Accademia di Santa Cecilia u Rtme 
u prof. i/debranda Pizzett iho (skladba) a prof. Bernardina Moli nariho ( dir igo
vanie). Ako dirigent Fre§o pôsobil u brat isl avskom Národnom divadl e, ďaleJ _ako 
M f rodlace; sa opery Státneho divadl a u KoSi ciach, potom v Sl ovensk eJ f llhar · 
mónii, aby nakoniec zakotvil ako dir igent u opere Slovensk~ho ndrodn~ho di 
vadla . Hoci sa v na§om rozhovore chceme zamerat predovSetkým na stíl!asn~ 
pôsobenie i nafnou§iu majstrovu skiada tel sktí l!innosf, t reba spomentíf, t.e Tibor 
FreSo - u l!ase, keď si pripomtna svoJe ptltasesf desiatiny - má na svojom skl a
datelskom konte viac ako sto neopusouaných skladieb a trldsafSesf skl adieb opu
souaných. 

sk?ch· č ias som plsal pre menšie obsa
denie orchestra, tak kvôli vn lmavostl det
sk~ho diváka, ale aj preto, aby balet 
moh li uvádzať aj menšie súbory. 

So zvedavosťou očakávame premiéru 
valej druhej opery - hudobnej drámy v 
dvoch dejstvÄch a ôsmich obrazoch 
Francois Villon, ktorá sa má uskutočniť 
v rámci Prehliadky novej slovenskej 
tvorby vo februári 1985 na sc4!ne SND ... 

- Toto dielo som doplsal 16. 12. 1982, 
Inštrumentáciu som dokončil v marci 
1983. Nadchli ma Vll lonove balady a ok · 
távy, no na jma Velk9 Testament v pre
klade Jána Sm1·eka a Kodicil v prekla 
de Ivana Moj!ka. julius Gyermek z tých
to diel urob!l v?ber a vy lvor!l tak pod· 
klad k opere ako montáž Osmich uzav
•·etých obrazov. Fascinoval ma tajomný 
osud renesančného velikána francúzskej 
literatúry. Z nadhladu som v i'lom uzrel 
osudom s tlhaného .,mudrca", ktorý -
aj ked vždy nepôsobil ako kladn9 h rdi
na - napriek tomu, že "nič" nevlastnil , 
dok-áza l zanecha ť ludstvu prebohatý tes
tament a odkaz a ktuálny dodnes. Myslel 
to vážne? Ct sl "utiahol" z nás? Každý 
ho chá pe po svo jom, siaha po jemu ur
čenom podiele - poklaf dorástol! 

Posledné zn,me spofahllvé fakty, kto
r4! nám história o Villonovi zanechala, 
s6 zo stdnej siene, kde __ sa tridsaťpltroi!
ný magister slobodných umenf po treti
krát potfka so zákonom. VIdy odsAdený 
na smrt, Yldy. oslobodenf, no zostáva vy
hnancom. 

- Ano, ta m sa zač!na rozv!jať mô j 
operný pr!beh. Druhý obraz pa tr! roz
lúčke Villona s bohatým vzdelaným kňa
zom - strýkom Guilla umeom. Renesanč
ný natu rallzmus c !tlť zo scény v krčme 
u Tls te j Margot v treťom obraze. Kon
trast vytvára a j d'alš! obraz - scéna v 
Izbe Katar!n y de Vauselle s drama tic
kou zápletkou nllhodnou vraždou. 
Druhé dejstvo uvádza medzihra, po kto
reJ tlej pokraču je pod par!žskym mos
tom. Snažil som sa čo najadekvátnejšle 
vystihnút básnikovu hlavnú myšllenku 
l zámer - pokla J je to v moci hudby. 
Zvolil som preto formu filozoficky la
deného rozhovoru VIllona ( t. j. jeho 
vlastnej osoby ) s jeho druhým ja , čo by 
malo byť Ideovo-myšlienkovým vyvrcho
len!m opery. Oalš! obraz patr! pôsobivé
mu stretnutiu Vlllonovej matky so strý
kom Gulllaumeom. Záver opery tvori 
Gulllaumeov epilóg. Po doznenf hudby 
oz9va sa teda údernosť s lova. 

To iste preto, le ste postavu Vlllona 
zverili činohercovi - rlelenie na sp6sob 
sc4!nickej melodrámy. 

- Okrem VIllona a všadepr!tomného 
Gulllaumea sa všetky postavy objavujú 
len raz v každom obraze, sl1 epizódne, 
strácajú sa vo v!re času. Ct Ide o pred
sedu súdu, Katar!nu de Va uselle, Philip
pa de Sermols, s tarenu, da kedy krásnu 
zbrojma!strovú, Villonovu ma tku l nemé 
úlohy: Tlstá Margot, Rukavlč_larka, Pr!š
tlpkárka, Caplčlarka, Remenllrka . . . V 
tej to opere som určil priestor aJ pre zbor 
u ba let. Po hudobne j stránke som sa 

snažil priniesť niečo nové oproti doteraj
šej tvorbe - aj v zmysle zložlte jš fch 
s tavebnýc;h princ!pov - t a k ako s l to 
vyžadovala literárna predloha. Nové In
tonácie vychádzajú z náznakov renesanč
nej hudby. Excltovala ma hlbka básniko
vej myšlienky ukrytá za naturalizmom, 
hla da júca,ba vynucujúca sl svo j pen 
dant v hudobnom stvá rnen!. Veď Vlllon 
- to nebol básnik "v rukavičkách ". 

Teraz trochu obrátime list. Mohli by 
ate v kocke charakterizovať valu diri
gentské činnost? 

- Spomeniem Iba tie na jvýznamnej
š ie fakty. Prvé štyri roky účinkovania 
v SND - od svo jich 23 rokov - som si 
c ibril dlrlgentsk(l scénickú prax na ope
retách a baletoch. Premiérovo som uvie
dol aj nlekoJko pôvodných slovenských 
operiet. Hudobne som doteraz naštudoval 
celý rad klasických l moderných bale
tov a ba,letných k reácl!, naprikla d aj pre
miéru_. RytierskeJ balady od §imona Ju
rovského. Ako 27-ročný som po prvý raz 
di rigoval operu - Sm~tanovu Hubičku ; 
odvtedy ml do repertoáru pribudlo vyše 
p!Hdesla t operných titulov, najviac od 
ta lianskych, !Ile aj r1,1ských a soviet
skych, nemeckých a daiŠ!ch a utorov. Sa
mozre jme, zvláštnu kapitolu tvoria jed
na k české a potom slovenské opery -
Krútňava, Juro Jánoš!k, Beg Ba jazid, Svä
topluk, Udatný krá l, mo ja opera Martin 
él slnko. 

Zaal611lý umelec Tibor Frelo mé ul 
za sebou ltyridB(lťpäť rokov umeleckeJ 
i!lnnosti. Jeho isté a povestne lahké ru
ky s6 pre orchester i pre .,blnu" vidy 
zárukou dobreJ práce. Na margo svojej 
dirigentskej price umelec eite dodal: 

- AJ ked pri realizácii opery pomá 
ha jú všetci umelci - režiséri, výtva rnl
cl, speváci, tanečnici , orchestrálni hrá . 
čl ... . predsa len naostatok zostáva di
rigent na t o, a by sám dotvori~ celú hu
dobnodramatickú výstavbu každého pred· 
stavenia. Od dirigenta nakoniec závis!, 
!\kO dielo presvedči a a ko zaúčinkuje 
na divákov a či pr inesie poslucháčom to, 
čo sa od ozajstného umenia predovšet
kým očakáva - tak dôležitú a prepo
trebnú katarziu. 

ALlA KRISTA VARKONDOVA 



SLOVENSKÁ 
FILHARMONIA 

27. a 28. X. 1983. Otvéracl_koncert sez6ny. R. Wagner: 
Majstri speváci norimberskl, predohra; S. Prokofiev: 
Koncert pre klavlr a !lrchester i!. 1 Des dur, op. lb; 
L. van Beethoven: Symf6nla i!. 6 F dur, Pastorélna, op. 68. 
Slovenská fllharm6nla, dirigent: Bystrlk Relucha; s6lls
ta: Rudolf Kerer, klavlr (ZSSR). 

úroveň tohto podujatia neprevyšovala velmi štandard. 
Režuchovl sa vydarti najmä Wagner. Dokázal v ňom 
vystihnúť majestátnosť a napätie dynamlck9ch oblúkov. 
Orchester podal v predohre Imponujúc! v9kon - páčila 
s11 najmä Istota a vypracovanie dychovej skupiny. Isté 
rezervy sa objavili v Interpretácii Pastorálnej symfó
nie. Dirigent zameral svoj tvorlv9 zrete! najmä v 2. časti 
(Andante molto mosso - Scéna pri potoku) na zdôraz
nenie v9razu; pozornosť sústredil na tie nástroje, ktoré 
prednášali hlavn9 tematick9 materiál, ale za cenu zn!
ženej presnosti v súhre sprievodu. Obdobne v 4. časti 
[Allegro - Búrka) dochádzalo najmä v strednom diele 
k menšlm nepresnosttam v súhre. Ak tieto v9sledky 
dáme do súvislosti s predchádzajúcimi Režuchov9ml 
kreáciami klasikov, kde dominovala snaha o vysokú mte
ru dlsclpllny, vyváženosti a vyrovnanosti, dospejeme 
k záveru, že tentokrát sa Beethoven niesol v znamen! 
zv9šeného dôrazu na parameter v9razu. Postrehli sme 
to v zvrúcnenl kantilény l v ústupe od prlllšnej stro
hosti. Akoby sa. Režuchovo pOvodne dosť prlsne nemec
ké ponlmanle klasikov začalo obohacovať o slovansky 
vrúcnejšl, uvolnenejšl tón. Je to tendencia sympatická, 
hoci zatial ešte v prechodnom štÚ.dlu, ale aj dirigent -
uko každ9 umelec - má právo vyvljať sa. 

V súlade s predchádzajúcimi v9konml osvedčil sa Re
žucha aj v tomto programe ako pohotov9 sprevádzač. 
Pri Kererovl, ktor9 disponuje pevn9m rytmlck9m cite
nim a jeho dominujúcou črtou hry je dOraz na celkovú 
llniu, nebola táto úloha partnerstva pre dirigenta neja
ko zvlášť komplikovaná. Sólista zaujal priam mladtst
v9m temperamentom, znamenitou technickou pohotovos
ťou (nie však bez kazov v hmatovej Istote nlektor9ch 
skokov l a sústredenlm svojho tvorivého zámeru na v9-
rHzovú a stavebnú stránku. Podobne, ako na .Kererovom 
bratislavskom recitáli (l. ll. 1983 v Zrkadlovej sieni 
ľrimHciálneho paláca l obdivovali sme v jeho hre Inten
zitu citového zaangažovania, muzlkantsk9 elán, ale s 
ist~ŕtnl rezervami v drobnokresbe (napr. pri opriada nl 
m!lkkej lyrickej myšlienky v Andante assa! pavučlnko
v9ml pasážami mohla byt plastickosť témy - najmä pri 
delen! medzi dve ruky - vyššia a spevnejšia 1. Ak sl 
vsak uvedomlme, že tento koncert je v9tvorom mladého 
,;kladatela a vyžaduje od interpreta velkú dávku spon
tánnej dravosti, virtuóznej brilancle, muslme s ohladom 
na vek sólistu [ Kerer oslávil tohto roku šesťdesiatiny l 
vyslov!( sa s uznanlm o jeho tv.orlvom umeni, Iskre a 
pohotovom technickom zázeml. 

3. a 4. novembra 1983. L. van Beethoven: Koncert pre 
husle a orchester D dur, op. 61; P. l. Cajkovskij: Man
fred - Symf6nia h mol, op. 58. Slovenské fllharm6nia; 
dirigent Ken-lchlro Ko!!ayashi (Japonsko); s6llsta Gri
gorij Zislln, husle (ZSSR). 

Významný reprezentant sovietskej huslovej školy G. 
2.islin zaujal schopnosťou lntenzlvneho emocionálneho 
ponoru do hudobného sveta velkého viedenského maj 
stra. Ako sme sa presvedčili z prldavku ( Paganiniho 
Capriccio l i z jeho umeleckého životopisu ( v!ťaz Paga
ninlho súťaže v Janove v r. 1967) dis ponuje tento hus
lista fenomenálnym technickým zázemlm. Táto báza ne
stávu sa mu však cie lom k virtuóznej exhlb!cll, ale pev
n9m oporným východiskom k vyzdvihnutiu latentného 
hudobného obsahu. :Zislinov Beethoven nebol tónovo zby- . 
t očne expanz!vny; s kOr naopak: bol introvertný, vrúcne 
lyrický, ušlachtllý, so zdôruznenlm medltatlvneho pod
textu. Súhra a zvuková vyváženosť sólového nástroja 
s orchestrom boli (aj zásluhou dirigenta l pr! kladné. 
2:islln imponoval vzácnou lntonačnou čistotou, pohotovos
ťou, vo finále aj živ9m spádom, ale to dominantné, č!m 
plne zv!ťazil u obecenstva, bola skvelá syntéza skutočne 
ma jstrovs kých parametrov husrovej Interpretácie, bohat
stvo diferencovan9ch farieb, v9razových nuansov a pre
dovšetkým vysoká miera pokory a podriadenia vlastnej 
umeleckej Individuality skladatelovým požiadavkám. Sú 
to črty, ktoré tvoria conditlo sine qua non pre štýlovú 
interpretáciu a k take j Žis linov Beethoven nesporne aj 
patril. 

Vyvrcholenim tohto nezabudnutelného podujatia bola 
Kobayashlho objavná Interpretácia vyše 60-minútovej 
Cajkovs kého programovej symfónie Manfred, ktorú od
dirigoval s uverénne spamäti. Japonský hosť dokázal to
tiž výraznou s ilou svojej tvorivej osobnosti stimulovať 
orchester k maximálne skoncentrovanému, prec!znemu 
11 nadšene kreatlvnemu vypätiu. Došlo k vzácnemu, Ideá l
nemu s úladu medzi detailným vypracovan!m jemn9ch 
nuansov, prlkladne klenutými formovaniami fráz a na
plnenlm širokého priestoru symfonických plOch vždy 
vrcholne zaangažovanou, sugestlvnou hudbou. Kobayashi 
jP. jedn9m z te j hŕstky dirigentov, ktor! sa na pódiu 
dokážu plne rozdávať. Aj ked - podobne ako každý 
dirigent - vychádza z mravčej, cizelérskej práce, túto 
však na pódiu umocňuje priam geniálnou tvorivou Is
krou vlastného prež!vania. Poslucháč plne prec!ti a oce
ní úprimnos ť jeho vyjadrenia, vzácnu schopnosť vždy 
novo a novo tvoriť. Tento pr!stup utajuje v sebe Istý 
moment neopa kovaternosti a jedinečnosti každej dal 
šej interpretlícle. Nie je to však Improvizácia, tá zá 
kladná logika výstavby, dosiahnutá už na skúškach, zo~
t6va neporušcná: len je j oživenie je v:Zdy trochu odlišné 
a práve preto tak presvedčivé. Touto vlastnosťou opl9-
·va jú t! najväč š! dirigenti a podla nášho názoru môžeme 
Kobayas hlho do kategórie takýchto s'lln9ch tvoriv9ch in
uivldual!t právom zaradiť. 

VLADIMIR Cl.žiK 

PROFILY MLADÝCH 
v kontexte Cónovej tvorby sú l 
úvahy pre klarinet, husle, violu 
a violoni!elo - pr!sne atonálne 
riešené dielo, v ktorom najv9raz
nejšle cltlť autorovo úmyselné pre
pojenie a vzájomné ovplyvi\ovante 
horizontálnej a vertikálnej zložky. 
I ked primárnym zostáva polyfo
nlcké vedenie hlasov, cltiť, že Je 
priamo závislé na výslednom sú
zvuku - 'ba priam n!m tvarované. 

Skladateľ 

PETER CÓN 
Peter C6n (nar. 3. jtla 1949 v 

Koiiciach), itudoval na Konzerva
t6riu v ~ratlslave hru na hoboji 
u prof. Jána Bartovič& a kompozl
cia u Juraja Posplilla (1964-69). 
Po absolut6riu pokrai!oval v itt
diu kompozlcie na Vysokej ikole 
mtzickfch umeni v Bratislave v 
triede nár. um. Dezidera Kardoia 
a absolvoval ju Symfonickou pre
dohrou. V rokoch 1973-75 praco
val ako dramaturg hudobnej re
dakcie Ceskoslovenskej televlzl!J v 
Bratislave, v rokoch 1~7-78 ·ako 
korepetltor v Slovenskom ludovom 
umeleckom kolektlve. Od r. 1979 
je slobodnfm umelcom. Z diel: 
Trlo pre flautu, klarin_et a fagot 
(1971), Dlal6gy pre dve flauty 
(1979). Ovahy pre klarl~et, husle 
violu a violončelo _(1980), Musica 
folklorica pre kla!'inf!t, husle, vio
lu a violoni!elo [1980), Musica fl
sarmonica pre. akorde6n (1982), 
Musica pro tabulam pre klarinet, 
husle, violu, violončelo a klavfr 
(1982), Trombonetta pre pozaunu 
a klavfr (1983), Clarinettina pre 
klarinet a klavlr it9B:i), !ili!il po
čet zborovfch diel, orchestrálne 
diela z oblasti vyllieho populáru 
pre tanei!nf orchester, elektro
akustické kompozlcle a l. 

Predstaviť v umeleckom profile 
Petra Cóna nie je také jednodu
ché, ako by sa snáď zdalo. Najväč
š! problém vyvstáva pri otázke, 
odklai začat. Peter Cón totiž pat
r! k hudobnlkom s mimoriadne ši
rokým _rozptylom pôsobenia a ťaž
ko určiť, ktorú oblasť činnosti po
važovať za dominantnú. I keď sme 
sa rozhodli predstaviť ho ako skla
datela, v rozsiahlom zozname náj
deme skiadby rôznych druhov a 
žánrov - komorné, zborové, elek
troakustické l skladby z oblasti 
vyššieho populáru pre tanečn9 or
chester, dychóv9 orchester čl Iu
dové súbory. Každá zo spomenu
t9ch oblasti má svoje osobité čr
ty a P9.žladavky, ktoré skladater 
musi rešpektovať; relat!vne najslo
bodnejšl_ a najuvolnenejšl· je - po
dla môjho názoru - v tvorbe ko
mornej, preto ju považujem za naj 
dôležitejšiu pri skúmani sklada
teiovho kompozlčného prejavu, 
charak!erlstických znakov čl osob
no~tnéhq_ vkladu do vytvoreného 
hudobného diela. Podot9kam však, 
že dalej uvedené charakteristiky 
sa t9kajú l väčšiny skladieb z os
tatn9ch hudobn9ch druhov. 

NajdO!ežttejšlml zložkami hudob
nej reČI Petra Cóna sú melodika 
a rytmus. Pri rozvfjanl hudobného 
procesu pracuje s vorne vedenou 
melodickou l!niou, prevažne v po
lyfonlckom pradlve vlacer9ch 
hlasov. I v dielach homofónne 
traktovaných sprievodný part Cón 
chápe vo funkcii druhého hlasu; 
Ide tu t eda o náznaky qvojpásmo
vosti. Melodická l!nla jednotliv9ch 
hlasov, ktoré nikdy neponecháva 
na náhodu, je však vždy priamo 

závislá na výslednom vertikálnom 
súzvuku. Co sa týka rytmickej 
štruktúry, Cón použlva rytmus ako 
dôležitý stavebn9 prvok. Pracuje 
prevažne s pravldeln9m metrom a 
motorlck9m rytmom, v rýchlych 
častiach ovplyvnen9m džezovými 
prvkami. DOležlt9m stavebn9m prv
kom pri rozv! jan! hudobného pro
cesu je živá. v9razná pulzácla vy
tváraná využlvan!m _ ostlnátnych fi
gúr, či rytmlzovaného opakovania 
samostatn9ch tónov (súzvukov l. 
Peter Cón sl postupne vytvoril i 
svojský prlstup k harmonickým 
vzťahom v hudobnom procese: za
chováva viac alebo menej tonál
ne vzťahy a i v skladbách využ!
vaji1clch volnú atonalitu c!tiť sme
rovanie k určitému centru. Vše
obecne formulované -- vychádza 
z tradlcle, pričom sa snaž! využi· 
vať l prvky nové. 

Pri počúvan! a sledovan! parti 
túr Cónov9ch komorných skladieb 
nachádzame už v Triu pre flau
tu, klarint;tt a fagot z obdobia štú
dia základný formov9 prvok, kto
rý môž~ll}e sledovať l v jeho ne
skofšlch dielach: varn~ rozv!janle 
melodickej !!nie na základe podob
nosti v intervalovej štruktúre [jed
notiaci moment), pravidelný, v 
rýchlych okrajových častiach vý
razný rytmus a vyuJivan~e opako
vania. Dlal6gy pre dve flauty ma
jú len dve časti: prvá tvorí medi
tat!vny uzavretý celok, druhá, 
rýchla, má funk ciu kódy, i ked 
u poslucháča nevyvoláva pocit zá
veru. Je to pokus o otvorenú for
mu, žtar, poslucháčsky neuspoko
jivý. Oalšle dv~ diela mn po pre· 
mtérovom uveden! zaviedli k myl
nému názoru, že Peter Cón smeru
je k tomuto typu dvojčasťovosti. 
Musica per trom bone [neskôr 
Trombonetta l a Clarinettina totiž 
odzneli ako stavebne tak isto rie
šené kompoz!cie [nakoniec i Mu
sica flsarmonical. Autor ma však 
vyviedol z omylu: spomenuté dve 
diela sú totiž komponované v kla
sickej trojčasťovej forme, na pre
miére sme však počuli v oboch prl 
padoch iba dve časti (tretiu a dru
hú). Hoci Ich nemožno považovať 
za vrchol v doterajšej tvorbe skla -

. datera, zaujmú s nahou po pevnej 
stavbe a po objavovan! nových vý
razových možnos t! zvolených ná 
strojov. 

Svojim spôsobom experimentom 

~ dosJ.ai najzrelš!m a najzaujl
vejšlm dielam Petra Cóna patria 
Musica_ folklorica pre klarinet, hus
Ie, violu a violoni!elo a Musica 
flsl!,rmonica pre akorde6n. Prvé z 
nich zaujme velmi originálnym za
sadenlm folklórneho nápevu do a
tonálneho prostredia. Využ!va kon
trapunktlcké postupy, polyfonlcky 
vedené )!Jasy sa stretávajú v dlso
nantn9ch súzvukoch, ktoré však 
zmierňuje vyústenlm do konsonan
cii, resp. často do unisona. Ne
násilne apilkuje tanečn9 prvok, 
miestami evokujúci Iudové kapely. 
V druhej skladbe - vyváženým 
kontrastom spojeného pomalého 
úvodu a rozvinutej, džezovým ryt
mo!n ovplyvnenej druhej časti -
možno vysledovať vyššie spomenu
tý pril)Cip dvojp_!ismovostl ( melo
dická l!nla v diskante a harmonic
ký, prevažne ostin_átny, rytmicky 
pregnantný sprievod, ktorý je čas
to vo funkcii samostatného hla
su). Svojou sviežosťou a zauj!ma
vým využlt!m špeclflck9ch fareb
ný~h možnosti akordeónu dielo za
slúžene vzbudilo kladn9 ohlas kri
tiky na T9ždnl nq_vej slovenskej 
hudobnej tvorby 1983. 

Z ostatných diel spomeniem 
aspoií skladby z oblasti vyššieho 
populáru pre orchester (Musica 
festiva, Koncertná hudba, Detská 
hry, Otok), kde ho ovplyvnil naj
mä Gers_hwln, ale l in! predstavi
telia nedávno uplynulého obdobia, 
stojaci na rozhranl ,.vážnej" a "zá
bavnej" hudby. Nezanedbatelná je 
l Cónova tvorba zborová, v kto
re j dosiahol viacero výrazných ú
spechov a oceneni [detský zbor 
Zabaramb~rumbarimburujte sl 1 
nami - odmena na súťaži Cs. roz
hlasu v r. 1982: , mužské zbory Le
je - odmena na sliťaži mužských 
zborov, vyp!saná Zborom severo
českých učitelov; Ej na vrch aa 
Porane - 3. mlestq v tej Istej sú
ťaži v roku 1982; detský zbor Ko
nik - 3. miesto na súťaži Pionier
ska pleseií 198ll. Ceny si odnie
sol ! za komorné diela: Musica 
folklorica z!skala 3. cenu na skla
datelskej sú ťaži pre amatérske sú
bory Osvetového ústavu v roku 
1980, Suitu in A pre 4 zobcové 
flauty _odmenili 2. cenou na tej 
Istej súťaži v roku 1982 (prvú ce
nu neudelili l- Jedno z posledných 
diel, ktoré bude uvedené v rámci 
TNSHT 1984, Musica pro tabolaa 
pre ' klarinet, husle, violo, violon
čelo a klavlr z!skalo 2. cenu na 
súťaži mlad9ch skladatelov Gene
roce '82 v Ostrave [l. cenu neude
lili l. 

Na záver treba ešte spomenúť 
publicistickú a najmä interpretač
nú činnosť Petra Cóna. Popri ilčtn 
kovanl v súbore Musica dulclsona 
(hrá na zobcové fla uty), ktorý sa 
orientuje na r enesačnú tvorbu, ve
die i detský zbor Lastovička pri 
Obvodnom dome pionierov a mlá
deže Bratislava IV. 

EVA CUNDERLIKOVA 

z komornej tvorby L. HOLOUBKA 
Dňa 29. októbra t. r. sme sl v Mozartovej sieni na Ji

ráskovej ulici v Bratislave vypočuli koncert z komornej 
tvorby zaslúžilého umelca Ladislava Holoubka, us poria
daný pri prlležltosti 70. narodenln autora. Mali sme tak 
zriedkavú prlležitosf poznať komorn9 žáner Holoubkovej 
tvorby v jeho bohatej a diferencovanej podobe. Koncert 
bol prierezom doterajšej Holoubkovej komornej tvorby 
a priniesol skladby z niekolkých časovo navzá jom vzdla
len9ch tvorlv9ch obdob!. Na koncerte odzneli skla.dafe· 
rove prvé komprné skladby z 30. rokov: PreHídium a 
pasaacaglla pre klavlr, op. 3 (v podan! Z. Hudecov ej) , 
Sonéta e mol pre husle a klavlr, op. 9 (v podani J. Paz
doru a I.:. Marclngera) .a Dychové kvinteto, op. 17 (hralo 
Bratislavské dychové kvinteto) . Oa lej sme sl vypočuli 
skladby z neskoršlch tvorivých obdobi - cykly piesn! 
Dcérenka moja, op. 34 [v podani E. Hanzelovej a I.:. Mar
clngera) a Spevy jesene, op. 51 (v podan! P. Mikuláila 
a I.:. Marcingera l, Ärlu pre lesnt roh a klavlr, op. 60 
(J. Ill4!1 a L. Holoubek) a Tri tance pre dvoje husH, 
op. 65 [v podani A. a Q. Hlllbllngovcovl. 

Holoubkovu hudobnú reč charakterizuje už v raných 
skladbách zmysel pre farebnú stránku hudobnej štruktú
ry. V Prelúdiu sa tento zmysel prejavoval ako farebná 
klav!rna zvukovosť, ktorá vo svojej bezprostrednosti pri 
pom!na Rachmaninova. V Passacaglll autorovi nešlo o 
prlsnu kontrapunktlckú prácu s daným modelom ; model 
bol východiskom pre _vytvorenie melodického oblúka. 
Autor vyhmatal skryté možnosti témy tonalizovanlm, 
zmenšenlm harmonickej mnohoznačnosti a konfrontá
ciou oblúka s farebn9mi zvukov9m1 plochami, čo vy
vrcholuje vo frapantnej stredneJ časti, kde pôvodné 
určenie passacaglie ako kontrapunktickej formy ustu
puje celkom do pozadia. 

V Sonáte pre hJ.lsle a klavlr, ktorá bola absolventskou 
prácou na Hudobnej a dramatickej aka démii , sa zmysel 
pre farebnú s tránku prejavuje v riešen! vzá jomného 
vzťahu oboch nástrojov: klavir má do značnej miery 
funkciu farebného pozadia a podkladu k dominujúcim 

husliam ako nositelovi t ematizmu. Charakteristický do
jem, ktorý vzniká pri počúvan! t ejto sonáty, pochádza 
z celotónových postupov posúva nia akordick9ch kom
plexov a témy sekvencii po t ejto škále. SpOsob nará
bania s hudobným materiálom pripomlna V. Nováka. 

Komorná štruktúra Dychového kvinteta dokumentuje 
Holoubkov zmysel pre farebnos ť v jeho ran9ch sklad
bách snáď najvýraznejšie. Pre javuje sa to vo vyváženosti 
jednotlivých hlasov. V prvej časti - Prelúdiu - z tema
tického .fragment u, ktorý si navzá jom preberajú kla
rinet, hoboj a flauta, vyrastá v kánonických nástupoch 
téma. Farebné kombinácie jednotJj"ýých nás trojových sku
pin ukazujú lineárnu tému zakaždým a koby v novom 
svetle. Oproti fa rebne diferencovanej štruktúre v pletive 
samostatných hlasov vystupuje ako kontrast zvukovo 
a farebne rovnorodá homofónia. Podobne aj v Scherze 
n Fúge Íllá farebn9 element zák ladnú formotvornú funk
ciu. Pre kvinteto je typická ešte jedna črta, ktorú na
chádzame a j v ďal šieh komorných skladbách ; je to istá 
úsporno::.r výrazov9ch pros triedkov. Z te matického frag 
mentu by sa dal rozvinúť velkorysý tematický oblúk, 
a le to nie je Holoubkov9m zámerom. Stručnos ť je ten 
pojem, ktorým by sme mohli charaktel'izova ť prekvapi 
vo krátke kvinteto, ale aj skladaterove ptesi\ové cykly. 
Schopnosť farebno-zvukovej drobnokresby sa u L. Ho

loubka plne prejavuje pri práci s dramatickým bás
nickým tex tom. Zdá sa, že komorný rámec tu pred
s tavuje pôdu, na ktorej vzniká hudobne najpôsobivejš! 
tvorivý prejav. Spevy jesene s ú toho - Iste tu mal 
mimoriadny podiel na vyzneni a j suges!vny vokálny pre
jav P. Mikuláša - na jnázornejšim p1·ikladom. 

.Komorný koncert z diela zas!. um. L. Holoubka nám 
ukáza l tú stránku jeho skladatelského p~ofilu , ktorá 
je dopos tar - aj pre menšiu početnosť - akoby pre
kr9vaná opernou a symfonickou tvorbou. Svojimi hudob
nými kvalitami si však zaslúži, aby sa dostala hlbšie 
do nášho hudobného povedomia. 

VLADIMIR FULKA 



RAMORBCBNZIE DJZ v Prelove uviedlo ako celoiUtnu premi6ru 

BRATISLAVSKl SOLISTI s umeleckfm ved6cim J. M. 
HÄNDLEROM 

A. VIVALDI: KONCERT D DUR PRE 2 HUSLl, SLACIKOVi 
ORCHESTER A CEMBALO F. l. C. 41 (A. a Q. HOL
BLINGOVCI) 

VÍŤAZNÝ ČESKÝ MUZIK . 
A. VIVALDI: KONCERT G MOL PRE HUSLE, SLACIKOVt 

ORCHESTER A CEMBALĎ, OP. 12 C. l ( ). M. HÄND
LER) 

J. HAYDN: KONCERT C DUR PRE VIOLONCELO A OR
CHESTER (J. PODHORANSKf) 

OPUS Stereo 91111481 

komponovaným formám a recita
tlvnemu typu spevu. Je to hudba 
étericky vzdušná, inšpirovaná emo· 
tlvnou stránkou textu. 

Hudobné naštudovanie )ana Bed
ficha je prec!zne, vyhovuje tex
tovej náročnosti nevtleravým sprie
vodom .1 jednoduchým aranžmán 
pôvodného znenia. 

Produkcia vydavate lstva OPUS sa cieiavedome zame
riava nielen na nahrávky koncertne zriedkavo uvádza
ných komorných skladieb, !!to ré si pre _ svoju hodno
tu zasluhujú pozornosť citlivého poslucháča, ale sllstav
ne sleduje aj prácu komorných súborov na Slovensku. 
Dôkazom toho je prvá profllová platňa ' súboru Brati
slavsk! sólisti s pôsobivým a Íákavým programom a na
vyše s výbornou Interpretáciou. Hoci názov sú.boru 
"sólisti" evokuje skôr obavy pred Ich komorným mu
zlcfrovan!m, akúkolvek podobnú myšlienku prekonáva 
výsostne š týlové a pôsobivé podanie skla~leb. Pod vede
nim jacka Martina Hänl_:llera pracuje sú.bor najmä na 
výrazovom prehlben! technicky _dobre zvládnutých par
tov. VIac sa Im dar! v pomalýéfi častiach Vivaldiho 
koncertov ne! v okrajových - allegrových. ~ento z Kon
certu pre dvoje husi! uchváti vyrovnanosťou, kludom, 
nádhernou nehou, s akou sa nest retneme ani u starš!ch 
súborov. Orchester l sólisti Anna l Quido Hôlbllngovcl 
dodávajú skladbe rozlet, predstavu dobovej atmosféry 
a radost z muzlc!rovanla. J. M. Händler ako sólista 
aj ako umelecký vedúci súboru dodáva svojmu výkonu 
pečať vlastnej osobnosti. V jeho hre je vera citu, dy
namiky a agogiky, l ked v . ú.nosnej miere a zachová· 
vajúc štýl baroka, ale s nad]lladom súčasného človeka. 
Podobne a j sólista Haydnovho viQ.Iončelového koncertu 
C dur Jozef Podhorans~ý využivajúc svoju mimoriadnu 
nástrojovú techniku podáva sólový part - najmä v Ada· 
giu - viac romanticky, pričom zdôra?'ňuje nádhernú. 
kantil énu vrúcnosfqu a poetl\=kým pochopen!m sklada· 
telovho zápisu. V sprievodných ú.sekoch (najmä v l. čas
ti) by sa žiadalo viac' nadlahčenosti, kým v závereč
nej časti (Allegro molto 1 ~.a op~ k, zmiernenie závratné
ho tempa; tým by celá skladba ešte viac z!skala na 
komomostl a prekrásnom vyznen!. Dôle!ltým artiklom 
platne je netradičný design obalu s modernou výtvarnou 
invenciou, jednoduchou farebnosťou a súladom hudobnej 
a výtvarnej zložky ( spoločne s fotografkou Zuzanou 
Mináčova u ho pripravila Danica Orvanová 1. 

Sdna z muzikálu Rozprávka môjho llvota, uprostred R. Sudlk ako 
Andersen. Snimka: A. Zižka 

Režisérovi Bedfichovl Kramosi
lovi a . h . bola Andersenova pos
tava ústredným a oporným bodom 
monolitnej inscenácie. Túto úlo
hu, núkajúcu dvoj- až trojité ob
sadenie, zveril jedinému predstavi
telovl - na prvej premiére ju 
úspešne stvárnil mladý R6bert Su
dlk. Všetky metamorfózy, ktorými 
Andersen vo svojom fyzickom 1 du
chovnC?m živote prechádza, boli 
naznačené nielen vonkajškovo 
(kostýmami), ale hlavne zvnútor
neným prejavom_ v hereckých ges
tách a mimike. R. Sud!k alias An
dersen velmi sympaticky zvládol 
premeny svojej (llohy: prechádzal 
až do polohy nezúčastneného na
rátora, aby vzápUt! sa stal in me
dia!) res ústrednou postavou deja. 
Režlsérova koncepcia Anderseno
vých monologlckých transformáci[ 
n ebola vôbec lahká, no touto kon
cepciou sklbil vlacvrstevnost for
málneho l obsahového výkladu die
la. Názo_v muziká lu - Rozprávka 
môjho . života - je v prešovskej 
inscenácii evidentný aj doslovne: 
akoby všetky peripetie vlastného 
života defllovalt pred duševným 
zrakom nes tárnú.ceho a aj dnes 
živého (v lns~enácli skutočného ] 
velkého rozprávkára - Anderse
na. 

HUDBA PRE FLAUTU A GITARU 

Ivo T. Havlii - Zden~!l~ Marat: Rozpr6vka môjho llvota. Muzik61. Pre
klad: Olga Baginová. R61ia: zasl. um. Bedflch Kramosll a. h. Scéna: 
zasl. um. Oto Sujan a . h. Choreografia: Boris Slovák a . h . Dirigent: 
)an Bedfich. Hudobná spolupr6ca Viliam Sechnf. Asistent rélie: 
Slavomlr Benko. Oi!inkuj6 sólisti, zbor, orchester a balet DJZ v Pre
love. 
PremJ6ra: 23. septembra 1983 v DJZ v Preiove. 

tora divadelných hier, poézie, ro
mánov a cestoplsnýcl! čtt - Mit 
Llvs eventyr z r. 1855: Rozpráv
ka môjho livota. 

Ústredným motlvom libreta I. T. 

P. Locatelli : Son"6ta G dur, M. Giuliani: Velké soná!a, 
M. Castelnuovo-Tedesco: Sontlna op. 205, H. Vllla-Lobos: 
Dl11tribut1on de Fleurs, M. ·Ravel: Ph)ce en forme čie ha
bauera, J. lbert: Entr'acte 

~ohotovost, s akou spevohra DI
vadla Jonáša Záborského zaradila 
a uviedla v celQštátnej premiére 
nový čes_ký muzikál autorov Zdeň· 
ka Marata (hudba] a Iva T. HavUi 
(text), sl ll.!! ku cti prešovskej dra
maturgie. Tento muzikál - ako je 
všeobecne známe - ocenili naj
vyššiin uznanim na súťaži o pO
vodný muzikál v anglickom alebo 
dánskom jazyku, ktord vyp!salo 
dánske Ministerstvo kultúry spo
lu so spoločnosťou H. Ch. Ander· 
sen Splllene I Odense v r. 1979. 
Svetová premiéra diela sa potom 
uskutočnila v rodnom meste An· 
dersena - · v Odense v septembri 
1982. Ceský muzi~ál si svoju po· 
z!clu vydoby! v konkurencii viac 
ne! sto prihlásených pr!spevkov. 
Nesie rovnomenný názov ako spo
mienková kniha svetoznámeho 
dánskeho rozprávkára, aie aj au-

HavlO je teplo ludskej lásky, vzťah 
človeka k človeku, konkretizova
ný postavou Hansa Christiana, kto
rému literatúra a umenie boli vien
kom, osudom, no predovšetkým 
prostrledko!Jl k prebudeniu úprim· 
ných a čistých citov v ludskom 
srdci. Hudb!l Z. ~arata sa podria
ďuje tejto idei libreta. ]e úspor
ná, clt!lvo napojená na poetickú 
a tmosfér u textu. Dynamika, ryt
mus, hur.mónia, to všetko vyjadru
je a sleduje autorov zámer - u· 
mocnlf dlvákovu citovú rezonan
ciu čistého pr! behu o jednej z mož
nost! ludského šťastia. Hudobné 
entrée je vždy_ odôvodnen~. Vokál
ne člsla muzikálu inklinujú k pre-

Odvaha zverľf hlavnú úlohu An
dersena mladému R. Šud!kovi sa 
ukázala ako opodstatnená. S mo
nologickým typom svojej postavy 
si poradil uvážene. Charakteristic
ký boi pre neho aj odhad vlast
ných s H. Pravda, svoj vokálny pre
jav bude muslef v r ámci budúcich 
ideá.lnych kreácl! vo formách hu
dobnozábavného divadla podriadiť 
profesionálny!? kritériám. 

MILOS )URKOVIC, FLAUTA 
JOZEF ZSAPKA, GITARA 
OPUS Stereo 91i11294 

Neobvyklé spojenie nástrojov farebne mimoriadne har
monlzujúclch ako sú gitara a flauta navyše v lnterpretá· 
cii naSich najvýznamnejš!ch sólistov vyvolávajú u poslu
cháčov Iste velký záujem. Výber skladieb sa orientoval 
[okrem Locatelllho 1 na prelom storočia a na 20. sto
ročie. Každý mllovn!k hudby s l tieto diela rád vypočuje, 
predovSetkým pre široké spektrum výrazovej škály, čl 
sugest ívnu melodiku, ale aj pre vyu!itle technických 
mo!nosti flauty (majstrovský výkon podal M . . Jurkovič) 
a pr!značný charakter gitary, prlpom!najúci španteisky 
kolorit z pohladu rôznych dôb l kompozičných postu· 
pov - no vždy pr! jemne a Inšpirujúco. Uprednostnili 
by sme sonátu Pietra Locatelllho, k-de sa obom hráčom 
podarilo s poko•·ou, a predsa prirodzene vystihnú.( do· 
bovú patinu barokovej kompoz!cie, kým u Vlllu·Lobosa 
zaujali nielen Intonáciami brazllskeho hudobného folk · 
lóru, ale aj rytmicko·tanečným podfarbenim a tým akým· 

sl dotvoren!m "dvojhlasu''. Piéce en forme de habanera 
M. Ravela (v aranžmán ]. Zsapku), di e lo 20- ročného 
skladate la pôvodne nap!sané pre klav!r, nes kôr začle
nené do orchestrálnej Spanielskej rapsOdle, znie la 
hodne uchu každého posluchÁča. O reži jnú a zvukovú 
kvalitu platne sa postarali Martin Burlas, Peter Smolin
ský, autorom hodnotného textu je Ján Szelepcsényi. 

BRATISLAVSKÉ DŽEZOVÉ DNI1983 
( Dokon6cnte z l. str. l 

vať čo najširŠie džezové žriedla. A ako 
takú ju obecenstvo vrelo prijalo. 

Gitarová konkléva z Maďarska (Ferenc 
Schnétberger, Attila Lbzl6 a Gábor Ga
do) sa preds tavila v programe, nie vždy 
adekvátne pokrytom hudobnou Invenciou 
jednotlivých čl enov. Napriek tomu za
zneli v zaujimavom Inštrumentálnom 
združen! troch gitár viaceré pr!tažllvé 
momenty. Ich vystúpenie nadviazalo na 
úspešné Účinkovanie popredných madar
ských hudobnikov v minulých rokoch. 

K najpr!jemnejšim prekvapeniam fes
tivalu patrila švédska kuplna Opposite 
Corner so skvelou speváčkou Anlke Skog
lundovou, ktorá sa s udivujúcou istotou 
pohybovala v lyrlckých aj expresivnych 
hlasových polohách. Ze aj v modernom 
džeze sa prejavujú Idey, krltizujú.ce nega
t!vne javy v živote sú.časného človeka, 
potvrdila záverečná s kladba skupiny Op
poslte Corner s názvom "How Can You 
Live Like That~ ( A·ko tak môžeš ž it? l. 
Záverečný koncert BDD '83 otvorilo 

teleso džezovým fanúšikom nie nezná
me. Pralskf big band Milana Svobodu 
sa už od čias svojho vzniku teš! velkej 
popularite. Tentoraz prišiel omladený a 
v komornejšej zostave, ale svojim elá
nom a hudobnou nápaditosťou opäť pre
svedčil o. výrazných umeleckých záme
roch. Moderným hudobným poňatlm vy
tvoril protipól k vystúpeniu Big bandu 
D. Doriza. 

z krajiny, kde pôsob! celý rad prvo
triednych skupin l sólistov - zo Soviet
skeho zväzu - sme tohto roku prlvltall 
skupinu A-llegro. Moderným džezovým pr!· 
stupom sa zaradila k hlavnému festivalo
vému smeru, prezentujllce.mu sú.časné 
džezové snahy - v tomto pr!pade špe
cificky späté s ruskou ludovou hudob-

nosfou. Tento štvorčlenný súbor klaviris
tu Nikolaja Levlnovsk6ho, ktorý nemož
no prehliadnuť pri zoznamovan! sa so sú
časnou sovietskou džezovou scénou, 
úspešne nadviazal na minuloročné vy
stú.penle vynikajúceho klaviristu Leonida 
Cižika. A ked sl uvedomlme, že v minu
losti sme mali možnost vidief v Brati
slave aj skupinu Arzenál , musime vyslo
vlf organlzátoro!fl vďaku za sústavne po
skytovanú. pr!ležltosf stretávať sa s naj
významnejš!ml predstavltelmi sovietske
ho džezu. 

Skupina B. P. Conventlon patr! k juho· 
slovanským džezovým dominantám. Ve
dúci sú.boru, vlbrafonlsta Holko Peiro
vii!, je známy zo spolupráce s mnohý
ml poprednými umelcami v zahranič!. 
Vystúpen!m Conventlon sa prlbl!žlll 9. 
bratislavské džezové dni k svojmu vrcho
lu. 

All_lerlčan Larry Coryell, svetoznáma gi
tarová osobnost, sa predstavil so sku
pinou Beavera Harrisa. Gejz!r strhujú
cich hudobných nápadov sa začal v úvod
nej ú.prave Stravinského Vtáka Ohnivá
ka a v rozma~ltých podobách sa uplat
nil po pr!chode členov sú. boru ( Beaver 
Harris - biele nástroje, Andrew wlilte 
- saxofón, )unie Heath - kontrabas, 
Francis !faynes percussle a steel 
drums). Z neho najviac zaujal výborný 
saxofonista Andrew White, ktorý ukázal, 
že v hudbe štýlu fusion, využivajú.cej roz
manité žánrové podnety, sa dokáže rov
nako dobre a pohotovo orientovať v jed
notlivých hudobných oblastiach (napr. 
nadväznost na Johna Coltranea, čl pouka
zy na predchádzajú.cu spoluprácu s kla
viristom Cecilom Taylorom]. Coryell sa 
preukázal úžasnou prstovou a hmato
vou technikou, založenou na perfekt
nom ovládani svojho nástroja, pričom k 
tlmočeniu jednotlivých hudobných nápa-

LÍDIA URAANClKOVA 

dov sa nevyhýbal ani krkolomným a 
priam "neg!tarovým" prstokladom. Nie 
však za účelom určitého exhibicionizmu, 
ale v snahe o skonkrétnenie aj tých naj
smelšich okamžitých hudobných pred · 
stáv. Oproti vyspelej inštrumentálnej a 
kompozičnej technike, ktorou sa L. Co
ryell so s kupinou B. Harrisa predstavil, 
do určitej miery kontrastovala nie na j
vkus nejšia zmes známych melódii v in
štrumentálnej úprave pre s teel drums 
v podan! F. Haynesa. Možno si ju vysvet
liť len zámerom podať túto h ltavú baté
riu pre Európanov netradičným spôso
bom na exotických hudobných nástro
joch. Koncert Larryho Coryella sa pre
tiahol do neskorých nočných hodin a 
nadšené obecenstvo si zaslúžene vybo
jovalo skutočné bonbó!,liky v podobe só
lových gitarových pridavkov. Brilantná 
úprava Ravelovho Bolera a - vzhla
dom na predchádzajúcu Coryellovu spo
luprácu s Chlckom Coreom, ako aj na 
očakávané Coreovo bratislavské vystúpe
nie - aktuál_na úprava Coreovej sklad
by s názvom Spain v plnej miere potvr
dili, že slov!)nská metropola sa stala 
svedkom vystú.penla jedného z najlepš ieh 
svetových gitaristov. · 

Peter Lipa - v úlohe konferenciéra -
sa rozlú.čil s návštevn!kmi záverečného 
koncertu BDD '83 so slovami: "Ani sa 
s vami neiúč-lm, uvldime sa o dva dni 
na Coreovll" Prehiladke najvýznamnej
šich predstavitelov svetového džezu pros
te ešte nem~! byt koniec. Džezových fa
núšikov očakávalo vys tú.penle Chlcka Co
reu a Garyho Burtona z USA, osobnost!, 
ktorých sláva . prekonáva všetky doteraj 
šie bratislavské džezové návštevy. Pre
plnená Sportová hala na Pasienkoch v 
Bratislave sa sta la 2. novembra 1983 de
jiskom hlstq_rlckého koncertu. Vibrafo
ntsta Gary Burton nebol v Css~ po pr
vý raz, zú.častnll sa už pražského me
dzinárodného festivalu a známy je aj svo
jimi návŠtevami v ZSSR a spoluprácou 
s viacerými sovietskymi hudobnlkmi. V 

Z nlekolkých da lšich predstavi
telqv upútala jemnocitná )enny 
Lindová Anny Benk6vej, dobrosr
dečný Anton August Bournonvil· 
le Júliusa Piussiho, rozšafná An
na-Margarethe Schallová Júlie Kor
páiovej l vervný Siboni Stefana 
Sen ku. 

Komplexný tvar Inscenácie do
tvorili výstižné kos týmy Nade Si
múnovej a. h., dôvtipná scéna zas
lúžilého umelca Ota Sujana a. h. 
i choreografi-cké nápady Borisa 
Slovéka u. h. 

DITA MARENCINOVA 

Bratislave sa Chick Corea a Gary Burton 
predstavili v komornom obsaden! so slá · 
či kovým kvartetom. Hudobne náročné 

kompoz!cie S. Swallova, Th. Manka a 
predovšetkým Ch . Coreu sl vyžadovali 
plnú divácku sústredenosť a zdá sa , že 
citlivé a spontá nne reakcie publika na 
Coreu l Burtona hlboko zapôsobili. Mož
no, že niektor! návštevn!cl koncertu oča 
káva li jazz-rockovú fusion podobnú syn
téze známej Coreovej s kupiny 70. rokov 
Return To Forever s gitaristom Al DiMeo
lom, bubenlkom Lennym Whiteom a ba
sovým gita ri stom Stanleym Clarkom. No 
ten, kto sústavne jšie sleduje Coreov hu
dobný vývoj a pozná už jeho predchá
dzajúcu spoluprácu s Garym Burtonom, 
pripadne rakúskym klaviristom Friedri
chom Guldom, n ebol obzvlllšf prekvape
ný Coreovýml kompoz!ciami smerujúcimi 
k oblasti hudby vážnej. Ved na nedáv
nom koncerte v Budapešti sa Chick Co
rea vyjadril , že pre neho je na jdôleži 
tejšie !sf v h_udbe da lej, novými cesta
mi, pričom sám sa zauj!ma o rôzne hu
dobné žllnre. Zdá sa, že problém zlúče

nia klav!ra a vibrafónu, ktorý už raz 
zapr!člnil rozchod Coreu s Burtonom, sa 
úspešne vyriešil, o čom svedčia nielen 
vzájomne vyvážené klavlrne a vibrafóna
vé party, ale aj celková súhra i opod
statnené začlenenie a využitie sláčika· 
vého kvarteta . Ovácie v športovej hale 
viedli k trom atrakt!vnym pr!davkom, 
odmene hviezd svetových džezových pO
di! za vytvoren ie vrelej koncertnej atmo
sféry. 

Súčasnost a modernos ť hudobných pre
javov, ich kvalita aj rozmanRosf boli 
hlavnými črtami Bratislavských džezo
vých dni 1983. Verme, že ani nasledujú
ce ročn!ky tohto podujatia nás v očaká
vani podobných výsl edkov n esklamú a 
že organizátorom sa podari v nastúpenej 
ceste vytrvať. Aby sa zaplnené koncert· 
né sály stali trvalým javom nášho fes
tivalového džezového života. 

BRA~ISLAV SLYSKO 



JUBILEUM ZVÄZU BULHARSKÝCH SKLADATEtOV 

Zahraničn( deleg6ti, ktor( sa lliiU Y Sofii pri llibnostnej 
prilelltostl osi6Y 50. ytrol!la ulllka ZYIJ:a balbankfch 
skladatelov. 

Plfdnlate YfrcN!Ie - toto okrtble Jablleaa ai a.al
bankf akladateUa, koacertaf naelcl, Interpreti a badob
Df wedcl prlpoaennU Y dňoch 11.-23. okt6bra 1183 Y So
Ili. Jubllejn_é oslavy pripravlll predovšetk~m ako rad spo
ločensk~ch stretnuti, kde sl llčastnlcl mohll vymeniť 
názory; často sa tu stretli aj umelci z odlahlých času 
Bulharska, ktorl sa dlhši čas nevldell. Hned prvý ko·n
cert sa dOsledne skladal z tvorby zakladatelov modernej 
bulharskej hudby - Vladlgerova, Stojanova, Plpkova, 
Kuteva a Stajnova a Sofijská filharmónia sa umelecky 
suverénne vyrovnala s ich dielami. Silný dojem v oés 
potom zanechala opera Marina Golemlnova Trácke idoly, 
ktorá vychádzala zo starej grécko-bulharskej historickej 
legendy. Ukázala bohaté kompozičné myslenie autora a 
na sofijskej opernej scéne zo!ala a u! dlhši čas zo!lna 
llspech. Komornll hudbu prezentoval popoludňajšl kon
cert. Výber bol značne rOznorodý a tie! dojmy z tohto 
koncertu boli rozdielne. V programe osláv sa nachá
dzal ešte balet Kozl roh od Kraslmlra Kjurčlnského. Zlal, 
nevideli sme Rajčevovu v celom Bulharsku uznávanll 
operu Cár Asparuch. 

V maobfcb ro•bovorocb s vedeafm balhankfcb skla
datelov - aajml s predsedom n6rodnf• umelcom Ale-

K 150. vfročlu · narodenia A. P. Borodlna · 

č 
' 

VEDEC, SKLA ATEĽ 
Do pestrej mozaiky ruskej národnej hudby neodmysll

telne prlné)ežl aj Alezaader PorflrleYli!_ Borodln - 1 na· 
prlek tomu, že jeho skladatelský odkaz je rozsahom 
nevelký. Nurodll sa _v Petrohrade 12. novembra 1833 
(podla ruského kalendára 31. októbra, niektoré pramene 
udávajll rok jeho narodenia 1834) ako nemanželsk~ syn 
kniežaťa Gedeanova. Priezvisko Borodln zlskal od knie
žacieho sluhu-nevolnlka, ktorý v matrike figuroval ako 
jeho o.tec. Knieža sa riadne postaral o výchovu mladé
ho Borodtna: dal mu možnost o. l. naučlf sa nlekolko 
jazykov l hre na klavlrl, flaute a violončele. Prvé Boro
dlnove kompozičné pokusy pochádzajll ešte z detstva, 
no okrem hudby začlna mladlka čoskoro zaujlmat aj 
chémia. Dilemu napokon rozriešil v prospech chémie 
a študuje na lmperétorskej lekársko-chirurgickej akadé
mii. Dosahuje vynlkajllce llspechy a zakrátko po dqvt
šenl štlldla odchádza do Heidelbergu, kde sa stretáva 
s vedeckými osobnosťami, akými boU Bunsen, Helm
holtz, Mendelejev, Sečenov a dalšl. Borodln pracuje v la
boratóriu, vera publlkuje. Ani počas š t11dll, ani nes"'Or 
však na hudbu nezabllda; hrá vera komorných diel a 
l1chytkom a j komponuje. Velký význam v jeho živote 
mali stretnutia s Ferencom Llsztom vo Weimare (po _pr· 
výkrét v r. 1877). Llszt sl vysoko cenil jeho skladby 
a posmefoval ho k ďalšej tvorbe. Po návrate do vlasti 
venoval sa Borodln· vedeckej práci a dosiahol vysoké 
ocenenia doma 1 v zahranič!. Ako profesor organickej 
chémie na Lekársko-chirurgickej akadémii mal vždy tor
ko povinnost!, že na komponovanie mu zvyšovalo iba 
málo času. Navyše prljfmal - pretože máločo vedel od
mietnuť - 1 množstvo rozličných funkcii, ktoré ho obe
rali Q. každ(! volnll chvllkl!. Volmi sa angažoval aj ako 
bojovnlk za medlcfnske vzdelanie žien. 

Stlldlom kompozlcle sa začal Borodln najsllstavnejšle 
zaoberať v roku 1862, kedy sa dostal do balaklrevovské
ho krllžku. M. Balaklrev sa stal Jeho učltelom, hoci o 
systematickom štl1!11u tu nemožno hovoriť. Najvllčšle 
poučenie pre Borodlna, ako aj ostatných druhov z Moc
nej ,htstky - . ako nazvali Ich skupinu - znamenall 
vzájomné stretnutia, prehrév!ty nov~ch skladieb a vášni· 
vé debaty o nich. V Mocnej htstke vládol duch otvorenej 
kritickosti, ktorá bola na prospech všetkým jej člen_om. 

Borodln sa pri svojom náročnom povolani a rozllčných 
funkciách dostával ku komponovaniu len v zriedkavých 
valných chvllach alebo v čase chorob_y. Preto mnoho 
diel a ni nedokončil a často pracoval na jednotlivých 
skladbách ncsústavne a roztrieštene. Nebyť ,.dobré,ho 

Snlmka •achycuje pohlad na velkolepo rlelen6 lnlce
n6clu Borodlilowho Knlelata Igora v braH1lavakom SND 
• roka 1952. Hudobne operu naltudoval Ladislav Ho
loubek, r~lu mal Juraj ~ledler a. h., choreo&!'afom bol 
Ivo V6ňa-Psota a. h., scénu nawrhol Gustáv Ol6h a . h., 
spievali a61latl a zbor SND. 

Snlmka: archlv SND 

ducha" Mocnej htstky - Nikolaja Rlmského-Korsakova, 
ktorý sa ujal Borodtnovej pozostalosti a spolu s A. K. 
Glazunovom dokončil, čo sa dalo, nepoznali by sme dnes 
ani jeho základné dielo - operu Knieža Igor . Tá zosta
la totiž tiež. Iba fragmentom, hoci na nej autor pra
coval 17 rokov. 
Nečakané smrt A. P. Borodlna 27. februára 1887 (od

padol mttvy náh~e upros tred _zábavy s prlatelml) urobila 
rázny koniec nádejám, ktoré do jeho ta lentu l tvorby 
vkladali priatelia 1 obdivovatella. Zos.t~lo po ňom len 
skladatelské torzo - avšak natolko sllné a presvedčivé. 
že vynies lo Borodlna medzi elitu ruskej národnej hud
by a zabezpečilo mu pevné miesto medzi svetovými 
skladatelml 19. storočia. . 

Dve symfónie A. P. Borodtna, plné originálnych rie
šeni a zaujlmavých nápadov, dáva jt1 nám právo pova-

MNÍCHOVSKÝ OPERNÝ FESTIVAL 1983 
Známy mnlchovs).tý operný festival UYledol tohto leta 

okrem nového naštudovania Wagnerovej opery Rienzi 
(so zaujlmavýml t1pravaml - napr. part Adriana na
miesto mezzosopránu Interpretoval barytón) trinásť re
pertoárových diel. Z tohto bohatého programu som videl 
tri predstavenia. . 

Predstavenie Mourtovej Flgarowej nadby bolo ozaj
stným operným sviatkom. Pôvabná, na každý detail h e
reckej akcie zosllladená scéna a štýlovo nápadité kos
týmy Rudolfa Heinricha výborne korešpondovali s vy
nlkajllcou réžiou Gllntbera Rennerta, ktorá aj po rokoch 
žiari eleganciou, množstvom nápadov a detailnou drob
nokresbou postáv. V hlavných úl.ohéch sa R~edstavllo 
priam Ideálne kvinteto mozartovských Interpretov, ktorl 
sú už po nlekolko rokov zohratl v tejto ln!:cenácll. 
Wolfgang Brendel ako gróf p9dal výborný spevácky vý
kon a je jedným z mála mladých barytonlstov, vytvára
jt1clch dnes t11to postavu na svetových javiskách. Mar
garet Prlceov6 ako Grófka sa po počiatočnej lndlspozl
cll vo svojej érll ,.Dove sono" vypBia k maximálnemu 
výkonu a jej postava bola režijne ponlmaná ako naj
živšia 11loha celej Inscenácie. Suyerénnym, skoro ideál
nym Flgarom bol Hermaan Prey. Zuzanka Lucie Poppowej 
žiarila šarmom, vtipom a eleganciou pohybu a pat,rl 
dnes asi k najexcelentnejšlm kreáciám te jto 11lohy. Pô
vabný zjav a krásny lyrický materiál Ann Marrayonj 
ju priam · predurčuje pre t1lohu Cherublna. Z ostatných 
11člnkuj11clch zažlarlll . - hoci na menšlch plochách -
Manfred Jungwlrth ( Bartolo). Dawld Tll"aw ( Baslllo) a 
čiastočne aj Gudrun Wewe•owov6 (Marcelllna ). Po hu
dobnej stránke orchester 1 sólistov v~borne viedol dl · 
r lgent Wolfgang Sawalllach. 

Celkový dojem z ďalšieho predstavenia - výberu 
l. a 3. časti t riptychu G. Pucciniho Pl61f a Glaanl 
Schlcchl, u nás zriedkavejšie uvádzaného - bol vel mi 
rozpačitý. Scénografke a kostymérka Ide Mazlmovne 
sa lepšie podarllo vystthn11ť prostredie florentského do
mu ako scénu parlžskeho prlstavu, ktorá bola velmi 
tmavá a prlllš komplikovaná, čo prekážalo spevákom v 

mnohých hereckých akciách. Režisér Tito Gobbl rozo
hral v Glannlm Schlcchlm plno veselých a vtipných 
akcii - riešenie takmer Ideálne - oproti tomu v Plášti 
napriek nlekolkým momentom mnoho hereckých akcii 
dostatočne nevyužil, čo pôsobilo vel mi (l ) rušivo. Vy
svetlenie možno ná jsť aj v tom, že sa tlm spevákov Pláš
ta zišiel v danej konštelácll po dlhej dobe, kým Inter
preti Schlcchlho maj!l už za sebou viacero spoločných 
reprfz. Neverlm totiž, ~e by taký velký umelec ako 
Gobbl nechal predvádzať Plášť v takejto javiskovej po
dobe. Sklamal aj Garbla Boyaglan (Michele ) tak prlver
kom lntonačnou rozkollsanostou, ako aj hereckou ne
zainteresovanosťou. Carlo Coa1uta ( Lulgl) mal ttež velké 
hlasové problémy - jeho v hlbkach a st redoch krásne 
barytonálne sfarbený . tenor sa ani raz nedokázal pre
sadiť vo vysokej polohe, kde strácal nielen na nosnosti, 
ale aj farebnosti tónu. Jedine anglické sopranistka Ro
lallada Plowrlgtov6 predviedla svoju Glorgtettu na po
žadovanej llrovnt, jej zaujlmavo sfarbený žiarivý soprán 
totiž velmi konvenoval danej l1lohe. Renomé festivalo
vého predstavenia sa však podarilo obháji ť predstavi
telom Glannl Schlcchiho, v ktorom excelovali všetci 
11člnk uj11c1 a j v epizódnych 11lohách. Rolanda Paneral 
je dnes určite ideálnym predstavltelom titulnej postavy 
a asi jediným néslednlkom nezabudnutefného Tita Gobbl· 
ho. Bol to obdivuhodný výkon! V mnoh_om mu nahrávala 
Zita slávnej "wagnerovskej divy" A1trld Varnayovej, kto
rá svojou osobnosťou na scéne zatienila hlavnt1 ženskú 
predstavltelku - Laurettu Barbary Bonneyovej. Partne
rom jej bol mladý, nádejný taliansky tenorista Alberto 
Cupldo. Wolfganga Sawalllscba napriek jeho velkým dl· 
rlgentským kvalitám nemožno považovať za pravého puc
clnlovského špecialistu. 

Hviezdou Straa11oYho Gavaliera a rulou bol bezospo
ru Carlos Klelber, ktorý svojou osobnosťou vyprovoKo
va l všetkých 1lčlnkuj11clch na scéne k výborným v9ko
nom a maximálne využil všetky možnosti tejto krásnej 
partltllry. Mnohl kritici neskOr konšta tovali, že llroveň 
tohto večera v mnohom prevýšila nov(t salzburskú Insee-

uadroa Rajčewom - .. e uon opakowall leiallle wlac 
al wyaleňaf laform6cle, apomrňowaf na aajyt.aaaaej
lle akla!lbJ a podlllkatf Yletko, aby eeakoslneaakt a 
balbankt badba liU YlaltDfml cataal k mclall•Uckf• 
uteUckfm ldúlom,_ Na oslAvách sa zllčastnlll d~legácte 
16 štátov, čo umo!ňovalo šlrokll výmenu názorov 1 zau
jlmavé diskusie napriklad s delegáciou gréckou, juhoslo
vanskou a rakllskou. Bulharským organizátorom sa po
darilo čosi, čo nebýva organizačne tak jednoduché. Zá
padné delegácie totiž vi<:Jell, že v soclallstlck~ch pod
mienkach sll mnohé v!Jodné okolnosti, ktoré pozltlvne 
vplývajťí na rozvoj hudobnej vzdelanosti. Oslavy kul
minovali návštevou nového sofijského Paláca kultllry 
L. Ztvkovovej. Je to nepochybne prekrásne dielo bulhar· 
skej archltektllry, ťíčelné, v~tvarne vychádzaj11ce z by
zantsk~ch a starobulharských tradlcll. Centrálna kon
certná sieň má lldajne dobrll akustiku a tiež jej este
tický vplyv na poslucháča je velmi priaznivý. Naša de
legácia okrem aktlvnej ťíčasti na oslavách dojednala 
v Sofii nlekolko konkrétnych koncertov s našou tvor
bou a dostala cenné Informácie o tom, ako sl našl part
neri predstavujťí Týžaeň československej hudby, ktor9 
sa má uskutočnlf v Bulharsku v aprUI 1984. -ZN-

žovat ho - spolu s P. I. Cajkovským - za tvorcu rus
kého symfonlzmu. Operou Knieža Igor zasa prehovoril 
vážne slovo vo vývoji ruskej národnej opery. Melodic
kým bohatstvom výraznej ru_skej proveniencie a skvelo 
naplsanýml orientálnymi scénami - napr. Polovcov, 
podloženými dôkladným št11dlom východnej hudby, pre
sviedča o svojej bohatej a nekonvenčnej Invencii. V Igo
rovi sformuloval Borodln aj svoju opern11 estetiku. 'íJ jeÔ· 
nom zo svojich listov o tom plše: .. .. . v názoroch na 
operu som sa rozc!Jádzal so svojimi druhmi. Ctsto reci· 
tatlvny sloh ml bol proti srsti a nevyhovoval ml. Láka 
ma spev, kantiléna a nie recitatlv, hoci podla mienky 
znalcov ho slušne ~?Vládam. Okrem toho ma lékajťí 11tva
ry 11plnejšle, zaokr11hlenejšle,_ širšie. Sám spOsob trakto
vanla opernej látky je Iný. Podla môjho názoru v ope
re, rovnako ako v dekorácii, sa podrobnosti, maličkosti 
nema jl1 uplatňovať, všetko !]lá byť namarované velkfml 
ťahmi, živo. Hlasy majl1 byť na prvom mieste, orches
ter na druhom .... " 

K vzniku opery Knieža. Igor dal podnet y. V. Stasov, 
duchovný otec Mocnej htstky, text sl naplsal skladater 
sám. Z opery dokončil prológ, prvé, druhé a štvrté de j
stvo (až na drobné doplnky a opravy Rlmského-Korsa
kova ). Korsakov a Glazunov vytvorlll tretie dejstvo. Pre
dohru naplsal spamllti A. K. Glazunov, ktorému ju Bo
rodin zahral nlekolkokrát na klavlrl, bez toho, aby z nej 
naplsal čo len notu. _Husársky kt1sok, a k sl uvedomlme 
relatlvnu zložitosť a kontrapunktlckú prepracovanosť tej
to hudby ! 

Ked ešte spomenieme symfonický obraz V stepiach 
strednej Azle, dielko na malej ploche skvelo uplatňuj\1-
ce tak kontrapunktlcké majstrovs tvo skladat era, ako aj 
jeho farebnl1 Inštrumentáciu, vyčerpali sme vlastne všet
ky skladby, ktoré z Borodlnovej tvorby žl jl1 na koncert
nom a opernom pódiu . .Je tu ešte sice nedokončená 
3. symfónia a velmi cenné diela komornej tvorby ( 2 slá
čikové kvartetá a rad pOsoblvých romanci), tie sa však 
napodiv - objavujll v živom predvedenl Iba sporadicky. 

Možno vrelo sl1hlasl{ so Stasovovou charakteristikou 
A. P. Borodina: " . . . hlavné jeho vlastnosti sll: velká s~la 
a šlrka, mohutný rozmach, vzlet a prudkosf, spoj'!n~ s 
ohromu jllcou náružtvosťou, nežnosťou a krásou . . . l s 
Prokoflevovým výrokom: " ... Borodln je skladatel ne
obyčajne silný a originálny". Dodajme k tomu azda len 
tofko, že aj podnetný, nakolko jeho vplyv možno objaviť 
v nejednej ruskej 1 sovietskej skladbe. 

Hlavné ťažisko Borodlnove j činnosti zostalo v oblasti 
vedy - vydal okolo 40 prác z odboru chémie. Bol a j 
autorom nlekolkých nových objavov - vždy však na· 
pokon zistil, že to Isté paralelne s nim objavil už n\e· 
kto Iný. Preto by bol Borodln vo vedeckej oblasti azda 
skOr nahradltelný a nám neostá~a iné, ako rutova( tle 
obrovské tvorivé manká, ktoré' po 'ňom zostali ... 

ROMAN SKIEPEK 

V mnlchovakej Inscenácii R. Strauuovho Gavaliera s ru
l ou 61ohu Marl61ky spievala Gwyneth JoneloY6 (úber 
z l. dej1tva). 

'náclu. Gwyneth Joneaov6 je azda najpovolanejšou pred
s tavitelkou Maršá lky vďaka svojmu nádhernému hlaso· 
vému materiálu, nevšednej muzikalita a javiskovej ele
gancii, čo z te jto ozajstnej prlmadony na scéne vyžaruje. 
Tieto atrlbt1ty nechýbali ani Octavlánovl Brigitty Fau
beaaderovej, ktorej zjav ju tiež predestinuje pre t11to 
úlohu.V Inscenácii svietil lyrický soprán Heleo Dooatho· 
vej (Sophie). Jej dievčenský šarm vhodne korešpondoval 
s eleganciou Octavlána a hrubosťou Ochša. Túto 111ohu 
vytvoril do'mácl basista Manfred Jungwlrth, s vynlkajt1· 
clm charakterizačným majstrovstvom a umeleckou suve
renitou. Výborné výkony podali aj dalšl speváci Gudraa 
Wewe•owová (Ann lna). David Thaw ( Valzaccht). Derek 
Hammond-Stroud ( Fannlnal) a Japonec Yo1lhlaa Yamajl 
( Tallansky spevák) . Réžia Otta Schenka, do detailov pre
pracovaná, krásna a štýlov_á scéna a kostýmy Jllrgeoa 
Ro1ebo nesporne prlspell k llspechu tohto nevšedn~ho 
festivalového predstavenia, ktoré daleko presiahlo ob
vyklt1 úroveň . ALEXANDER HANUSKA 



Andrejovi Ueskovskému k 70. narodeninam 

V ŠIROKEJ RIEKE MELÓDII 
Je naozaj milou povinnosťou zafelat 

niekomu k flvotnému jubileu všetk~ näj
lepšle. Dnes t~;~k roblme pri prllefitostl 
70. narodenln hudobného skladatela Aa
draja Lleakonkébo, ktorý svoje jubileum 
oslavuje plný svlefostl a mlad!ckeho elá· 
nu. Andrej Lieskovský sa narodil 22. 11. 
1913 v Hlohovci v rodine, kde hudba bola 
sťíčasťou kafdodenného flvota. Sám sa 
čoskoro naučil hra( na klavlrl, ku kto· 
rému sl uf v mladosti pribral dalšie 
nástroje. Z nich ho najviac zaujal akor
deón, ktorý neskoršie zohral v jeho mu· 
zlkantskom živote podstatnú ťílohu. Ešte 
ako študent na Gymnáziu v Nitre účin· 
koval v školskom tanečnom orchestri a 
v tejto činnosti pokračoval aJ ako poslu
cháč dOstojnlckeJ školy. Tu sa už snažil 
vniknúť do tajov tanečnej hudby a zis· 
kat čo najviac vedomosti a skúsenosti 
pre svoju neskoršiu tvorbu. Sťístavne 
komponovať začal pomerne neskoro, až 
po roku 1945. Dovtedy naplsal Iba nie· 
kolka nevýznamných plesni v duchu 
predvojnovej trampskej romantiky. Tie 
však, ako sám hovori, prekonala doba 
a majú hodnotu Ibn ako pamiatka na 
"učňovské~ časy. No po roku 1945 sa 
rozvinula skladatclská činnost Andreja 
Lieskovského naplno. Vtedy zaplavila Eu
rópu vlna swingu a latinsko-amerických 
tancov. AndreJ Lieskovský ju bohato vy
užil. Rad jeho známych plesni začlna 
swlngom Náladová láska a pokračuje 
skladbami Len malú chvllu, Na dobrú 
noc bozk ti dám, Náš starý hrad, Skryl 
sa mesiac za obláčik, Stále niečo zabú· 
dam, Ty, t y, ty až k skladbám, ktoré 
stoja už pod vplyvom novo sa rodiacej 
vlny beatu. A rad Jella plesni pokra
čuje až do dneška. 

V tejto širokej rieke melódii majťí osa· 
bltné miesto jeho skladby v la tinsko· 
amerických rytmoch, ktoré sa u žiadne
ho z našich skl!idatelov v takej miere 
neuplatnili ako práve u neho. Tu sl pri
pomeňme skladby MOJ manžel, Havana, 
Don Juan, Kamila, Svetlo v záhrade a 
dalšie. Tvorbu tanečných plesni napokon 
vhodne dopl~ujú drobné koncertné 
skladby pre akordeón, ktoré v podstate 
tiež vychádzajú z tanečných rytmov, no 
majú často bravúrny charakter. 

Pomerne velkú časf svojej tvorby naj
mä v poslednom čase venuje Andrej Lies
kovský dychovej hudbe, kde sa úspešne 
uplatnil ako autor populárnych poliek 
11 drobných kon_certných skladieb. Z nich 
polky Hrá kapela , Plš ml dievča na Prie
hradu, Múdrejšl us túpi, Nič krajš ieho 
nepoznám a Záhorácka spolu s polkami 
Karola Valečku sú dnes kmeňovým re
pertoárom profesionálnych l amatérskych 
kapiel nielen u nás, ale aj v Cechách 
a na Morave. Badáme teda v Lieskovské
ho tvorbe tri rytmlcko-melodlcké ob!Šsti: 
plesne . v dnes už klasických tanečných 
rytmoch ako sú foxtrot, slowfox a poma
lý valčlk, plesne v llltlnsko-amerlckých 
rytmoch a početnú tvorb\!_ pre dychové 
orchestre. V každej z týchto oblasti_ sa 
mu podarilo 'rytvorlt rad úspešných skla
dieb, ktoré sú nielen originálne svojim 
nápadom, ale aj tvorivým pretavenlm sve
tových 1 dom~clcii trendov __ do základ
ného hudobného cltenla nášho národa. 
Môžeme teda jeho tvorbu kvalifikovať 

Je tomu niekofko tfldňov, čo sa roz
lúčili prlbuznl, známi, kolegovia a liaci 
s knlt6rnym pracovnlkom a klavlrnym 
pedagógom Konzervatória v Bratislave -
MIKULASOM STRAUSZOM. Nie je Jahké 
nájsť správne slová na rozl6čku, ak ni
ml chceme vyjadriť myllienku na tému 
- smrť -, hoci je ona častfm moUvom 
umenia. Preto ostáva asi najsprávnejlie 
prlpomen6ť si v krátkosti l lvotné peri
petie, aby nenávratnf odchod vo veku 
78 rokov ukázal zasl61enf, naplnený čas. 

Mlkulál Strausz pochádzal zo Zvolena, 
kde Ili v skromných rodinných pome
roch (matka vdova sa starala o plť de
U), no s orientáciou na hudbu. Strauszov 
llvot rozhoduj6co ovplyvnil o 19 rokov 
starli brat, ktorý bol mlmorladae talen
tovaným chemikom a vlastnil nevlednd 
muzikalitu. Prvé koatakty s klavfrnou 
hrou boli Pod dozorom starlej sestry 
Leonóry. Po absolvovanl Hudobnej aka
démie vo Viedni u Strauaz vrátli na 

ako národnú a nie div, že mnohé sklad
by sa stali evergreenmi a patria do zla
tého fondu slovenskej tanečnej plesne. 

V čom spočlva tajomstvo úspechu Lies
kovského skladieb u poslucháčov? Sám 
autor hovori: "Nemám na to recept. Azda 
len to, fe sa snažlm plsaf jednoducho 
a - so srdcom. Mám takú teóriu: ked 
niečo naplšem, vždy sa pokťíslm odosob
nlt sa a vžiť sa do pozlcle poslucháča. 
Ak ma nápad uspokoji ako posluchá
ča, mám pocit, že som naplsal dobrú 
skladbu. No aj tak je tento pocit výsost
ne subjektlvny. Posledné s lovo tom má 
ozajstný poslucháč, ktorému je skladba 
venovaná a ten rozhodne, čl ju prijme 
alebo zamietne .. . ~ Tolko náš jubilant. 

No Andrej Lieskovský nie je Iba skla
dntelom. Do nášho hudobného života za
siahol aj a ko organizátor. Bol dlhoroč
ným redaktorom hudobného vysielania 
Cs. rozhlasu v Bratislave, kde pracoval 
najprv v oblasti tanečnej hudby. V ro
ku 1962 stál pri kaliske Tanečného or
chestra ós. rozhlasu v Bratislave, kto
rého bol 6 rokov umeleckým vedCÍclm 
a dramaturgom. Nesko~šle prevzal oblasť 
d ychovej hud-by, kde p_ôsobil až do od
chodu nn odpočinok. Okrem ~tnnosti v 
Cs. rozhlase bol Andrej Lieskovský aj 
ex terným red_aktorom hudobného vydava
telstva. Za 10 rokov sa mu podarilo vy
dať ll , albumov skladieb v úprave pre 
akordeón. Tu uplatnil vedra viacerých 
skladieb svojich kolegov - skladate· 
lov aj mnohé novlnk_y sovietskych a uto
rov a svoje . Cispešné plesne a drobné 
skladby, ktoré naplsal priamo pre akor-
deón. _ 

Dnes uflva Andrej Lieskovský zasl6fe
ný odpočinok. No nezanechal ani kom
pozlčn(i ani organizačnú činnost. S je
ho novinkami sa stretneme nielen na sťí
fažl Cs. rozhiasu Takú ml zahraj, ale aj 
v bežný_~h relácl~ch tanečnej , zábavnej 
a dychovej hudby, na promenádnych 
koncertoch kÚpefných orchestrov a na 
rôznych s(ifaflach amatérskych dycho
vých hudieb, kde často zasadá ako člen 
ale~o predseda odbornej poroty. Je teda 
Andrej Lieskovský v svoje j sedemdesiat
ke l naďa lej velmi agl_lný a verime, že 
takým os tane aj v ďalšieh rokoch. 

ZDENtK CON 

Slovensko, kde pôsobil v Preilove na 
Mestskej hudobnej lkole a ako koncert
ný klavirista. V tomto obdobi sl plne 
uvedomil kultdrne potreby Slovenska a 
nailiel podporu u prlatelov a známych, 
1 ktorých sl najviac válll M. Moyzesa 
a M. Vll_e~a. Jeho dvojručný pobyt v Pra
he (1937-39) molno nazvať llvotnou epi
zódou, ktorá vlak zanechala svoja sto
py. Spolupráca s pralskýml sólistami, 
6člnkovanle v rozhlase a v spolku "PI'I· 
tomnost" znamenali orientáciu na s6-
i!asn6 hudobn6 tvorbu. Strausz tu hral 
po prvýkrát predvedené klavlrne sklad
by M. Moyzesa a B. Bartóka (Rumun
ský tanec op. 8, č. l, 15 madarských sed
liackych tancov) . Pre jeho neskorliu 
prácu sa mali stať inlpiračné zdroje z 
prostredia kult6rne vlbruj6cej Prahy 
smerodajnými. 

Mnfcho!ská dohoda a ll. svetová voj
na prudko zmenili llvot Strauszovcov. 
Boli to roky rasovej dlskrlmlnácle (mat
ka a jeden z bratov nailli smrť v maso
vom hrobe v Kremničke), ale zároveň 
sa v tejto situácii formovala orientá
cia M. Strausza na komunlstlck6 stranu, 
čo napokon viedlo k zmene jeho povo
lania. 

V dňoch prfchodu Cenenej armády 
do Bratislavy, Strausz n6ka svoje schop
nosti pri budovani politického llvota. 
Stal sa ved6clm administrácie a zaklada
j6clm pracovnfkom vydawatelstva Pravda. 
V r. 1953 polladal o povoleale vyučowať 
na bratislavskom konzervatóriu, čfm ale
len kompenzoval orgaalzačaá članosť, 
ale splnil to, čomu celf llvot Ili - vy
učoval. Od r. 1955 Strausz pGsobll vo 
funkcii 6strednébo lnlpektora pre ume
lecké l~oly na wtedajlom Poverenfctve 

Jubilant Jaroslav Meier 

VŠ 
Pri prlležltosti šesťdesiatin Jaroslava 

Melera treba uplatnit viacero krltéril 
a snažit sa postrehntif túto osobnosť 
v plnosti jej významu. Najznámejši je 
ako skladater, autor mnohých skladieb 
prlle!ltostných, ale l diel, ktoré sa uplat
n111 v širokej osnove celeJ našej skla
datelskej tvorby. Jaroslav Meier, rodák 
z Hro_nova, dosiai profesionálne hudob
né vzdelanie v Prahe, na ktoré nadvia
za li jeho br~tlslavské štťídlá v organo
vej triede . E. Riglera. Viaceré je~ o sklad
by vyvolali pozornosť - počlnajúc orga
novou Toccatou z r. 1953 a ďalšlmi or
ganovým! sk_ladbaml z r. 1956. Mimoriad
nu citlivost pre.. pochopenie a zhudob
nenle básnlc~ých cyklov preukázal v 
Nočnýcl:l ptes!).ach na básne S. Záryho a 
známych Slokách lásky na básne S. P. 
~člpačova . Meter je tu v podstate jedno
duchý, ale sympaticky vynaliezavý v ho
rizonte, ktorý sl pre tieto cykly zvo
lil. S pozornosťou sa prijala jeho Malá 
baroková serenáda ( 1965) a Sonety na 
verše Mlchelangela BuonarrotiiÍo pre ba
rytón a organ. Jubila nt roky stistavne 
dokazova!, !e jeho skladatelské mysle
nie vychádza z prtncfpov realizmu. Ro
mantici sťí bllzkt jeho cltentu, pozná 
aj lmpresTonistov a nezaprie ani vplyvy 
Ftdella Flnkeho, jeho pražského učitefa. 
Pozoruhodné je jeho cit livé narábanie s 
hlasom, ~mysfll pre podtext každej bás
ne a zvláštny cit pre účlnnťí jednodu
chosť. NeskOr sa viac ráz venoval det
ským skladbičkám a celá táto etapa vy
vrcholila operou Noc pred nesmrtelnos
fou. Dielo, ktoré pozná širšia verejnost 
z televíznej Inscenácie, sa zaradilo do 
oblasti našej tvorby, vypovedaj6cej o hr
dinstve človeka a o vlastenectve. Siln ý 
proti vojnový akcent pomáha tejto · opere 
k jej včlene!llu aj do tej opernej sfé
ry, ktorá si hladá kontakty s prltomnos
fou a chce p_rebojovaf ideály novej este
tiky. V r. 1978 sa Meter znova vrátil k 
vokálnym kompozlclám a v cykle Bož
ská láska na poéziu P. Verlalna zveril 
spevný part barytónu. Osvedčený vokál
ny štýl, vyrov_naná koncepcia plesni, ná
padný sklon k lyrike opäť potvrdzujú 
Meterov talent pre piesňový žáner. Pô
sobivo vyznela l jeho opera Dreváky. Ko
mický námet umocl\uje skladater vtip
nou hudbou, s cenným smerovanlm k 
burlesknej drobnokresbe. V r. 1980 na
plsal Meter detsk(i operu Vrabčlaci a dal 
nám tak nazrlef do ďalšej polohy svoj
ho talentu, kde sa prihovára k detskej 

lkolstva a kult6ry. Aj tu - ako pri viet
kej svojej práci - sa vyznamenával or
ganizačnou schopnosťou, docbwlfnosťou a 
energiou presadzovať nutné 61ohy. Pri
činil sa o vzrast počtu ĽSU (:z 12 pred 
oslobodenfm na 140), podiele sa na za
lolenl Konzervatória v !lllae a w Koll
clacb, reorganl:zowanf hudobného lkol
stva, lnlclaUvne podporoval zavedenie 
&-ročného lt6dla aa konzervatóriu - s 
maturitou v 4. ročnfka - a s6stavne 
sledoval doplňovanie radov hudobných 
pedagógov kvalifikovanými kádrami. 
Neustále sa :zaujlmal o pracovné výsled
ky pedagógov, nadväzoval s nimi osob
né styky a ochotne Im radil aj v llvot
ných problémoch - poklal mu to mol
nosti dovolovall. O pedagogických pra
covnlkoch sa vyjadroval vidy s hlbokou 
6ctoa. 

)abo llvotný ciel - vyučovať klavfrn.u 
hru - u mu splnil v pravom zmysle 
slova al v r. 19&8, kedy sa plne mohol 
venovať vyučowaniu ~· Konzervatóriu v 
Bratislave. Naillel sl vlak čas venovať 
vera energie organizovaniu s6ťalf alo-

OSOBN 

Snlmka: R. Polák 

duši. Rozdáva tu kantilénu, hudobn(i bez
prostrednosf, vkusný vtip. Jubilant má 
desiatky ďalšieh skladieb, vera scénic
kých hudieb - najmä pre televlzne in
scenácie. Všetko toto dokazuje, že je to 
skladater usilovný, ktorý sa nepretvaru
je, plše tak, a ko clU a nechce sa sil!f 
do umeleckého myslenia, ktoré mu nie 
je vlastné. Jaroslav Meter je známy aj 
a ko organista. V prvšlch rokoch koncer
toval častejši e, avšak 1 t eraz má chýr 
uzná_vaného znalca tohto nástroja a tr
valého propagátora. 

Jarosiav Meter založil v našej televlzli 
hudobnú redakciu, učil sa vytvárať prvé 
televlzne. programy, no učil aj druhých 
a ko zvládnuf tento žáner . Ako dlhoročný 
šéfredaktor hudobnej redakcie Cs. téle
vlzle v Bratislave sa závažne podlela 
na tom, že sa značná časf našej opernej 
tvorby uviedla v t elevlzll, rovnako aj ver
ké množstvo ďalšieh diel domácej l sve
tovej hudobnej literat6ry. Osobitn(! zálu
bu má vo výchovných hudobných c,:yk
loch, ktoré pod jeho vedenlm zohráva
JÓ čim dalej tým väčšiu Cilohu v našej 
spoločnosti. Svoje sk6senostl z televlznej 
práce vlqžil do 1lčelo_yej knihy "Obrazov
ka plná hudby~ (1972). 

Jubilant sa vyznačuje širokým okruhom 
ďalšieh záujmov. Prešiel rôznymi zvä
zovými funkciami: v prospech našej hu
dobnej vzdelanosti využlva l svoje širo
ké zahraničné kontakty a čo je zvlášf 
podstatné, že za svojimi politickými a 
estetlc~ými Ideálmi l~e dôsledne, často 
bez toho, aby sa jeho ne6navná práca 
videla a docenila. Z. N. 

veaskýcb konzervatórll; pokladal leb to
tli za dlllelltý .. ~oplnok výchovy llakov 
- 1 cielom :zlskať sebavedomie a Istotu 
obstáť v s4ťall. 

Na otázku, čo pre neho v llvote ma
lo význam a čo mu pGsobl radosť, zvy
kol odpovedať, le za najlt'astnejlle ob
dobie llv_ota pokladá al do konca pô
sobenia pobyt v Prelove. Je to vfstil
né koaltatovanle, lebo práve tu sa for
~ovala jeho náklonnosť k práci so lia
kom a potreba a uvedomovanie si de
ceatrallzovaaia kult6ry 1 centra hlavné
ho mesta do oblasti celého Slovenska. 

M. Strausz vsadil vletku nádej na to, 
le t6to náročn6 dlobu splni v plnom 
r ozsahu nová generácia, na výchove kto
reJ sa podletel velkou mierou. 

Ak beh llvota urči človeku odisť, tak 
sa nám strati z ~obra~u a čas v nalej 
pamltl zotrie podobu jeho tváre. No aj 
ten najnepatrnejll človek zanechá tu ne
nahraditeln6 hodnotu - svoju prácu, ak 
ňou naplnil sv~j llvot. A llvot Mikuláila 
Strausza bol prácou vrchovato naplne
ný. INGEBORG SISKOVÁ 

Mestskf dom kult6ry a osvety, Zvllz slovenskfch skladatelov a Slovenský hu
dobný fond v Bratislave vyplsuj6 sklada telskd s6ťal pre spevácke zbory, zame
ran6 k 40. výročiu _oslobodeala mesta Bratislavy slávnou Sovietskou armádou. 
Skladby pre ·~vácke :zbory musia by( zamerané k oslobodeniu Bratislavy, ale
bo obsahovať s6časné témy 1 budovania rozvinutej socialistickej spoločnosti s dô
razom na 6sllle nallch národov o zachovanie mieru na celom svete. 
S6ťal je VYJilsané pre dve kategórie dospelých amatérskych speváckych zbo-

rov: a) mulský a leaský, b) mlelaaý. 
V kaldej kategórii ~ud6 udelené tieto ceny: 
l. cena 4000,- Kčs, 
2. cena 31100,- Kčs, 
3. cena 2000,- Kčs. 

Uzávierka sdťale je 31. marca 1984. Skladby treba zaslať v troch exemplá
roch na adresu: Mestskf dom kult4ry a osvety v Bratislave, ·suché Mýto 17. 
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Súčasný .· pohľad do Kafendovej tvorivej dielne 
Boli to amelecké l ladaké kvality Frica Kafeada kto· 

ré vfzaamne ovplyYDill proces zrada modera6ho al~YBD· 
akého hudobného umenia. Talent, erudlcla, rozhladenosť 
v spojeni s prlslovečnou kafendovskou horlivosťou ná
ročnosťou a vytrvalosťou ho priamo predurčovali k ťomu, 
aby bol netínavným v zápase, ktorý sa u nás viedol 
s cielom vybudovať profesionálne hudobné zázemie. Ka
feada akatoi!ae patri k nevelkémn.poi!ta tfch oaobaoau 
aaieJ bezprostrednej hadobaej minulosti, ktorfch tvorba 
povalujeme za klasické kalttrne dedli!ano aloveaaktbo 
n6roda. Vzhladom k uve~enfm akutol!noatlaa Je boleat· 
né konltatovať, le Kafeada zoa~al v obraze deJia alonn
akej abodneJ h_udby zjuom aedohodno~enfm a le tento 
fakt •• odnkadlaJe l v praxi. Je pravdou, !e ani naj
lepšie opusy . Kafendovej kvantitatlvne tí tlej skladatel
skej zostalostl netvoria !ivtí súčasť hudobného konkréta 
našej prltomnostl. Stíčasne v!:a·k treba zdôrazniť skutoč-

Pracovňa Frica Kafendu 

nos(, že sté výročie naro'clenla Kafendu bolo velmi vhod
nou prlležitosťou k tomu, aby sa uči!Íllo zadosť etickým 
záväzkom, ktoré vo vztahu k jeho osobnosti nevyhnutne 
prechovávame. Kafendov význam sa našej kultúrnej ve
rejnosti pripomenul rôznorodým spôsobom. Na strán· 
kach tohto časopl~u boli uverejnené viaceré články, 
v ktorých sn jednak spri!ornnll !Ivot a dielo majstra Ka· 
fendu a potom zhodnotili jednotlivé aktivity jeho obdl· 
vuhodnej všestrannej činorodosti. Záslužným člnom pro
pagujúclrn skladatelovu tvotbu bol koncert z jeho diel, 
usporiadaný v rámci tohtoročného festivalu BHS, a tomu 
Istému účelu sú v neposlednom rade zasvätené kafen· 
clovské koncerty konané na pÍatforrne SNM. V te jto sú
vislosti nezostáva než vyslovi( želanie a nádej, aby ob· 
dlv voči rnajstrqvej osobnosti a jeho dielu prekročil rá · 
rnec tohto jubilejného roku, aby sa jeho ~!elo nedosta lo 
opäť do pozfcle významnej arclílválle, ale naopak, aby 
bolo stálou súčasťou repertoáru našich Interpretov a tým, 
prenlknúc do vedomia percipientov, sa stalo l skutoč
ným vlnstnfctvorn širokej hudobnej society. 

Touto mojou reflexiou nad skladatelskýrn odkazom 
majstra Kafendu chcem prispieť k jeho iepšlernu pozna
niu a súčasne l podporiť úsilie, smerujúce k jeho tak 
potrebnérnu novému znovuzhodnotenlu. Vzhladom k to
mu, !e chcem prednostne charakterizovať Kafendovu hu
dobnú reč, formu lovať špecifikum jeho rukopisu, budem 
s ledovať sklndatelovu tv'orbu súhrnne, bez toho, aby 
som sn venovala detailným rozborom jednotlivých skla
dieb ( čo by napokon v rámci tohto prfspevku nebolo 
únosné). Chcem sa te.da skOr pokúsiť vystihntíf určité 
typické črty jeho kompozičnej metódy v jej jednotil· 
vých parametroch. Poznamenávam, že l ked je nevyhnut
né pojednávať o týchto komponentoch hudobnej reči 
osobitne, som sl vedomá toho, že ony sú zmysluplné len 
vo vzájomnom spolupOsobenf. 

Jedným z najtyplckejilch znakov, akfm Kalenda _vy
tvára hudobný proces, je harmonický parameter. V skla
datelových prvých dielach, ktoré všeobecne charakte· 
rlzujeme ako remeselne mimoriadne vyspelé, svedčiace 
o pozoruhodnej znalosti hudobnej llterat_!1ry a prezrá · 
dza júce l citlivého muzikanta, je orientácia na vertl· 
ká inu zložku prfliš _jednostranná, a preto zapr!čll"luje 
Istú monotónnosť zážitku. Napriklad v Sonáte pre vio· 
lončelo a klnvlr ( 1905) je hudobný proces definovaný 
štruktúrou romantickej harmónie a málo je ponecha· 
né na spolutvorbu fantáziou konzumenta . Pre skladbu 
je c harakteristická plynulosť, ktorá ako kategória v urne
nl skladby je zaist e _obdivul)odnou metódou, poklal v~ak 
nie je dostatočne hlerarchizovaná na úrovniach kon
tras tu, hroz! jednotvárnosť. Po všeobecnej reči prvej a 
druhej časti, ktoré sú privelrni v zajat! romantického 
prejavu a sú málo autentické v zážitku . l realizácii, je 
Finále dokladom seriózneho i vydareného pokusu pre
hovori( po slovensky v roku 1905. Zdôrazňujem, !e v 
tomto prvom Kafendovom pokuse dať .~sti skladby 
pečať slovenskosti rieši autor tento problém bez toho, 
aby s lovenský charakter materiálu pôsobil na špecl· 
Clkum harmónie. Treba to však spomenúť hlavne m:eto, 
lebo a utor vo svojich posledných dielach došiel prífve 
v to111to smere k prekvapivýrn a moderným rezultátom. 
To však neznamená, !e by v pr!pade uvedeného Finále 
lslo o nejakú n·ásÍlnú implantáciu ludového materiálu 
do uzavretého organizmu bez potrebnej vnútornej cltli· 
vosti a pripravenosti autora adekvátne s nim narábať. 
Domnievam sa, že poslednú časť violončelovej sonáty 
možno azda považovať za anticipáciu Kafendovho ne· 
skorsieho vzťahu k s lovenskej ludovej plesni, ktorú chá· 
pol ako odnož východoeurópskeho folklóru a z ktorej 
jedine treba v úsili o národný výraz v hudbe vychádzať. 
V ďal šom diele lipského obdobia, v Suite v starom s lohu 
( 1904) by s11 z hl !i diska harmónie dalo očakávať určité 

archalzovanle. Harmo~ická zložka tu sice nepodlieha 
pravidlám star~~ o slohu, . no ani sa nerozvlja (s výnim
kou Andante) do prfliš hypertrotických, košatých atva
rov. Skladatel udržiava v diele vntítorný poriadok kla
sickej zretelnosti. Pre _autora je charakteristické chro· 
~atické myslenie, !<toré sa prellna 1 dc;> polyfonicky rie
šených tísekov. Zdá sa,_ že klavlr Inšpiroval Kafendu 
jednak k hypertrofii jeho využitia a potom vplýval na 
určité harmonické návyky vychádzajtíce z mechanizmu 
hry na tomto nástroji. Preto majstrovo Sláčikové kvar
teto G dur ( 1916), ktorého. faktOra prezrádza čisté ko
morné cltenie vo v~stvenl 4-hlasnej sadzby, podáva nový 
pohlad na harmonickú organizáciu. Tá je v tomto diele 
zbavená romantizujúclch postupov známych z predchá
dzajúcich opusov. Prevláda vyváženosť a klasickejšia 
triezvosť. Zaiste je to spôsobené tým, !e autor, uvedo
mujúc si bohat~ možnosti, ktor~ skytá využitie živosti 
a pohyblivosti kvart(;ltovej fakttíry, sa tak programovo 
nezamerlava na základný a preňho obvykle na jzáva!
nejšl faktor - harmóni~, a_!(o organizujúceho člnltela 
od detailu a! k širšlm súvislostiam. Do tejto svojej zá· 
kladnej polohy sa však opäť vracia v Sonáte pre husle 
a klavlr ( 1917-18), pri sle~ovanl k~orej máme pocit, 
!e harmónia, v ktorej le~! ~lavné ťažisko procesu, ne
mOže suplovať ostatné skladobné prfl~!ltosti, a to naj
mä v tak široko k_oncipovaných plochách, ako je tomu 
práve v tejto sonáte. Problém ťaliakovoati vertik6lnelio 
parametra aa najvypukiejlle prejavuje v piesňoveJ tvor
be, pretole v znai!nej miere ovplyvňuje melodiku. Ide 
tu o typ melodiky prtliš red_ukovaný na základ_né akor
dické útvary. Máme predovšetkým na mysli dve pies
ne zo zbierky Styri piesne na básne S. H. Vajanského 
(1916) a tiež cyklus piesni Tri piesne pre mužský hlas 
a klavfr na básne J. Smreka (1955). Treba však pozna
menať, !e v inom cykle, skoJ!lponovanom rovnako podla 
Smrekovej básnickej predlohy, spomenutý problém ne
vystupuje tak do popredia, a to iste pre jeho "sloven
skejšiu melodiku". J::ieto. pl~sne evokujú svet najkraj
šfch výtvorov M. Schneidra-Trnavského v oblasti ume
lej piesne. Velmi interesantné Je ale aj akladatelovo 
posledné tvorivé obdobie, v ktorom - tak aa 11d6 -
aa majster dopracov6va k radik61ne novýar objavom 
(ll jeho aspektu) pr6ve vo vertlk6lnej afére organizo
vania. Molno to slef!!vať predovletkfm v jeho zborovej 
tvorbe. V zásade 4-hlasná sadzba, opäť oslobodená od 
klavtrnej maniery, _slúži Kafendovl ako podnecujúce tvo
rivé laboratórium. Zavedenfm slovenske j modality a ňou 
determinovanej akordiky dochá~za k nečakane novým 
a zoujfmavým riešeniam. V týchto skladbách Tri muž
ské zbory na texty a nápevy s lovenske j _ludovej poézie 
n Okienka do minulosti sa autor priblt!!l k celkom 
modernému poňatiu riešenia ·problému slovenskosti v 
hudbe, ako ho riešili predstavitelia sl.ovanskej národnej 
moderny, ale azda najviac Kaf_endov ~lak, národný ume
lec E. Suchoň. Možno yysloviť hypotézu o spätne j väz
be llčitel - žiak - učltel. 

O melodike molno povedať, le je v zisade zakotvenlŕ 
v romantickom cltenf, le je vieobecne silne nlazan6 
a jeho harm6niou (ako sme to ul naznai!lli v atvlaíoatl 
ao akladatelovou plesňovou tvorbou) . Domnievam sa 
vlak, le treba vyzdvihni( pr6ve ten typ melodiky, ktorý 
akladatel nastolil v s6vlsloatl ao zavedenfm slovenskej 
modality. Vo Finále vtolončelovej soná ty to bolo po prvý 
raz možno intuitivne a v danom tvorii(Orn obdob! takým· 
to spôsobom 1 ojedinelé. Dôkazom toho, že sa skladater 
problémom typickej slovenskej melodiky zrejme celoži· 
votne zaoberal, je sústredená, až esenciálna realizácia 
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Titulné strana Kafendovej skladby Variácie a fúga pre 
klulr, ktor6 vydalo Státne hudobné vydavatelstvo, Pra· 
ha-Bratislava. 

Snfmky: fotoarchfv Slovenského národného múzea 
v Bratislave 

jeho melodick.ej predstavy v. už SP,ornenutých zboroch, 
kde sa po prvý raz - a celkom evidentne - v Kafen
dovom diele dostáva melodic~á modalita na prvé miesto 
ako hlavný organizujQci činitel harmonického procesu. 
V kompozfciách tohto ob~obia aplikoval Kafenda rezul
táty svojich dlhoročných teoretických úva h na tému 
slovenskej ludovej piesne, možnosti jej spracovania, 
ktoré vytístili v teórii o prirodzenej stupnici. V dvlalosti 
s melodickým parametrom a plesňovou l zborovou tvor
bou treba v Kafeniiovom tvorivom prlatupe vysoko hod
notiť jeho cit pre jazyk, ako l ~allie vych6d~_ať zo zásady, 
le rytmické ltyllz~~ia v melodike mual vychádzať zo alo· 
venakeJ rei!l. Vo väčšine piesn! sa mu úspešne dari kon
zekventne zachovávať princfp deklamácie. Otázka texto
vej predlohy, jej uchopenia a stvárnenia predstavu je 
špecifický problém, o ktorom sa tu nemožno rozširovať. 

Na jeho margo Iba poznámka, !e tot!! Kafenda sa v 
piesňach spravidla usiluje tlmočiT text. adekvátnym spO
sobom, Iba na niektorých miestach je - podla nílšlfb 
názoru - prllll: poplsný a hudba sa stáva redundančnou. 

Polyf6aia aa ..- dielach aajstra Kafeadn objavuje po
vli!llae lea aa ohranii!eafcb 6aakoch v tradli!nej forae 
fiRY (napr. v Suite v starom slohu, Variácii a fQge na 
vlastn ti tému atd.), fugata. Velmi svojské uplatnenie ká
nonlckej. Imitácie nachádzame v mužských zboroch (fi· 
nále zboru ĽudOVá veselica). Možno je škoda !e autor 
tak dokonale znalý remesla kontrapunktu, ho 'nerozvfjal 

Frico Kafenda 

Titulná strana Kafendovfch Troch plesni pre mulský 
hlas a klavfr na b6sne JAna Smreka, ktoré vydalo Slo
venské vydavatelstvo kr6anej llterattiry, Bratislava. 

častejšie vo funkcii formotvorného· člnltela. Domnievam 
sa, !e by to rozhodne prispelo k obohateniu jeho melo
dickej predstavivosti. 

Významnfm faktorom v Kalendovej tvorbe je skvelé 
ovládanie klavlra. Vo vlletkých dielach plaaných pre 
tento nástroj aa prejavuje !lDtorova dokonalé znalosť 
n6atroja a z6luba v jeh!» bohatom vyullvanl. Na tomto 
mieste chcem pripomenúť, že t~to záluba bola často 
prekážkou v hladanl nových hudobných riešen! a zo
hrala tak istú konzervačnú funkciu. Ukazuje sa že 
skladby, v ktorých Kafenda dospel k novým brehm~ sú 
koncipované v 4-hlasnej sadz_tle . a nepou!fval sa v ~Ich 
klavrr. Skladatelove komorné diela sú však napospol 
dokladom toho, ako výborne poznal možnosti jednotli
vých participujúcich nástrojov i ludského hlasu. Ideaf
nym prfkladorn t ohto tvrdenia je Sláčikové kva rteto, 
materiál ktorého je výborne rozvrhnutý do všetkých 
nástrojov. V hierarchizácii hlasov možno sledovať neu
stálu premenlivosť, _čo dáva partitúre lntenzlvny vnútor
ný pulz. Prirodzené narábanie s rôznymi timbrovými 
polohami, diferencovaný spOsob hry a cit pre dynam~ku 
charakter izujú toto _ko~orné die lo, naplsané v najiep
šich tradfciácl} svojho žánru, ktoré Iste patr i k na jlep
šfm v slovenskej kvartetovej literattíre. 

Skladatelova tvorba nie Je poi!etn6 a nebolo v nej 
ani pravidelnosti. ZAnrove aa tlel mlie zdať jednostran
né, ved' ide vli!linou o komorné skladby a celkom clij
baj6 velké orchestrálne kompozlcie. DG1ellt6 tloha v 
tomto smere zaiste zohrala akutoi!noať, na ktor6 aa na
pokon i!aato poakazuje, le totll majster Kalenda bol ak· 
Uvny viacerými smermi, preaovietktm ako peciag6g, 
Interpret a organiz6tor ronfjaj6cebo aa hudobného ll· 
vota. Jeho kompozli!nf odkaz nemolno posudzovať z hla
diska kvantitatfvneho. Co je v Kafendovom pripade zau
jfrnavé, napr. v porovnani s A. Albrechtom, je skutoč
nost, !e i ked obaja začfnajú na velmi vyspelej, profe
sionálne vysokej kompozičnej tírovnl a i vo svo jom p1·· 
vom tvorivom obdob! vytvorili vynikajtíce diela, predsa 
len Kafenda, po takmer tridsaťročnej kompozičnej pau
ze sa v dielach vzniknuvšlch v 50-tych rokoch dopraco
val k pozort,~hodným výsledkom. Jeho hudobná reč teda 
nestagnovala, je naopak potrebné podčiarknuť f!lkt evo
lúcie jeho hudobnej predstavivosti a kompoziČnej rea
lizácie. Považujeme tiež za potrebné poznamenať, !e v 
porovnani so svo jimi generačnými vrstovnfkmi (M. 
Schneider-Trnavský, A. Albrecht, S. Németh-Samorln· 
sky l , ktor! sa všetci v istom obdobi svojho !ivota po
kúšali - každý Inou mierou - o zavedenie slovenskosti 
do svojej hudby, Kafendovi sa to podarilo na jpresvedči· 
vejšie u! vo Finále violončelovej sonáty, ale najradi · 
kálnejšie a najsk[benejšle v zborovej tvorbe. Je treba 
obdiv.ovať majstrovu prispôsobivosť v najlepšom slova 
zmysle, elasticitu a flexibilitu jeho myslenia, ked 1 vo 
sveijom pozdnom ve~u bol otvorený nanajvýš plodným 
podnetom pr ichádzajúcim zo strany našej hudobnej mo· 
cterny. 

V kontexte vývoja . aloven&kflj národnej hudby zaat6va 
F. Kalenda významné miesto, lebo ved' ho treba povalo· 
vať za priameho predchodcu nbodnej moderny, za osob· 
noať, 11 ktorej, ako hovori J. Kresánek "bolo- v d'aliom 
vývoji jec!lne molno vychádzať". Nechceme však zostuť 
len pri konštatovanf tejto objektlvne platnej skutoč· 
nosti, ktorá sa jav! ako rezultát podrobného skúmaniu 
jeho diela. Ako súčasnfci rnuslme si polo!if a zodpo
vedať otázku, týkajúcu _sa žlv~tnosti, či životaschopnosti 
Kafendovho kompozičného odkazu. Domnievam sa, !e 
výpoveď, zakotvená v majstrových najlepšieh opusoch 
má - vďaka svojej aktud lnostl - čo povedať i súčasné· 
mu poslucháčovi u že nájde ui\ ho patričnú rezonanciu. 

ĽUDMILA MICHALKOV A 


