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Ludwig van Beethoven
Symfonie č. 5 c moll a č. 7 A dur

Pittsburgh Symphony Orchestra, 
Manfred Honeck – dirigent. Text: 
A. Nahráno: 5. a 7. 12. 2014 (live), 
Heinz Hall for the Performing Arts, 
Pittsburgh. Vydáno: 2015 v edici 
Pittsburgh Live. TT: 71:27. 1 CD Re-
ference Recordings FR-718 SACD.

Nabídne-li orchestr na svém nosiči 
enormně známá díla mnohokrát na-
hrávaná, příčiny mohou být různé. 
Vlastní orchestr chce mít – podobně 
jako jiná kolegiální tělesa – „svého“ 
Beethovena. Ten mu může prostřed-
nictvím důvěrně známých partitur 
sloužit i jako reprezentační doklad 
jeho umělecké úrovně. Špičkovým 
nastudováním a za použití nejmo-
dernější záznamové techniky mo-
hou tato díla navíc zazářit v dokona-
lém, zvukově neslýchaném tvaru. 
Náročný posluchač takovouto na-
hrávku nebude jistě získávat za úče-
lem zaplnění bílé mezery ve svém 
archivu. Ona díla jistě už vlastní, 
a to i v mnoha provedeních. Spíše 
lze od něho očekávat zájem o netra-
diční novější pohled, ovšem se za-
chováním stylové čistoty. Při výraz-
ném porušení stylových zásad pak 
může dojít k dvojí navzájem proti-
chůdné situaci. Nosič buď zcela od-
mítne, anebo naopak přivítá s nad-
šením nad „objevením“ „nového“ 
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Rolando Villazón
Treasures of Bel Canto

Rolando Villazón – tenor, Cecilia 
Bartoli – mezzosoprán, Orchestra 
del Maggio Musicale Fiorentino, 
Marco Armiliato – dirigent. Text: A, 
N, F. Nahráno: září 2014, Teatro 
dell’Opera, Florencie. Vydáno: 2015. 
TT: 64:29. DDD. 1 CD Deutsche 
Grammophon 479 4959.

Rolando Villazón má s Deutsche 
Grammophon exluzivní smlouvu od 
roku 2007, kdy odstartoval raketo-
vou světovou kariéru, a stále je 
výraz nou tváří této nahrávací spo-
lečnosti. Důvěrou k mexickému te-
noristovi zjevně neotřásly ani hlaso-

nutou kantilénou houslí a nenásil-
nou jazzovou harmonií, která hlavní 
téma halí do zajímavých barev. Qui-
et talk na ploše necelých sedmi  
minut zapůsobí svou skrytou tajem-
ností a přitlumenou vnitřní drama-
tičností.
Eponymní Pražský kaleidoskop Ja-
na Freidlina (1944) je nepsanou 
ústřední kompozicí nového alba 
Dua Teres. Originální uchopení ba-
rokní formy partity v soudobé har-
monii má podle Freidlina ambice 
vyjádřit prostředí města Prahy, kte-
rá skladatele inspirovala. Pražský 
kaleidoskop uvádí melodicky sim-
plifikovaný hudební motiv, který je 
však harmonicky mistrně propraco-
ván a strhuje živelnou rytmikou, jejíž 
přirozenost svědčí o velké muzikali-
tě v Izraeli zakotvivšího ruského 
skladatele.
Karel Růžička (1940) napsal pro 
Duo Teres Bolero, jehož téma měl 
zaznamenáno už dříve, aniž by vě-
děl, pro jaké nástrojové obsazení je 
nakonec využije. Výsledná podoba 
je neobyčejně zvukově i výrazově 
příjemná a vnáší na album příjemný 
kontrast v podobě španělských hu-
debních aluzí v melodice a rytmu. 
Svobodova skladba se tak poněkud 
vymyká jeho spíše jazzovému cítění.
Rozsahem i závažností hudební vý-
povědi Freidlinovi konvenují Conver-
sations Lukáše Hurníka (1967). 
Hurník vytvořil pětivětou kompozici 
obdivuhodných kvalit. Po dramatic-
ky vyostřené úvodní části přichází 
vtipná kontrastní komunikace hous-
lí a kytary. Také v dalších větách 
Hurník dokládá svou bohatou hu-
dební představivost v nejrůznějších 
nástrojových stylizacích a techni-
kách. Conversations jsou prosyceny 
brilantní kompoziční technikou, kte-
rá lahodí uchu posluchače ekviva-
lentní komunikací obou nástrojů, 
metrorytmickou invencí i sympatic-
kým hledačstvím ojedinělé hudební 
barevnosti. Výbušná poslední část 
Confrontation and Résumé se nevy-
hýbá moderním kytarovým techni-
kám, včetně rockového feelingu 
v rytmizaci doprovodu.
Zcela originálně pojal skladatelský 
úkol jako obvykle Ondřej Kukal 
(1964), který vytvořil pro Duo Teres 
Kytaroviolino op. 41 v intencích své-
ho plnokrevného muzikantského cí-
tění. Úvodem zaznívá sestupná me-
lodie prázdných strun kytary G D A E. 
Co všechno je Kukal schopen z trivi-
álního motivu vytvořit, nad tím zů-
stávají rozum i uši stát. Náročný 
houslový part se zřejmým akcentem 
na virtuózní stylizaci, střídání myš-
lenkově hlubokých pasáží s úseky 
doslova nabitými energickou taneč-
ní rytmikou, dělá z této kompozice 
jednu z nejatraktivnějších komor-
ních skladeb současnosti.
Závěr alba patří slovenskému rodá-
kovi Mateji Benkovi (1979) a jeho 

třídílné skladbě Strangers, která je 
plná barev jako paleta zkušeného 
malíře. A hudební barva je také to, 
co Benkově výrazu jde nejlépe. Ben-
kova skladba se poslouchá velmi 
dobře, nechybí ani přitažlivá evoka-
ce latinskoamerické hudby v dru-
hé větě. Závěrečná tanečně laděná 
třetí část ukazuje, že Benkova inspi-
race není výhradně jazzová, nýbrž 
univerzálně hudebně poučená. In-
terpretace Dua Teres za čtyři roky 
dozrála k výrazové dokonalosti 
a zvukové noblese. V duu je hous-
listka Lucia Fulka Kopsová tím ohni-
vějším, strhujícím melodickým živ-
lem, který se dokáže rozhořet 
vášnivým plamenem v lyrických me-
lodiích i virtuózních pasážích. Kyta-
ra Tomáše Hoňka hovoří povětšinou 
barevně kultivovaným kulatým tó-
nem v rozumné, detailně promyšle-
né dynamice a tvoří k energické 
Kopsové ideální protiklad. Honěk 
není typem horkokrevného interpre-
ta, o to více baví rafinovanost a čis-
tota jeho hry i ušlechtilý zvuk jeho 
nástroje, který si sám navrhnul 
a postavil. Ideální nástrojová vyrov-
nanost Dua Teres se příkladně spo-
juje s vynikajícím zvukem celé na-
hrávky. Pražský kaleidoskop je 
kolekcí skladeb, které patří k tomu 
nejživějšímu, co v současné kompo-
ziční produkci vzniká. Nezbývá než 
popřát, kéž je projekt Pražský kalei-
doskop též vlídně přijat posluchač-
skou veřejností na koncertech.

Milan Bátor

vé problémy, které by možná jinému 
umělci komerční pozici u takového 
labelu zkomplikovaly.
Na své nové album Villazón zařadil 
písně, které stojí ve stínu jevištních 
děl svých autorů, mistrů bel canta 
Vincenza Belliniho, Gaetana Doni-
zettiho, Gioacchina Rossiniho i Giu-
seppe Verdiho, jenž tento styl dále 
rozvíjel. Tyto drobnosti, kompono-
vané na italské, ale i francouzské 
texty, nejsou až na pár výjimek zda-
leka tak známé jako třeba písně ně-
meckých romantiků. Přitom vlastně 
představují stejně vytříbenou, sofis-
tikovanou salónní hudbu, pouze 
vzešlou z jiného prostředí.
Proto je také sporné, že byly opatře-
ny orchestrálními aranžmá, navíc 
od různých upravovatelů. Jistě, ne-
jeden klavírní doprovod má i svou 
orchestrální verzi, ale argument 
z průvodního textu, že písně ital-
ských skladatelů beztak připomí nají 
operu, má pouze částečnou plat-
nost – jakkoli zvláště Verdi a Do-
nizetti měli vyhraněný smysl pro 
drama. Skladatelé ale v tomto pří-
padě počítali s intimní atmosférou, 
i když se jejich rukopis přirozeně 
promítá i do komorní hudby. Elegic-
ká lyrika a melodické kouzlo je 
v Belliniho písních všudypřítomné, 
ale ještě o něco jemnější než v ope-
rách. Taková píseň Vaga luna, che 
inargenti bezesporu může připomí-
nat miniaturní verzi slavné árie Cas-
ta diva z Normy.
A právě proto by interpretace měla 
být „mini“. Jemná, decentní, přitom 
samozřejmě i citová. Jenže orchest-
rální úpravy, které natočil Orchest-
ra del Maggio Musicale Fiorenti-
no pod taktovkou Marka Armiliata, 
už sama a sobě skladbičky nafukují 
do líbivé teatrálnosti. Navíc zní dost 
polopaticky, aspoň v porovnání 
s rafinovanější orchestrací Luciana 
Beria, který takto upravil Verdiho 
písně. Roku 1991 je natočil José 
Carreras s English Chamber Orches-
tra řízeným samotným Beriem, 
a i když je výsledek možná kontro-
verzní, tak aspoň působí pikantně. 
Aranžmá pro Villazóna nepůsobí 
vlastně nijak, jen jako bezbarvá 
omáčka. Villazónův tenor zní ovšem 
barevněji než hlas Carrerase, jenž 
se tehdy zotavoval po vážné ne-
moci.
Villazón zpívá emocionálně, jenže 
nic navíc jako by už v jeho zpěvu ne-
bylo, jako by hlas svého majitele 
poslouchal jen málo a ten se ani 
nesnažil nebo nebyl schopen fráze 
nějak pružněji tvarovat. Pro srovná-
ní v tomto repertoáru se nabízí Car-
lo Bergonzi, který do takových písní 
uměl vložit nejen vášnivou zpěvnost, 
ale i citlivou dikci špičkového dekla-
mátora. A neškodí si připomenout, 
s jakou zkázněností a dynamickou 
proměnlivostí dokázal třeba zrovna 
zmíněnou Belliniho píseň Vaga luna 

u klavíru přednést Luciano Pavarot-
ti. Nemluvě o tom, že když Pavarotti 
nebo třeba Beniamino Gigli zpívali 
Rossiniho divokou tarantelu La dan-
za, tak ji pečlivě artikulovali, zatím-
co Villazón se houštinou slov spíše 
prošišlává.
V posledním tracku, Rossiniho písni 
Les Amants de Séville ze sbírky 
Péchés de vieillesse (Hříchy stáří), 
se k Villazónovi připojuje Cecilia 
Bartoli, nicméně celkově vzato na-
hrávka zanechává spíše rozpačitý 
dojem. Ze současné tenorové špič-
ky lze některé z těchto perliček po-
různu najít v podání Ramóna Varga-
se nebo Juana Diega Flóreze. I oni 
mají větší smysl pro styl. Tempera-
ment je v bel cantu důležitý, ale 
uhrát jím všechno zkrátka nejde.

Věra Drápelová
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Antonín Dvořák
9. symfonie, Suita A dur

Bamberger Symphoniker, Robin 
Ticciati – dirigent. Text: A, N, F. Na-
hráno: 12/2013, Konzerthalle 
Bamberg. Vydáno: 2015. TT: 67 mi-
nut. 1 SACD TUDOR 7194.

Švýcarská nahrávací firma Tudor 
přišla na trh s nahrávkou Dvořákovy 
Deváté symfonie a Suity A dur 
s britským dirigentem Robinem Tic-
ciatim (1983). Ten se shodou 
okolnos tí v listopadu loňského roku 

Beethovena. Velice snadno se dá 
zjistit, zda dirigent s autorem se vší 
úctou i patřičnou dávkou pokory 
svou vlastní invencí a cítěním kore-
sponduje, či zda uplatňuje přede-
vším sám sebe a snaží se dokázat, 
že i klasik všeobecně uznávaný po-
třebuje inovaci, neboť je za ta léta 
překonán. Manfred Honeck, po-
dobně jako na dalších svých na-
hrávkách přicházejících z Pittsbur-
ghu, kde šéfuje, vychází z tradice 
a určitými inovacemi dokazuje, že 
právě tudy může vést cesta k mo-
derní interpretaci, aniž by byl po-
rušen původní záměr autora daný 
zcela jasně přesným notovým zá-
znamem. K dodnes mnohými z nás 
uctívaným mistrům taktovky (Kara-
jan, Böhm, Klemperer) má leckdy 
daleko, avšak překvapuje nás, kolik 
inspirujícího bohatství lze i touto 

„tradiční“ cestou v často obehráva-
ných dílech ještě nacházet. Své po-
jetí a názory umocňuje rozsáhlou 
analýzou v bookletu.
Jeho Beethoven je v prvé řadě ener-
gický, vitální – vznešenost a patos 
nahrazují pasáže spíše dramatické. 
Toho je docilováno zvláště v tempo-
vé rovině – převládají tempa spíše 
rychlejší, některá až na hranici hra-
telnosti a mnohdy i přesvědčivosti. 
Závěry obou symfonií jsou velmi 
efektní, strhující, zvedají ze seda-
del! Je však otázka, zda to přece jen 
není na úkor určité závažnosti, kte-
rou právě u těchto skladeb s potě-
šením očekáváme. Na druhé straně 
nás prudkou strettou v 5. symfonii 
zbaví pocitu určité nekonečnosti sa-
dy závěrečných akordů, jež vzniká 
při patetičtějších koncepcích. Ně-
které detaily jsou velmi působivé – 
ve zvukovém masivu většiny jiných 
nahrávek často zanikají. K jejich 
zdůraznění Honeck hojně využívá ši-
roké dynamické škály. Obdivuhod-
né je například provedení 1. věty 
7. symfonie – výrazově a kontrastně 
skvěle vystavěné – či výborně vy-
stupňovaná koda téže věty. Pomalá 
věta 5. symfonie probíhá v poměrně 
svižném tempu – bez patosu, ale se 
vší naléhavostí a s velmi dráždivým 
vyzdvižením protihlasů ve variacích.
Už při prvním poslechu je poslu-
chač samozřejmě velmi zvědav na 
dvě známá a diskutovaná místa – 
začátek Páté symfonie a tempo dru-
hé věty v symfonii Sedmé. Pátou 
symfonii Honeck zahajuje velmi 
osobitě! Známý „osudový“ motiv 
dává velmi naléhavě a čitelně (na 
rozdíl od řady jiných nahrávek – 
u jedné Karajanovy například ona 
triola takřka splývá!). Po něm pak 
následuje obrovský kontrast v rych-
lém tempu v sotva slyšitelné dyna-
mice hlavního tématu. Pomalá věta 
7. symfonie je nadepsána Allegretto. 
Velká řada renomovaných nahrávek 
(Klemperer, Böhm, Kubelík) toto 
označení nedodržuje a volí poma-

lejší vznešenější tempo. Karajan ve 
své nahrávce ze 70. let toto Alleg-
retto řeší svérázně – tempo dodrží 
a onu vážnost, pietu, jež z této hud-
by vyzařuje, zajistí obrovským lega-
tem. Honeck tempový pokyn plně 
akceptuje a vážnost a krásu docílí 
zvláštním frázováním. Každá fráze 
mu mizí jakoby do dáli. Je to zajíma-
vé, ovšem za cenu, že poněkud 
ustupuje do pozadí ona sugestivní 
rytmická monotónnost. Ve vrcholo-
vých pasážích se ovšem musí onen 
tep stejně zkáznit a vplout do podo-
by, jakou známe z tradice.
Zcela jedinečná je stránka zvuková 
a perfektní vyrovnanost všech ná-
strojových skupin, obdivuhodná 
zvláště u dechových nástrojů. Ho-
neck rovněž pozitivně přispívá do 
dlouholeté diskuse o celkovém roz-
místění orchestru posazením se-
kundů napravo naproti primům, 
kontrabasů doleva za primy (podob-
ně tak činil například Rafael Kube-
lík). Výsledný dojem se zdá být ide-
ální, byť sami hudebníci tento pocit 
nemají. Velkou roli zde ovšem se-
hrává dokonalé sejmutí i výsled-
ný nosič, vyrobený nejmodernější 
tech nologií (málokterá nahrávka 
má tak čitelné tympány v pp v pře-
chodu k 4. větě 5. symfonie!). 
Avšak mistrovství jednotlivých in-
strumentalistů (například opuštěné 
hobojové sólo mizící do ztracena 
v repríze 1. věty Páté či impozantní 
vstupy horen v 1. a 3. větě téhož dí-
la) nevytvoří sebelepší zvukový mis-
tr! Výtečná nahrávka a i přes množ-
ství beethovenovských snímků na 
trhu probouzí touhu mít takto celý 
komplet!

Bohuslav Vítek

prvně představil posluchačům v Ru-
dolfinu. Řídil provedení Mahlerovy 
čtvrté symfonie a řídil ho mistrovsky, 
výsledek byl pro mě nadšením.
Dvořáka interpretuje překvapivě zá-
dumčivě, zdá se být výkladovým 
protipólem Andrise Nelsonse, který 
své pojetí Dvořáka prezentoval v Ru-
dolfinu v roce 2010 se City of Bir-
mingham Symphony orchestra. To-
mu též nedávno vyšla nahrávka 
Deváté, a to v podání Symfonické-
ho Orchestru Bavorského rozhlasu 
(nahráno 2010, label BR Klassik).
Ticciati doslova hladí partituru, vše 
zní měkce a nadýchaně, dřeva se 
ráda schovávají za spektrum hlasů 
ostatních nástrojových skupin. Zá-
roveň však nejsou v nerovnováze se 
smyčci, jejichž souhra je výtečná, 
a prezentují se překrásnou barvou. 
Na dirigentovi je sympatické, že ne-
kopíruje tempa a dynamiku nikoho 
z velkých mistrů taktovky. Je osobitý 
a posluchači znalému nahrávek Ku-
belíka či Neumanna připravuje ne-
jedno výrazové překvapení. Je to si-
ce dobře, je to však i důvod 
k obezřetnosti pro toho, kdo orto-
doxně vyhledává nahrávky, na které 
jsme u nás „zvyklí“. Tento interpre-
tačně vyhraněný Dvořák zcela jistě 
ano pro toho, kdo chce objevit něco 
nového a chce se seznámit se zvu-
kem tradičního německého orches-
tru. Jste-li odvážní méně, sáhněte 
spíše po výborné nahrávce Jiřího 
Bělohlávka s Českou filharmonií na 
značce Decca.
Bamberští symfonikové, nebo též 
chcete-li Bavorská státní filharmo-
nie, je skvělým orchestrem, který, 
jak jsem se sám i na několika živých 
koncertech přesvědčil, báječným 
způsobem reprezentuje překrásné 
město Bamberk. Jakub Hrůša se ja-
ko šéfdirigent nově dostává k or-
chestru, se kterým může, a jsem si 
jist, že dokáže, dostat se k metám 
nejvyšším. Curyšská nahrávací spo-
lečnost Tudor bude s naším dirigen-
tem nahrávat Smetanovu Mou Vlast. 
Vzhledem k technické kvalitě tohoto 
snímku Dvořáka, který byl nahrán 
v sále Josepha Keilbertha moderní-
ho koncertního a kongresového 
centra v Bamberku (otevřeno roku 
1993), se máme nač těšit!

Miloš Bittner

Eva Garajová
Nox et solitudo

Eva Garajová – mezzosoprán, Ma-
rian Lapšanský – klavír. Text: A, Č. 
Nahráno: 2014, Sál Martinů Lich-
tenštejnského paláce, Praha. Vydá-
no: 2014. TT: 116:48. DDD. 2 CD 
ArcoDiva UP 0151-2 302.

Znělý a pohyblivý mezzosoprán slo-
venské sólistky Evy Garajové známe 
z účinkování v pražském Národním 
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divadle i Státní opeře, pěvkyně však 
sklízí úspěchy také na dalších oper-
ních scénách nejen na rodném Slo-
vensku, ale i v Itálii, Německu, Špa-
nělsku a v zámoří. Široký hlasový 
rejstřík jí dovoluje věnovat se rolím 
od Mozarta a Rossiniho až po Britte-
na a Janáčka, nejsou jí ovšem cizí 
ani velká vokální díla Pergolesiho, 
Verdiho či Beethovena. Eva Garajo-
vá má opravdu pestrý pěvecký záběr, 
v němž nesmí chybět písně, které 
provádí s patřičným emocionálním 
vkladem a pokorou. Její nové dvojal-
bum věnované světovým i domácím 
klasikům skládá nejprve hold Čaj-
kovského Šesti romancím, Dvořáko-
vým cyklům V národním tónu a Čty-
řem písním a Brahmsovým Čtyřem 
vážným zpěvům na biblické texty. 
Druhá část je uvozena nevšední 
tvorbou slovenského skladatele Né-
metha-Šamorínského Šest písní pro 
sólový hlas a klavír na slova Endre 
Adyho psané na originální maďar-
ské texty, Vladimír Sommer je zde 
představen v cyklu Sedmi písní pro 
mezzosoprán a klavír z roku 1971 
a dílo nejznámějšího slovenského 
autora Eugena Suchoně představila 
Eva Garajová v jedné z jeho raných 
prací z roku 1932 Nox et solitudo, 
podle níž bylo celé dvojalbum po-
jmenováno. Výběr kvalitních textů 
psaných mnohdy na známá básnic-
ká díla podává pěvkyně svým neza-
měnitelným způsobem, v němž do-
minuje pevný, ale ohebný hlas plný 
vášně a oddanosti, sametový i drs-
ně dramatický, ale povětšinou krom 
několika vypjatých míst vždy znělý 
a výmluvný. Je třeba ocenit vklad 
Evy Garajové, která se nevyhýbá ná-
ročným tématům a za doprovodu 
Mariana Lapšanského vykouzlí 
z každé písně malý skvost. Její na-
dání pro dobrou výslovnost češtiny, 
ruštiny, němčiny, maďarštiny i slo-
venštiny doprovází osobnostní vklad, 
s nímž nabízí posluchači upřímnou 
výpověď milostnou, melancholickou 
či hluboce filozofickou. Je stále 
pravdivá, otevřená a uvěřitelná, těch 
několik tónů, které se vymykají sou-
vislé melodické lince vlastně celou 
nahrávku ozvláštňuje. Není tedy di-
vu, že pěvkyně jejího formátu patří 
dnes k předním umělkyním věnují-
cím se písňové tvorbě.

Marta Tužilová
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