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S bulharskou hudobnou kul
túrou máme pomerne dobr é 
k ontakty : prostr edn!ctvom jedl 
nečn }·ch spevákov, ln str umen
ta listov - spom e11m e čo l en 
A. Tomovú-Sin tovovú, l. Kon su
lava, M. Mlnčeva, E. Cakarova -
sme mohli pars pro toto ziska( 
ol)raz o vskutku európske] 
úrovni tamojsleho v ýkonnéh o 
umen 1a. Pôvodná tvo1·ba Bu l
harska, p ráve oslavujúceho sté 
výročie zfska n in národnej sa · 
mosta tnosti. nezazn ieva z na
šich pód ií až w k často . U rč i · 
tou náhradou je i lJa hudobné 
vysielanie Cs. r ozhlasu, ponú 
k aj úce zo svo jej fonoték y 
množstvo staršej l na jnovse1 
bul harskej sk ladateľskej p ro
dukcie. Treba pre to len uv!tn ť 
ka ~dú lniciatlvu, smeru júcu k 
prehl beni u poznania svo j rázn ej 
br alskej hudobnej kultúr y, 
akou bol a j komo!'l1ý k oncet•t , 
usporiadaný ZSS a Bulharským 
ku lt úrnym str ed iskom v rámci 
Dni bultwrske j kultúry v CSSR. 
v progr ame, nastu dovanom slo 
venským i umelcam i odzneli 
skllldby Panča V ladigero..-a, 
Pardkeva Chadžieva, Lubom!-

ra Pipkova a Dimitara Christa
va. (Večer mal d ve chyblcky 
krásv. z n ich j ednu celkom zby
točnú , totiž n eprltom n osf ak\•c·h 
k oi vek mater i álov o au toroch a 
dielach, čo organizátoro v nljn
ko n ecH: druhou hola neprf
tomnosť pub l i ka, č !ta júceho Jed 
v11 30 osôb. l 

Bulhar ská kompozičná šk oia 
vysla z postojov p r!buzn ých es
telic. kém u Ideálu nušej zak la 
da te l skej generácie, neopako
va t e ľn ý nádych jet p rl dáva jíl 
samor astlé m,<;! lodlcké zvraty. 
odpočúvané z bu lharského folk· 
Jór u. Rozhoduj úcim spôsobom 
ov pl vvn ili pod obu Vladigerovo
vej Su i ty pre kluv!r i Sonát 
pr e husle a k lav!r Chad:liieva 
a Pipkova. V~etc i u·aja sú uzna
van ýml, n árodnými umelcami s 
v yh raneným r ukopisom. Poh ľad 
na novšie smer ovania poskyt
lo S láčikové kvarteto D. Chris
lova (1933]. v k torom síl s! ce 
zachované prvky p rvotného mo
delu národne j umelej hudby, 
autorov slovn !k sa však sýti 
novšlmi , p re dnešnú dobu p ri· 
značnými tvarovaclmi postupm i. 
Tu už nepočujeme .,čisté" ru : 

amass_st --

dové mr.lótilc, 5lwr ich i 11 te1 Vd 

lovy a VVľéJtov\• základ, z kto 
rého si sl..lacla tcr vy berá a hne 
t1e cel kom noví1, vlas tn Ým ži· 
votom znejúcu hudbu. Pri iem
ne sme bo li pr·ek vapcnf tmer 
~~t·otačnou íl rovi tou vei:er a, veď 
uváclzané d ie la nacvič111 S. Cá
pová, G. H1•dá s O. Sebestom 1 
Triív ničkovu kva1·teto - s ve ľ 
k Ol( Pl'llvcle poclobnosťou ihn 
k vôli tej to akci i , no na ich 
v ykona to pozna( nebolo. Cá
p ová h r ala so sebe v lastn ym 
"Ohitom", Vitálne. vyuz!vajúC sl
rokú d ynam ik u a vi rtuózny 
l esk: s radosťou r eali zova la ob
ťažné m iesta. k de sa cl okálc 
celkom uvoľn!{. Priliehavo sa 
tiež vžila do rapsodick ých, tm 
pr ovizovuných usekov. bl!zkvch 
nefnlšova ném u ľudovému muzt. 
cfrovan iu. Práve ten to moment 
bol u rčitou slobinou vo výk o- . 
n e dua llrdá - Sebesta, keďze 
ch v1 tam l výraz uhládzali, 1Hk· 
rcCono prlčP.sáva ll, čo bolo ellu 
ril k tPru Chadzievovet 1 Pipko
vovej Soni\ty dosť cudz1e. U 
h u ~ I J stky s11 na jmä v začifJt
koch úsrkov. k ým sa p l ne nfJ
sk oncentrovH la, objavi li drobnt'l 
techn ické nepresnosti . ce lkovP 
vi>ak vvznclo potlun ie nmhtció<: 
nvc!J umP.Icov svmpilt l cky 
aspoil pokiaľ idr o slétJ'ostll· 
vos[ no~tuclova nl il. Nalcon JP.r 
T ri'i vlllck ovo kva1·teto som pu 
pr vvk1·á t poču l v modor ne -
ak nerátam nahrávku !>klucJIJv 
K. Meyer a - a p resveclčll so on 
su, ie tento súhor mlí všetky 
pred pok lud\' zvy.'-ovu ť ~vo 111 
umeleckú úrovci1. l sknr a Jill· 
pulz prmása - zdá 50 - pJ I
m l1 J';us P. Cha J'Vát, k torý upu
tal suverénnou. miestami <ll 
noui;alnntnou hráčskou Istotou 
Opro ti nedávnej Pt·eh lludke smo 
ti ež zaznamenali p lnokrvnetsl. 
VýJ'8ZOVO p repraCOVOnCIŠi a si r . 
šf záber, čim ale neut rpel vy 
vážený zvuk, typ ický pre sú~us

n ý In terpretačný profi l Tráv
n tckovho kvarteta . -k ý-

u i s 

Národná opera zo Sofie. 
V svojskom, do detailov do

mysl enom na!ltudovant jedn~llo 
z h/avn_qch t vor cov zall r anic
n_qch úspechov súčasnet bulhar
ske j opery, dirigenta Asena 
Najdenova je Verdiho Don Car
los k omornou oper ou. Na jdenov 
vypúšta ensemblový rwodný ob
raz vo E'onta inbleau, zdržanlivo 
nartlba so zvukom na v iace
r ých, k pom péznosti zvddzajú
clch miestach (vrátane "{lntll e: 
krle vystačí s Alžbetou, Carlo 
som, Filipom a i nkvizl t or om f . 
len v slávnostt autoclafé a zá
vere vdzenského obrazu vn1ma
me na tavisku zbor. ten/okr a/ 
nPtradicne 11epresver/čivý. o~u
dy postav a Ich vnOtorný svat 
zauJimajtí tvor cu oveľa viac , než 
polit ikum prlbelw , obraz doby 
Spanielsk·ello "temna" . Pr eto te 
Na jdenovova /mdobnó koncep 
cia nailtudovanta Verdiho " fran 
ctlzskej" oper:q lyrizu túca. zo
vntíl01'nenó, neobyčatne citovó . 
vytvára neokózal o sa presadzu
ftíce napiilže medziľudských 
vzťahov v cllovo vyhrotených 
stluó.ct(tch . Vr chol ! v závereč
nom ensembll .,Fillpovho" ob 
raw. kde katdtj z protagonls· 
tou akoby na chviľu zostal cel 
kom sám so svo;tml bôfmt -
nesnaž! sa zvfir au1ovat hrany 
konfliktnqch de lových sltudcil 
t su·et nul te Filipa s P6som, 
vzbura Carlosa). Di r i gen tov zlí 
mer prenó§a sa do decen lnélw 
orchestrálneho sprievodu, k to 
rý c itlivo r eaqu;e na uýrazone 
pof tadavky .~6Ustu t do kon 
Mpcle napl1lania vokdlny ch 
pa.1.tov. ~ 1.1 1ttch 111dlo triJIJ.lč-

ného .,zvuku• bul harskef vokál 
ne! skoly / llfar! poll6nov, mez
zavc.ce a pi ano pa~dží, lyricket 
kantil ény . Sclwpno~·r l eyat ové
/zo spievania, k lenu/ia frázy l 
sam ozre;me zne júca reč talian
~keiJo origlnólu dávatú nastu 
dovaniu punc talianske j 1./ltten 
/icll y. V bratisl avskom predsta
vent k vrcholnému hw.lobll{!mu 
zt.'!Wku vSak čosi - dost pod 
statne, chgbalo·: V ni ektarQclt · 
úl ondch potull sme v sOčasnos
li var / a!! !;tvrté, čt piate mož
né obsadenie soflfskéllo sObo· 
ru a potvrclilo sa af . že Sof ta 
d nes nemó na rlomt1ret ~céne 
tenr,r/ .stu povedzme Ntkt, l ovo 
mích f...·va/11 . Popr i ~kue/om , až 
TJewyca1ne rliJerencovannm a 
vyr azovo odt ienenom vykone G. 
Diml/rovovel 1 Alžbeta z Va/Ot\ } 
pr.tu/1 sme ai rio~/ rusim.jc/J IJt'/ 

l.:ál nych kat mJ a na jmä mn/ú 
svie~ost a taujlmaon\ť mater /(/ 
lov, zllak y tak typ1cké pr e spíc 
kové pr e;avlt bullmrského spe 
vúckello umenia. 

*** 
Prt apr11ovfich vysttí pPniacll 

~e>fi lskei Nd.r odnet oper 11 { l'o 1~ 
užitet§! nózov, než stahod/ /1é of / 
cUllne pomenouante súboru akt 
za-znamenóva brtllelin l v Brn 
ttslave st ret li sme sa a 1 s d ie 
lom, k toré tlzko s1ívts! s dP j /na 
mt opery Sloven.~kl'llo · nórod né 
ho di vadla, ~ pŕ!nnsml r/ram o 
turg te Karla Nedbala 11 t r ia 
slat 11c h rokoch . 0 11711/t:Hf z to 
hoto aspek tu •bolo zMnt1mPni t 
sa s V'ladigei'O!J&IJ~m- Cá~om Ka- · 

')tlJfan Elenknv ako Filip II. ,. 
i ••scenácii sofijského Dona Ca1· 
losa. 

loJanom zautlmavé. Cór Kalo 
/tlll ;e typiCk!ím diel om fo r mu 
fOtJe j sa oper ne/ kultúry. ktor< 
\ a snau Vl/rovnal ako s tradt 
cicu c/omóre/w hudobn fJ I!o l fu 
dového 1 odkazu . tak at ~ /n 
plru·;actml ,zd ro tmi vel ket sl o 

1;anske'1 klas/klf l ku~ki~li) ,, 
' IIIOdernP/51 nu ~vetmJtíml pr((dc 

ntmn1.' Tlel o .mrl1111 ~kl/11/ Vl ori1 
qer ov do or iqinólnelw. /w m" 
qi"nnel!o relku . v ktor om mt!m 
ne pneul áda 1 nad · .h/6torickým • 
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Snfmka: V. HAl< 

Program husľového recitá lu [15. I V. t. r. na pJ'IIVidelnom 
matiné) A. Sestákovej-Rozinovej, uspuriad11ný MDKO a Galé· 

l'iuu h l. nu~sla SSR v l\1irhachovum Jlaláci, sa r.dal na prvý po

hľad problematický - dve t1·anskripele z piatich p rogt•amo

vych čís i el . A predsa zanechal na konc i si lný dojem. Pre dl'8-
maturgickú jednoliatosť a hlavne výko n m ladej, v Brati:o~lave 

ži júcej huslistky Andrey šestákovej , žiačky Leon ida Ko~ana 
l l'. 1970- 1975 v Moskve). Poču li S lllll ju l e J•az po ve fm i dlhei 
pt·estávke ako sólistku . .. 

Ui v úvodnej úprave t rojčasfu vc j suily z PrukufiiJVU·vho ba
letu Rom eu a Júlia pre husle a klavfr ukázala l za Jkvl!léhn 
sp r ievodu prof. R. MacudziJíského l zmysel lll'e dt•amatir.k6 
výstnvhu sciíny Muntekovin a Cnpnleti. Oa l~ie skladby potvr dili 

že vyt·áslla huslistka. zameraná na expresívnu, dN1matickú u 
r yt mickú :r. luzku novšej hudby. Gi to boli Cyganovom · t ran!lkri

hu\•ané Snstakovi čove 4 Pl'el fldiá pre klavlr. op. 34 - svojim · 
sarkast ickými ,,mah lernvskými" JlOchoduvými črtami , ah:ho vi 
tá lna, priam drsná Balada Vial!cslava Ovčinníkova . l z' r : 1 !l621 

• l 

V snnl\te·funtázii Sen o huslích od Ql di'ichn FIOSJIIana. [ <! rok•• 
1962) - pndfa Petra ZBJlletala .,l yt'iJ:kn-dramatickej Uásni" -
persunifikáciuu dievčen,;kei du!le a jej citového sveto sa moh 
la šestáková aj l yricky rozospieva(. Kulmináoiuu konnerk 

bula Bu r l asova Sonatfnn pre husle-sólo. ktorá sa sta la uká1. 
kou Šestákovej P.Xpresfvnci. technic:ky vyspolei inter prnt llciP 
Šestáková je vyhranenon. dy namic:kou. vit álnou a t empera 

JJif!llt nnu buslist ickou nsohnnsfnu - YP.del by som si ju prerl 
stavil napr. ako ideli lnu intei'IJJ'c tku Chačatu J•iannvhn husľovci 

ho knnccJ·tu . )e j výkon niP. je nikdy sta t ický, ale p ln ý natJätiR 
Oalšie vystiíponia Šestákovej nám ukií~u dn akej ~frkv siah .. 

ambi lus jej hudnhmí hn sveta. !lknda. ze lll'vntJ·indnv výku•· 
prot'. R. Mac: nrlziŕiskéhn nvpl yvnila akulltika miestnosti. ne 

vhodná pre klavirny sprievod. GABRI Er, OUŠ I NSK~ 

/i r>ZCIC/1111 a /y r tqké, /lOCI ZVIIkO• 
vo bohaté pradivo nad d r amoll 
Pre .'>o fuskú inscenácw Cór6 
Kal oJrma plati to isté, čo pr? 
nona Carlo:;o: starille a trad tc 
•JP/ l P poslUPIJ iaviskove/ r ea/1 
zócie a niekoľko Wlt il ntavQcl 
~peváckl/C'h k recíc/1 s restam• 
nad kto ré sa vyn1mal tV. Smo 
čevskl IJ /itu/ne/ úl ohe . barytt. 
n/sta petm~hp . m> vSPtkqch pc, 
tohór h rezonančn~l1o a {ar eb 
n~ho tónu a tvórny herec r ea 
llsllckej pr.avcnlencle. 

Bul hurskt1 opera . teJ ~p~>uáf'l . 
mattí vo svete zvuk Dohr{! duP 
desiatky hu/har .skúr h vokťtl nqcll 
umelcotJ nadc-h fínajú rlnes oper 
né obPcenstvn med zi New Yor
kom n V l edt1ou, Dnndúnom fi 

l'al ermom. To te 'lť':vrdtltelnfí 

fakt. Ale ked t> predstaven/af'h 
Sofitčanov post r ódame at cel(i 
raď prlsluSnfkotl .,domócet" 
~pl"ky , mjslednq rln.;em ~a n~

m6~& zbavíť určlt!Jch r ozpak ov. 



itaccat, 
8 1\:UVf: I-IUDOUNINY v t•cdukcii : vy

dava teľstvo Paulou zaslalo do Hudob
ného zlvota t ieto nové hudobniny - L. 
1:-'odésť : Ti·t sk ladby pro housle a klavf t', 
S. NovAk - Z pi'í rodv [ cyk lus pl'edne
sových sl<!ad ieiJ pre k lavír ). Z. Sesttík : 
Portrét Konstantina B!ebla [cyklus m ie
sun ých zborov ). B. MartinO: Pfsničky _p ro 
diHský sbor, Ptáčl hody, B. Marti ni't: Ces
ké i'íkad la [cyklus šiestich ženských Ž bo. 
rov a cappella l. J. Pauet·: Koncert pt·o 
trubku a ot·chestr. Osvetový ústav v Bra
t isiHvc vvclal Prll eži tostné sl\ l adbv pre 
dt>tské spevácke zbor y. Zbornlk zosta 
vt l Bohu mil Bican. Zborn lk slovenskýt;lt 
populái'Jl ych p iesní zostavil p re OÚ zase 
dr . !cín Slváček. 

8 MLADE2 ::ii' IEVA '78: s týmto nú· 
zvnm bol 20. a ~L V. t. t'. uspor iadoný 
1:\ . celoslovensk v festi vo l zborového spe. 
vu. ktor ý poriada! Osve tový ústav v Bt·o. 
l tslnve v žilinskom Dome odborov. 

8 FESTIVAL DETSKÝCH Z BOROV w 
ú!:as tt tuhnslov<tnskvch ll sovi P. t s ky ~; h 
lt .• st l ilo l lfl.-;!1, t. t'. v L.ibet·ci. Zo 
zs::; !{ sa 110 zúčast nili Litovsl' v chlup· 
i:t~nský zhor Azuolluklls z Vi l i tusu a 
!'nuruvu]o stud ia mesta Dubno. Z Juhu· 
s!ltvie l o hol zbor zo z{J klodnei škol y 
Duslteja OL>t·ncliéa z Nlse. 

e Ili . CELOSLOVENSKÝ FESTIVAL det. 
~kvc lt ľudovýc lt hudieb a spevákov ľu· 
dov1'ch plesn i bol v diioch 19.- 21. mú· 
ja t. !'. v My jave. 

8 STOPAŤDESIATEM U VÝROČ IU tllltr· 
ti<~ F. ::ic ltt tiJet•tu I>Oift vonovun!i prvcí čes
lw slovnnsl<(t in terpnltučnCI s ítťu ž pre k l l t· 
Vd' tle tluú, k torú bo lo v l esenníku 5.-9. 
aprilu L r. 

8 ZSS A Cs. ROZHLAS V BRATISLA· 
ve. uspur t!Hiali 18. I II. t. r. komot·nv 
1\0ncert z tvor by s účnsn ých poľských 
:-. l<:ad ateľov. Na progrnme boli diela 
!>:rzvszto fa Me1rera, K. Moszumnŕtske j ·No . 
Zltr. Adama Walaci ŕtského a Jerzyho Ka· 
SZ\ CkéllO, 

8 CLEN PREDSEDNICTVA úV KSC a 
p ; vý tatornnfk Ov KSS Jozef Lenárt nnv· 
st iv i l 18. m{t la t. r. hnlli ~ la vské konzer· 
v<~ tór i um, kde sa oboznámi l s expet·i· 
ll t3n lll l nyml triedami baletu " cellwvou 
l' oncepciou osamosta tnenia ba letu. I)alel 
v r enovovanej budove na Tolstého ulici 
s• t>rezrel orgunovú s!et1 s novým orga· 
num. el ek t t·oo k usti cké štúdio a v nove t 
kuncer tnel sieni sledovnl malý k oncert 
l aureá tov súťaž! a popredných študentov 
sko l y, v besede s pedagó_gml vysvet lil 
lw l ttt rnu politiku stra ny a pocfakoval 
pedagógom zn vvkonanú prácu i mno· 
h t'! poztt ívne stninky, s ktorí•m i sa stre· 
tol. 

0 OPERA DETVAN orl Vi l ia mA F'igusa
B .~. · rél to mola svo ju premiéru pred 50 
r okm i - l. IV. 1928. Toto prvé operné 
di :J io 11 11 pôvodný slovenský text Emilii 
Bo! t•slavn l .ukáča poclľn poémv Andreja 
Sl{!cllwvtl:a d i rigova l v SN D Oska t· Ned· 
ba !. Hlétvné postavy stvú rn i li d r . Janko 
B:" 110 1 Martin l u Hel ena Bar tošová l Ele. 
na l. 

8 IANÁČKOVA Fl LHARMÚNIA hostila 
na marcovýc h koncertoch o. l. a i Pe tra 
Tuporczcra. ktorý pod tok tovkou Li bera 
Peška hral Mozn rtov Klavíľny koncert 
c mol. DRiším slovensk vm umelcom v 
Ostruve bol Bystrík Režuc ha. pod kto· 
rfl ho taktovlw u odznela predohra k We. 
berovej opere Eur ynnta, Mozartovél Se· 
n~náda pre sl tii::ikové kvar te to a orches· 
tor č . 6 D dur a Dvoi·ákova Sym fónia 
č . 7 d mol. 

8 KOLO - súbor fucl ových tancov 
Srbska mu l svoje vysttípenie na Novej 
sl·éne v Uratls lave 16. mája t. t'. Súbor 
vzn ikol v r. 1948 a skladá sa z profesio· 
n cí lnvch tanečnlkov. 

• LETNE SKLADATEĽSK!!: KOLOK
V IUM bol o t. r. už po dt•uhý raz v dt~oc h 
25.-28. maja t. r . Tentokrá t ho zss 
usporiada l v Domove slovensk ých skla · 
daterov v Dolnej Krupej. Program: 25. V. 
- prednaška V. Brožfka z FFUK .. Este· 
tick\• vkus a umel ecký Ideá l v s(tčasnos
t i". R. Rybarič. SAV "Renesančná a ba
r oková hudbtt na Slovensku". 26. V. -
u kií21<Y z diel súčasných maďarských 
sk l adateľov uvúdzal L. Burlas, Nové tren
dy v postaven! hudobneJ tvorby v sCt· 
časne J hudobnej kultúre - L. Mokrý 
Na záver druhého diía sa predstavili svo· 
iou tvorbou členovia Kruhu m ladých 
sklada teľov: Cón, Poul , Ta nd Jer . Dita 27. 
m áia uvi edo l Ján Ledeč problematiku sú 
'časnej česke j skladateľskej t vorbv. Po
po luclnf boli prehrávky a r ef erátv o die
l ach O. Ferenczyho. 1- Grešáka. J, Zim 
m era. J. Hatríka, T. Salvu a L Hrušov 
ského. 

8 KONCERTY BAROKOVEJ HUDBY sR 
zača li 7. V . v p r i estoroch výstavy SNM 
"Hudobné náslrote na SloVFmsku". V 
diíoch 7. V., 21. V., 18. VI. a 25. Vl 
vždv n 16,30 hod. sa uskutočnia podu ja tia 
venovn n~ tomuto štýlovému ohdoblu. 

8 1\RÚT~AVA . nár. umr.l cn Eugena 
Suchoiia bude mať svoju americkú pre· 

miéru. Diri,l!r.nt nemilo; Rnrk h, ktorý už 
't i cko ľkulmlt di rigoval ~F 11 du lste do· 
::H\ce československé orc hest re. priora 
vu je uvedenie nflt·odnel slovenske( open 
v Mich igane. Burklt le tu umeleckým 
rladile rom súboru Opera Gulld of Gt·ett· 
let· Lansin_g, lludobné naštudovanie hu 
cle zverené tomuto pt·la lefovl slovensk P. t 
hudby, kostýmy hudú zapozičané zo SND. 
Premiéra bude v budúce j sezóne. 

8 SYMPÚZI UM .,V pl yv hudby slovnn
ských núrocl ov nn ellJ'ópsl' u hucl obnú kul 
tú ru". ktoré bude 9.-13. X. L r. v Brne. 
poriada MK ČSR pod pa t i'Onútom UNES 
CO a zu spoluúčasti MK S::iR a Ceskoslo
venskej komisie p re spol upľócu s UNES
COM. Sympózium svo ju obsahovú náplii 
konkretizovalo clo týchto tematických 
okruhov: L Hudobná k ll lttí ra Slovanov, 
iej význom a p rob lémy, 2. Vznik slovan
ských nárocln ych hudobných kulttll', 3. 
::ilovanské nci rocl né kompoztč né skoly U 

ich i;týlový pl'f11os clu európskej hudby 
19. a ~O. storočia, 4. Hudobnú tvot·ba 
Slovanov ll jej prínos p re r ozvoj dru· 
ho v [ tHit·odné opery, llltd IJit orcheslrúlnu. 
vokcí lna u pod.). 5. ::iluvanské in terpre
tačné skol y a z illvy, 6. Vzťah v u konta k
ty slovélnských a neslovanských hudoiJ· 
n ýdt kultúr a hudobn íkov v 19. storoči . 
7. Teoret ic ké re f lexie hudby slovunských 
ntirorlov, ll. Vecl(tce hudobné ztuV\' slo· 
vnnských nlírodov v prve j polovici 20. 
sto ruč iu, 9. So~; ia listic i\[J huclobnti kul · 
l(u·a a tvorba slovanských národov. 

• TRAVNICKOVO KVA RTETO - za 
olldubie svoj)w pôsobeni n pri PKO v Ban. 
ske l Bvsl rl c l uslwtucnilo vi ftl: ako 70 
!<oncet·ln ých podu jatí v rílznych mestíich 
~::i R. Posledn ým vvs túpenfm bu l koncet·t 
elita 4. V. t. r . v Bänskcj Bystrici, k tor ý 
bo l o deii neskôr spojen ý 'S besedou k ri · 
tikov a členov kvarteta. 

• BYSTRlCKI!: ZVONY - VII. ročník 
fes llvuhJ nopulárnei piesne hol v diioch 
17. - 19. nlllln t. t' , v Bunsl<e i Bystr ici. 
Ideovou mysllenkou festivnlu bo l Xl. 
SFDM na Kube. Nn orvú t·acom koncerte 
festivalu ttčlnkovn! orchester Gustava 
Broma so sólistami a vokcíl n ym zbor om 
l. Hni ličku, ako a i hudobn á skup inu 
Milana Kolayu so spevitčl<ou E. M. Uht'i· 
kovou. Di!a 18. V. bo lo st r etnu tie s au· 
torm! nových plesni v Divadle lludhy. 
Večer bola v sále DJ GT súťaž spevákov· 
amatérov. Ako hostia vystúpi l i českí a 
slovensk! poprední speváci. Dt1a Hl. V. 
popoludní bo l v aule PF koncert skupi · 
n y Modus. Vr.čer v sfi le DIGT boln au tot·· 
sl<fi pt•ehlladka 10 novýc lt pirsni a kon· 
certný progt·um "Pozd rav l<uhe" . veno
vaný XI. svetovému fes ti va l u mládeže. 

• NAS! V ZAHR ANICI : SlovkonceJ'l 
zaistil tieto vys túpeniA slovenskýr.h umel 
cov v zahranič ! - l!udovlt Rajter d iri,IIO· 
val progrnm z die l Smetanu, ča i kov· 
ského a Dvorá k11 diía 26. V. v Gyôr i. 
Bratlslauké dychové kvinteto v v st úp i lo 
5. \ '. v Eisenachu na koncerte laureá · 
tov Tl l l a 7. V. v Magtleburgu. Juraj 
Hrubant spieval v berl fnske j Stúlnet ope. 
re cliw 17. V .. a to v Mozartove j Cnrov· 
nr. i fl aute. Gahl'iel a Zahradnlkové a Jur ij 
Plavnik ta n č i l i v Cu j kov:;k~lio LatJuťnm 
jazere v Bukurei;li j 5, V.). K lavirist ka 
Tatiana Fraíiová ma la v Benll tkad 1 re· 
ci t iíl 113. V. ) s dielami Mendelssohna· 
Bartholdyho a Soslukoviča . SKO usporia
dalo tu r né po Japonsku. V d itoch 21. V. 
nž 10. VI. uv iedo l súbor 15 koncertov 
s dielami Co t•e lliho, Manft·edlntho. Viva ). 
diho, Htlnclla a Mozarta. Pr ostredníc tvom 
agen túry Sam:konzer l Barce lona a nfts· 
ho ::i lovkoncer tu sa uskut očn i 29. V. -
16. VI. tu rné SOCRu po span iel sk ych 
mestách [Barcelona, Zarugoza. Valenc ia, 
Alecan te l .a Cot·u t1a, Ovi edo. Madrid) . 
Na koncertoch zoznejú d iela Fer enczyho 
- Finále. Schuber ta - 8. symfónia 
h mol "Nedokončená". Čajkovského -
1. sym fónia, Smetanu - predohra k 
opere Predan!i ncve<;tu. Ča jkovského -
Koncert p t·e husle a orchester D dur 
[ só listka }eta Spitková l a Dvoi'áka -
Slovanské Lonce l. r ad. Ako dirigenti 
sn budú stri edať Ondre j Lenárd a Bys· 
trik Režucha. Eva Virslkové·Dianovská 
bude v di10ch 5. V. - 5. VI. na Medzi· 
národnej súťaž i k r á rov nej A lžbety v Bru
seli. Opera SND sa zúča stni s Predanou 
nevestou zá lazdu do nemeckého Lud· 
w igshafenu n Fllrthu [mál l. Ferd inand 
K linda mo l 5 koncertov v NSR [ 2.-9. 
V. ). Katat•i na Lelovičová mala tiež kon· 
~;erty v NSR, a to 23.-28. V. Viktor Má· 
lek d i r igova l predstavenia Cigánskeho 
ba t,óna vo viedenskej Volksoper [ 3. a 
27. V. ). Bratislavské kvarteto usku točni · 
lo rozhlasovú nahrávku vo Viedni. Na
hralo pre ORF Wien Re lchovo kv inteto 
B dur pre k larinet a sláčikové kvarteto. 

• BRATISLAVSKĽ: 1-fUDOBNf: SLÁV 
NOSTI 1978. Podra súča sného stavu pro· 
gramovej Pľipravv privítame na XI V. BHS 
nasledu i ú ce telesá: z domliclch to bude 
p t·edovsetkým Slovenská filharmónia 
ktorá už trad i čne vystúpi v r ámc i via
cerých koncerln \•ch podujat í, ďa leJ Svm
fontcký orchester čs. rozh lasu v Br al i · 
slave, Slovensk ý k omor n ý orchester o 
Státnv komor n9 orchester Zilina. Z Pt'11 
hy k nám zavila Cesl\á fi lharmón ia. kto 
l'll bude účinkovať po dva ve(:cry. Zo zn 
hranicnýc l t orchestrov treba v vmenov11 t 
Resident le Ot'Cllester den Hang z Hola nd 
ska l vystúnl dvak rá t) . Orchester Lurl 
w !gsburgersschlossfestspjele [ spolu s vo 
kálnym súborom Sí1ddeutscher Madrl_ga i
chorl. v lvalrll ovsk é výročie sl prlpome 
nieme n;t dvorlt koncnrtoc h tuliHnskych 
Filharmonici d i Bologna a ďa l~ím za· 

lmmičnvm l nlr.snm bude Varšavsk á ná· 
rodnú ft lltärlllLllltu. Program tohtot•oč· 
:tých Bi l~ prlnúsa a 1 bohatú ponuku vo
kil l nej hudby a súborov. Slávnostného 
utvorenw festivalu d i!a 7. X. sa zúčast 
ni Miesuný zbot· Lúč ni ce, Slovensk ý fil· 
harmon ický zbor sa opiit pripája k vla
CHt'Ý ill symfonick ým koncertom. zo ZSSR 
ocakávame Lotysský akademický zbor. 
zo Span ielska Madridských madrigalis· 
tov, z USA New York Vocal Arts En· 
:;cmble a z Ut·ntlslavv Slovensk! madri· 
~ al isti. Spomedzi spičkových sólistov. 
klor l prisľúbili účast na XIV. BHS menu. 
leme huslistu Igora Oistracha (ZSSR), 
violončelistu Michaila Chomicet·a (ZSSR), 
klavi r i stu ]ô rgn Demusa (Rakúsko). via· 
lo n čellstu Ar to Nor asa [Fínsko J. klavl· 
r istu )ustusu Franza [NSR) , klaviristu 
Hudolfa Buch bindera (Rakúsko 1. 

Z ďalšieh významných udalostí. k toré 
nás očakáva jú v októbr!. spomenieme 
Hl>POfl vystúpen ia dvoch operných súbO· 
r ov zo zohnmič ia - Nemecké ncíťodné 
divadlo Weimar núm predvedie svoje in
scenácie Gluckove j lfigénie v Aulide a 
Cikkerovho CoriolatHJ, Viedenská štátna 
operu k nám p t·íde s Donizettiho Don 
PHsqualem - a jedného domáceho sú· 
boru - Šlcí tne divad lo Br no prispeje 
k oslavcím janáčkovského výročia uvede. 
nim Jei pastor kyne. 

Josef Hajna ako skladat er Zlvný v Ja· 
n ličkovej opere Osud. 

• JANÁCKOVA OPERA OSUD mala 
premiér u 7. ll 8. apr fla l. r . pod taktov· 
kou Karla Nosko v juhočeskom divadle 
v Cesk ých lhtdeljovicinch. Táto štvrtá 
j a n áčkov(t oper 11 mala javiskovú premié· 
ru az 25. X. l!J58 - teda po viac než 
30 rokoch od skloduterovel smrti v br· 
nenskorn Ja ná č kovom dl vad le. V rámci 
tohtoročných osláv Leoša janáčka [ 124 
rokov od naroden ia a 50 rokov od smrti 
sklada tel a l pript·avu ie Cs. rozhlus vy· 
slelanie teJto opet'Y, a to v cykle janáč· 
kových opier [ 18. júna t. t' .). Réžiu pred
stHven ia v Ceskýc ll Bud1!jovlc!ach mal 
Miloslav Nel<vasil z Ostravy. Titulnú po. 
stavu skladatefa 2 ivného stvárnil Josef 
l-lajna [na obt'.l, sl ečnu Milu predstavu· 
ju V. Bobá ková a š. H ra n lčkovií. 

• X. llUDOBNA JAR M. Sc hneidra-Tr· 
navského bola od 28. I II. - 26. V. t. r . 
D t·H ma tur~ia - veľmi pestrá a zauj imavá 
- sa orientovala vtičšinou na k omorné 
t:oncer ty. Trnavčan ia mali m ožnost po· 
i:uť ::;KO, t•oiJotnlckv spevokol Brad lan 
a súbor CanticH nova, k lavlrlstku Ta tianu 
Nikolaievovu. ::ilovensk(t filharmóniu pod 
tak tovkou Svetoz(tl'll Št úra. Slovenské 
trio v spolupt·ti ci so sopr anistkou Evou 
Blahovou. Slovenských mad rig1:1listov u 
1\reuzchor z Drážďan. Diia 25. V. otvorili 
Pamätnú tzbu nár . umelca M. Schneidra
'] r navského. 

• KOSJCKA HUDOBNÁ JAR [dvadsia 
totretla l a VII I . medzinár odný organo
vý festival v Kosiciac h - to je kolekcia 
koncertov a dvoch operných oredstavenl. 
ktoré v dMch <!6. IV. - 3. VL boli 
centrom hud obného d iania v Koiitc!ach. 
Spomet)me as poľ! niekorko za u j lmavostl 
l:lkcle, ku ktore j sa vrá time p!Jdrobnou 
recenziou : P!l ťcl es!at e výroči e sm r ti Leo· 
ša Ja náčka si poriadatelia pripomenul i 
na otváracom koncerte organového fes· 
tivalu Glagol skou omsou, koncertom z 
k omorn ej tvor by Janáčka v podan! Josera 
Pál enfčka a k omorných súbor ov z Košic 
a Prahy. Okrem toho uvedie SF z Brna 
t·apsódiu Tm· as Buľba [na záverečnom 
koncerte hudobne j jaril . Tradične sa 
pt·em lérova la sk ladba slovenského auto
t•a - tentoraz Jozefa Podpr ock ého l Kon. 
certan tná partite pre organ a ot·ches· 
ter). Okrem umelcov z Koiilc (Ivan So
kol, Karol Pet róczi , Košické kvarteto. Ko
šický spevácky zbor u č ite ľov l budú (tč in 
kovaf na festiva le ďa lší českos lovensk! 
umelci : klavi rista Boris Krajný, orga
nista Petet• Sovad!na, Slovenský filhar 
monick ý zbor so zbormajstrom V.ll(inom 
l v Jan áčkove j Glagolsk ei Olllšl - so só 
listami Bt· i .~t t ou Sulcovou. Máriou Mrá 
zovou. Miroslavom šve jdom a Karlom 
Bermannom a na samostatnom koncer· 
te l - Okr em By st rl ka Režuchu a š tefana 
RObin sa predstavio dirigenti Stephen 
Culbct·tson z USA ll tt·ata porskl di r i
genti : Andrzej Cwo jdzinskl. Zvgmund Ry. 
cller t a Andrzej Rozma t·v nowlcz. Drama· 
tut•,g ickým IJri nosom ll tidP uved ~miP sui · 
ty T. Buirdél Co l 1:1 g BnJUgnon, zborov 
l. H r ušovského, l. Zeljenk u, D Šosta 
koviča. Koncertu pre k lavfr a orchester 
od A. Chočaturiana a 1. Statne di vadlo 
v 1\os it.iach prip t·avllo do p ro,llrnmu fes
tivalu lan&t i(()VU lei pastor ky t) u a pr e
miéru Mmlamo ButtCl·fiy od Pucciniho. 

• HUDOBNÁ ZILINA: Marián Lapšan
ský mal dľia 25. IV. rec itál v iilinskom 
Dome odborov. Uviedol na iiom výlučne 
tl ie la Roberta Schumanna [ štyri sklad· 
hy, op. 32, DavldsbUndlertllnze, op. B a 
::ionáta fis mol, op. 111. Skladby boll 
prednesené s pochopenfm pre štýl Schu
mannovej hudby - nežnej l dramatic• 
kej, s krásnym tónom v ka2dej dyna· 
mtckej rovine, so stavebným prehfadom 
l mozno 1 zbytoCným špekulovaním 
menenie tempa v rýchlych častiach za 
účelom sn cíď vHčše i dramatickosti ... ? J. 
s bezpečnou t echnikou a pamäťou. Kul
tivovaný zvuk, Inteligentný preJav a ra
dost z muziclrovania boli pekným da• 
rom obecenstvu. 

• ZILINSKf: KOMORNl!: DNI: Pod tým. 
to názvom sa uskutočnil! 2.-4. V. t . • r. 
tri koncerty komorných orchestrov. Pod 
vedenrm ). Valtu vystúpil 2. V. SKO zd 
:t.i liny s programom: L. Janáček "Suita 
pre sláčikový orchester", J, N. Hummal 
"Introdukcia, téma a variácie pre hoboJ 
11 orchester" - só lo ]. Hanušovský z 
Bratislavv, J. Ch. Bach "čemba lový kon· 
cert Es dur, op. 7, č. 5" - sólo R. Grác 
z Bratislavy a L. v. Beethoven "I. symfó· 
n!a". Cenným p l'lnosom bola !nterpretá• 
cia Hummelovho koncertu v Hanušóv· 
ského podani. Sk lllda teľo Hummela oce· 
nllo publikum l na druhý dci t. pretože 
uvedenie jeho Klavfrneho koncertu 
As dlH', op. 113 bolo vrcho ln ým číslom• 
progr amu Welmarer Kammerorchestra s 
umeleckým vedúcim Jéirgom Hoff mannom 
[sólo-klavír : Gonda Scharloch z NDR). 
V programe odznei H este Predohra k 
opere Alcina ocl Hiind ln a Vivaldiho 
Stvot·o ručných oiJdo iJL Vystúpenie Vý· 
chodoceského štútneho komorného or· 
chcst ra s Ltborum l'eškom znam enala 
l \valitat! vne najvyšsí stu pe t) trojice k onJ 
cm·tov. Zvuk telesa je vysoko kultivo· 
vaný, ht•áčt sú dlsciplinovanť v súhre a 
nadšení v umeleckom podan.! d iel. Súčas· 
nú českú tvorbu r eprezen tovala Neuman
nOV!t Predoht'O, po nej E. 1\rámsk á pred· 
niesla sólový pnt·t v Bendovom Klavír· 
nom k oncer te g mol. Vr cholom večera 
bolo uvedenie Hone.c:~erove j ll. symfó· 
nie. Dirigent tlmočil t r agiku l v f ťaznú 
silu životných zápasov, ktoré sú ukryté v 
tomto silnom opuse. 2 illnsk é komorné 
dni znamenali významné obohatenie hu· 
dobného života a dramaturgie v tomto 
meste. 

• MORAVSKÁ FILHARMÓNIA Z OLO• 
MOl!CA s cli t•igen tom V!tom M ickom a 
sólistkou j elou Špilkovou ukončila ll. 
mlí ja t. t'. XIX. hudobnú jor v Nitre. NA 
pr ogrnme bol a Glinkova Pr edohra k ope
re Rusland a Ľudmila , Ca jkovského Kon· 
cert pre husle a orchester D dur, op. 35 
a Dvoi'ákovo IX. sym fóni a e mol "Novo· 
svetsl<cí" . Veľkú zásluhu na n itrianskom 
úspechu Moravsk ej filharmónie má di· 
rtgen t VIt Micka, odchovanec Václava 
SmP.tácka a A. Klimu. Finálový koncert 
pt·edchádzal recitál mexickej klaviristky 
G. Porrondovej, komorného zboru z Bul 
har ska " I van Kukuzel". violončel ový re
ci tál sov!clskel umel k yne Vik tórie Jaglin
gove j a koncert Pett·a Michalicu za klaJ 
vfl'l1 ello sprievodu El eny Mlchali covej. 
Vel'kú zásluhu na Ctspešnel hudobne! ja. 
rl v Nitre má vedúca programového od· 
delen ia PKO I r ena Závodná. Vyn ikajúca 
bola t. r . ul spol upr áca s Kruhom pria te
rov umenia, ktorý vedie dr. Pe ter Kuruc. 

• KUR:l HUDOBNEJ VÝCHOVY zrl!trli lo 
1\ultúrne a spoločenské stredisko v Hu· 
mennom. 1\urz, v ktOJ'OJn majú záujemci 
rôznych vekových kAtegórii možnost u č it 
sa v hre nu huSiiliCh, akor deóne o k la· 
v tri. vedie František Ourkovlč. 

• fi p;DR ICH PAZDERA - slovenský 
umele~;, ktor ý mom P.ntálne studuje V 
ZSSR, usku toč nil v mar ci t. r. hu s ľové 
recitá l y v Soč i . Suchumi a Majkope. 

• l:ŠU NA EXNÁROVEJ ULICI v Bra· 
ti slove p t•ipravila koncet•t pecJagÓJWV skO· 
l y - pri prfl ežllosti Diía uči teľov 11 me· 

clallón venovan ý inštrukt l vnej l vorl>e lú· 
llusa 1\owulsk~~ llo. Na zúver bo lo heseda 

so sk ladal el'om. 

• PRIESKUM medzi poslu~; h !ičm! 
l. - 111. ročnlkov PdF UK v Trnave do· 
káza l zauj ímavé výsledk v o stave v vučo· 
vanlu hudby na sloven sl< ých ĽSU. z cel 
kového po<:tu posl u cháčov . ktor! navste
,;uvali CŠU. 60 percen t nein tonovalo na 
ľŠU vóbec:. 30 percen t len občas 11 Iba 
10 percen t Intonova lo pravidelne. O nie. 
to lepšia sltuá~;!a bola v poč (tva nf hud iJV 
a rozbore sk laclteh - h lavne vo V\'Š· 
~Ich ročnH<oc:h ĽŠU . PišP nám o tom šlu
den t PdF UK v Tt·navf: J(tllus Sc lw iiHr 
v za myslenf su nad stavom ln ton ftcif' a 
sluchovej výchovy n ielen na r:Su. ale 
l na fakultách. Má to dôsledky pri štú· 
el iu hudobnej v ýchovy a odráža sa to 
1 na pedago.~ l cke l Pľáct bud Ctcich učite
ľov. 

• DYCHOVÝ ORCHESTER ZK ROH 
n. p. Chemlon v Humennom zisku! v lani 
nh ll<íroclnom festlva lr dychových hudteb 
l XII. Pád i vého Trenč ln l na !vyššie o ce· 
nenle: lllavnú cenu MK SSR, Ztt tento 
vy nlktJjúr.i úspech vybra l i orr.llester na 
roprezr~ nt tíc i u ČSS R, H tu clo mr.st·u Bur
r{enland v Rakúsk u. kde bude v d t~och 
29. júna - 3. túla t. r . II. medzinárodný 
festival kroiovan<i('h dvchových hudieb. 
!e to Zétliar Pl'VÝ utht'H n lč ný zá lnzd toh
to súboru. Nu čel~~ humensk eJ dychov· 
ky lc Al bert Ht·ubovčúk. 



živá spomienka 
na veľkého umelca 

unu:h:nví 7.SSR , vr.fkí:mn ~kladntr.fuvi a dirí~ r. ntnví A•·a· 
muvi Chvi:ahu·i;;u uvi Mal stlm vždy íu;tu a uiJdiv k v ý · 
:r.nauw ý m Usll hnustinm minulosti i prltumnusti. l'•·e tu ho. 
lu uz prvé snlci!n6 pr ivítan ie vcf kým nsubným zilii.ilk um. 
Rt!~.ll i'Ust rednnsť prvých kontaktov nastulila uvnrnen il 
atmusféa·u prr. r o:r.hnvur. v kturnm sme bez z hytnčn ých 
l' r ;iz mohli okam žite spoznal' vecu6, celkom nekumpt·o· 
misn í~ ll lÍ J'IIkV OmlllCa Pl'e reii)Íl':ÓCÍU ntVÍII'lll:ill hn k_\111 · 
cm•tu RHS - podľa presne vylll'anených umeleckých 
pn~d stáv. 

Zomrel V. Dobiáš 
dovanf. Zase tá mladnsf, 
svie ::i.osť . .. To je veľmi 
dôle:lité V intei'Pl'Ci úcii. 
Casto som k vám chodil 
s nebohým A. Sychrom. 
Zomrel pomerne mladý, 
mohol ešte v~eličo nr1pi· 
sať. ľárkrát sa mi po· 
darilo Jlricestovať na SJo. 
vensko i za pr í rodným i 
kr1í sami a folkl6rum. V, 
pamäti mi zostalo stret· 
nntie na Orave, kde nám 
miestni muzikanti a spe· 
vác:i vyhráyali niekoľko 
hodin. Nemohli sme sa 
vtedy roz lúčiť. Tu, čo 
som počul a videl . bo la 
obrovská vizitka ná t•odo, 
j eho optimizmu Ílžas· 
nej národnej sily. Citil 
som sa medzi nimi vý
borne a nechcelo sa m i 
domov. 

Aram l:hal:a turian vyslovil vefmi p1·csné. p•·emysl ené 
pui iudavk y na obsadenie orchestra, termln a dli ku skú· 
l ok a vyžiadal si predbežné stretnutie s · klavit•i stkou 
Mlr kou l'o!m rnuu. ktorá mala na koncerte nahradiť pô· 
vudne plánovaného sovietskeho klaviristu. Kuidý dutai l 
chcel si prevet•iť osnbne, nič neponechal impruvizácii 
a náhode. Bol umel ecky náročný a nekompl'Omisný pri 
práci na skúilkach, vo vzťahu k sólistke i orche:;tr u . 
no na druhej sh·anc nešetril po skúike slovami uzna· 
nla, pochvalou 7.a dobrý výkon. Obdivovali sme vitalitu, 
)Jrlsnosr i l áskavosť vtedy už takmer 70-ročného umelca 
a oplitowne sme si overili už známu skúsenosť, že nijaký 

• (lspcch - ani u tak významného skladateľa a dirl.l(en· 
ta - ne)n·ichádza sám od seba, že n ie le iba výsledkom 
\ 'elkého talentu, ale nesmierne náročnej, húževnatej a 
nekompromisnej ka:tdodennel práce. 

Nlii milý host' vtedy dirigoval svoju II. symfóniu. 
l. koncert pre klavfr a orchester a suity z baletov Spa•·
takus a Ga jané, teda diela, ktoré sme mali možnost' už 
pr edtým pri rôznych príle.tiťostlach počuť. Neopakuva· 
lltľná viiak bola autentlckod interpretačnej výpovede uu
tOJ'a, Jedinečné bolo poznanie hudobného tvaru, p lne na
sýhmeho lpeclfickou melodikou, rytmami, lyi"íkou, dra
matlckosfou i tanečnoaťou, celou tou nevysloviteľne sh'· 
hujíacou atmosférou arménskej hudby. Boli sme konr.ll t'· 
tum nadlieni o z neho - skladatera a interpt·eta Arama 
Chui!aturiana - sálalo neskrývaná lifastie, že upä f svn
juu hudbou preKVedčil, že si zfskel sr dcia náiíhu publika. 

S NARODN~M UMEL· 
COM VÁCLAVOM OOBIA· 
SOM (ZOMREL 13. V. 
1978 l SME SA VIACER l 
STRETLi POSLEDNY RAZ 
PRED PAR TÝl lJNAMI 
NA PRAZSKOM HRADE. 
NA STRETNUTI STRANIC· 
KYCH PREDSTAVITEĽOV 
S UMELCAMI SA VECA 
UISKUTOVAI.O A VÁC· 
LAV DOBII\S AKO 
VZDV - SPOMI NAL NA 
SVOJE KONTAKTY SO 
SLO VENSKOM : 

Čo robi Saiiu? . ( Muy· 
zcs ) . . . N•ckture 

v ždy som sa snažil vi· 

J;ubomíl" Číže k ( vľavo) s !It•. Ladislavom Mokrým (v s tre· 
de l vítaj íl na IJratisiavskom letisku Ara ma Chal!aturia
na. Snímka: CSTK 

So svojou hudbou navitlvil verké kuncertné siene od 
Ameriky, cez Európu až po Aziu. No osobitne r ád mal 
naliu vlasf. Stretával som ho o rok neskor na kolonáde 
v Kurlových Varoch a o ďaliie dva roky pri~i el opäť 
do náiiho mesta. Mal rád tvori vú umeleckú atmosféru 
a srdečných ľudf. Ako sa sám vyslovil, v Bratislave na
líiel jedno i dr uhé. 

Viac rokov hu prenasledovala choroba, ktorú akosi 
dlho nechcel brať na vedomie. Kdesi v b l bkach svojej 
osob~osti stále nachádzal nové a nové obdivuhodné f y· 
zicke a psychické rezervy a tvoril i dirigoval s jemu 
priznačnou hft! evnatosfou, akoby chcel vyda ť všetko, 
čo je v jeho silách. 

symfónie sa mu uzaj JIO · 

darili . . . A Janu ( Ci l<· 
kc1·) - tu je veľký dra· 
ma tik ... ! Najviac si ce
nim jehn Mistra Scruo· 
gea. To je hlboká a tmo· 
sféra .. . 

die ť nielen rozdiel· 
nosť v českej a sloven· 
skej hudobnej kultúre, 
ale na jmä to, čo je spo· 
ločné. Hfadal som putá 
medzi nami, spoloi:né 
knrene, kus spolučne j 
minulosti a predov!let kým 
vel'kú prítomnosť. Ohe 
národné k ultúry sú vtedy 
silné, kmf sa vzá jomne 
)!Odporu j í1, vidia spolnč· 
né c iele a ideály. Skoda, 
že v posledných J•okuch 
nwne j vieme o sehe. Vše
ličo sa však zlepšuje a 
dusf si sľubujem od no· 
vého feder álneho výbo· 
ru Zväzu českoslove n· 
ský1:h sklada teľov. Ne· 
mal hy to byf zdvnr ilost · 
ný o•·gán ! 

prišla skorá jescií a s jeseňou náš veľký medzinárodný 
hudobný festival. Na Bratislavské hudobné slávnosti 

pricestovali :a:oku 1972 mnohf významní umelci, sólisti, 
dirigenti, popredné komor né súbory i symfonické telesá. 
Bola to už tradfcia, že sa k oncerty nášho festivalu stali 
ozajstnými sl ávnosťami a na nich sa stretli popredné 
osobnosti hudobného sveta. Dramaturgia počita vždy s 
Ji:radáciou tohto významného medzinár odného podujatia. 
No t entoraz už prvé t óny boli posvätené veľkou sklada· 
teľskon a intei"pretačnou osobnosťou. 
Čakali sme ho spoločne s pr edsedom programovej 

kom isie a r iaditelom SF di". Ladislavom Mokrým na bra
tislavskom l etisku, Vykročili sme v ústrety níirodnému 

Odchod Arama Chačaturiana (1. mája 1978) j e zavŕ· 
i enim prvej veľkej slávnej epochy sovietskej hudobnej 
tvor il}', ktorú tak významne poznačili kompozfcie Mies· 
kovského, Prokofieva, Šostakoviča, Chačaturlana a ďal · 
iích. Ich vrcholné diela sú záväzným odkazom pre roz
voj vlietkých pokr okových hudobných kultúr súčasnej 
epuch}', v ktor ej máme možnosť žiť a ktorá nám nedá 
nikdy zabudnflť ani na velkosť osobnosti Arama Chača· 
turiana. LUBOMIR CI ZF.:K 

S treto! som sa lu s 
Eugenom l Sne ho

ii um]. Spominali sme na 
runohé spolocné záujmy. 
Slovensko su mi v:i.dy vi · 
d l mladé, máte akosi 
viac sU a možno i lep· 
iliu organizáciu. 

Mal som viidy šfastie, 
že na Slovensku som 

mal rad dobrých i nter · 
prétov, viaceré mnje 
skladby tu zazneli vo 
vcfmi kvalitnom nnštu-

Zdá sa, že moju típrim
nnst' mi vt•a1:a jú v ia· 

r.e•·i Slováci - 6pr ímnos
fou. A tak to má byť. 
Pozdravujem všetkých, 
ktor ých som tu dnes ne· 
streto l a o ktorých snm 
hovoril . . . 

ZDENKO NOVACEK 

Jozef Tvrdoň: 

Leoš Janáček 
a Slovensko 

I. 

l slovenská verej-
~ nos f má mnohé dôvo-
~ ~ el y si p ripomenúť pol-
'"' s toročie ocl smrti L. 

J anáčka, pretože vzťa
~ hy českej a slovenske j 

TA.~\ • kultúr y treba naďa lej 
,)1:\)-- formovať, d otvá ra ť a 

pre hlbova ť v zmysle 
nove j národnostnej 

pol i ti ky. Osobnosť j a náčka i tuk sa do· 
tírka ši rše j koncepc ie umeleckých vzťa · 
hov - s nárokom na hlbšiu analýzu 
deta i lov a synlctizovaníe. A v sk úman[ 
hudobnírch korel<ícii dvoch bratských ná
r odov ie ešte voľu možnost!, ktoré bv 
mohli našich muzikolúgov vzrušova ť už 
do metareflcxie: p roces r ecepcie ja n<íč · 
kovei hudhy n ic j e a llZCia 1111 i v blízke j 
budúcnosti nP.hudo bezkonfli k tný - prá
ve pre svoju osob i tos ť a jedi nccnosť. 

Dnes nás ni málo uspoko ji zasta ralú 
~túdin A. Vaška .. z )ilnái:kovýc h vztall í'l 
k Slovensku" (Príady 1933] . an(do obsaž. 
ný článok Iva nu Uallu "jonlíť.ek 11 Slo· 
vensko" (S lovensk ý dennl k 19::!'1 ). alw 
prlnos však ocen lme štúdiU I. Va jdu .. Ja 
náček a slovenská opera" (Slavenski\ 
hudba 1966. č. 4 ]. i keď su au l or ob· 
medzu ie ibfl nu súvzťažnos l i hu clobnodra . 
mullcl<é a pripúš ťa minimálnu prlslu p· 
nosf vplyvu. Muzikologickej problemntl · 
ke čia stkových vzťa hov česke j u sl oven· 
skej hudobnej kultúry sa prlležilostr.e 
venovali len Z. Nejedlý. A. Hoi'ejš, l. Bal 
lo. Z. Novlleek, Sv. Štúr. u tak nám zo 
stáva iba autor tohlo článku. k torý tému 
.. ) a n llčkove vzťahy k Slovensku" napl n il 
3:10 stranami svojej ka ndidátskej práce 
(o bh. 1968 ] . Etnomuzikolog lcký u fo l k lo· 
rist ický od lwz janáčka nám spd stupni l 
Jli'f Vysloužil v kn ihe .,Leoš ja náček -
O lidové plsnt a lidové hudbO" f Praha 
1955). V učebnom tex te J. Tvrdo iia ,.Kfl 
pito lv z dej!n hudobných vzťflhov l:r.slw 
slovenských" r Brati sla vé! 1()75 1 z[IujemCil 
nli jele kapitolu "Suc lloií a ]anái;cl<". do 
vollíva jíacu sa tet·minov porovuúvacci me· 
t6dv (podnet. zhodil. f lltácta, imi tác iu 
ponilska. vplyv u pod.] . ... 

Zivot L. Janáčka, hrdého a neústup· 
čivého fanatika pravdy a obhá jcu hu· 
mani t v. nebol jed noduchý a neplynu l v 
r ytme pokoj nej kontinuitY. pohodlia a 
kOnvenčného iivolného št ýlu. Ja náčkov 

Výlet na Vltave (18. V. 1925 ] z pr fleži · 
tosti ll. medzinárodného hudobného fes· 
livaJu v Prahe. V popredi je Leo§ Ja· 
náček , za n im Viliam F i ~o:uš-Bystrý. 

umelecký svár o plnšie cl ra maticl<é for 
mv. o prehoclno ten i P. starýc h rámcov hu 
dobného myslenia a romantických kom 
pozičn ých konvencii, medai lón y žen 
skýc h postáv v jeho ži vote. opojen ie dar 
111i pl'l rodv a pan teti stick li pokora pret. 
a1ou. budova nie mo•·avske l met ropoh 
pa·ostrect ie Hukvnlct. Br na, Luhačovlr. 
Velke j nad Ve lič k ou i Pr ahy, Londýnn 
n Petrohrad u. konlnkt y so Z. Nejedlým 
V. Novákom. ). Sukom. O. Osll•čilom, P 
Ki·i žkovským. to všP.tko naznačuje ši rokú 
Pmpi r icl<Osf a holo súča sne dr ámou ži 
volil. V nej ani kr~sft Vysokých Ta tier 
Demänovských jnský il. Duna ja n úzkyclt 
u l ič iek stare j Brn t islavv. uní slovensk• 
pr ia telia a spol upl'!tcovnic i. an i potuJk , 
no z~padoslovenských kopanic iach ZB 
viachlasnými plcsi1aml ll h •·ou sloven 
ských .s:: utctosov nie sll bez význHmu prH 
c:c lkový priebeh )a n áčkovho umelecké 
ho r as tu a rozletu. pre tvorivé tnšpirti· 
cie a impresie, p re umelcove predsl avv 
o slovenskom rud e· ll o kva llllích ľud o 
ve j tvorivost 1. 

Na lll'VÝ pohľad problematika Janácko-

v ý<:h kon tak tov so Slovenskom ncpr iná· 
sa toľko podnetov a obiek tlvnych príno
sov, ako ich ponúka typ ický slovako f i l 
V. Novák, znli my pdl l š dôvem ým spolu
žitlm n láskypl ní'm citom k slovenskému 
národu, k jeho prfrodc n fo l klórnym 
hodnotam. Obidvll ja vsak nú tia nás za· 
m ~·s lfe ( sa nad českou ll slovenskou po· 
doiJou romanti zmu, nad emancipíaciou 
f t•yglckei a l yd lcke j fu nkcie (v tvo r be 
Nováka, Ja n (Ičlw, Suchol'léJ, Cikkera ], 
nad nov<íkovsk ým. špecif ickým junúč kov
ským a suc hoiaovským monotcnw t izmom. 
nad českým i slovenským illlll ľC!.I Oil iZ · 

mom. k lor ý sa a·(td napúju l podnetmi 
vlastných ľuduvých mod u lit. nnd výr HZ· 
ným up latnením kompozičnej spontHnc i · 
ty a l in telek tu . . . 

Muzik ológ objavi v ]anáčkovnm mú· 
zcu v Br ne obr ovské množs tvo zauiímn · 
ve j ko•·ešpondenc ie n l>ude v ne j h ľada ť 
slovenlca, slovenské priezviská. lokalí· 
ty, ndresátov. OIJsuh listov ( j . L. Bellu. 
V. Figuiia-Byst rého, D. Lanku, H. Bima, 
A. Král a, F. Uostalika, D. Orla . K. Plie:· 
ku, M. Ursi nyho, D. Jurkovi ča, E. Bulsl<é· 
ho, A. Koliska, H. Stavela, J. Hurtu él 

da lších ). nadik tovaných potrehilmi cliw . 
vy1adru i ú posto ie vsedné i význumnr!. 
vi dv však neochvejné. A nesk r'!!s ľ utú 
sk luct a tefov duchovný I VP. ba nuopal< -
pocl pOI'UjÚ hell l' iSt ick(l hocl nolll lan;l(':I<OV· 
skc j korcspondcncie. 
Keď napr. v r . 1925 D. Orlll puslu l 

jancíčkovi svoju knihu o Hellov! s no· 
tovou pr i lohou Sl ňl: lkového I<VUI·teta 
c mol . fa n cíčel< s prlk lAdnou str ucnusfuu 
poďui<OVH l, a ko mu d i l<tova lo srdce: " Rád 
sl to prečtu . Dobi·e, že jste pi· i i D~ il jeho 
kvar tet: mluvl za p ft l kni ity" . Kocľ z 
Ta trn nskej Lomni ca sa dosta l clo oblasti 
Javoriny v polovic i 20·tvc h rokov a v i· 
del bied u dedinského Tucl u, socl(li nv ci t 
mu vlf:dol pero: " A Javor ina nenf jen 
lak veliká jako dla ii. A obec má chu· 
d ič ké a lid i chaloupky 1: isté. Al e pľí li s 
nccltný jll kníi e Hnhenlnhe" . Rn l<11 19 L5 
Ja n <íčck r ezignoval z funkci e č l ena 
Divudelnéllo dr užstvn 11 vtedy jeho pred
~eda - Slovák Ing. M. Ursiny prosil. abv 
lanáček neodsl upoval : ,.Co by byl o z na· 
~ Ich snah, kdybychom nstonpil i. Kdo m á 
setrvatl p i'es všechna pi'ikol'f . . . pr i prá· 
ci než ti, ktei'f sm ýšl ejl tak nšl echtih! 
iako Vyl " V posl ednom roku ži vota -
pr ed účasťou na mectzínár od nom fesll· 
va le vo F1·ank fur tc n. M. p!iic J. Br nn 
IJergerovi o kvalitách kape ly Smnka Du 
rllka: .,Sly~el jsem včera m yjavské hnd· 
ce; hrají veľmi dobre, npira ji svou hr u 
vesmiis o slnvcnskii a moravské pfsnii : 
hy la by nejhr ubšl 1:hyba, myslel , že je 
hra cigánská" . 

Diia 7. augusta 1922 Janáček si pozre l 
nmnti novl'>ké jnskvno. Zo sv iežich dojmuv 
vytvoril jng11 vé skvosl y slovných nála cl 
svo lho fejtónu. uvem jneného potom v ča 
soplsA Pnicl v. A z korešpondenc ie A. Krti · 
ia čítame: " Pílsobf mi nové a nové potil· 
lieni, ale primu nejčistši rozkn~ fakt. že 
Vy, n lírud~<m milovaný, prošel jstu do· 
linou bez úhony pr imitívne UJJravoným 

podzemím". Vedomie soc iúlnej nepravos
li van ie z ďalšieh Krá lovýc l1 r iadkov: 
" Lituji, že bezpečne svým steskem v špat• 
ném bytu vrh! jsem ve Vaše vzpomln ky 
nelibý stin a sta r ost. To k tiži zdej!Hm 
mi tionái-iun, je ji chž srdce a cit jakoby 
~ tom odpurném ovzdu~i jejich kuželu· 
zár en ftplne otupely" . 

" Krásné, star é mesto, bystrý Dunaj", 
nap ísal ja nú čel< Kami le Sttlsslovcj. ked 
ciO illlV z nábr ežia a úzke ul ičky Brllti· 
~lavy mu ~pl ývai i so spoko j nosťou z in· 
s<:ená<:ac opery KiíCa Kabanová v SND 
f r . 19G3 l ll so spomienkou na m i lovanú 
p ri a teľku. Z očaren i u Dunajom sa rodila 
~ymfúnia .,Duna j" - s pr lsfu bom: .,Vč
nm, že dHo ros te ve mne samovo ln č 
zachy tí-li se jednou v m ysli koi'en". s ru: 
tmvili. zu Ioto dielo pr evýši Carovc t1 opc· 
ry Kllťa Kabauová a Vec Makropulos. 
zbor Potulný sí l cnec u suitu Mládl, a le v 
li stu O. Ost rčilovi si (azkal : .,Neni ten 
nas Duna j tak lákavý, a iJ ych chvátal svií j 
Uu naj za kun l: it " . Naozaj - sk ice poč l<a· 
li na clu tvor enlc O. Chlubnom . . 

l:o sme doteraz nač•· tl i , mohli ·by hv t 
~iluct ové pr olcgomena k tomu: ul ako 
~a ntv[aral osobn ý vzfnh janáčl\a k Slo· 
v1msku. konkr étne k istým vzdela ncom 
slovcn!>ke j národnosti alebo k Cechom, 
ktor! p!lsobili na Slovensk u. hlavne v 
Bra tislilvc; b l 11ko sl Jnnáčka podmanila 
!, luvonskií príroda. tnt ranské vodopády, 
k1 !asa kvnpl'ov Dcmlinovských jask ýi'í 
ar tr.: cl ako ho Inšpi r ova l slovenský 
hudobn ý folk lór k zap isovaniu sloven· 
~kých piesni i k tCOI'elick ým úva hám o 
exastencl i pratvaru piesne, o zákonltos· 
l i<~ Ch ľudovej tvorby v je j konkré tn ej 
podobe a prostredí, o sčasovk iíC ll hovo
rených slov slovensk ých, o melocllkP. mo
ravských il slovenských p iesn! a Je i už
ša na p r im knut! l< reči at ď. ; cl l ako slo· 
vcnsk ft skutočnosť nnsla vy jadr enie v 
kompozične j pr[aci [ zbory. svmfón ia Du· 
naí. íapravy ľudových piesni ] ; e l ako 
lunllčkov11 tvorba prcnlka la do vedomia 
slovensk ých umelcov ll poslucháčov. 

Zložíl ý kompl ex o tázok! Janáček už 
slovným clifer encovanl m .. moravských a 
uhorských Slová kov" nazna či l snahu 
c hápať čcskos lovensl<v konta k t a ples· 
i1ovCa .. un i tas mul tip lex" západ ného Slo· 
venskn u v{rchod net Moravy: odl i šnosť l 
jednotu pozor oval so záu jmom o .. ná· 
nčvky mluvv". deter minovani\ prudkým 
tempcr am P.n tom .,Slovákov uhorskvch i 
moravských". Práve sl ovácke lokality 
r Vclkti nad Veličkou . )avor nfk. Znor ovv, 
Uhea·st<l\ Hradište, Hroznová Lhota, Bre. 
znvií, Lu hačovice ] vytvár ali mosty na 
<; iovcnsko. Približova li mu ho nAroclo· 
pisn( pracovnfcl Fr ant. Kr etz a Jos. Čel"· 
nik, maliari Joža Uprka 11 Antoš F•·ulka, 
hratin Mrštikovci , A. Kollsek, k íanefný 
lckflr Pavol Blaho 11 .. hásni k rl r evn" nr· 
Ghi tekt D. Ju rkovi č , velirký zberater ru 
rlových piesn! Ma••tin Zeman 11 dii lšt. Vo 
Veľke! bo~ t o vlastne cel v kolektfv ho· 
laúmy, nazýva jú cet sa hrdo .,Súchnvsl<á 
rcpubli l\0". 

(Pokračovanie v budúcom člsle. l 



Dni 
bulharskej 
kultúry 

Monolitná dramaturgia koncer 
lu (l m lad!iie predvedené l>kllld · 
by vyc!Ú!dzall z kompozičných 
J1 rlncfpov tradične r ellglózn ei 
hudby ) umožňovala náročnému 
poslucháčovi sledovať nielen 
Interpretačné nuansy, vyplýva 
lllce zo širokej škály v~beru 
diel (od 14. po 19. stor.), ale 
J)redovšetk~m n l t samotného 
vývoja toh to, p r e dnešného 1)0· 
slucháča t ak netradičného kom· 
pozičného žánru a p rovokovala 
ku komparáci i. Na istaršlml. no 
kompozičnr. p r ekvil c)u j t'tro vv
spel ~mi sk ladhilm i ho li dlr.la 
~arnotnéh o Ivana Kukuzela ( orl 
;;meli v prve( ča sti koncertn c· 
Teritem !l Vladykovi a najvv~· 

KultivovAnosť výrazu. citlivo 
uplatc)ova n~ vk us p ri vo ľbe dy
nami ky, vyváženosť jednotil 
vých hlasov. čista Intonácii!. 
ako l zmvsel pre komorný pre
lav nepochybne prispel! k sil 
nému umeleckému zážitku at 
u tých na ]náročnejš!ch. 

Súbor Ivan Kukuzei-Angelo
g lasný pracute pod veden!m 

umeleckei vecl úrel T. Chrlstovo
ve j už dvunAst rokov. Svojlm 
za clll!lrn~m. vyvážen~m v~· ko· 
nocn ut\s sku t očne presvedč il. 
že .,súčas n !\ bulharslt!\ vnkál· 
ne interpretačné umenie je 
pevne zviazané s tradiciou a 
venuje }.ni pestovaniu velktl po• 
zornos( '. 

VIOLA FEDOROVOV~ 

Nezabudnutelná atmosféra 
jecln ~tn Z podujati V rám Li 

Dni bulharske j kultúry v CSSR 
hol i koncert komorného muž
skóho zboru Ivan Kukuzei ·An 
.stelogluný, ktorý odznel v Zr 
karllovej sieni Primaciáln eh o 
paláca 17. apríl a t . r . Súbor 
pomenovaný pod ľH bu l harského 
~11 edoveké ho sklil datoľa. spe-
v i! k il 11 vok<\lnello pecla~óga 
: t.í l koncom 13. a zač i atkom 
1'1. SlOI'OČiil , pari"ICipOVH i Sil na 
ret.orrne neumovf\!10 notoplsu 
fl yzancir<). ie uznil vaným vo
kli lnvm telesom clo rn a l v 1.!1 · 
hran c č i fs tíspec: llom koncer tu-

val vo Francllzsl(ll , Anglick u, 
Rakúsku, Po fsku. Belgicku; n a· 
!'Pievai plŕt lne pre Baikan ton. 
Harmoniu mu ndi. Monitor 1. ]f' 
prvým zbot·ovým telesom . kto
ré Interpretu je na v ysok e! pro
fesionálnej í~t·ovni sllii"Oby lé 
hu l harské spevy. V Bratislave 
sa p redscavcl po prvý raz a 
myslfm. ze bez nHdsáclzk y mo~ 
no jnho b ril lislavskú pr emiéc·u 
l!ocln oliť len v super lAtívoch. V 
cwzai.Jndnuteľn el ot'mnsfére ve 
čera oclzm1l i Mkvnsty bulh11rskei 
c:irkevnej hudby, pnčn tlc 14 .. 
končiar: z11~iatkom 19. slo ro~ia. 

liemu knazovi, z htorých rlru· 
hu mo7.no pokladať Z<t cl omc· 
nantu celého koncer tu. VIU<.: · 
ll las mi kompozícia. cme~t!lmi 
založená na d iskan cnom prin· 
cfpe, plná chromatick v budova. 
ných meliziem. vo vertikálnom 
poh fatl e vvtvárajúcich d t·sn é. pó 
sobiv(: harmonické zoskupenia. 
postav i la interpretov pr ed zlo 
žit ý problém - in tonač n(t čis 

cntu. Dva na~ fC I P.nný mnžskv 
zhor á ct~ p ella bravúrne zvlil · 
dol tHkrnPr v~e t ky intona č n t' 

c'cskHlia komnuz!cie s per fe kt· 
nou ľ\'tm cckou preciznosťou. 

Vý:r.namnou umch.:cknu lldalosluu v r ;i mei Oni hulhorske j kultít
r y v CSSR holo ll . BIII'Íia l. r . vysHtpcni r. hulh<~c•ského štátc•ehn 
súbnrn ľudových piesc•i í' tancov Pi r iu v hrulisla vskom Oivadl11 
P. O. 1-lvie:r.rinslava. Snfml-a : Csn ; 

Umenie 
čembalovej 
hry 

l ' u ~vete l•embcrl ouélw umenru 
je meno zäsl. umelk yno doc. 
7.uz.cuy Rú?.il':kovn1 pO[m om a 
ne11e punc IWfU!J!;Mr:h mo::ných 
puromelrou. Táto krehká . mte· 
ltgentná žena s hri.lym drzanim 
tela, so zdrau_qm sebauedomtrn 
u/ajuje v seiJe vysokú dávk·u 
hú~t>VtW/o.~ll, uy/rvalosll a enr>r
gie, ktord vyzw·u;e a; zo spô
suou je j prednesu. l'ostrehneme 
ju v pevnom rytmick om toku. 
v napnutos/1 slavelmýclz oblú
kou, vo vycize/ovat1tícll ozrlo· 
bác/, . V l:> lOte pu:,ci~l . DOIIllllWl· 
t ou Rri žtN:ove; umenia je ume
lecl!:a rowalza u jnscmujúct 
zmy:,el pre .~ t !íl, 111e vsak rw 
úkor cilovGilo náboja a Uvosti 
poaanra. 

Na svoJom bratislavskom vy· 
slúpenr 19. opr/la l. r. u Zrkwl 
lov(!j sieni Primaciá/n(!/lo palá
ca /('yklus komor n.tíc/1 koncer
t ov MD/\0/ u unernla sa vý lul·· 
nP na ltuclbu nafvdC!ilclt pred 
stavileľov barakove; epochy. 
Prvú polovicu· reciľáfu 'uenovalrl 
súborn~mu predvedenlu Bacllo
u_cjclt irwencil. Poznáme ich ako 
predstupe1Y, ako in!i lruktívne 
skl adby ku Stúdiu polyfó nnet 
hry. V Rtižiťkove; podaní za· 
znf.·lt v~ak matst rovsky vybr úoe
n~ lwdobn~ miniatúry. Kaida 
z nich Wa svo jim žl votpm, pre
kvapovala osobitým prístupom, 
cltiivou reglst rdciou, takže ce
lý striedavý sled DvOJ· a 1'r o1 
hlasných tnvenclf vyznieval 
presvedťivo, strhu júco a v do· 
k e-na/om tvare. 
ľ druhe;, händl ovs/.:ef polovi 

ci koncertu minlattírnosr inven
cfí uyotr/edali !iirsie plochy Va
rt úcii F dur a Sui/ y B clur. 
Sli stavebne ul! tldro(Jnej!lie a 
popr/ technl('kom uypracovanl, 
popri brtlancli boli pre umel ky· 
ťfu prtestormn, na ktorom roz· 
vtnula ce/11 .~kdlu svojich lnter 
pretaťn'fích f ines: zreteľn/1 artl-
1-.:uldciu, napä/ost dynamtckef 
klenby, schopnost fl{{Oglck(fmt 
prostriedkami vybudova( pred 
pos/uchdt:om zdanie veľke/ gra
cidcie. Vo vtír aze smerovala k 
vrúcnosti, prostote. elegancii a 
predotJSetkqm k vytadreni u po
citu priroctzenej radosti z tvo· 
r e11ia, ktore! te v takom slilade 
s barokovou !aedrostou. -žk -

• KWB KULTORNO·POLlTICKÝCH 
REDAKTOROV SZN usporiadal tlačo· 

vú l;esedu u kultúrnej politike ČSSR 
z hľadisku práce kultí1rnych Yýborov 
Federálneho zhr omddenia. Na bese
de vysllipil a na otázky odpovedal 
predKeda Knlttírnehu výboru Snemov. 
11e nárutlov FZ dr. Zdenko Nová· 
l!ek. CSc. Blllleda hola diía 13. má· 
ja t. r. v hrat islavsknm Dome noYi 
nárov. Z. Nnvá~ek pn prlhovore, v 
ktorom nbuznámil prltOJnných so sú
čusnou aklivltnu kultl\rnych v ýborov 
FZ. hnvoril n konki'étnyt:h ilohách a 
prnhlémoch. ku ktorým dánjt členo 
via výborov pl'lsluiná oponentbu, 
ll&tp. aurhuii iaä _....., ·•· 

/liá t•odná llllHd k y illl RSFSR ľafjanu 
Nikulajevova. 

Vysoký 
šta11dard 

t ienkov, ktoré akoby nemali ht•n· 
ni r:u - či 5Ulel'Om k pavučinovo 
jemnému pianissi mu či v kantilé· 
ne, pasážach alebo v burácajúco m, 
Ifa orchester znejúcom fortissí
rne. 

Nikolajevovej Beethoven l Son á · 
ta Es dur, up. 31 . č. 3) mal hlhku. 
napiitil!, hr ilanciu a predovšetkým 
j CJdinef:nít slavhu. Za vrcholné sto
tožnenie sa s autorom pokladáme 
kunr:epr.lu a jemné girlandy star.
t:at Scheru a živosť. Hpád i a~eo· 
Y,i ku tarantellového finále. j e ty· 
pom umelkyne. ktnrá sa dok á7.H 
plne podt·iadif autrmtvým zátm:· 
•·nm. ha sa s nimi slntotnit. Kof· 
ko nehy. spevnej vt•fu:nnsti. puku· 
j11 i vuuchu, pt•ennm livusti il lles
trosti nálad vllal! ilo Nikulajevová 
do miniat(trnyr.h ., Bunte Bliillec•" , 
op. 99 a Presta passiunata! Bul tn 
pravý Schumann v jeho nt!he. hu
jarnsti . )lrotesknusli. vzruiiCJnosti a 
- v nt:poslednom r ade - spevnol'· 
ti i poézii. 

Koncert SOčR 
Zvyh l i ~me st. ze ohiUl>OVctné lwn<.e r tv tohoto relesa 

avizujtí záhoni tc pelmý umelecký zá i llok. tak tomu bo lo 
BI 2. apríla t. r. - v r<ímrc cyklu koncer tov SOCR. 
l:roveit oc·c lw stra . najmil za poslc!rlnó ruk\'. vzrll ~tla na
toľko, i c ho unc:s p rávom mch:ome ncdcf l< llill l epsim 
československým svmfoníckým tel0.sán1. Potvrdil to l 
spomínHn\· koncert. ktorý. zia ľ. l napc·iek zaujímavo 
11 pútavo kouc ipovuuému progr1lm u nr p rilál;al väts í PO· 

Čf! l pnlllika 1 to je van pravidlo (. 
Miesto pri dcrig,~ntskocn pultu ll!IIIOrax P<~tnlo hosťov i 

z NSR ]iit•guvi Faerhemví. lnl co vyst(cpf~ lli ll u nás ne· 
prP.dt'hľcciZill ll ziarln il .,IJOVr•sť'' . lak !llti' I"IJ I'f!t fiCiOU trOCh 
skl1:1cli eh pop isova l ti stP. str[l nkv vednm lu posl ucháča. 
Uz prvú - prednhra Eurya nta od C. M . Webera -
nal:r t l<• Faerberov umelecky proftl. jella slv<írnen ie tej· 
to bcil<•nlnni r oman tickej sidadh\1 bolo ekvivalentné 
pre<istuvám o je j inlerp retúcll. Ta k ako predoh c·a. l 
ostatnú skladi>y veče c·a n lís presved č ili. že lciP. o diri
I(P.ntll. ldorý k ínterpm tovaným sl<lllclllllm pristupuje so 
zclravýtll nadhľadoPJ. disponu je muzl klílnou. sviežou ná
Pitditosťou. zmyslom pre štýlovosť l m ierou p re farebné 
d cmenzie orchestra. 

p rol'c~iunality puklodáme za sa
muzt·e jmo~ť u každého sovíetsk1Jhu 
iulerpc·eta. Majstrovstvn vo v8el· 
kých interp1•eta č uýr. h paremRiroch 
denwni lrovala vAa k 25. apríla t . r . 
v Z•·kHdlovej sieni Pt·imat:i álneho 
}Jalúca klaviristka, národná umel· 
kyi1a RSFSR Tafjana Nikolajevová. 
Vefko11t jej výkonu spočívala v 
ideálnP.j jednote lkoly, techn ik y, 
dynamiky farieb - v ir:h zvrcho
vanom uvládanf a využívani na lo 
hlavné - vystihnutie ducha a do
by interpretovaného skladatP.fa. 
EAte nikto nedokáza l v takej mie
re vyčaril" z tamojlieho koncert
ného krldla taktí nevyl!erpatefn fl 
paletu jemne diferencovan~r:h od· 

V Ra r: hmaninových Preliid iách 
op. 32 dom inovala spevnosf. mc· 
lanchít l i a. schopnosť budovať gran
dióznu plochu a n ežnú melódiu 
vystupňovať do m·cheslrálnych po
l ôh. Vefkosf Nikolajevovej ojedi
neiP.hn umenia zažiar ila v IIUbtll· 

nych citových záchvevoch fa!ivei 
Deviatej sonáty op. 68 od ·Ale· 
xnndt·a Skriahina, v originálnom. 
zvukovo odfahi':enom, flligrán~kv 

žartovnom podani známeho Prelli· 
dia C dur a v rozvUne, 1 fasci
nujúcou nástojčivosťou vystupňo· 

vanej záverečnej Toccate op. ll od 

Sergeja Prokofieva. 
Uz dávnu neburácalo ohecenstvn 

\' Zrkadlovej sieni tak, ako po ver
kom výkune tejto srde~nej, dílstoj · 
nej a ustnievaj(rcej 11a umelkyne. 
Tlieskalu Tat'jane Nikola jevovej aj 
;ca Bachovo Malé prelúdium c mol. 
za Chopina i za prednes vlastnýc h 
in~lruklivnych skladieb. 

V. CI ZIK 

K sólistickej p rezen táril dostal v r Amcl k oncPr tu pries
tor kl<:vcr ista Pavol Kuváč. V 3. koncerte d mol od 
S. Rachmaninova opllf po tvrd i l povest Interpreta šplč· 
kových kva lft. Ten to knncert n ie je pr!liš vďačnou 
skladbou p re sól istu. Romantlckä bravúra n eustáleho 
hutlobnél:o prúdu. ktorým sólový part doslova preteká. 
n ie ie efek lfvna a pre sól istu môže znamenať nejedno 
úska l ie. Treba v ysloviť oiJdcv a uznanie sólistovi Pavlovi 
1\nv.'ičovi. ktor~ koncP.rl v feho pre.~n ilntnej vi rtuóznej 
sHdzllc n ic len .. dolll·e odo ll rH l". a lc: p ri spel clo ii značnou 
davk on svo jho osobnostnélto vi< IHci u. Vvváženost skvelej 
techn ickej v ybavenosti, muzlkullty ll r úcia p rispeli k 
ú~ p~!i.nej r ealizilcii - tlmočeni u sk!ltclby Zllk tuallzova· 
nou dik ciou. Dobr\•m. citliv ým parametrom bol Kováčo· 
vl orchester. vedený pohotov ým gestom d lc·tgenta. 
Fllozoľia . medíta tlvna r eflexia tvoria podtext 1 myš· 

li ľn kový piliPr svm fonickéllo triptychu Maliar Mathi11 
url Paula Hind umitha, sl<ladiJv m spirovnnr: i umP.n fm Isen· 
heimského oltlí rn. k torého autorom 1e slávn y pozdno
g<ltiek~ ma jscec· M. C:rtinewald. Toto verko lepé symfonlc. 
ké dielo, k toré u n[ls nn koncertných produkciách za
Zil!P.Va sporaclcckv. tvorilo záverc~n(c čast k oncertu . Bolo 
ne>fnhkou lllohon cl lrl.genta l h ráčov zvláclnut nárokv 
knmpli lwv<~n •· l . clnnl l ei par t ill! r v !il<lnrlhv il súčasne pri
tom posc thnút l hlbku i0. i mvslíeuok. Orchestru i d i ri· 
r:en tcvi sa to uspnko1ivo poclnrilo. Vďilka konzel<ventné
mu. koncPntrovc~rrŕ.mu prfslupu tvoril Mali ar Math i s kul
minf.iciu večeril a nr iprnv l l poslucháčovi nevšedn~ záži
tok. L. SUSTYKEVICOVA 

Po organovom recitáli 
Organové r ec llé\ i y rn IRdýcn 

ucnelcov - poslucháčov VSMU 
dáva jú nazrieť na umeleck ý ras: 
n ce k torých jedno tl ivcov. k lO! • 
sa postupom času stále úspeš 
nejsie 7Bplsu jťc do vedome,, 
prlawivcov o rganovej hry 11 

zalnteresovaneišfch st imulu jú 
stavať vyssle hodnotiace kri té 
r ílí . 

Recillil jána Vladimira Mi 
chalku (žiaka doc. F. Klind u ! 
10. april!! t . r . v Koncertnej 
sieni SF bol potvrden im tohtr 
vývoja. Mladý orgmústa, absol 
vent bratislavského konzerva 
tóri11 (pro f. l. Skuhrovti] pre· 
sie! ročným skolenim (l!:J72 ) Ll 

V\'nlka] úceho organist u, dlri 
genta a čembal1stu Kuc·la Rlch · 
tera na Hochschule filr Musck 
v Mnfchove. bol účastnlkom za . 
h raničných i nterpretačných 
k u rzov a sem intirov, reprezen 
toval naše orga nové t .llerpre· 
·tačné umen ie na medzinár od 
nej Bachovej sclta~l v Lipsku. 

Dracnalur~l a koncertu - sta· 
•· ::> ~tlivo zostavená - p rezento 
Vd la širok~ r epertoár ový zábeH· 
•nterpréta sk ltcdhami takmer 
troch slohov ých obciobf. Con 
r.crto a mol podfa Vivaldiho orc 
ba rokového ma jstra J. S. Ba 
cha nebo lo chladn ým, ale ukáz 
nen ým podanfm, s jasnou kon 
LC!pc lou a rytmickou a tempo 
vou vyváženosťou plôch. Inter 
pretácia Sonáty d mol od F 
Mendelssohna-Bartholdyho Sil 

vyznačova la jemnou r egistrA 
c'ou, zrete ľn {'m vecl enl m mv~ 
lienok výrazovej zaujfmavosll 
ktoré v závere postupne gradu 
ie do v rcholu a n echáva v y 
znieť monumen talnostl nástro jll 

Dramatttrgick~m prlnosom 
l•o io uvedenie slovenských prP. 
miér I. Zel!enku - Llgatún 
a 6 štúdií pre 01·gan. skladl r. t 
pre o r·gan, ktoré s (l, z iar. o tr 
di nelými v celel tvorhe sk la 
clatefa. Ligatúry, vznikli v roku 
1972. Autor ich nap!sal pre F. 

Klindu H 6 stCtdii z roku 19lo 
holo url:en ých l. Solw lovc. Pr e
cncťrovanie diel mladým inter 
pretom, zvýraznené n ápuclitou 
w o jskou reg istráciou. dodúvn 
túcou p élsobiv \• rac·ebný dojem 
u J'OZmHnltosť odtieicov. clok á· 
za la. ze a j v inte t·pretácli su
tasnej skladby sa vie Micha lko 
s úspechom vyrovnať so všetký· 
1111 tvát'll\'m l prost ried kami, pt·!· 
eom predovšetkým zv ládnuli e 
r ycmickej náročnosti je aj p re 
~ kŕcseneisieho organistu úska· 
11111 . 

PosiC:Jdná skladba , 5. symfb· 
ccin pre organ od Ch. M. Wtdo· 
1'11, uveden á po prestávke, bola 
ooznačená v začiatku m enšou 
>Chopnosťou koncentrAcle In· 
cerp reta, ktorú však zakrlltk,, 
vvstriedala :z:l<ľudnenll at·tlkul lí· 
t: ta j emného výrazového preja 
vu. Symfónia však sa ma o se 
IJe pôso b! svoJou zd l hovostun 
trochu jednotvárne. 

Výk on J, )l, Michalku, y kto-

f(í n Vlaclinlir 1\lichalko. 
Snímka: R. Po lák 

1'0111 sa snúbi prl r odzenll mu· 
zlkallto s intc•ligenclou l:l tech
ni ckými disnozfcia mi, zodpo ve
dá prej11vcc umeleckej zrelosti 
fi je znn mť'nit{'m orisrnhom do 
bud (tcnosll. 

LIBUSA BYDLOSKaVA 



V prest~v~e otváracieho koncertu Pražskej jari 1978 prijal GustAv Husá k v pri
lom~olh I,. štrougala a nár. umelca V. DobiUa dirigenta Slovenskej filhar
m?nte. nár. umelca L. Slováka, ktot·v uviedol so SF Smetanov cyklus symfnnit: 
kych bbnl Má vlast. Sní mka: čSTK 

T V O 
čfnovho Neprebudeného R 8 A alebo Hviezdosla vovej 
Zuzanky Hr aš kov le. Túto 
jasnosť a čistotu vide nia 

JOZEF GRESAK: si preniesol sklada ter ai 

PIIYChida 
pr• soprán, tenor a mie· 
laný zbor na slová J. 
Wolkra a staroslovien
•kych smútočných obra
dov. 

.,Wolker je od mlados
ti mojim oblúbeným au· 
torom. Blizka je mi zvlUť 
jeho baladičnosť: Jeho 
ialady ma ul divno dráž· 
dili k zhudobneniu -
ale ako na to, aby sa ich 
sila zn6sobila hudbou? 
Na jeseii r. 1975 .am raz 
ni!er otvoril Wolkrove 
veria a m6j zrak padol 
•a Baladu o nanarozeném 
lllt6tl. Zomrieť elite sk6r, 
nel IB narodiť - aký 
smátok, bolesť, zlífalstvol 
J.ekvlem vo 111ne priam 
kričalo .•. " 

Bola to ~tastná zhoda 
Gkolnosti, že bezp r o· 
stredne po nahUadnuU 
do notového záznamu 
Grešákovej Panychídy b o
la priležitosť sk onfron to
vať vide né s počutým : v 
dňoch 13.-14. a p ríla t.r. 
zaznela pr emiéra Grešá
kovho vokálno-inš tru
mentálneho · opusu na 
a bonentnom koncerte 
teskej fllharm6nie pod 
taktovkou Bystrlka Refu· 
chu, v umeleckej spo lu
práci s Praiským filhar· 
monlckým zborom (zbo r· 
ma ister Lubomlr Máli ] u 
!I:O sólistami Alžbetou 
Mrézovou (soprán] a 
Ivom tldkom ( tenor ]. 
Priamy hud obný do jem 
Iba potvrdil, že ide o 
dielo, k toré je n ovým 
-stupienkom v poznan!, 
akými rôznymi cestami 
sa môže uberať súčasné 
vokálno-lnštrumen tá ln e 
snaženie, nech ho u Z za 
raďu jeme k forme kan· 
táty, oratória, či rekviem . 
Po odznenf Panychíd y 
som sl nevdojak p r ip o· 
menula obrazy košické· 
ho maliara Anton a Ja
suscha (zomre l v r. 1965], 
ktorými - je to uz pek· 
n9ch pár rokov - de· 
monštrova l bra tlslavské· 
mu výtvarnému obecen· 
s tvu svoje postlmpreslo
nistické videnie a osob! · 
'té expresionistické vfzie. 
Je náhoda, že dvaja vý· 
chodoslovenskf umelci 
prinieslt v dvo ch o dliil· 
ných umeleckých sférach 
prfbuzné rukopisy? 
Ale a j obrazy najhlbšfch 
sfér človeka, sú'časne 
memento ľudskosti. Ja · 
suschove farebné škvr n y 
- to je (so vzd la le n ým 
prlpodobenfm ] Grešáko· 
va hudobná reč: lmpul· 
zfvna. vzdorovito odmle· 
t!IJúca vychode né cest! ~· 
k y. ohnlvo pá lla cil. · 
na cl ktorou sa však kle 
nie velmi z ro zumlte f ný 
mvšllenkový lmper atfv . 
povvšujúcl Impresiu OA 
v9poved. Takú, kto r " 
p re l'iiStá jedn u dobu 11 
má čo povedať súčasnos 
t i 1 budtícnostl 'človeka 
DelskY čistá du§a Gre · 
§éka sa oplit za c h vela 
nad veršami vefkého ly
rika a sociálneh o poétu 
Wolkra - podobne ako 
predtým nad príbehom 
Sikul.evej Rozárky~ Kuku· 

do veku fudskej zrelos· 
ti, kedy sa pozerá n a ve· 
c i tohto sveta navyše s 
nadhľadom m údreho bar
da, klorému je materiál
no (so všetkým i možn ý· 
ml metam orfózami) na 
s tupienkoch hodnôt 1.1 ž 
h lboko pod ľudskosťou. 
V tom je s ila hudobn o
sociálnych výkrikov Gre
šákových p art itúr z po· 
sledného obdobia. Vid!· 
me ho v nich už nie len 
ako hravého a hra júceh o 
SA osamelého bežca, ale 
Ako umelca , k torý cftl 
zodpovednosť za veci mo 
rál ne. A ešte niečo: so
c iál ne texty d ostávajú v 
jeho s pracovani novú di· 
m enzlu: Zuzan ka Hr aš
kovie už nie je iba od· 
vrhn utá , chudob ná si r o
ta - je to dieťa žijú
c tch rodičov, mož no 1 
t9ch dneš ných - ma jet
ný c h, na nič nemaj(tcic it 
'čas. A dvaja m ilen c i z 
Wolkrovej bala dy, kto
rým " teiko bude dát 
hladovým ústfim krajic 
ukrojený" sa pretransf
fo r movali n a d vo jicu 
d neš n ú, k to rá celý život 
ponesie zhrýzavú výčit · 
ku za zmarený živo t, k to
rý m ohol vykvitnúť z lás
l<y. Preco - pýta sa u
melec, k iopajúc na dve
r e ak tuálnosti .. . Týmito 
otázkami s a stal Grešák 
anga;l!ovaným možno 
viac, n ež keby si vzal té· 
mu, ktorá by bola ibn 
vonkajš ou nálepkou jeho 
úsil ia . 

Sa111ozrejme, Grešák by 
nr-:boi Grešákom, keby 
n:1s i nefrapoval. Na pri· 
!<iad tým, že spája s tá le 
modern ý jazyk českéhc 
básnika 20. storoč iA s 
nám vzdiale nými te xtam i 
s ta r cs loviens kyclt po · 
h t•e bných obradov. I ked 
o j n imi chce zasiahnuť 
r atio vnfmateľa , nevdo 
jak mu tieto pasáZe vy
tvárcljú a j dru hú dimen· 
ZlU sk ladby: akési fa 
r e bné š kvrny, účinne 
konh·a punktu·júce veľm i 
jasn ý wolk rovský a pel 
na ľudskosť. Navyse stR· 
ros lovlens ke texty pos ú· 
vajú dielo k nadčasove j 

platnos ti, prič-om GreSák 
vyberá také žalosp evy, 
ktoré ú stia k p erspe ktív
nemu pozdvihnutiu ľud
s kého tídelu. ( Viď slov~ 
záverečného Kondaku: 

"Poď sem, bolest' - !i
vot je nekonečný!") . 1\ 
tak sa m u Panyc hlda me· 
nl v lastne na os lavu fud · 
ského Zivota, s tál e sa o· 
pakujúceho so svojim i 
tragickými · · l' krésnymi .. . 
c hviJa m l. Výber staro· 
s loviens kyc h textov •pou
kazu je aj n a druh(t 
st ránk u Grešá kove j oso b· 
nosti: je to p rfk lon k 
rozvážnemu nazeranlu nA 
!udské s na ženie, v kto 
rom cit a porozumenie 
vá ž! viac n ež krása , bo · 
hats Kro, s ila a úspec h. N11 
rozdiel od p redchádzajú 
c lch kom pozic H a utora . 
obmed zu je sa zjavne In 
š trumentálny prúd a do
mmuje Iuds k9. hlas 

jednak v zborových vstu· 
poch, ale aj v só listlc 
ký~h partodt. Gr ešók vy· 
u~1va z bor v rovine arióz
ne i a sónoristickej, a le 

l deklamačnej čo 
· zjavne natlpisuje nad j(-) d

n otitvé časti (party in
tonátorov a dek lamáto 
ro\< ). Hudobná reč sa 
r iadi predovšetkým pri 
rodzen ým nadviizovanlm 
na ex presi u slova, pri• 
čom n ad partitúrou sa 
nevdoja k vynára jú a so· 
ciác le n a ja náČkovsl< ý 
vokálny štý l, pravda, 
keby po kon['rontác ii s 
počutým nekorigova l k ri· 
t ik svo je dojmy v tom 
zmysle, že Gresákov pre
jav je v tom to d ie-le veľ
ml decentný a 1emn ý: 
skôr •prihovát•anie sa 
s rdc u , než vý kriky na 
masy. Sólistické party sa 
k lenú nad orc hestrái· 
nym prúdom ako jas ná 
m elod ická dúha - bez 
misiJnýc h skokov inš tru
mentáln eho c ha rakte ru. 
Au tor res pe klu je mož
nosti Judskéh-o hlasu, je
ho prirodzenos ť a boha· 
tú výrazuplnosť. Chro· 
m a tic ké klzanie melód ie 
je väčšinou p okojné, mu 
vš ak a j svoje os tn e -
napr iklad v tenorovom 
vstupe s výkrikom " Já 
jsem to udlílaJ··. Celé 
d ielo je čle nené na via · 
cera úsekov, z k torych 
s a s tabilne prlnavracaju 
Balady (A - B - C -
D], medzi nimi sa pr e · 
plie ta jú úseky Tro pí11·ov 
(1 - 2 - 3 - 4), tu v 
zmysle m ieša ných zbor ov 
[ teda nie v kla s ic ky cllá· 
panom zmysle pujm u 
,. trop y-- , l. j. s pe vy na 
m elizmatické tón y ). O
kre m '!'ro párov, ktoré ob
k l l!ču jú jednotli vé Bala· 
el y, je pos lednú z nich 
( Ba lada D) zovr-etá tzv 
lnnosom a i<o nciako m to 
s ú stdt'Os loviens lw po;ne · 
n OViln iR čas tí poilrcbn)'CiJ 
o bi·adov. 

Ne us tále vynaclt{id:w 
n ic pohybu vpred , bez 
hl'mlémla náv ratného cen 
tra, to nal ily, či pr(ljuz 
nosti s kompoz 1 č n ým1 
tec hni kami IB už vec 
známa a pre Grešáka 
p ríznačná. A i kecr je to 
na prvý pohľad n epoc ho· 
p itei'né - nap rie k š iro 

·Uým hraniciam voľnosti 
v. kompozičnej prác ; 
Pa nychfda ne pôsobl m o 
za ikovi te, a le ako sklbe 
n ý významotvorn ý celok 

Panychída - tryzna -
s mlttočná slávnosť za 
mŕtvych: tu výčitka ľud 
s tvu a jedincovi za Ztnél 
ren é ž ivoty, k toré sa ne 
stač ili narod iť. Výč itky 
muža, ktorý sa naučil vá 
žiť s i život, a preto s11 
obrac ia na svo jho súčas 
nika s otázkou : máš ei. 
te ľud ské s rdce , ked od· 
vrhu ješ sotva narode n) 
zi vot? Gresá k sa pýt< 
prm; l l·r.cinfc tvom hud by. 

· Zos tá va iba priame 
aby Ioto d ie lo s lovenské 
ho um e lca zazne lo čc 

na js kôt' i na domácej pO 
d e , akokol'vek je vzácn• 
premié rovani a v česk " 
fllhal·mónl i. Moz no tu do 

s tane nové fo1·by, od t le n 
ky a dime nzie. Bolo b\ 

to vltané o bohatem· 
dramalllrg ic . klorá c h rt 
a má byť aktuá lna . 

TERÉZIA URSINYOVA 

RECENZUJEME 

Veda 
' 

ako vyznanie 
N ie ie mužué reprod u kova l a le bo vy-

čerpať zlož ité my~ lie n ko vé postupy 
11wr e tickej práce J.ozefa Krestinka, kto· 
t•é zverejnil vo s vojej publikácii ,.Zákla· 
rt y hudo bnéh o mysle nia" l Opus - Bra· 
tis lava. 1977] . Pretn sa n er.!:t: P.m ani pu· 
kúsil' napísať akés i z lll'nutie o bsahu. Mo
jim ci eľom je teraz le n charakterizoval' 
toto významné a sui ~eneris ojedinelé 
dielo hudobnej teórie. S ods tupom času 
nechcem zameškal' Jll'Íi ežitosť, vrátiť sa 
z iného aspP.kh' k tejto knilte, ktorá 
nedávno vyilla vo vydavateľstve Opus. 

A zda najn á padne jliou s trá nkou p ráve 
univ. JlľOf. PhDr. J. Kres á nka, DrSc. 

je poníman ie a aplikova nie teoretické· 
hu myslenia. Tnkmer každý a na lytický 
Jl l'lstup autora je urig in fi ln y a nekon
venčn ý, pričom v~ak ostáva vzd ialený 
každému ,. le tJt•etizova n iu ". AuiUI" rozobe
rá le n tie čl"ly u melc 1: kéhu diela , ktoré 
s (t rozhodujúee a od ktorých očakáva 
konkrét nu odpovP. tľ nn aktuá lne otázky. 
Rozoberá p r itve tie r ovi ny hudobného 
di e la , ktorú sú najmarkanlnc jšlmi ukazo
vateľmi vývojových premien a hodnote· 
nie výraznvých mc tamor[6z robí autor 
na základe poz ná vania podstaty samot
né ho vývojové ho pohybu. Ohnisko a uz· 
Jový bod skúmanýc h vývojových nití tre
ha h ľadal' v našP. j p r ltomnnsli , sú l\as·' 
nosti, ktorej v podstate slú~ ia autornve 
úvahy. Teore tické rozbory, i k ed' s lúž ia 
k pnzna nin a k objasneniu z ložitých pt•e· 
mie n, stoja v znamení akťivnehn posto· 
ja voč i sítl: a snosti , sťi v zásade konš tru k
lív nou lu il ikou súčasntlj hudby. Kresá n
kuvu prúr:u nw ?. no )Há vom pnkl iidať Út 
te nde ni:nú , za široko [un~~:ovanú kritir. 
kú , a rgume ntác iu v p t•nspech síti!a s nosli , 
od k t•ývan ím puhľadu na obrovský časový 
Jlt'itlslot• h udobnej h istórie. Kritick ý po· 
s loj Kresá nka nic je pt•itom s plošten ý 
na ákúsi výhnuln é zbiera n ie arg um en· 
tov. a le zostá va ved ecko-teoretickým 
rozborom, plat ný m oh je ktivne na každ é 
skúmané o bdo bi!!. 

v ýznamnou ~ riou úvah je vysoký stu-
peň rešpcktuvania r e lativity javov, 

pokiaľ sa r ealizujú v nových a nových 
ko nšteláciách, p r i čom sa me ní a j f:ha 
rak te t· · s a motnéh o javu, čn r t!šp ektuje 

· auti.Jt· pni1:e v ')Jine j inien:. Od 7.r kadl'ujo 
sa lo i v tom. ic sa a utor vša d e l!y.hýba 
sche matizác ii a z jednodu šova niu problé 
mov. Nikde nenanucuje hudobnej ma té rii 
aprioristic ké u závery, nikde nepresadzu
je systé my, poriadky a kate l(orizácie, 
k luré by jednus tra11 ne p r a me nili z úva h . 
a le všade v yhnv u je natu r e r erum. Hl' a · 

dá p ravdu, ktnrfi nevidf v l':nhllllovanl 
skutočnosti duchom. Citlivost', aku i zmy
sel pre vecnosť a adekvátnost' nez1iB· 
menajú zjednodušenie súvislosti. ale na
opak - snahu vyhovieť zložitým a 11á· 
ročným pož iadavkám skínnanŕ.hn oblek· 
tu, prínucujflcu a utora k l'Ciativi znvaniu 
jemnej!iieho rozlišovania, k špecifiknva
niu l pochopitel'ne ča ll to í za cenu e:v:· 
tonzivncjšieho výkladu l. Práca sn tým 
nestáva jednoduchilínu, nadobúda vlak 
najvzácnejš iu vlastnosť stnpiinvllnei 
pravdivosti. 

Dialektický pl'istup pri sknmani javov 
viedol autora často i k veľmi pn· 

zuruhodným okrajový 111 postrehom. pt•i· 
nä!iajítcim svetlo. do oblasti, v klot•ýc h 
sa donedávna bl údilo a tápalo a ktm·li 
na mieste vyvracajú v~etky hypotilzy, 
stavnné na nedia1ektick ýeh íiVaháeh. Sta. 
čí si len prečital' Ílsek kapitol y " Pt·in · 
cípy a norm y hudobné ho myslenia" 1 st1·. 
1!1- 20), a by sme sa presvedčili ·o sil· 
ve r é nnosti autora , kde rieš i zložitý knm· 
ptexný problé m, v ktorom sa skíhuj6 
antropologické, psychologické. fyziolo
~~:ieké, sociolo~~:ické n llpnločenské otáz· 
ky. Je to problé m kontaktu človeka • 
hudbou - priesto1~ovo a časovo v.zdiale· 
nou, pričnm aotnt· tvrdi, že hudba ...., 
historicky a JH'iestm·ove vzdialená -
môže byť za určitých okolnosti sítčasné• 
mu človeku bližšia ako h.udba sít časná. 
Dochá d za k presvedčivej formulácii. ža 
napr. rozdiely hudby európskych nárnd
uých kultíu· sa nám javin len ako dialek
t y jedne j spoloč nej reč i a nie ako MR-' 

mustatné jazyky r a ko pt• i slovnnm preja
ve]. Tento fa kt odílvodiiuje rlialektit: ký nt 
vzfahom me dz i 1:1ovekom-jediJwont a spo• 
lni: nosťou. 

Už samoln5' n ázov ,,Hudobné m yslenie", 
ktorý p1·am c ni z viar.et•ýt: h podnP.Iov 

v muzikolog icke j lite.·atíu·e l Hehnholl z, 
Riemnnn , Ghailley. Wi01•a , Boulez. Zich 
a i. ] dostá va u Kresánka najvšeubecnejš i 
význam aké hosi univerzá lne hn základu 
h udby a hudnbne i tvorby. Skont:uje de· 
l'i nitívne s naivn ými ná hfadmi mnohých 
filozofov 1 aj u nás]. pod fa ktorýt~h ter· 
min " myslenie" nemoiínu aplikova f na 
žiadnu nblasť fndskej ,; innosti. ktorá ne
nará ba s pojmnvo-logickou sítstavou. 
Kresá nkova práca je zá roveií najlepšlnt 
díikazom toho, že výšk a ľudskej odrazo-

vej schopnosti sa presadzuje v ka ždej 
maté rii - aj tam, kde sa t á to neformuje 
na podklade pojmovo-logickej reflexie. 
Dokazuje, že m yšlienková činnosť je uni
\'e r zálnou vlastnosťou rudského počina

nia, inkarnuj(u:ou sa v iirokom spektre 

ce le j ľudske j akti vity. 

Summa summar um, Kresá nkova práca, 
je kniha. ktor ÍI nemožno vyčerpať 

jedn ým čitanhn , ale kniha , ktnrlí zosla· 
.ne ve rn á kn il.dé mn mysliace mu hudobní· 
knvi a č lovekovi, ak hn zaujímajú splnti
lé sítv islosti psyehoto~~:ické a spo·lnčen· 

ské pozadi e , ~ ktrJI'é ho vyr astá fennnt é n 
hudby - a ko zdro j ušfachtiJe·j l'adosti, 
ktorú si č lovek vytvori v aktívnom sna· 
ženi. !AN Al ARECHT 

Orchester VUS komorne 
Vyst upema orc hestrov komo rného zlo

zen la v brattsluvs kci Zr kadlovej s ie m 
( 4. l V. l. r. ] nepa tria k pravidelným po
du jatia nl. Posledne sa ku ním za radil 
koncert Ko mnrného orchestra VUS pod 
vedcnim d iri ge nta Jindi'i t: ha Ormolu. No
vé i<onHllllŕ! teleso. z ložené z absolve n· 
tov u me leckých skôl, sa predstavi lo 
uká zkami z dn11 na1urgi c ky boha to k on
c ipovanú lw repertoá ru. Počínajúc tvor
bou baroka Inte r pretoval súbor skladby 
všetk~·ch st \· l ov~ch obdob! - a ž po sú· 
i;asnu tvorllu . Ce nným prínosom kon· 
c:ertu bo lo uvedenie má lo hrávanýcb diel 
česk ých si< laclateľov barokové ho a kla 
sického odka zu. Jedn ým z nich bo la So· 
učila A 4 od skladateľa P. J. Vejva nov
s ké ho, vynika júceho dvorné h o trubača. 
ľáto skutoč nosť bola zrejmá l zo sólo
vé ho partu trúbk y, k torú Inte r pre toval 
M. Ho lub. Zaujal priebojným a nos n.)im 
tónom u so lfd ne zvládnutým par tom d ie
la, s výnimkou urč i tých nepresnosť! v 
nás lupoc h. Koncert pre husle, 2 hoboje . 
fago~ a sl áč ik y A. Vivaldiho kl(Ldol väč

ši e ná roky na s úhru sólistov s orches· 
trom. Pr live tu sa vyskytlo niekoľko ne · 

oresnosti v nástupoch a v k,oreš pon duj ú
r.e j súhre s ólis tov a o rchestra (čo sa 
orejavilo v rých lych častia c h konce r tu l 
V ii čsiu zohranosť sólistov s orc hestrom 
-;me pos trehli v Koncerte pre [Juntu. ho
boj a orch es ter P. Vra nického. Int erpre
ti (L. Dvoi'ííček - f la uta . A. Hudec -

hobo j ] za u ta li sviežosťou podanln a tech· 

ni cl<ýnÍ VVPI'acovanfm svojich pa r tov. Po
'>lrtidali sme miestami dôkladne jš iu orá 

eu s d vna mi r. l<ým foktorom . Orchestfll 
110 p rv ~ l<ró l samosla tnP. zazn P. I v Ko t.e 
tuhove j S infunii D rlut•. Rýchl e časti za 

hral orc hesiP. l' prlmer11ne vzle t ne 11 s vlž· 
ne. s led u júc vý r11znl\ gesta svojho dirl 
r.;en to. (J 1·čilé rezP.~;vv holi v bll(lovanl 
clvnamického ob lúka a vo vygradovan l 
·udpä tia die la. Najpresvedčivejšie vyzne-

lo Andante, plynúce kľudným, vyrovna· 
n ým toko m. Kla virista T. Ghill á nyi sa· 
predstavil ako sólista v 3. čast i Klavir· 
neho koncertu Es dur od W. A. Mozar· 
la. Technicky l m uz ikálne vyspelý p la• 

nista zau jal z myslo m pre citlivé odUe
iíova nie n álad l opt imistickým výrazom. 

Slmda. že na niekto1·~ch m ies tach sa 
JJre tav ila dlskontlnu ila só listu s ocches· 
trom . Musica Slovaca pre hus le a or· 
c ltestet· od l. Zelje nku. d ie lo vy rasta júce 

z bohatstva lľudobného fo lklóru r v poda. 
nf sólis tu Já na Končeka l zapôsobilo doj• 
mom nefalšovanej úprimnosti v~povede, 

muzikálnym uc hopenim a zaujfmavou at
mosfé r ou. In terpretácia m uzi kan tsky 
jadrne j a zvukovo farbis te j Suity L. Ja· 

náčka patrilo k tomu lepšiemu. čo or• 
ctJesle r so svo f!m dirigentom pred viedol. 
Citovo anga žovaný p rejav. priíca s detat• 

lom, pričom sa zachova la ce lis l v osť o o• 
hľadu. zanec hali v poslucháčoch p rlaz· 
n lvý do jem. Ukážky ~ tvo r by D. Sostako

viča a P. l. Cajkovské ho naznnčili. za 
ko ncert Komorné ho o r c hestra VUS ma l 

PQPt'i ne,gatfvnvclt s t n:'in k ii ch (ned ol la h· 
nutosť rtvnomlckého nuansovanill a nie

ktoré spomfnané tech ni c ké p t·o hlé mv 1 1 
s vo je pozitfva. · napr. v Sos takovli' ovej flí
g e ! Pre lúd ium a fúga C dur l zmvsel o're 
rešp e ktovitnlc prlq_r itv h lasov oo lvfó nne

ho pradlva. alebo vrúcne m uzlr:fl·ovanle 
v Cat kov<;kéh n SIAclkovel sm·P.n :\de. 

P1•ilve li e tn klad v naznacu l1í '·~" or · 
<: hAsle r ma persoe k tfvv. len trA hii vvrle · 
šif stabliizér.lu orchestl·a r je ho ohsade· 
n la l. otázku umelecke1 dlscipl1 11v - a 
iJOtom neko mp rom lsnP k1·ača f zll dal

!lfm i umeleckými cieľmi. 

NO~ .~ KY5P.T,O" A 



P·oznaňské 

fresky 
Š koda, že hudobné cesty po Poľsku s.rneru· 

j ú obyčajne do jesennej V.{lri;avy. Prtblizne 
na rovnakej t iare, no viac na západ j e pre 
mís r ovnako zaujímavú vyše 500-tisícová Poz· 
n ui1, starobylá mesto, ktoré už osemnásty raz 
puriada festival súča sne j poľskej hudby: Poz· 
nailskú hudobnú jat·. Tohto roku bola od 16.-
2U. apri!H. Ak Vari;avsk & hudobn& jeseii p red· 
slilvuje vybrané, povedzme - reprezentačné 
dtclu súčasnej poľskej hudby v k onf rontácii 
s dielami zahraničných autor ov, Pozna i1 rept·e· 
zcutu1e vý lučne poľské skladby. Z n ich väčši· 
nu je premiérovaná, a lebo patrí do posledného 
t vurivého obdobia róznych generačných pred· 
st<tvite [ov poľske j hudby. Až na jeden nočný 
k oncert, k tor ý interpretovali Poliaci a bol ve· 
n uv<:~ ný tvorbe Schônberga, Kruyfa, Pousseura 
a llaubenstock-Rumutiho bola teda tohtoročná 
hudobná jar v Poznani pdbuzná svojím zamera -
111 111 podobným prehlittdkam českej i slovenskej 
h ud lJy [pravda, s poznámkou, že výber z množ· 
stva ponúknutých partitúr r ob! ve ľmi dôsledne 
zvlúi.tna d t'HmaturglCká k omisia a teda selekc ia 
Ju prísnejšia než su zatiaľ podar i lo zariadiť na· 
p rik lad u nás počas ľýždi1a slovenske j hudoiJ· 
n ej tvorby }. A le aby sme boli spravodliví , ani 
dramaturgom poznaiisk ej prehliadky sa nepo· 
dari lo uchrániť priebeh koncertov Qd slabých 
diel - rozdiel je možno v tom, že tie .,poľské 
mínusy" sa tvárili modernejšie a zašifrovanej · 
sie než n iektoré r esty naše. Sympatické vsak 
j e, že obecenstvo presne rozlišilo hodnoty. lg· 
not·ovalo nekvalitu - napr ik lad tým, že pokoj 
no odislo z koncertu alebo sa hlučn ejšie zabó
v a lo počas pr edvádzané ho čis la . Samozrejme, 
ti čo zosta li. zdvorilostne zatliesk ali - presne 
s int enzi tou. aká pa trila zuangažovanému in· 
tr. rpre lovi : zdôr azi\u jem. zaangažovanému mu
"'i tndlne - v každom pr!pad e. To je sympatie· 
ké nu poľs kej hudbe a súčasnom pomet·e ju j 
n:produkčného umenia k tvo t·be. Možno Ibu 
ztivlcl i cť severným susedom, že m ajú okrem 
var!wvsk ej filharmón ie aj taký per fektný sú · 
bor. akým j e Symfonický orchester Státnej fil 
harmónie v Poznani pod veden im Renarda Czaj
kowského alebo Pofský komorný orchest er, ve
dený Jcrzym Maksymiukom, ktorý t·ovnako bra
vúrne h r á najsú ča sne jšie ptll'titúry, aby vzCt· 
piH f - pred vypreclunou sli l ou - udivil pub· 
li l<utn hud bou baroka [prijjOtn dojem z inter· 
pretácic Bachovho Il . a VI. Brandenburského 
koncertu, Dvojkoncertu d mol, Händlovho Con· 
certa grossa, op. 8, 1!. 11, Vivaldiho Concerto 
grossa, op. 3, 1!. 8 nevdojak vnucoval porovná· 
vanie s na~im Slovenským komorným orches· 
t rom. I keď warchalovcl patria dnes k pro
feNionálnej umeleckej špičke a majú svetové 
paromeh·c, zdá sa, že Maksymiukov ensemble 
má ambície a perspektívy rovnako vefké a du· 
chovnú kultflru i ~týlové cítenie podobné -
vyr.húdzajúce najmä z nesmierne živého muzi· 
ch·ovania. Menšie resty sú 11niíď iba v pulzúcli, 
kt01·á sa meni aj pod vpl yvom ohromujúco 
r ých l ych temp v allegrových i:astiach.J Udivll· 
JltCi te aj elán Zespólu MW-2 z Krakova pod 
vNicn im Adama Kaczyrískieho, k tor ý je už p r e· 
slúveným súborom n ielen v polských re lácl&ch 
- urren tu je sa na najsúčusnejsi e kompozičné 
v ýtvory. O ra de sólistov výborne korešpondujú· 
ctC II s n ie ľahkým i zíípisml partiWt• sa podrob· 
n ctšie Hni nezmleii ujem, pretože to prekraču je 
možnosti tohto č lá nku . Summa summarum -
poľská hudba má široké zlízemle na to, aby z 
kvantit y vyrást la k valita - u to n ielen v ob· 
!as ti autorske j, ale a j i nterpretačnej. Po medzi· 
období. kedy sa mnohým pozorova t e ľom tzv. 
poľske j ško ly zdalo. že nastala ak ási letargia, 
čl nutný pokles v zopä tej k va li tal!vnoj vlne. 
pt•icháclza - pokial sa to clá usúd iť z jednej 
p rehliadky - čas nového veľkého nád ychu. 
Akoby tých najml adšich a strednogeneračných 
nezau!lmall už iba, a l ebo v prvom rade pros· 
trl cdky, al e predovšetkým práca s nimi nt~ vy· 
budovnn! takej hudobne j at•chl tektúr y, ktorú 
m ír svoje prosté krásne !!n ie - s klenbam i 
ai ti chými záku tiami rudskej kontemplácie. Vo 
viičšl ne dobr ých kompozlcif sa preferu je [ ne· 
dr:k lm·ativne, samozr ejme ) posolstvo hudobného 
obsahu, ktoré chce zasiahnut poslucháča svo· 
jou striedmou, vyberanou, priam ar istokratlc· 
kou rečou, no n iekedy 1 siln ým a bezprostred· 
n ým citovým ata kom. Zdá sa,. že i ba sonori stlka 
Je na ústupe a clo popredia sa dostáva p t·ácu 
s precízne vybraným tónovým mnteriálom v 
zmysle akejsi tvol'ivej askézy, Veľmi zvláštnym 
úkazom je i to, že cez krásne vystavané formy, 
cez ratio sa rovnak o zasiahne a rozoch veje ci
tové vnútro poslucháča, ako k ebv sa mu pr edo· 
st ier alo niečo vopred vypočltané na emocio· 
n illn y efekt. Z tohto hlad iska bola obdivuhodno 
výstavba sk ladby Józefa Rychlika (19461 no· 
zva n;i C'EST A DIRE, v k torej čemba lo. flauta. 
2 klavír y, violončelo prl nOša lú skr omnú tému. 
spracova nú vz&pHll elcktt·oakust ickou cestou 
Sk lnclato ľ v hudobnom pror:eso postupuje vo 
ri111':n ým pr ocesom ku gradovaniu zvukového 
prt'tclu. pričom sa pos lur:htíčovi nevdoluk vynú 
rat t't pnpodoben la k podobnému spôsobu pt•ácP 
v Rnvt~lovom Bolera. Ide však o podobnosť zvu 
kov(!ho Z<thusťovania t j!im y - v žiadnom pri· 
padr: nif': o príbuznos ť hudohného mHl eri(tlu 
a 111 vóbrc n ic kompozičllú bllzkosť m vslnnla 
ntr:n ia. PoviP.tc :;i : n ič nové pod slnkom! Nn 
tnu l:n o~ ť prc tlm oi:enin zúzi tku primárne hurloiJ 
né i'Jo lllOZno oslal>ule tvr denie, že prftvn ttíto 
~ 1\lil(iha pa t ril a k v t·choinym ud alostiam zA hrn 
lll č né l t o POZO rOVéllľ. fU , p r ič om Il i\ i ill SA V,ZÍH ll ll 
jn predchádza júca poz.nóml<a o vzrušenf el l a 
varn - na zák lade in telektuálne j r ozvuh y A 

nadhľadu autor a. Naproti tomu - ak už zo· 
staneme v oblasti elck tronkustlckel. sk i AnHt l 
znämy bl\r llvák Boguslaw SchäHer , ktorý proll · 

niesol s Adamom Kaczyriskfm na dvOl.l t lduvl· 
roch a sl~reo posuch svoju kompozíciu .,IJiueS 
l pre d va kluví1·y a stereo pásy". Dielo sľu· 
bova lo ~l ý l tzv. hu pper11ngu, pretože uz url pr·u· 
vy na tu to nočnú produkciu boli veľmi mysle· 
nózne; skutočnosť vsak schladila očukávanic 
Vy~e 35-m_inútovú skladba sa pohybovala v st ý: 
le tazzovet 11\liJl'OVIZiiC ie (Vychádzajúce j ZO Zllit· 
t!1ych ~~aht·ävok 1111 js lávnejšfch jazzových h i' á· 
cov naset doby ), poprerývunc j vstupmi elektt·o· 
akust ických blokov. Neúnwrtl,.~i d[Zku sk ladby 
a pomerne mal& vynachádzavosť celku boli 
Llla~no u príčinou únavy posl uch<iču, a 1 k ed ne
mozno poc~ybovat o Schufferovej i Kaczytíske
ho wtpt:ovtzačnej schopnost i. Moment prekvu· 
pent~ vsa~ nepri ši el - a tak namiesto neho 
nastupt la unava. 

E'~~troakusti ~ká. hudba však netvorlla veľ· 
·- ~u plo.chu t est1vo l u - tá patrila najmH tra· 

d1cn vm lllst t·umentom a ich zuskupenlam 1 keď 
t~terp~·etoval i rôzn u úrovcii hudobného 'm ysiP.· 
nta. K vr~lwlkom záži tkov pa t rila Elegia od 
)~na Asl~rai.Ja _( 19~7} - ža lospev zflsvti tcn ý 
t ym~ klon poloztli zivot najvučiiiomu rudsk lim u 
~nazeniu: snohe o poko j, mier a ľudské poro· 
zu~eme. l lu sa ~ynárali asociácie - napr. 
so Zel,enkovou Eleg iou, prlbuwosl i však boli 
v Cllflrakter e. v nl:'lluclu, nie vo formovani ma· 
l érl e. Ast t·iab sl vyiJt·u t 4 zvukové segmen ty, 
k toré v p rocese ďA is i o ho stvtíl'llen ia profiluje 

bud v r(nnci jednotl i vých núsl t·o jových sku 
p in [s l áčiky - p loch y - drevá - bicie }. a lebo 
l~h prestu~u je v umnej zvukovo-r ytmicke j po· 
lyfontckostt. Je to sk ladba rozjimavc j, pr·i ll · 
mene j, no o to účln ne j~ej n<ílady. sumoZI'eimo, 
vefmL sn čaka l o nu Lutoslawského Prelfldiá a 
~úgu: Dielo bo lo mlpfsnné v roku 1972 na ob· 
tednuvku amer ic kého cli ri~Anto Mut· ia dl Bona · 
ventut·u, ktorému jo dedlkovt~né. Pod taktovkou 
Jerzyho Maksym iukll ll v interpretácii Poľského 
ko~10~ného orchestra zaznelo z rozsin hle j ko'm
pozfcte 1., 3., 5. a 6. pre lúd ium a 20-min (t tov'\ 
~ úga. :r enta čiA stočne olea tor ický opus vy tvár~t 
Ibi! t luztu barokových foriem. '!'ažko po prvom 
počutl hodnotiť dielo, ktoré svo jou kompliko· 
vanou hudobnou rečou zasia hne p r edovi;ctkým 
ako výr az moxhMtlne intt·overtného ducha, k l o
I' Ý v . zr elost i ľudskej i umel ec ke( sa vzďuľu(c 
o~ štrokel adresnosti a túži riešiť veci prodo
vse_ikým v sebe n možno i pre sebo. V tom 
stati Lu toslawsk l na opaCnom póle než napr. 
Penderecki. Nic je to jeho mlnus. Skôr sl clu· 
volím poved a ť , ::ie táto osohnosť hudby 20. sto· 
ročia svojou vznesenou osamotenosťou posled· 
n ých snaženi sto j! k desi tum, kde boli Buch 
a Bee thoven vo fin írle umeleck ých smerovunl. 

M imor iadne zaujal l Henryk Mikula Górccki, 
k torému organista Józef Se1·afin prcclv icdol 

Kantátu pre organ. Nevedno, aké z(uner y vied · 
li GórGckého k názv u Knn túla - pretože vy
sledný dojem je skót' ft·eska. v ktorej ju trukLO· 
vaný rovnako zvuko..,ý blok hraný orguno ple· 
no ako l jemné ,.stopovanie" nôt v najjemnej· 
šeJ dynamickej rovine. Quasi r e,pr!za vstupných 
harmonick ých ko láži z úvodu uzatvár a tro j· 
dejstvovú k ompozíc iu, ktorej výsledn ý do1em 
je: s6stredený myilienkový proces s domi nu· 
júcou kontemplativnosťou. 

N ajmä komo rné koncerty so sólislick ým i vý· 
konmi cl emunstrovali i tzv. otvorenú for· 

mu, kde je ponechanil tvorivá vornJ,ť lnterpt·c · 
tovi. Je to vsak na d i skusiu, p retože n ie každý 
dokilže z dun ých zvukovo·kolorlslickýc l t seg· 
mcntov a dun\•ch struk túr [ nn sposob nieko f· 
kých tém) vybru ť si ti e naja!lek vá tnejšie. kto· 
ré inter pret ďulej spracúva - akoby na úrov· 
n i skladatefskCI. Zr ejme tá to metóda nebude 
muf d l hé t rvunie, hoci vychádzu z predstuvy 
nítvratu k tvori ve i a zaangažovane j inlerpr etá· 
eli. Z v iacerých mien skladaterov, k torí tzv. 
otvorenú formu prezentovali, spome iime napri 
klad Edwal'lla [joguslawského [19401 a jeho 
PER PJANOF'URTE. Tvorivý vk lad Interpreta su 
llít predsa demonštrovať aj i n áč. Na poli, ktoré 
je i n terpretácii dané. Demon~troval to napr! · 
klad vyn ika júci baryton ista Jer zy Artysz v 
TROIS CHANSONS od Norberta Mateusza Kni · 
nika [ 1946 J. Dielo, p resne notované, je určené 
spevákovi s cl nnnbfou, ktorá vytvára akcen ty, 
pripadne ,.tnktové čiU l'Y" medzi jednotlivými té· 
m ami hutlolmého toku, komponovaného nn ver · 
še Ronsard u. Abso lútn v sluchór J. Artysz sp ie· 
va l [po fr ancúzsl<y 1 veľmi jemné ša nsóny, pre· 
:2 i té priam do d t•ene moderne chápaného Lrtrba· 
dúr skeho vyznania. 

N
edá mi nespomenúť aspoií v l etku návštevu 
Polského ľeatru Tanca, ktorý choreografie· 

ky ved ie už eu rópskv znAmy ,.porsk ý Ré tar t" -
Conrad Drzewieckl. V Jeho koncepcii sm e vide it 
výsostne m oderne predvedenú 111. sym fón iu 
,.Pioseií o noci" od Karola Szymanowského -
s dusnou a tmosférou orientálneho prostred iu. 
ľendereckcho Stabat Mater z Paši! sv. Luká· 
iia, choreogra[ický v9tvor. ktorému tliesku l o. l 
Pariž, dielo nesporne komponované tanečn e 
umne a v gt yle slll~asn é ho baletného pr ogresu 
No Pend ereckl tu svojou hudbou dominoval 
nad Drzewieckeho ta nečn ým i v iziaml a 10 
h lbokÝm ponorom do mvstP.ri a č loveka . Jeho 
bolesti a výkrikov. Korunou večern však llol 
l(rzesany od Wojciec ha Kilara [1932 1 - .. en · 
!ant terrible" polsl<e l hudby. Po vicleni a po· 
i;utí toh to spracovnnin inšpiráci e z got'H l sl<óho 
tanca sm o si nevd oj ŕtk povzcl vchli : .. Taktn bv 
KO lo malo r nhifl ". 1-:ilnr zavrhuln li nl u mnlu 
dického cl ominovA niu folk lót·nnhn odknzu. rt~sp 
diÍV8 jU na druh(! ntl r!StO, p rii:OIIl jr: !lOVY A nrt 
,::lná lrw prPfnr·ovAnltn r vtm ickôhn t~ lnmnntu -
il tým nAr h:'tdZA inú rn::; tu nn~. li'!, v k torých 
w trv&vHme - a i u n iis - uz r okv. Rohí to 
fi lig ránsky, s nndhľntlnm pro fesion ô\ la . ktorv 
v rnomr.nt ~ tTtol Xtmlilnn vvp;ilf!j pn l7.ťtci!' sprav t 
f\slrý prcrlcl. Rh V vz(tp lití Zilznnl it orig in ft lnn 

.~oura l sk it hurlha . J; tnrlt v rfnl som n rocesn rlnvn 
rlie - svmron tck i•m p rr'trlont - clo ;tl na tori ckt\ ltn 

zvukovP.ho spnkl ra . Sklit cl hil skoni:í v ak r. t ~ t 

zvukovofar ebne j dúhe. na ktorú sa poslucháč 
ešte hod nú chviľu po odznení pozot·á s nesmiot·· 
n ym oča ronim. T. URSINYOVA 

Zo zahraničia 
Peter Scbreler pripravuje pre 

festival v Salzburgu Scbubar· 
tov cyklus Kr6ana mlyn6rka sa 
sprievodu - gitary. Tieto llpre· 
vy vznikli vll!llnou za llvota 
skladatera (a para HUttenbrana. 
ra a Dleballlbo). Pre budtou 
koncertn ll 1116nu vo VIedni pri· 
pravuje sl Peter Schrelar Ja· 
nál!kov Záplsntk zmlzelébo. 

Maurice Béjert a jeho 90 ta. 
nellnfkov 1 bruselského Baletu 
XX. atorollla hosťovali v mos· 
kovskom Valkom divadla a v 
Zjazdovom paldcl v Kramli. Na 
15 pradatavanlach uviedli ta• 
nal!n6 varalu Barlloaovho Ro· 
mca a Júlie, Svätenie jari a Bé
jartovu baletnfL verziu Beetho
venovej Deviatej symf6nie. 

Prvý kozmický let s medzi· 
národnou osádkou oslavuje vo 
svojej symfonickej básni Ikar 
sovietsky skladater Almas Ser
kebajev. Dielo premiér ova! ka· 
zulísk ý Stétny symfonick ý or· 
chester v Alma-Ate. Trldsuťrol!
ný skladater vzbudil pozornosť 
nž svo jím baletom Axak Ku· 
Ian. 

Parížska Grand Opéra lludu
je Cajkovského Pikovú dámu so 
sovietskym re:2isérom Jul'ijorn 
Uubirnovom. 

Di\a 20. mája t. r. začali Wie
ner Festwochen '78. Tento me· 
dzinúrodný festival potr vá do 
25. júna. Tak ako v minulých 
rokoch sa dramaturgia akcie 
orientuje na koncerty, oper né 
a divadelné p r edstavenia, pri
čom jednotiaclm Jeltmotfvom je 
jubileum Schuberta. (S omllou 
tohto skladatera sa oficiálne 
21. V. t. r. začala koncertná 
l:nsť festivalu.) Podujatia bu· 
dú jednak vo Wiener Stadthal
le, v Theater an der Wien, vo 
Vefkej sále a v Brahmsovej aá
le Gesselschaft der Muslk
Freundc, v Staadsoper a vo 
Volksopor. Z orchestrov, ktoré 
hudf1 účinkovať no festivalu, 
spomeňme Viedenských symfo· 
nikuv, VIedenských filharmoni 
kov, l..eninl(radskú filharmóniu 
s J. Mravinským, Orchester de 
Paris. . • Spevácke a klavfrna 
recitál y budil vlll!llinou venova· 
né uvádzaniu Schubertových 
diel. Zo známych spevákov spo
meňme Chrlstu I .udwlgovú, Pet
ra Schreiera, Waltéra Barryho, 
Hennnuna Preya, Gwyneth Jo· 
nesnvú, Bri~ltte Fessbaendero· 
vú. Na klavírn ych večeroch bu
dú koncertovať: JHr~ Ewald 
Dähler, Maurizlo Pollinl, Daniel 
Horonhoim, Walter Kllen, THrg 
Ocmus, Alexander Jenner, Ole~( 
Maisenberg a Emil Gllels. Hus
rový recitál bude mať Gldon 
Kremer . Státna opera sa bude 
pre:tentovať publiku festivalu 
Henzeho Mladým lordom, Bee· 
thovenovým Fideliom, Janéčko· 
von Jej pastorkyiiou, Verdiho 
operami Don Carlos, Mallkarný 
bál, Trubadflr , Pucciniho Tos· 
cnu, Madame Butterfly, Straus· 
sovou Arabellou, Capricciom. 
2enou bez tieňa, Wagnerovými 
!\1ajstrami spevákmi a Valký· 
rau. 

Na tohtoročnom budobnnrn 
festivale v Dráž11'anoch [ 20. 
mája - 4. júna l tíčinkuje 3!100 
umelcov. 

Mestské divadlo v dolnora· 
kúskom St. Piiltene sl pripomo· 
nie pobyt Franza Schuber ta v 
tomto meste malým hudobným 
restivalom. Pri tejto prllelitosti 
uvedíc Schnbertovu komorn6 
upe1·u Alfonso a E11lrella . ktn· 
l'tí tu sk ladater napísa l v roku 
1821 no Jibra lo svojho pr latel'n 
Fra u:~:a SchnhP.rn. 

Na mníchovskom festivale 
súl:asnoj hudbv má odznieť ko
morná opera M. Davisa Martv· 
r inrn 1les Hl. MaJ!nus. 

Pikov6 dámu nd Ca jkuvskéhu 
uvindli vn výburtw rn hudubnnm 
•Ht~tudovan i Gerda Alhrec:ht a v 
t< ullnn n . Rýnum Umellwkŕ. 
puch vlmustí v~a k vyvola la r é· 
7.ia Rudol f <t Nällehn. Hermana 
~pi t!vol René Kullu. ~rúfku Mnt· 
Iha Mildlnvä, ktot·a bnle v 50 
cyc; lt rnknch llte!Si ti vP.nuu inlnr 
nÍ'IJI ku u I.I!IIIHtrv v 8P.nt hnvr. 1111 
vnrn Fi rlclinvi. 

Výsmc:c:hunt hum;wiKih:ktí ht • 
pnslauia umenia je z;imlll', ah~ 
nová operná scéna v Pretóril 
f Juhoafr ická rr.publlka), lttnr (! 
bn!le clvor enli v roku 1960, hu· 
la prlstupna l hli "hlalynt". 

Viedenský hudobný bialorik 
prof. dr. R. Clemencic na zá· 
klade odilorn6bo muzlkologlo• 
kého ltlldla ozvul!ll autentickou 
hudbou doby llvotopisn~ film 
o J, B. Mollérovl. 

RakOaka tlal! vyzdvihuje vo 
avojloh krltlkéch dirlj~entské 
umenie Václava Naumanua, 
klurý ndtudoval s VIedenský· 
ml symfonlkrul p r ogram, ' 
ktorom avláltne uznania al za. 
slubuje najmll intarpretécia 
Smatanovho cyklu Mé tlast, • 

Na 6. medzln(ci'OdrrO CajkOf· 
11kéhu sút'lllf v Moskte 18 pri· 
hlásilo 285 hudobníkov z 31 
krajin celého sveta. 

V rámci tzv. Schui.Jertovho ro• 
ku prebieha v Rakúsku akcia 
na povzbudenie tzv. domlicaho 
muzicirovania. Na koncertoch 
:.~vláštneho cyklu sa predvlidza• 
jú skladby nltilť vhodné na ta. 
kýto účel. Súl!asne oh•orlli fb 
Viedni In. poradenskú stredl1· 
ká k tomu istému ciefu. 

Pred 54 rokmi - 6. VI. 19U 
- mala v Prahe svetovti pre
miéru Schiinbergova orch81· 
trálna monodrúma Očakávanie. 
Uiia 14. X. 1924 YO Viedni 
uviedli tomu istómu akladatefo. 
vi svetov\1 premiéru hudobnej 
drámy št'aslnA ruka. Ale rok 
1921 je pamätný aj pre Ile .. 
kfl kultúru - 8. Xl. 1924 za• 
znela v Brne po prvýkrát Lii· 
ka Bystrouška od Leola Janáč· 
ka. 

Gramofónová firma CBS pripra
vila kompletné nahrávky Puccl· 
niho opier - z nich posledn6 
hola jednoaktovka Pl6iť (ll Ta
berro ). Pri nahrávanf sa strel· 
li popredné umelecké osobnosti 
- Renata Scottová a Placido 
Uomingo. New Philharmonie 
Orchestra diriMuje Lorin Maa
zel . 

V 1·oku 1976 si pripomíname 
päťdesiatku Karlheinza Stock· 
hausena, 75 rokov od narodi· 
nla Rudolfa Wa11nera-Rágeny. 
ho, nemec,lcého skladatara, 
kturý sa zapísal do dejín llí· 
ča~n ~j hudby pozoruhodnými 
scenrckf tni dielami - operami 
i baletmi , 

Tokyo Metropolitan Sympho· 
ny Orchestra uvedie 5. Vl. t. r. 
ľarasa Bulbu od L. )anéčka. 
Václav Neumann nalltuduje 1 
Bel'línskymi fllharmonikmi oU· 
verturu k opere Z mf tveho do
mu od toho Istého skladatefa 
(14. VI. t. r . ), VIedenská Staats
oper na 17. júna pripravuje )a. 
náčkovu )eníifu s Gabrielou Be
rlačkovou, Senou Jnr inac Pet
rom Lindro11om. Ré!iu mé Otto 
Schenk, hudobné naAhtdnvanle 
Gerd Albrecht. 

V Rakúsku ul siadmv rok 
pracuje tzv. mlédožn lek v nr· 
chester, ktnrý sa sklad(! z vy· 
IH·anvch ~ laknv nielen hodob· 
ných škôl, ale ai súkrnmnvch 
n l!iteľov. Vnkuvá hranica čle· 
nov orcheslr·a sa pnhvhu ie od 
12 do 23 l'okuv. Clenovia tele· 
Ra sa schíid r.ajú nieknľknkrá l za 
rok no RÍilltredenl. kde pracu
lú so znlimvm dh·i11.nntom E. 
~Hi t'7.t! rHiUl'fet•n rn n tnhtu r·nku 
tieii. s (;orlttnt M:trium Giuli nim. 
Od ianuárn t!f77 maiťr nad jed· 
unllivými u íl~tmjnvým i .. k upi· 
nami Jlalroutil I!!Rnnv i!l Vieden . 
~kýt:h rtl harmnniku~ Ktt'~cl Ý ruk 
sa np11knjn l1t1otknn kluri<hu ~~ 
Y. tl~astilll jft v ~o· Cc : i cluh!t'n ;!<i l!h!· 
•111via ll!l n~n . 1\k nnvyhuvnjú tlO · 
7. iadHvk(lm , 11111~ilr ,.Rnnrlesjll· 
1~ t111dtll'H h ll8 t ll t'" UPIII!Iil. Už vnrH 
stn t•sinh hrlifmv 11rn~ln du p ro· 
fnsiunálnyt:h urc: h e~ tt• cw. Tuhlo 
ruku bude úilinkovat' t~úhur -
pod taktovkou C. M. Giulinlho 
- na f oRiivolc Karin thlschor 
Summnr. 



Za nestorom 
am&fcla rozrastali na In~ 
umelecké polia. Pre ich 
zoi!ialočné učenie sa hre 
na klavlri napfsal nie· 
korko inltrumentálnych 
akladbii!lek. 

slovenskej hudby 
Jánom Mórym 

Oboznámený 1 umelec
kým svetom a mnohými 
reprodukčnými umelca
ml, nezaostal 'IO svojej 
skladatefskej činnosti ani 
na poli komornej hudby. 

Móry bol mlloYnikom 
divadla. DokazujO to Je· 
ho operetn~ diela. Z nich 
Yiaceré platia daň SYofej 
dobe. Hrávali sa nielen 
v divedJ6ch i!eskosloYén
skýoh, ale i v zahranUU. 
Ohfúbené boli pre melo
dickú hudbu, pregnantný 
rytmus, krásno prostre· 
die, Y ktorom sa odohrá
vali, pričom hrdinovia bo
li eko doma, či už v his
torickom milieu (La VaJ· 

10. VIl. 1892 · 5. V. 1978 

Nádhera mozaikovité· 
bo obrazu by novynikla, 
koby sa skladala Ibn zo 
samfch vofkých ku
sov, akokoľvek hýrincich 
pestrými ľarbami. Na 
tomto ob1·aze je práve to 
krésne, 2o väCAie kusy 
apájajtl Ile men!lic. Spolu 
tvoria obdivuhoduf ume· 
Jeckf výtvor a · hodnotu 
stlbcllnej krásy - nn ob
div fuďom, milujúcim 
estetické prejavy. Tok je 
lo nakoniec aj v hudbe. 
Pre veľkosť !liroko roz
Vl'hnutých diel veľkých a 
uznhanfch · osobností, 
nemožno nám prchllad· 
nur dielo menšieho roz
sahu, ale komponované 
isto-iste s rovnakou lás
kou u nadaním, aku tie 
vefkli. 

U&ilovnosť týchlo umel · 
euv dáva nové impulzy 
pre d'alšie generácie. Me· 
dzi takýchto vzorných a 
usilovných pracovnikov 
- skladatcrov patril t iež 
)á n Móry. Rodák sice 
bai!Skobystrlcký, ale vy
rastal na skladatel'skíl 
osobnosť v spišsko-tatran 
skom prostredi. Ono mu 
dávalo (po skromnfch 
bystrických skladateľ· 
ských začiatkoch l silný 
inšpiračný zdroj vtedy, 
keď sa odhodlal zanechať 
itúdium práva a vážnej
iia sa venovať hudbe nie
len ako vedfnj!liomu záuj
mu, ale poslúchol hlas 
vnútorného ume leckého 
aäpalu a oddal sn juj ča
ru tak, aby svoje diela 
mohol raz verejne pred· 
viesť pred posluchäčuv 
- Ili už na koncertnom 
pódiu, alebo na scéne. 

)án Móry pri kompo
novanl nehladal výni
močné novusll. )ehu 
skladby odrátajú záujmy 
a výdobytky téj hudby , 

ktm·á bolo populárna ., 
dobe, keď ju pfsaJ. Prav
da, tollil so, ketľ sa mu 
JIUdarilo dielo, ktoré pri 
pučúvanl vzrulllo poslu
cháčov prdve tak, ako 
jeho, keď hu kontpono
val. 

Už v detstve si obfúbil 
improvizáciu na klaviri. 
Neskôr sa vzdelával u 
dobrých pedagógov tak v 
rodnom meste, ako ne
skôr v Budape!lti a v 
Berlíne, kde ziskaval tiel 
JIBVnej~ie základy v 
kurnpozicii a v ďalšieh 

teureticl<o·Jirnktických 
znalostiach hudby. Vrá
tiac sa z prvej svetovej 
vojny domov, do BanskeJ 
Bystrice, nadviazal už
~io priatefstvo s hudob· 
ným skladateľom Vilia
mom Figulom-Bystrým, 
s ktorým nielen často 
muziclroval, ale dopltlal 
si i znalosti o slovenskej 
fuduvej plesol. Ukázalo 
sa, že čo Móry ziskal na 
štúdiách v zahraničí a 
na besedách s Figuiom, 
bolo vefmi hodnotné a 
)IIJslúžilu mu pri ďalllom 
hudobnom tvureni. Keď 
prišiel býva r na Strbské 
l'leso, istý čas sa nemo· 
bol celkom sústavne ve
noval' h udhe pre iné pn· 
vinn nsti . j cdn a lw vu vuf· 
nom čase vzniká or· 
chestrálna suita Pod Kri· 
v:'ii\om, S lovenské pas· 
liel•ske tancr. a sy mfoni l:· 
l<lt báseii Pod Tatrami. 
Spominam len tla vý
znamnetlie diela, popri 
ktorých bol pôvodcom 
e~to •ľal~lch. Veľkou Hís· 
kU\1 prifltUI j< SP,i~skéi;JIU 
kraju, ktorý sa mu stal 
b lizkym. Dôkazom tejto 
vernosti sú s kladby, spô· 
jajúce sa s inlpiráciuu 
spiiského pobytu. SpiAu 
venoval orchestrálnu sui · 
tu Spišské lam:e a Iri 
zošity Spillských piesni a 
Spišských ba lá d v úpra· 
ve pre sólový hlas su 
sprievodom klavíra. V 
tom čase naplsal aj nhl· 
kofko piesni na texty 
svetových básnikov, kto. 
rých mal v obfube. 

Starostlivý otec sa sna
žil l svo je deti pl'ivio11f 
k hudbe, i keď sa ich 

llcre) alebo v súčasnom 
živote (Zimný románik, 
Slei!na vdova, Námorný 

kadet). Obecenstvo ich 
prijhnalo s potelenlm a 

s úsmevom spokojnosti 
na tvári, lebo mu boli 
bllzke - i!i ui na scéne, 
prednesené ., rozhlase 

alebo naspievané na gra· 
moplatnl. 

Po roku 1945 venoval 
sa )án Móry pedagogic

kej činnosti. Bol riadite· 
lom a ui!itefom na Hu
dobnej lkole v Spiiakej 
Novej Vsi. Táto nová prá· 
ca ho povzbudila naplsaf 
ďalile initrukUvne diel
ka ( 10 klavírnych skla
dieb pre mládež, Deti 
spievajú a hrajtl). 

Nové i!asy - po skon
l!anl druhej netovej YOJ· 
n y a pokojné mierové ob
dobie ~ucialistického ži· 
vuta, nenechali ani Jána 
Móry ho odpočfvaf. Pre
javuje sa to vu viace
rých nových dielach or· 
chestrálneho charakteru: 

orchestrálna fantázia Od 
Dunaja po Tatry a suita 

pre vefký orchester p.e
vialy máj . . . 

Odelom človeka i u

melca je - položiť raz 
bodku za viletkým - za 

krásou a tvorbou. Napl
nil sa i čas Jána Móry
ho. 

Vďačlme mu za každú 
melódiu, ktorú zaslal do 

fudských sŕdc. Ján Móry 
prispel do venca sloven

skeJ hudby krásnym pu
dielom. 

STEFAN i·IOZA 

K jubileu 
choreografa 

umenie u ďal!ilch tanet:nlkov a choreo
graf ov - spomeiíme to len s. Nemara, 
A. 1'. 1'omsk~ho a pof:as rol!n~lto póso/Je
nia v Brne l . V. Psotu. za;ko pre!llel ce· 
l ou baletnou ~·kolou - oc/ stdZovanw, cez 
"úložky", ai! po veľk~ a kľúf:ov~ tí/alty 
klasického 1 m oderMito baletu. Dd r. 
1956 prWral k tanetn~mu kumštu 1 cho· 
reografickll a režiJný . Coraz tastei!lie 
tna;priJ ako asistent a nesk6r ako cho· 
reoqraŕ l reZis~r 1 sa podpisoval pod 
mnoM lJaletn~ inscenélcie. Osobiln.Qm a 
mimortadne osožn!ím bolo pre11ho sld· 
žovani e v Moskve v r. 1958, kde mal 
moi n osr z1slwf k ontakty so svetoznélmym 
wvietskym baletn.tí m umen1m a teho po· 
predn,ljmi predstavilel'ml. 

S menom lJalétn~ho tanel!nlka a ne· 
sk6r cltoreogra{a a baletn(!lzo rez/sáro 
fOZEF A . ZA! KA sa v slovenskom di (Jad el 
nom žiVote strettlme od r . 1944. kelly 
ho M. Froman angažoval do bah: r111l1W 
slílJoru SND. Swdoval u G. Gcr u/ovet 
a Ľ. Pančeva, potom zdokonaľoval svo;e 

Zas/. umelec Jozef Zatko sl zl.9kal v 
l'eskoslollensk om baletnom svete aobr~ 
me110. Rovnako sa mimoriadne zaslúžil o 
!;/rente clo/Jr~ho mena slovensk~ho balet · 
n{!ho uml?nla v celo!ltéltnóm kontexte. Ci 
uz ide o /(?ho ŕe'l./Jno-clwreograflck(J prél
cu, s6lov~ rJystťJpen la alebo baletn~ vy-

stúpenia a choreografiu v operných In· 

scendC'iúclt. TP. zau;Imrwé, že pr/ "medzi

fubileu" f pčltapäfdesiaO.:e. kt ore/ sa do

žil 27. aprlla 1. r.J ndm malá bilancia 

jella /JI'CÍC'e, vyl.:oncmeJ len v SND. vy· 

cltúrlza 110 v.~et k.tíclr troc.•/1 urče111jclr u ka· 

zovotetarll /jfťolrJ i:isla 30• do tridsať úloh 

u bo/Plnticlr il lscPn(iciárll. okol o lt·idsut 

/w/et n1i 1'11 cf•orPncfNI f ii a ré i ii a rovnaky 

poi.•et c lr >Jrrwwajil t'l lJateln!íclr ll!fslúpe 

ni v operúc/z. l<ecľ k tomu prlpot!itaTII P 

a/ lr o.~t OIJrmia, pecln(JIIfllckú č<innosf 11 eli 

cadle i mimo nelto a vsetko to ostatnE

s čim sa meno taneiJ•rlka, cltoreowafa 
rt lJaletn(' /tó pedayú(la spú;a - 1e to stí· 

t:et nauZCI / lludný oceneni a. (o b l 

Program 
XXIII. piešfanského 

festivalu 1978 
Na počesf 30. výročia Víťazného februára 

Utorok t:J. júna - Zelená veža - 20,30 hod. 
FANFAROVÝ KONCERT 
Očinkujr. FANFAROVf SOBOR KONZERVATÚRIA, BRATISLAVA 
Dil'igont: JAROSLAV BENES 

.Na programo diela skladatefov XVI.-XVIII. stornl:ia . 

Stvrtuk tlt, júna - Kuncel'tná sieii Slovan - 20,00 hud . 
Slávnostné utvorenie XXIII. piesfanskéhu ľe11t1 Val u L97U 
Symľunický kuncel'l 
STA'fNY SYMIWNICKÝ ORCHESTEk GOTTWALDOV 
Dirigent: STANISLAV MACURA 
Na programe cyklus symfonickfch básní U. Smetanu ~1A VLAST 

Piatok 16. jí1na - Amfiteáter - 20,00 hod. 
Bartolomej Urba n ec: 
PANI ÚSVITU, opCI'il 
SLOVENSK~ NÄRODNÉ DIVADLO 

Utorok 20. júna - Slovan - 11,00 hod. 
Ml&dežnícky koncert 
STATNA FILHARMÓNIA KOSICE 

Ko111:ortná 11ieií Slovan- 20,00 hod. 
Sy m fonic k ý konce•·! 
STATNA FILHARMÓNIA KOSJCE 
Dirigent: STEFAN RóBL 
Sólista: MARIAN LAl'SANSKÝ, klavír 
Na prog 1·ame: Weber, Mozart. Cajkuvskii 

Streda 21. júna - Am[itcáter - 10,30 a 15,00 hod. 
Pieilťanský festival d eť om 
Mikuláš K o v á i!: 
VYSKOCJANKO, hudobná rozprávka 
NOVA SC~NA BRATISLAVA 

Stvrluk 22. júna - Koncertná siei\ Slovan - 20,00 hod. 
Symfonický koncert 
SLOVENSK!\ FILHARMÓNIA 
Dirigent: EWALD KORNER - Svu jčial'skn 
Sólis tka : )ELA SPITKOVÄ, husle 
Na programe: Weber, Cajkuvskij, Schumann 

Piatok Ž3. Júna - Amfiteáter - 20,00 hod. 
F. Hérold - ). La111:hherry: 
MÁRNA OľATRNOS'i', balet 
SLOVENSKE 'NÁRODNÉ DIVAULO 

Stvrtuk 2!1. j611a - Koncertná sieň Slovan 20,00 hod. 
S y mfonick ý kuncert 
SLOVENSKA FILHARMÓNIA 
Dh•lgent: WILFRJEU BOE'ľCHER - NSR 
Sólista: STEFAN KAMASA, viola - Poľsko 
Na pro,.rame: Beethoven, Haydn 

Piatok 30. IO.na - Amfiteáter - 20,00 hod. 
Alexander Purfirjevič Bor od l n : 
KNIEZA IGOR, veľkú opera 
STATNE DIVADLO OLDRICHA STIRORA OLOMOUC 

Utorok 4. júla - Koncertná sieii Slovan - 20,00 hod. 
Komorný koncert 
SUKOVU KVARTETO - Praha 
Na prugrame: Suk, Janáček, B•·ahms 

Stvrtok 8. Jlila - Kunoortná sieii Slovan - 2U.UO hud . 
Symfonický koncert 
SLOVENSKA FILHARMÓNIA 
Dirlgont: JEVGENII SVE1'LANOV - ZSSR 
Sólista: CYPRIEN KATZI\RIS, kluvh· - Franr; úzsko 
Na prog1'ame: Chrenikov, Schubert, Liszl , Cajkuvskij 

Ulbrok ll . l61a - Koncertné slcií Slovan - 20,0U hod. 
Symfonickf koncert 
SľAl'NY KOMORNY ORCHESTER ZILlNA 
Ui r igent : FEROZ MJSTRI - India 
Sólista : ť:ENEK l'AVLIK. husle 
Na programe: llibák, Mozart, Beethoven 

Sobota 15. j61a - Koncertná sieň Sluvan - 20,00 hod . 
Syml' unlcký Ul'c hestcl' 
ST1\TNY SYMFUNICI<Y OllCli ESTF;R GOTTWALDOV 
Uir igent: TADEUSZ M1\CHAI - l'ufskn 
S611sta: JOZEF ľOOHURANSK~ . čelo 

Utorok lH 161a - Na zómk u Hlohovec - 20,00 hod. 
Kumornf k unce1· t 
MUSICA BUHEMJCA - Praha 
Koncert pri svietnikoch a v hi stot'ických k ust ý mo•:h 

Utorok 25. lf1la - Koncorlut\ sieií Slovan - 20,00 hud. 
Klavll' ny recltt\ 1 
NOEL LEE - USA 
Na program e: Sl:hnhert. Hummel 

Stvrlok 27. júla - Kuncel'f n(t sieň Sln von - 20.0U hnd. 
Slávnostné zakuučRnie XXIII . oioš tansklihu h!slivaln l !l71l 
Symfunir: k ý kuuccrt 
STATNY SYMFON ICK Ý ORCHESTER OO'ľl'WALIJOV 
Diril(ent: ORAZ BEIWifEV - ZSSR 
Sí1lista: IVAN GA JAN. kiavfr 
Na pro~rame: Mu vzes. Chopin Schubert 

ZMENA PROGRAMU A ORSADENIA V\'HRAOE NÄI 

lu ro l' mii cie: Sekretnl'iát l'iešfanHk6 hu festivalu, l'il!iil'anv, Park IJO 
sái 1721. telefón 29·45. 
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l KAPITOLY Z EST.ETIKfl V. 
ti človeka s celým teho ži vot· 
ným osudom. ktorý sa p rej11vu 
Je aj v jeho moment li lnej za
rneranosti a lndlvldul! lite a 
l; tor~ m Je tu prftomný nielen 
ako ob jek t nltst .1 vA júceho st vár 
nP.nia. 11 l e AJ ako rozhocluj úct 
fa ktor, ktor ~ ovpl yvni aj kva· 
li tu priJi mi1n la a realizác iu 
skladby v Jello vedomi. 

i\valil!l zaZltiA skladby totiž 
nezáVISÍ len ocl skladby same:. 
alo al ucl osobnos ti, lndlvldua-

dobovýcli. skllsenostných, s'J)o
locenskýrh atď. kontextov sa 
dostane. l n11k sa zv~znamnf, v 
Inom zmvsle s11 r eal izuje. T}•ka 
Sil to každého dr uhu umen ia a 
kn:Zclého umeleckého diela. No 
olnvWšť hudobnej sklaclbv. k to
l'ej zvýznamnenie te umocnené 
ešle aj tzv .. neurčitosťou" jej 
konkré tnost i, čo ale nezname
ná, ze hy holo mo~né do ne! 
vnášať ruhovofn~ obs11h a ľubo
vo!nlt významnosť. Určnlttcim 
iaktorom je tu tak poslucháč 
- ako al sk llldba. Ide tu o 
v:ttqorn ný osvojujúc! p roces. v 
ktorum pnsl uch#ič i dielo sa na-

vnfmi!ltefa, v čom treba v idiet 
aj moznost i r ealizácie viacznač
nosti umeleckého d ie la. Umelec
ké dielo v ni\s aktivizuje naše 
skúsenosti, l o nám prtpom!na 
ta km er každá učebnica esteti
ky, a le ti eto skúsenost i akti vi 
zu jú at r ea lizáciu významo
vých, obrazových, obsahových. 
estelicko-ideovýcb možnost! 
samotného d ie la. 

Pravda, nejde tu len o al<ll
vizácfu umelecl\ého d iela len 
nejakými Izolovaným! estetic
k ými skttsenosťaml. Ani o upla t
neme diela Jen na nejakom tzo
lovltnom poli esteti ck ej sféry 
vedomJa človeka. 

V tradll!nel hudobnovednejll
teratťíre sa stretáv11me so zau fl
mavýml úvaham i o funkčnom 
poslan! t icha v hudbe. Skúma· 
jú. · ako j e .. ticho" v hudbe 
funkčn~ pred, počas a po Z/l 
znen! sk ladby a zhodujú sa v 
tom. že .,ticho" v súvislosti s 
hudbou nie Je prázdnym ti· 
chom. ale te sémanticky napl
rJ ené dianl m, je determinova· 
né predch t'idzatúctm t nadchli· 
dzajúclm, že je naplnené citmi. 
emóciami, m yšlienkami, vnútor
n ým očakávanhn a r1apätfm, že 
j e )Wenlknulé nepočuteľným za 
tnernn!m vnútorného sveta člo
vekil. 

Nás tu zauj lma .,ticho", kto
r é predchádza vnlmanl e sklad
b y, hoci zaujfmavý by bol aj 
problém .,t1cha " . kto ré pred
c hádza tvorbu ·samotného die
la. 

· Kaldý z nás pozná okamihy 
,,posvatného" ticha pred za čiat
k om koncertu. ked ni k nepre· 
hovor i, n ik sa nepohne ... Ce
lá sála čAká na zllasnu tie svet
la. pr!chod dlriRenta . zdvl hnu 
t iP. taktovky, na nasadenie slá· 
číkov . .. E!;te sa ni?: nedeje, 
a pl'edsa .. . T ieto vzácne oka
mihy ticha p red zaznenťm 
skllldby sú naplnené dianfm v 
m yslfRch p r ftomnýcl1. ktoré sa 
uzemnt zaznen fm prvých ta k 
tov. 

Aktívna povaha 
vnímania hudby 

Umelecké dielo vstupuJe do 
fud ského vedomia ako polyfón
n\' h las. Po polyfónia zložiek 
rudského vedomia vstupu je len 
ako ďalif činiteľ , ktorý ako 
ďalií poJyfónny hlas sémanti
zuje a menf vedomie ako ce
lok. Teda neneguje obsah jed
notlivých :tloi:iek vedomia, iha 
Ystupuje s nimi do v zt'ahu, ~fm 
ich vľznamove, kvalilatlvne sé
manliznje, modifikuje, ~pacifi
kuje, pričom sa týmto vzťahom 
dielo aj samo meni, kvalitatfv
ne tiež modifikuje a sémanti
zuje. 

jeh" zlo~ky, napr . 'J)Od V'J)Iyvom 
určitej adresnosti vonkajšieho 
~ndnetu, nastáva zmena aj iCl\ 
vzájomného vzťahu, vzájomnP.j 
sémanlizácie, čfm sa vlastne 
mcnr struktór a a kvalita vedo· 
mta ako celku. Nový moment 
v Tudslwm vedomi men! nielen 
adresné zložk y, a le l zložkv. s 
ktorými prichádzn do organic
kého vztahu, sémantlzu le ICh 
a v sp!ilnej v!lzbe sa aj ona 
sama meni. AJ umelecké dielo 
vstupuje do rudského vedomtd 
a ko specific k á Informácia, kto
r á navodzuje touto cestou pre
menu vedomia ako cel ku. pri
čom sa aj samo kvalitatívne, 
v~znamove, obrazne, obsahove, 
esteticko-ideove atd. m en!. 

Umelecké dielo teda men[ 
človeka so svo jou schopnosťou 
sa menlf, variabilne sa l'eall
zova ť, us tavične sa obnovov11ť, 
neustále zo svojeJ potenciona. 
lity dávnť, čo patrí k Jeho špe. 
cifickost!, miery jeho umelec~ 
k ej hodnoty, jeho obsažnostf. 
Aj tu Je m erad lom človek, ob
jek trvne potreby Jeho spoločen• 
slw-hlstot•ického vývoja, tvore• 
nia j eho vzťahov, k toré urču jú , 
čo. v akom zmysle a v ake j 
miere je Ich schopné uspokoj iť. 
K pod state človeka patr! al je
ho neust(tla túžba a 1 duchovne 
sa rozv!faf, vytvá1·a ť svoje vzťa
h y, ktoré ho spätne určujú, clo. 
sahovaf svo je p lnšie a úplnej
šie podoby, totallzovat sa; Zlí
žilky z tejto totalizácle, ktoré 
sú základom jeho estetiCl\ých 
zážitkov, sú v~znamnou zlož
kou jeho života. jeho rozvo j s 
mnohotvárnosťou umenia a v 
neposledne j miere hudbou. pnl· 
rf medzi jeho najväčšie este
tické záž!lky. Robi iíon skutoč
nosť svoJim. Judským svetom, 
zfudštuje ju, osvojuje, robi ju 
skutočnostou svojho rozvo ja. 

Co sa vlastne dele v podma
nivom tichu pre~ zaznen lm 
SKladby? 

Prftomná chvlfa ticha p red 
zaznen!m sk laclby je vyplnená 
obsahom vnútorného sveta č l o

VP.kll .~ .. taký.I:fl . i~l.w •.. Aii! PJ1!1':, , . 
akým ho stvárnili p rell chédza
fúce fázv jeho 1-ivuta. T icho 
pred zaznením sk ladby je li 
chom nepočutefnel p!'ltomnos-

lil't a ZllmP.ranosli Famotného 
posl uciláCa. Poslu ch lli': ie tu 
pntomn ý v tltkef zamcranos ll 
jeho nlltlcháclzajúce j premeny, 
v kton~l :.a uplat nia a j črty je. 
lto stvl\ r nenost l zivol om. A j od 
neho bud e záv isie ť. v akom 
h ·all tat fvnom zmysle Uľobí 
~k iFtci iJu p ľcd mP.tom svo je j vnú
tornej premeny, pokračovanfm 
svo jho .. dian ii'!'' . 

Kvail tH, význam a esteticko
lueový zmysel sk ladby, jej ol!
raznosť , obsah, funkcia, vzťaž· 
nos( a r ealizácia atď., n ie je 
dHná Iba nou samotnou. Závisl 
111 otl vr.f<thov 11 kontextu, do 
ktorých Sil dostáva a v kto· 
yý~h sa reall~,u je , Práve od 

· tychto vztahov záv(sf. v akom 
kvalitellvnom zmysl e sa čerpá 
jej potencionalita. Tá Istá 
:,kladba, podla toho, do ak~ch 

VZIJ]Om SlVi't J'n la. navz~10m Sil 
vytvára jn, uskutočil ujú, 111JVZ~
!om v selle nti j cl u .svoje pol<rA
Ľcvanie. realiz6ciu , svo j t•ozvoj . 
Ide o vzájomný osvoju túci pro
ces, v ktorom sa odohn\va vzá
jomná p remena, vzt\ jomné 
stvllrnen ic, vzá jomná tvorba. 

Um elecké dielo teda nevstu
pu je uo ructskéhu vedomia ako 
nejak ý · netolerantný č mi teľ, 
ktor ý vy t láča udttar všetko bez 
akéhokoľvek vl<tstného .. ujmu", 
llez vlastnej modifikácie. Pri
jlmanie umeleck ého diela nie 
je takýmto popret!m fudského 
vrdomia. Prlíve naopak. Ako 
vonka jšia Informáci!! sa preta
vufe a p retvára, interiori zuje 
sfi v ľudskom vedomi a lo čl 
už vvznarnove, obrazne, obsa
hovo, esteticky-Ideovo atď. -
podla skflsanoatn6ho záklactlf 

Ľudské vedomie je polyfón
nym celkom , tedH nie JB an~ 
homogénnym monolitom, am 
konglomerátom, mechanickým 
súčtom svojich zložiek. Zlozky 
fudského vedomia vstupujú do 
vzújomného vztAhu, vy tvár njú 
vysšl , organický celok. lntegľu

. fú sa do ce lostného organizmu 
a tento fakt nám umožiJU je po
chopiť aj mechnnizmus aktív
neho prij!mania umeleckého 
diela, vzájomnú premenu diela 
človekom a človek/l dielom, 
premenu čl oveka a diela ako 
celku. 

I ntegrita fudského vedomia 
jP. v ustavičnom pohybe: len čo 
nastane zmena vo sfére jedneJ 

EUGEN SlMUNEK 

-Koni ec-

XII. medzinárodný ·jazzový festival Praha 1978 t}aJi! bi~ band - Orchester Oleaa 
Lundstrema z Moskvy - má množstvo 
výrazných sólistov (najmä Genadij Gold
~tejn - altsaxofón, Valerij Manzarenko 
- trC1bka, Leonid Citik - klavfr}, vý
borne zohrané dychové sek cie a tieZ 
spoľahlivo pulzuj(tcu rytmiku. V re'J)er• 
toárl boli väčšinou skladby členov or· 
chestra, a tak koncert priniesol vefml 
osožný kontakt so sovietskym Jazz~m. 

Mnohých prJazniYCOY tazzovej hudby 
prekvapil neobvyklý termfn ( pokia l sa o 
tíom vôbec dozvedeli } vrcholného podu
jatia v českos lovenskom jazzovom živo
t e. Napriek presunutlu z obvyklého Je
senn~ho obdobia na začiatok apríla, Me
dzinárodný jazzový !esllval potvrdil svoj 
v ýznam, pritom však v iac ako v minu
losti vystúpili do popr edia niektoré pre
trvávajúce problémy. Opäf sme si uve
domili základn ý mantlnelisllcký pr!stup 
p ri or~an izovan1 jazzovfch poduja ti. Tie
to IJucT vznikajú na nadšeneckej ama
térske j báze - hez kontaktu s aj;(en
túran'i a masovokomunika ~nými média
tTÍ i ( t11stou prlčinou je ai PliJ' i st ick á Izo
lovanos ť nadšencov). alebo naopak -
of iciálne llOdujatia st rác11ICt kont11k t so 
zázemhn interpretov a odhor n1kov, kto
r í vytvára jú dianie v dan ej oblasti ai 
v období mirnufestlvalových clnf. Preto 
ai fes tival mOžemf! hodn otiť z ctvojltkých 
aspektov. Veľmi uspokoj ivo spln i l zá
kladný cief; posky tnutie hudobn ých zá
ž itkov z reprezentatlvnych výkonov pro
ta.'\on lstov sú(:asnP.j jazzovej scény; na 
druhej st rane problematlck ejšie dopadol 
ďalš[ - tiež nezanecl bflteľn~ aspekt po
clu iat ia - prezen táciFt výsledkov domá
r.ei jazzovel scén y. Na styroc iJ večerných 
k onéertocli --sa · préďstl:tVili · štyt·r · domáce 
f ormácie, pritom záverečn ý koncel't sa 
obis iel bez československej liča stl. Osta t
né českos lovenské skupinv úči nkovali na 
pnpol ud fía jších koncertoch. k tOJ'é boli 
vt:l rni zle propagova né. a t11k boli pred 
pó loprázdnou sá lou. 

Stretnutia so iplčkoYfml Interpretmi 
svetove j jazzovej scény btva vždv dOležt 
tQu in lekciou pr e domáce dianie. Hned 
p t'V(• koncert priniesol jednu z najlep
šieh formácii. k torú možno počuf na sú
ČI! snej svetovej scéne - a to v podobe 
sexteta. k to ré tvorili dvaja kl11slcl mo
d.erného jazzu: t enorsaxofonlsta Stan 
Getz a trombonista Bob Brookmayer; da
let tu hral i! rytmická sekcia, pozostáva
jtícfľ z mlad~ch. dosiaľ ··málo· známych 
hráčov. Vynikol z nich najmä neobvy kle 
nad 11n ý klavirista Andy Lnern, ktor~ 
ie al autorom viacerých skladieb. Getz 
" Brookmeyer nestavajú na sta-rej sláve 
a nečerpa ll (ako to b~va pri podobných 
p rflež!tosl!ach zvykom l z osvedčen9ch 
štandardných skladieb. Vystúpenie sku
piny poukázalo na lnš'J)Irat!vny vplyv 
prepojenia osvedčených hudobn!kov s 
mladou. súčasne cftlacou generáciou. 
Getz a Brookmeyer p r ejavili schopnost 
nenásllne · i>OIIt svoj výraz s .. elektrl
f ikovan\•mi" jazz-rockovým i pr vkami. 
Mladšl hu•inbn!cl zasa p r eberajú od nich 
opäť zakttjnllzovan ý konvenčný (z h!a
dlske prlstuo;.t a nie kvality ) pr!stup 
k l mprov•u cll. Ak mOžeme konštatovať. 
žP. všP.s' •a ot • trend v Jazze smeruje 
k hlb~el huflohnej syn téze, ne~ ako bol 
tazz·rock pr•tl chádZ!Ij(lceho o~ dobla -
sa ttsf&koMr l ost-á'IUII!t tf, k.tol'f ~IU 

Sesf koncertov 
kvalitného ja zz u 

Clark Ter r y 

o ne(mnsnosti neustáleho zvyšo va nl a de
cibelov a o nutnosti návratu klasickei 
Inštrumentálnej techniky, 

Pra\1'6 §kolu llli!un6ho chApanla jazzu 
znamenalo kvarteto v lbra foni stu Garyho 
Burtona. Zriedkakedy s11 podari an~a 
žovať hudobn!kov prvoradého významu. 
ktoJ'i - navyše - práve v danom oka· 
mihu patria k nataktuálneJše! žánroveJ 
polohe. Je sice pravda. že sainotný But·· 
ton sa už asi 10 r okov pr11vldelne umiest
t1uie v anketách odborných časopisov 
na prvom m ieste medzi vibrafonlstaml. 
no p ráve v súčasnosti sú Jeho hudobné 
názory zároveň typick ým odrazom do
bového cltenla. Prvky voľakedy hlučného 
elek tri f i kovaného jazz-rocku sú tu zre
dukované do subtflnel. ale pritom tech
nicky vlr lllóznet polohy. 

Nakompromisnt free jazz vždy vyvolá 
diskusie. Nechýbali an i pri produkcii 
japonskl'iho tria . ktoré viedol klavirista 
Yosuke Vamuhita. Niet poch \ib o tom. 
že hudohnlci s(J v rámci daného smeru 
aanajvýš kompeten tn i , dôsledné nexova-

nie nrerlch~dza tCJclch formotvorných zá
kon itosti a zameran ie sa len na prezen
táciu hrll čskej energie môže však byť 
pre poslucháčov únavné. V proporcll. 
<tkíl !Jola na toh toroi:nom festivnle, zna
rr;ena la Yamashftova formácia prf jemnú 
zmenu. 

Voči net bol tradičným protipólom v9-
kon skupiny Humpreyho Lytteltona. k to
rá do Prahy prišla bez svojho ved úce
ho. dnes už takmer legendárn eho prls
lušnfka zakladaterskel Renerácie anglie
kel trad ične! ško l v (nahradil ho Pat 
Halcoll - dohre známy vďaka cllhodo
IJému účinkovaniu s orchestrom Chrisa 
Barbera l. Výkon tohto zoskuponw po
tvrdil st Ate pr ehlbu júcu sa stratu ot rak
lfvnostl 11n~lickel ITad lčnej gkol y. Noto
ri cky znlime tém v v stále rovn<~kom 
predveden! p atria k po lohe. k turil an i 
v reprezentät!vnom prcdvedenf neuachá
clzn šiJ•šie poslucháčske zázemie. 

Podnetn ým dramaturjlickým činom bol 
fel>liva lový koncer t venovan ý výlučne 
vefkoorchetltrá lnemu Jazzu. ktorý uvá
dza l zaslúžilý umel ec Gustav Brom. V 
tJvode Brum predstavil na jprv v lastný 
or chester . V trúbk ovej sekcii chýbal· Ja
romlr Hlinlčka, k torý krát k o p red fest i
valom ochorel (teleso na fest! va loch väč
šinou uvádza jeho skladby a úpravy a 
navyše je tento hráč na j dôležit ej~lm só
listom l. jeho neprltomnosf však orches
ter preliona l s Impozantnou profc-.sfonú l 
nosťou. V koncepčnom smere upustil G. 
Brom čiastočne od experlmentovllnla a 
venoval sa moderne ponfmanému swin
gu; t áto pol oha hudobn!kom vyslovene 
konvenovala. a tak 11spech bol jedno
značný, Problematickejšie bolo hosťova
nie Haleny Vondr6čkovej, ktorá s .,bro
movcami" uviedla štandardné skladby 
(napr. Mr. Pa$:anlnl, Take the A Train]. 
ktoré pred ňou .. ospievali" mnohé Iné 
speváčky. 

' Vfkon d'aliieho československého or-
chestra - Pratskfíbo bil! bandu, ktor(i 
vedie Milan Svoboda zaujal výruzn(•m 
jazzovým cltenlm a nadšentm, k toré už 
v take! miere nenáJdeme u etablovaných 
or chestrov. Teleso účinkuJe v amatér
skych podmienkach a napriek tomu do
siahlo ú t·uveň. k torá vzbudzuje lntenz!v
ny záuJem aj v zahranič{, 

Náznrnou ukážkou toho, čo znamena 
bu ben fk vo veľkoorchestrálnom swingu, 
pJ·!nleslo vystúpenie orchestra Clarka 
Terryho. Tu nam iesto chorého bubenťka 
vysttípil známy poľský hudobnfk Czeslaw 
Bartkowski. Napriek tomu, že ide o re
nomovaného hráča, nedokázal absorbo
vnf zásady veľkoorchestrálnet hry, a tak 
dosť zrelativizoval výsledný efek t nápa· 
ditých aranžmán a výkon nanalv~š kOlU• 
patentných sólistov. ... 

Prevažn(t väi'!~inu festivalovej p r oduk· 
cie tvorlll moderne zamerané skupiny, 
u ktorých sme nepostráda!l zau jfmavé 
momenty, no zároveň fm chýbala nede
finovateľná vyššia dimenzia. Elektrifiko· 
vaný juzz-r ock r eprezentovali Laborato
rlum ( Polsko l a Jazz Q Martina Kra· 
tochvíla; pr vky národnej hudby zauj!
mnvo využfvalo trlo Ljnbomira Doneva 
(Bulharsk o ) a sexteto Bélu Szakci-J.aka
tosa (Maďarsko l. Osvedčené for mácie 
československého Juzzu (Jazz Celula, Trio 
fli'fho Stiv!na, SHQ) potvrdili dohJ•ú úro
veň našej jazzove l scény, 1 ked u kaž
dej z nich vzni kal skOr do jem určite! 
sta~nác!e (už na dosiahnutej v ysokeJ 
(trovnl l. Nn záver zaznamenajm e aj vy
stúpenie jed iného reprezentanta Sloven
ska - Sexteta Ladislava Gerhardta, kto-

ré sprevádza lo aj priemerného juhoslo
vanského trúbkára Georgija Dimltronk6-
ho. Formácia pražskému obecenstvu 

vhodne pripomenula existenciu moderné· 
ho jazzu v Bratislave a moment 'J)rť• 

jemného prekvapenia znamenal l'r edo• 
všetkým Inšp irovaný v\ikon t enorsaxofo• 
nistu Ľubo!ia Tan~a~koviča. 

... -. 
Počas ltyroch dni na šiestich festiva

lových koncertoch odznel o až neabsor bo· 
vaterné množstvo hudby. Ak v budúcnos

ti k tomuto velkoryso koncipovanému 
programu pribudne väčšia vynallezavost 
pr i propagácii a najmä už spom!nané 
užšie prepojenie s domácim Jazzov~m 

zllzP.mfm. vznikn!! podu ja tie. ktoré nám 
mO:i!e nejedna eur ópsk a k rajina závidieť. 

IGOR WASSE&BERGH 


