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Ak v supase 1avasko
vfch pustá\ byvalého sO
listu OPOI'V Slovenského
náruúného divadla Fran
ja Hvasliju hladlime vý
:~m amn ellif
part slovan
skej opernej tvorby, za
registrujeme preltvapujft
·co Iba n iekoľko epizód a
jedinťí vä~~in prflež ilns t
- pr ín1:a v Holoubkovej
opernej I'07.PJ'ávke Túžba
ll •·oku
1944. Relativitu
vzitých krltéa·if POhl'dZU·
ie fakt. že al uapl'iek ab.
sP.ncii pnvodných O tlCI'
ných postáv patl'il Fran
jo Hvastija v období pos
Jednyc h !lt yroch desatru
~~ k naizasl úi ilej ~ lm čle
num sOiistického súboru
operv SND. V rokoch
1940 - 1955 král oval (spo·
lu s kolel(om Emilom
Schiitzom) v bat•yt6no
vom odbm·e. Na rozdiel
od Schiitza, kturého !lo
ménou boli partie č eske
ho. slovenského a ne
meckého
repea·toaa·u.
presadzoval sa Hvasti ja
svojim vyUfm, mäkkým,
farebným 8 kultivovanym
baryt 6o1ou1 v obfúhenfr:h,
ale aj technicky zrad·
ných Jllll'toch romá nskej
klasiky,
Slovin ský spovlík, pu
litúdiá ch v hlavuom rues.
te ilomovijl y a vo Viedni.
po intermezzo v zbore
Jubfanskoj opm·v. zakot
vil v roku 1940 v brali
slavskej opore. jeho kan
tabilitv schopný, vyrov
naný, rezonančný a v
rozsahu dvoch oktáv nos
ne :molúci tón nebol Iba
prfrodným
fenoménom,

TVORBA:

Franjo
Hv sti·a
rt le predovšetkým výslc"
kom vypracovanej spo
váckej masky. To trebn
v prípade Hvastíju z d d
raznir. tým je pJ• Islove č
ná v najlep§lch výsled·
koch aj jeho u esknr~ia a
do sú~as n osti pa•es,•hu jú·
ca pedal(OI(ická pa·ax.
V centre Hvastijovlw
umeleckého profi lu stoja
úlohv verdiovské a veris
tické - kedysi OSIIIVOVa·
ný a dodnes. zrejme. na
bratislavskom javisku neprekonaný Rig uleltu, grťí r
Luna z Trubadúra. Ger
mont z Trav ia ty. P6sa z
Dona Carlosa, Amunaso·o
:t Aidy, Jago z Dthella.
Tónio z PAG , Lescaut z
l\1anon Lescautovej, l\tnr
cel z Bobémy. Scharpless
z
Madame
Butterfly,
Scarpia z Tosky n Gian
ni Schicchi. umelcova po
sledná
veľká
(l)oha
(1!168). vokálne stále po
zoruhudná kreácia. Star
~~ ná vštevnlci Ot)BI'Y SNO
spomínajú aj na jeho Fi
.ll&ra z Ross iniho B81'hie
ra zo Sevil ly 8 Almavivu
z Mozartove j Figarovej
s vadby. Z okruhu opier
francúzskej opernej kla
sikv zapísa 1 sa do dejm
s lovenskej opP.ry ako va.
lentín z Fausta a Marga
réty, Escamillo z Carmen

a v partnea·stve legendár

neho Arnolda Flogla a ko
Snnchu Penza v Zunovom
na~tudo van í Massenetov ·
ho Dona Qu ijota. Menší
bo l Hvastijov zábe1· v nB·
meckej opernej ijteratít
re. za to umeleckv boha
tý v dielach ruských
majs lntv. Dokumentuje to
tl romiérový Dn el(in
v
Dombrovskéhu povestne j
inscenácii, lílnln ý hrcli·
na Borodi unvho Kniežaťa
lgor•a i pl'iesturuJn jedi
nej árie sa pt·esad:r.ujúci
Jeleckij v Cajkovskol;hu
dáme.
tcská
Pikovej
upernó tvorba nasl a v
llvastijov i tvárneho antor
préta predovšetkým aku
hlavného
p a· edstaviteľa
Weinberl<ruvhu
Sva udu
dndáka. Hlavní• úlohu
vy tvlíre l Hvastija aj vo
významnom drama tnrl(iC
korn
príspevku
opery
SN D v pt•vej polovici sly
l'l dslatych ro kov ( 1941) ,
v Egkovnm Peer Gynlo·
vi.
Poslednýc h desa t rokov ll vnstijovej umelec
kej dl'iibv - ie i domi·
nrwta sa pr•esúva la čo r az
viac na uedal(o~ít.:k é po·
le - poz namenali najmä
op izód y. Až dn odr:hodu
zo starej budovy opeľy
mohli sme sa však, aspoil
nbčas . s tretá va l e~re s jo·
ho Germonlom. Schar ·
pl essom. Marcelom,
v
poslednej ftplnel sezone
tohoto obdobia prekva pil
svoj{m re ne sa n čným pl e
!Jejcom v Pucciniho buf
re.
·BI·

Ilia Zeljenka
111. symfónia

Jesfvulrt situácie, o ktorých sa m·cl~
len tak. a vôbec nre u tých. ku
kto l'ým nás doviedla huclbd. Napríklncl
t~ká s ymfónii!: š tyri častí , o rc heci ler,
trldstľf?l;iť minút hudhv celkom prl·
jemnej 11 dobre zahranej. le to všetko pár mln(at z nášho žtvota? Príst. vy po·
čuť si, n asadnúť na vlak (premié ra bo·
Ja v Košiciach) - a odfsť? Asi nie, inak
nemožno ospraved lnlt pármesačné ml čd ·
nie od uvedenia SF v Kosiciach. Sub·
1ektlvne, bol som zaskočený, pretože to.
čo som vtedy počul, som od Zeljenku
n ečakal.
Som muzlkoló,g, počúvajúci
skladbu, .ku ktore! sa mám vyjadriť.
Skladba le velmi dobt·e urobená. Co te·
raz? Mlčal som a dúfal, že prfde osvie·
tenie. Neprišlo ... Musel som si skladbu
vypočut ešte raz, s partitúrou v r uke.
po pár mesiacoch a rozhovoroch s auto·
rom. i s komeniá rml hlých. A dozvedel
som sa. kde te chyba. Jeden známy ma
upozornil: ,.Urobil si chybuJ Počúval s i
symfóniu ako Zeljenku. To nejde. Svm·
fó nia jo symfónia a Zeljenka je Zelien·
ka. A Zeljeukova svmfónia je Zeljenkova
symfónia. Niečo úplne iné ... " A mal
pravdu. Túto skladbu treba počúvať
komplexne. nie ako pt·etav žánru, nie
a.ko dielo autora, ktorého dosť dobre
poznáme, ale ako Zel jenkovu symfóniu.
Tak som tu vnrmal druhýkrát. Nie p re·
to, že zážitok z prvého počutia bol sla·
bý, skOr na opa k; až pr!llš intenzfvny,
taký, aký som nečakal.
Hovoril som niokofko hodín s auto·
rom. Nepadlo ani slovo o melódii ani
slovo o rytm ike. čl harmónii, n ič k In·
štrumemtácll a formám. O čom sme to
vlastne vtedy hovorlll? O III. symfónii a
zál!ltku z tíHto hudby - autorskom a
po slucháčskom, o zážitku zaskočenébo
teoretika ... Oo to te táto skladba. ne·
sdca názov ~.m. symfónia"? Co to je,
tých 35 minút hudby, ktoré dokážu v y·
viest č lovek a z mlerv na pár mesiacov.
vždv. ked sl na tle chvfle s pomenie? Akó
le skladba, ktorá privádza na mvsel Bar·
t6k11, Stravinského. Janáčka, Sostakovl·
ča, Nováka. fudovG pleseň . .. Nie svo·
!fm materiá lom. nie citátmi. Poetikou.
vvznentm. výrazom a posolstvom. Výpo·
vedou skladatera. ktorý sa zrazu odhaliL
Snáď nie Iba v tejto chv!ll. Veď 1é tu
kantáta Oswl~czym, klav!rne kvlntiHá,
I. · symfónia, ll. klavfrna sonáta, Elégl'l
pre nusle a sláčik ov ý orchester ... V 111.
symfónl! te to však rozprávanie každÝm
taktom. Také. pri ktorom nemožno ob·
zrlef sa na suseda v koncertn'e j siem.
Komunlkal!vnost - prvý konkrétny po·
tem, ktorý nás napadn e v súvislosti ~
týmto dielom. ;qypovedaf. hovoriť, n lP
m61o a nie hoclako. Premyslene. vášn i
vo. Gpr!mne . .A vedieť sl nálsf tie najpr!
llehaveišle potmv. ktorým možno rozu
miet rnotaforv. kt orlí zostáva lú meta fo
rami a sG vyčerpané. llovorl ť oeknr.
Pre svedčiť 1 toho. kto na chviľu presta·
be verlt sám s!be.
hovor iť

Počul som ~";yntfó n lu rlruhýkrá t, s od·
stupom. s Iným orchestrom, s in ým d l·
ngcntom. Chcel som porovnlívat - a
mum IJOCJI, ·Je netreba. útoči na poslu·
chfiéov. na mterpretov, na hudbu. NtEt
bez náde1c na vi ť azs tvo. V ktoromsi roz ·
hovore soomfna l Zeljenka. že emócia je
trójskv kón k tomu, aby sa s kladater
dostal do Iudslc ých sfdc. Zdá sa. že v
tejto skladbe sa mu to podarilo. III. sym·
fóma má totiž šance stať sa ,. p oslucháč·
sky vďuč n ým dielom". Pochopltelne, n ie·
len to ...
Ako to vlastne ie. s tou výpoveďou ?
Odhaliť a rozd a ť maximum? Zostať sám
sebou? Očista, o ktorej sa v súvislosti
s ie! autorom dnes neraz hovori? Alebo
gesto? Ci všetk o dohromady? ,.Vyprázd·
nif sa" tak, aby sl to ka ždý všimol a
uvažoval prečo. Aby sa mal o čo oprieť
a aby nel a pal vo
vzduchoprázdne.
,.S pr iatelmi sa pozbováram kedykolvok.
Nie pre nich komponujem ... uo nemil·
žem sa z hovárať s kaldfm, kobo stret·
nem . A čo ll. ktorých nepoznám, s k to·
rými sa nestretnern nikdy?!"( ••. )
Mám hovorlt o III. symfónii Ilju Zél·
jenku. Pred ňo u boli Hry, ~ truktúry, Po·
lymetriclcá hudba, Prvé sláčikové kvar·
te to ... , po ne j Elegla per arch! e vlo·
lino solo, Husiový koncert, ll. sláčlko·
vé kvarteto ... Každé dielo , Iné. so spo·
!očným menovateio:m: mysl!e t to vážne
a· úprimne.
Symfónia v štyrocli častiach: AUegro,
Moderato. P.resto, Moderato con passio·
ne. Navonok všetko kiudné, vyrovnané;
po chv111 plné vzruchu a napätia. Tóno·
vá matéria možno a ž n rlvelml klasická
(zálež! na tom? l ľ. Organizácia - !O·
g!cká a spontánna zároveň, sys tém
plynúci sám zo seba: to, čo tu je, tu
má byt Formy uzavreté, tradičné - po
sonátovej; tro1dlelna ,.plesňová", po net
variačné scherzo a finále s obligátnou
(dvojitou l fú,gou. Obligátnou - ale nie
hoclakou. Práve tak, ako vo všetkých
predchá.dzajúclcli častiac h - všetko na
svo jom mieste. Takmer školský Nlklad
na realizáciu hudobne! lnf ormlcte •..
(,.Viem, čo chcem poveda ť, chcel som,
aby sa mi to podarilo, chcel som uká·
:r:ať a pt•esve d čiť . .. ".l
Jestvuj(i situácie, o k torých sa ne dá
hovorlt len tak... Na priklad tak~ch
trid sať p äť mtnGt symfón ie. Nával hudby,
k torý nás donútil pootvoriť ústa. Muz!·
ka, ktorá prlková na s toli čk u koncert·
ne! siene. Po ktorej sa chvlfu nesmie
tlleskat (ešte znie v ka zdom z návštev·
nfkov].
Mal som ptsat o 111. symfó nii Ilju Zel·
Ienku. Skladba ma š ty ri časti. úvodná.
začatá dyna micky nat·astajúc!m úvodom
o;o sólovou flautou 11 ang lickým rohom
Vzáp!lt! nastupuje vášntvl\ t~ma v sl<í
čl koch. (P~u1ote ? l

MILAN ADAMCIAK
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Sem jonovlt Dr uskln : 0 ZAPA·
DOEURÚI:'SKE ] HUDBE XX . STOROC IA
OPUS - Bratislava, I.!J76
Kn/~nd redakcta Opu~u nemá takú dub·
r·ú bilanciu, ako iné úseky práce mladeho slovenského vqdavatel ~tva. Cudná vec,
nafmä v porovnaní so ~usednými socialistickými ~ttltm/ u~ samo výjdente
knižky s hudobno-vednou (kritickou, his·
Jorickou} problemat i kou ;e udalost ou, na
ktorú sa dl/zo caktl. Neddvno sme sa
lockall S/údil M. S. Druskina, po,edná
oa/úclch z rôznych aspektov a západoeurópske/ hudbe XX. stor ocla, presne,sie
- o o/Jdobl medzi dvoma svetovými votnami.
Duchovn(! /n/ciatwy te/ doby mali 3·peczálne v l?akú~ku, Nemecku a Francúz·
.\ku rozhodu/ÚCt podwl na formovaní huclobného vfíuoja , urcovall nielen 1eho utedaJ!iiu tvar, ale priniesli tiež také anpulzy, s ktorym/ ~a teória i prax do·
dnes mus1 vyrounduat. Druskin sa teda
pohybufe 11a teréne výsostne zau;ímavom:
u/ z /elto !;ttídlt vidno, že eMe me cel·
kom zmapovanom. Vari len Parížska
~est ka ;e ;avo m lzi sl ortcky zavŕ!;enym.
Pod egzdou roz~afnych Cocteauov/Ích
myslienok sa v!.etko zdalo byt 1asné, nby
v zápätt rozcar ovama z vratných zakla·
dov - v pod:.tate nelwdobne; - esl eli·
ky uctievania v~edností musw-lzallouycll
a ďals!ch banalll zruinovalo Sestku. ll.
viedenská !>kola a rwjmli nenápadný we.
liern, rovnako ako Stravmskéilo génw:.
- to ;e Iná, clne!iok v zru!m /úca vec. Doclekaf órlla u~ ne.str a!ii, 110 1e paracloxné,
i e pri hodno/Pni Schňn/Jerga a Weberna
sa zukorenill akési· mýty a cle!iifrovat IJy
1ch bolo oeľmi ta'f.ké. Kni ha sovietske·
ho mupkolúga 1e práve v 10mto nesmierne poucná. Druskln hovorí o priekopn!·
koch v umení, o tom , ie ich tvorivé výsledky majú iný dosah, iný zmy~ el , ako
elle/a vellkdnov. Pr oust 1e autor pre sp1.
sovatelov a Clllebnikov pre básnikov, WeIJem Je tieZ ten lyp. No Dru skin sa po·
kúba náJsf v 1eho sublllneJ, do rastra
technologických vymys/ov uzavreteJ lw.abe aj obsahový, redlnou skutor:nostou
JJOclmienený obsah. Jeho vývody a analógie nie sú vonkoncom násilné, nenaru~u;ú špeci fickosť vlast ne; hudobne; vý·
pavede; ibaZe na hudbu pozerá dialekticky, teda v jej potenciálne/ ~truktu ·
rovanosll a polysémantickostt. Cennfímt
jaktograflckýmt údafml a bystrými postrehmi sa vyzna{:ufú a / !itfldie, dotýka·
;dce sa sltudcie v nemecke/ kultúre prerl
nó.stupom fašizmu, ku ktor.fím Druskm
z/skal autenllck!J maleridl počas svo ;llo
pobytu v Nemecku. Pohľad na Schänber.ga /lle ;e dosta/očne celistvý, na;mä
v porovnani s monograf iou 11. 11.
Stuckenschmldta. A/ stúdia o I. StravinSkóm ·
postavend tba na anal!íze prvých dvoch obdobt skladatelove/ tvorby
posledné te "obtdené". v polemike so
Stravinského ndzormi na zdielnost a obsažnost hudby sa vsak Druskinovt podarilo poukdzať na zfavný rozpor medZi
skladatelÔvýmt efektnOmt slo~>rrOmt for~

re

a

muldcia ml a /eho hudbou: stavba, logika a fi Whfll'k •1{/ ~ IIPII.I/C't'r{i:ÍIJ(lfÚ (>.~el ky
cltmenzl e lw tlul•nélw umenia. Keď ie Oru~ 
kinove stúdie bolt my~lené ako úvocl do
problemalik y, pumucka pr/ zoznamov~ni
sa so zápacloeuróp.sknu huclbou nd!iho
~lor o(· ia, Ide v nich o zhoVIevavé hod·
notente ;euno/lwych Z/auov z V!jVOfa. nie
o polemický postot. /.ep~w službu by boli urobili pred ntekotkými r okmi, lebo
dnes sú už trochu zastaraM. Ked že ná s
v!>ak siluácia nu/1 byl vclal:ny mi za k ai dú novú knilw s hudobnou problenw(ikou - stala sa af táto ullalostou a z o~
stáva len d(tfat, Ze po ne; uZ v alleqrooom tempe príclu ll'alsle. fA nielen v
Pclícll zarallenej clo Gramofónového klubu.}
IGOH PODRACK~

***
DVA RASN!CKt CYKLY O HUDBE
l bas11wl clwclw na koncerl!/ a mdVa fú ~ v oj e lwclolm(} " lásky'' a ner az potom p /achzím , alel>o rn ruSene vy zýva,'ú·
clm /ili .\ nic kym
spôsobom
stvdr iwjú
vlas/né awcltkie clo podo/1y napr. soneIOIJ. V l t>fi O forme IJ er.~ o!Jal o lwclbe napr.
f. Vrchlil'k!í a pr riiOIJára sa ň o u tiež \looensk ý basnik fan Ruza.ssy , ako at l' psk !í poeta f ozef Pávek. Prvému vydala
Smena zbterku háshí s náz110m Znelec,
drulzému Supraphon cyk·Lus CTzopinlána.
Zbierka nuzassyi!O je mozazka (nie labyrint J drobn!írll zrk adiel, naZIJan!Jcll:
Mozart v parku , 1/ummel, TJeetholJen:
Kvar·tetá, T.eporello, [,ponora, S úderom
kotlov, N ovosvelskó alď. {e tu nepokqf
snov, hudobnosť euf ónie t neJedna pále/vá otázka, ti naoza/ "niet pok o ra upro~ tred Iónov", č! l hudba ;e balzamom oteely
keď sa nedostdlJa slov", č! l ,,hudba
po~i~ doslova 1 č!o sa nepomes/1 do slova, ktor~ má k dobm IlJa priestor sto·
nu"? Zmyslovd temperatara Buzássqflo
veda sa premieta do viacerých samostatných tém, v ktorýclz pulzute krv slávnych skladatelov, alebo populdrnyc h
skladzeb. A vyúsfu/e v lyricka "mlnidrámu" duSe, tútby, d6very v sll~ hudby,
že ,.Iba spev ho/! ústa ako rany .
Intenz1vnu mučivú drdmu túžby, vzdoru, lásky a zrady, vdSne a smrti vycifujeme zo zbierky Chopiniána. J. Pávek st
uvedomu/e, te sú clwlle, ,.kdy se človek
hrout1 do splett vlastných slov a vet,
kdy se div k smr ti neusoužl tí.sll!m naUizt odpovéď", Na tislcero preto, načo,
kam, kde. Umelecké trio F. Chopin - G.
Sandovd - A. de Musset naozaf nastoľufú otázky muzikológovl. Preto básnikovi
odpustlme mieru subfekllvtzmu a dáme
sa ocarit 11ekonvenčným pohľadom na
b'ásnika klaviru", asociáciami životných
defov, úspornostou vyjadrenia, rytmikou
verSov akýmsi vnútorným pátosom básntcke t' dikCie. ZvrchovanO výsledok bo·
hatstva a Intenzity verSovei krdsy obidvoch bdsntkov sto/l za prečítanie a za
vyu~žtže prl estetlckef vfíchove hudobnoliterárne;.
J, TVRDO~

SLÁVNE
SKLADB.ľ.
MAJSTROV
pod t Omto
titulom vydal Opus drob~
nostl, poputarne a známe
nafmä medzi ::trokým hu-.
dobnl)m publikom. Na in·
terpretáeit sa podielaJú
- čo te chvályhodn~ mladi slovenskl umelt!t
{Valli•·ta Kelyovd - Hr--:
dinovd, Anna a Quido
Hälbltngovct, Jela Spttko·
vd, Stanislav Umborský,
Richard Vandra, Jlin Szalay, Pavol Kovdč a Joze'fl
Zsapka}. Platiía má za
ciel ntelen
sprlfemnzt
chvtle oddychu a u§lach-.
ttZou ft-ormou ctbrtt este•
ttck!} ~>kus, ale zrefme
bude vhodnou pom6ckou
aJ pedagógom hudobnet
v!}chovy na r(Jznych· ty-;
poch a stupi'foch §k81.
MELODIE
STRlEBOR•
NSHO PLATNA plat•
fíu zostavil {zo zntlmych
meltJdtt, ktor~ desiatky
rokov zaznievali t z ft!·
mového pllitna} Marián
Jurtk. Nahrdvka bola zve~.
rend orchestru Studto Br-.
no, ktorO d irtgufe f. 11u.o
dec. Podobne aran ~~
man patrl č!esk.tím upra~
vovatelom.
Skoda,
te
evergreeny "Strieborného
pldtna" nie sú aspoi'l v
uká~kach aranžované af
pre vokdlny prednes mohla to byt vitand prtležttost pre viacerých popredn!ích sólistov popuZdrneho lutnru. Dramaturqtcky te teda platl1a prinosom, rodtrufe na$e poznanie {prlpadne ho ottvu;e 1, no posluchtllJ st
nevdojak pripomenie t
zopdr melódtt z domdctch
povedzme - IP.levtznych filmov , alP/Io sertd.lov, ktor/} btt rmmoko na~
<.// llfi/alnl'n/(' na IPfto
yramoplat nl ...
-uy-
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Vokálna t.wrba
Kam/ Orulre!Cka: Grafwký lrsl "Vokt'l/na lwälm"

(Jbdivuhodné
t

l:lrány dtvadlOI a koncertnych
sie nf sa zatvára itl - koncertná selÓn a skončila. PrichádzaJú horOce
letné dni , dni dovolenwk. nic ai
krásne teplé podve čery a obdobie zvýsenóho cestovného ruchu. A
s nimi pr1chádza 1 ll. roč n !k Klllturneho leta '77 s reprezentatne,
ši roko koncipovaným programom,
v ktorom usporiadate! odbor
kultúry Nál'oclného výboru hlavného mesta SSR - Bratislavy pamiHá na všetkých milovnflcov ume·
1~1a. Kultúrne leto, ktoré potrvá
ucl 26. 5. do 5. 9. 1977, pris peje
k o1,ohateniu kultllrneho života
mosta d ponúkne možn osti kultúrno s polo čenského vyžitia su jeho
'11\vstevníkov. Prináša ucelenti .:yklv, oapr. Dni reprodukovanej hu dhy, Oni Ol',ga novei hudby, Dni ~ita 
rovej hudb y, Letné komorné k ou c erty, Džezová pondelky atď. [ Cd:;t
z n ich le úplnou novinkou .]
Na vypracovan! konccpcte a na
org11 n lzovani akcie Sil JJOdiclal
MDKO, do p rogramu KL '77 prl spel1 všetky mestskó zariaden ia, čl
už BI PS. Galéria h l. mesta SSR
Bratislavy, Mestská správa paml:!tkovei slaros tl ivosll. PKO atd. r•ramalurgia pamäta la na ju!J llcum fiO.
VÝI'Očla VOSR a n i m je celé poduj~t!o t'ámcované. Prehhfldka ne-

bude len zálcZttostou centra mesta, podlelajl! sa na nc1 štyri bratislavské obvody, hoci historické
!Bdr o mesta a jeho atraktívne ublckly - ako nádvorie S tarej Jlldnlce, MirbéiChov palác, Hrad, barokové nádvorie Univerzitnej lm1ž
ntce, slaroradnič n á veža a rfulš ie - budÍ! tažiskum KL '77.
Koncertné poduja tia , ktoré prlná~a KL '77, sú samosta tnou verk ou akciou. V rámci nej na
Diwch organovej hudby [28. V. 12. VI.] v hudobnej slent Brati:olav·
s kého hradu - predstavia sa organ isti zo ZSS R, NDR, Bulhar ~ ka,
Ffnska, Maďarska 11 CSSR, podobne bohato budú zast(Ipené Dni gitcJrovel hudby [13. VI. - 31. Vl.].
Na samostatných rec•Ulloch vystú
pia poprerlnf zanranični i dom.1ci
~ólisli, o. t. laureát Metlzinárocl nel
súťaže P. I. Cajkovskóho Alexan
1ler Slobodia n ik, tenorista Ju ra j
Hurný, joxor Podhoránsky, Mar1án
Lapsansk ý, huslistka Viola Bahl~ hov ú a hobojlsta Emil Haq~ n~. v
cykle Letné komorné koncertv to
!Jutlú napr. Musica aeterna, Sucho
ilovo kva r te to. SKO, Camerata slovacca, Capella At·cis Varsoviensis,
Collegium l'lauto dolce z Prahv.
Manuel lro die t· - miešaný z1Jo1' zo
Spanielska a Slovensk! madri ,~~;a li s-

l

ti. (K jednotlivým podujatiam S il
na stránka~;h náSho časopisu vrálime.]
Slávnostným koncertom <!6. V.
l. r . v ZrkadloveJ sieni Primaciálneho paláca otvoril primálo.· hl.
mestll SSR Bnllt~lavy A~ustin Mir. hali čk a KL '77. SKO ie ui trad·~
ne pozývaný na otváranie vyznamnv c h kultúrn yc h pOdu jat!. V Zr·
kadluvel sien i. predniesol Sonát·u
pre trúbku a sláčikový orche:;ter
A. Corelliho [sólista K. LuJpai];
MUSICU per 45 corde Tibora Sár<Ha,
Tri piPsne na slov:í I. Krasku ou
J. Kresúnka (SPICVH l J, Martvnii 1
a výbe"' z Piatich sk ladieb pre ~lá
ciky nároclnt"ho umelca E. S ucllo118. Sólistickv sa na k oncerte potllclala Elena Hlinková [ Rachmaninov) a Anna Pei\a ~ková Ka,a hová f úria Tatiany z opery -EugF•n
Oncgln. klavirny s prievod E. Hlinková]. Slávnostný veče1· speslrill
l'eCitáCJOU Vl. Dlll'dlk ml. [lesenin,
Válek) a O. Brousek z Prahy [Srá·
mek]. Svojlm sláv nostným rlízom,
účasťou popredn~ch
slovensk ých
tntot·pretov a vhodnou dramaturg iou I)OI koncert dôstojným otvor e nfm Kultúrneho leta 1977.
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bo~ne1 ulici pri nábreih Dunaja sa Z1~ lo niečo vyle
stovky fud(, ktorým Z tvárí Slt!B vyiBI'OVa) fls llleV,
no zllrovail aj akési vnútorn é n apätia v ot akávanl ud n
los lf budúcich dni a týždiíov. Na c hodbách v bllzkeJ
k oncertne j sien í Cs.· rozhlasu stáli debny rtiz nycb tva
rov a vefkosti. O n iekofko minút ma l vystartovat Sy m
Innický orchester Cs. rozhlasu z Bratis lavy na stvor
t )tdňové turné do NSR, Spauiolska a Talianska fs dvojn ásobným tran zitom cez Francúzsko a na záver - ces
tou domov - cez Rakúsko] . Pred n asiml ume lcami bola n a má havá cesta, dlhá tisfcky kilometrov a 23 kun ce•·lov pred vyspa lým koncertn ým pub likom. Ka!dý z
n ás si uvedomoval zodpovednost a náročnosť svo jho
p oslania.

Do NSR sme odch ádzall v čase. ked v tamoisich masových komunikačných prostnetlkoch vrc l10lila ustrá
kampaľi proti socialistickým krajinám, najmä vsak proti ZSSR a CSSR. N11priek tomu. že nás ~ymťonic ký orchester koncertoval už v mnohých kJ'a]inúch Európy,
do NSR išiel na dlhšie tur nó p1·vykrút: 11 lo h n ed do
velkých hudobných centier, okými sú Norimberg, Bonn,
Stuttgart, Mannheim, Glltllngen, Wiesbaden, Bielefeld a
ďalšieh miest, v ktorých ie munorladne náročné publikum a ešte nárocneJšJa, niekedy až nevyberavá hudobná kritiku. V almosfóre. v akel sme nastupovali na koncertný záJazd, bolo teda treba všestranne J'e preze n tovať
na na jvyš!:el úrovni. Vede ll sme, že úspešná zahraničné
umelaká reprezentácia, ktoreJ priamymi účastn!kn1! sú
desat l lsťce ludf a nepriamo, prostrednictvom prostriedkov mHsovel komunikácie, dalsie státisíce Iud!, mOte
byť velkým pomocnikom naše! kultúrne! l zahranično!
poli tiky. No pripacJný neúspech sa obrllc1a v úplný opak
a môže byť zneu:Wý proti nóm. Este ani nie dvojročná
pohebinská éra priniesla už neJeden dôkaz o úprimných
snahách socialisttc lcých kralfn al v obla sll medzinárodnej kultúmei výmeny a, žlai, už aj nejeden sklučuiúci
ar){ument o zneužfvan! kultúrnych akci! a umeleckých
podujat! niektorými politickými kruhmi, pre ktorých je
pozitívny mlet·ový vývoj v Európe solou v očiach. Preto
bolo potrebné zbaviť najprv všetkých účastnikov turné
falošných Ilúzii a osvetliť im reá lny obraz skut o č nosti,
do k to1·ej vstúpia so svo jimi úprimnými, statočnými umeleckými zámermi. Dôležitá bola teda nielen dokonalá
umelecká a organizačná pl'lprava, ale al otvorená Ideovo-politická orientácia celého ko lektlvu.

zvednvf. č1 sa táto veľká kont:Hrlná s1ei1 nHpln L Naplnila
s11 tak. že pre néls nasli voTné miesta iba kdesi celkom
pod boč ným stlporadfm. Kritiky z Nol'lmhergu ma It\ ve r.
ku vahu v celel NSR Sér tamojšej agen tút'Y bol o čividne
nervózny, - no a mv. nehrajúci hostia, prirodzene tlez.
Ui. predohru Pl'llalo obecenstvo s uznanfm. Výkon sympatického Stuttl(artského tria a ot•chestva v Beethovenuvom Trojkoncerto dokonca s nadše n!m. A po posledných akordoc h Dvorákovof symfón ie Z Nového sveta
nemal aplauz konca. Publikum vstalo, s lcandovane aplaudovalo a žiadalo prídavok. Po druhom prídavku nasledoval tret!. väč~ina publika stála a mnohl namiesto do
šutnf, vykročili s merom k pódiu. aby mali b ližšie k šťast
livému orchestru a jeho mladému šéfdl ri,gen tovi Ondrejovi Lonárdovi. Mal velkú zásluhu na tomto úspechu vďaka dok onale premyslene!. v určitých závažných detailoch netradičnej koncepci! Dvorákovej najslávnetšej
symfónie. V taktHo chvffu ka~dý zab(Jda na ímavu , na
stovky p recestova ných ldlometrov a le nap lnen~ šťasl!m.
neopisalelným ~fastfm. Bol to vynlkajítcl začiato k.

p otom prišli problémy, ktoré sa mimo domova Iba ťaž .
ko prekonávajú, Celým kontinentom sa valila epidé·
mia chrfpky, ktorá postihla l náš symfonický orchester.
Vyse 30 c hor \•ch sn oostupne hlásllo s obecne z n ámym!
pr!znakml chr!pky. Bol! sme s!ce pripraven! aj n a túto
eventualitu, ale k aždé. i menšie ochorenie má svoje liečebné pravidlá, ktoré nehodno porušovať. Mniek toré dni
bola situácia tak zložitá, že bol priamo ohrozen ý kon·
cert. A tu sa preukázali kvality súdružských vzťahov
v k olekUve telesa. CJenovla orchestra sa dobrovorne prihlásili - 1 s horC1čkou - na večern~ koncert. Statočne
prekonávali príznaky choroby a podal! taký umelecký
výkon, ktorý m ožno v te llo s(lvislostl hodnotiť a ko výs ledok najvyšše! umeleck eJ dlscipl!ny. To sú momenty.
ktoré približujú č loveka k človeku , to sú člny, p re kto·
ré máme svoj orchester v rozhlase at srdečne radi.
•• fi

~

K aždému, kto vstupuje prvýkrát do Norimbergu, sa
v hlave uazu vynárajú mnohé asociácie. Dnes mo·
dernó mesto, v ktorom umne reštaurovali historické
centrum, vyvoláva literárne 1 hudobné s pom ienky na
dávne doby umných majstrov - remeseln!kov, pt·1slušn 1kov mocných cechov, k torých v tridsiatych rokoch
njsho storočia vYStriedal nastupujúci faš izmus, potupné
norimberské zákony. Ich obetamt sa stal! milióny rasovo
prenasledovaných ľud! a konečne prišiel oo zločinoch norimbe r ský súd. Moderná, aku s ti cky 1 technicky doko
nalá a za pomerne krátku dobu už ai presláven:l Mel
stersln~e1·halle očakáva la. Symfonický orchester Cs. roz
hlasu z Bratislavy. V abonentnom cykle Majstrovsk ých
koncertov sme na plagátoch č!tuli také mPná telies. ako
n apr . Moskov!'ká filharmónia, Bamberski sym[onici, Con
cer tgehow Orchestpr, Miedenski symfonici, Prafsk( svmtooic:.i a m~~vnych m~en l SO&R: BaH ~

v o všetkých mestách NSR sa obraz Nori mbergu v roz·
manltých variáciách o pakoval. Priznačný výrok v y
s lovil jed en z našich diplomatov v Bonne, ked po d lho111
aplauze' na záver koncertu v hlavnom meste NSR pove·
dal: " Ani Iii neviete, súdrulwvia, predstaviť. ako pom lih a
nalet práci taká to umelecká misia. Po takom vorkom
úspechu váiho orchestra bude - po mesiaci neustlilych
útokov a ohováranl našej vlasti - musieť ai tunajii ia
tla č uap!sať dobré slová o naiom l:eskoslovensku ".
Tu sú teda n iektoré ohlasy na konce1·ty SOCRu z Bra
tislavy v Bonne l v iných mestác h NSR. Bonnský dennf k
General Anzei~er pod litu ll<om .,Nový svet z Bratislavy"
• p!sal:
(Pokr~čovanle na 7. str.)

V dňoch 19.- 22. mája t. r . uskutotnil sa v Trnave
IV. róčnfk Celoštátnej speváckej súťaže Mlkulá ~a
Schneidra -Trnavského, ktorú vyplsa l ZSS, SHF,
O 1V a MsNV v Trnave. S nl mk y vltazuv: l . r.enu
ziska! basista Vladislav Z á p ra ž n ý, 2. cenu [u l'aj Fi l a s [bas b arytón] a 3. cenu sopranistka
[ana Hudcov á (vid' prvá s nímka]. Na d1·uhej
snfmke vidíme čle nov odbor nej porot v. '{tnre j
predsedalo národn á umelky ňa Mária K i ii o ň nv á Hub o v á. Posledná snímka je z kladenia vencov
k pamätníku oslohod r.n ia v T•·n ove. Tnh tn ";'!tneho aktu sa zú ča s tnil i ur,gan izl\tori. hostia o mlaót
speváci - účastníci súťaie .
Snlmky: V. Leglnus
l

