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Osiﬁelé partitury
Konec ledna a únor leto‰ního roku mûly pro
torontské âechy (i mnohé Slováky) b˘t ve
znamení nejslavnûj‰ího souãasného ãeského
dirigenta, Jiﬁího Bûlohlávka. Bûlohlávek mûl
dirigovat Toronto Symphony Orchestra v
Beethovenovû Deváté a provedení (v
inscenaci Opera National v PaﬁíÏi v r. 2005)
Wagnerovy opery, Tristan a Isolda.
Bûlohlávek, pravdûpodobnû ze zdravotních
dÛvodÛ, nepﬁiletûl. Pﬁiletûl Marek ·ediv˘,
ãesk˘ dirigent a pianista, asistent dirigenta v
Tristanu a Isoldû. Vidûl jsem operu poprvé
(naposled byla v Torontu provedena v r. 1987).
Wagnerovi jsem se dost vyh˘bal, alespoÀ
ãásteãnû jistû proto, Ïe si HitlerÛv reÏim z
Wagnerovy hudby udûlal svoji znûlku. Myslel
jsem si, Ïe to vydrÏím (opera trvá témûﬁ ‰est
hodin) do první pﬁestávky a pak se vytratím.
Nevytratil. VydrÏel aÏ do konce. Okouzlenû
poslouchal skvûl˘ orchestr (ale copak já, já
jsem ochotník, ale expert jako dr. Milo‰ Krajn˘
(vidûl operu dvakrát) oznaãil orchestr za
fantastick˘) i nekoneãné árie.
Víc jsem se tû‰il na Beethovenovu Devátou.
Pamatoval jsem si - doufám, Ïe správnû - Ïe
nûkdy v roce 2002 na závûr Choir Festival,
organizovaného teritoriálním âechem,
Nicholasem Goldschmidtem jsem se zúãastnil
provedení Deváté v Roy Thomson Hall a jsem
si skoro jist˘ (ale jestliÏe se pletu, tak se na
mne nezlobte, já uÏ jsem star˘), Ïe vedle
Toronto Symphony Orchestra vystoupila
âeská filharmonie a vedle Mendelssohn Choir
i pûveck˘ sbor z Prahy. A tohle v‰ecko ﬁídil Jiﬁí

Bûlohlávek. (Doufám, Ïe to tak bylo, ponûvadÏ
to v mé mysli zÛstalo jako mÛj nejsilnûj‰í
hudební záÏitek.) Ale to není moje jediná milá
vzpomínka na Bûlohlávka. Setkal jsem se s
ním nûkolikrát i bûhem komunistického
reÏimu. V noci, po koncertu v Roy Thomson
Hall, tajnû v mé kanceláﬁi v oblasti King a Bay.
Pﬁi jednom takovém setkání jsme hovoﬁili o
náv‰tûvách ãesk˘ch umûlcÛ Ïijících v cizinû v
âeskoslovensku - mám dojem, Ïe se jednalo
o náv‰tûvû Rafaela Kubelíka - Jiﬁí Bûlohlávek
zastával stanovisko, Ïe je to dobrá vûc, Ïe to
posiluje touhu národa po svobodû, já - naopak
- Ïe to posiluje reÏim. Letos Torontsk˘
symfonick˘ orchestr a Mendelssohn Choir
Jiﬁí Bûlohlávek neﬁídil a bylo mi z toho trochu
smutno. Ale ne dlouho. Rychle mne z toho
dostal dirigent Matthew Halls, kter˘ Devátou
ﬁídil jako nûkdo posedl˘ hudbou, z pamûti, a
dokonce i bez stojanu na noty. A potom jsem
na konci poslední ﬁady Mendelssohnova sboru
objevil ãeského zpûváka (a také du‰i vysoce
prospû‰nou torontskému Novému divadlu)
Karla Tamchynu (o takhle romantické jméno
se lidi musí vraÏdit, zvlá‰È, kdyÏ vypadají jako
Karel), ale o tom jsem vûdûl, Ïe bude zpívat.
Co jsem se dozvûdûl pozdûji bylo, Ïe v
Mendelssohnovû sboru ten veãer zpívala i
jeho Ïena Radka, vûãná první milovnice
Nového divadla.
Dva slavné veãery, oba krásné ve své
souãasnosti i ve vzpomínkách, které vyvolaly.
Josef âermák
***

Vzpomínka na Únor 1948

Anna Betka

Kulturní Toronto

V nedûli 24. února 2013 se konala v Hale kostela sv. Václava vzpomínka na události pﬁed pûta‰edesáti
léty. Vzpomínku uspoﬁádala torontská odboãka âSSK v ãele s Radmilou Locherovou a Barunkou
Sherriffovou. Pﬁítomn˘ byl i generální konzul v Torontu Vladimír Ruml.
Ano, není to chyba. Dﬁíve se jezdívalo do Prahy za kulturou (levnou). Není tomu tak. Nyní je
v Torontu tolik událostí - kulturních i jin˘ch a kultura v âesk˘ch zemích uÏ není zase tak levná,
abychom tam kvÛli ní podnikali cestu.
Jen se podívejme na konec února v Torontu. Tristan a Isolda - vrcholné provedení
Wagnerovy opery, kterou mûl mimo jiné ﬁídit ãesk˘ Maestro Jiﬁí Bûlohlávek (kvÛli nemoci
odﬁekl), La Clemenza di Tito, Mozartova poslední opera napsána ke korunovaci císaﬁe
Leopolda II. v Praze a vystoupení VídeÀské filharmonie, jednoho z pﬁedních orchestrÛ na
svûtû v Roy Thomson Hall 27. února.
Schválnû jsem nechal na posledním místû recitál pianistky Anny Betky, kter˘ by mûl b˘t
(soudû podle jejího v˘konu na místû prvním) v kostele sv. Václava v rámci Nokturen ve mûstû.
Anna Betka graduovala na hudební fakultû torontské univerzity loÀského roku. Oslnila mne
zcela pﬁi svém závûreãném recitálu a ihned jsem jí nabídl koncert v Nokturnech. Nezklamala
vynikající technikou s vrcholn˘m interpretaãním citem, to se v tak mladém vûku zﬁídka usly‰í.
Zahájila svÛj recitál Bachov˘m preludiem, které bylo zahrané preciznû ve správném rytmu.
Beethovenova sonáta ã. 11 byla zahraná v dokonalém stylu, upoutala zvlá‰tû pomalá lyrická
vûta. Po pﬁestávce se pianistce podaﬁilo navodit veselou atmosféru v Schumannov˘ch
etudách. Pak pﬁi‰la druhá sonáta Sergeje Prokofjeva, kde Betka ukázala naprostou technickou
bravuru s velkou citlivostí v lyrick˘ch pasáÏích. To byl snad vrcholn˘ bod recitálu, kter˘
pokraãoval dvûma ãesk˘mi tanci Bedﬁicha Smetany - Furiant a Obkroãák, které byly zahrané
úÏasnû i s ãesk˘m pﬁízvukem. V˘kon této mladé pianistky si musíme zapamatovat, neboÈ ji
Gen. konzul Vl. Ruml, R. Locherová, B. Sherriffová a D. Štaflová
ãeká velká kariéra. Bylo to nezapomenutelné odpoledne.
DÛleÏité byly pamûti oãit˘ch svûdkÛ. Dagmar ·teflová pﬁipomenula slavn˘ pochod na Hrad i situaci Poslední dvû Nokturna se konají 7. dubna v kostele sv. Václava, kdy mladá houslistka z
pﬁed puãem, kdy se komunisti hlavnû zmobilizovali bûhem Vánoc v roce 1947. Její manÏel byl mezi Prahy (studuje na Lond˘nské královské akademii hudby) Tereza Pﬁívratská za doprovodu
ãtyﬁmi studenty, kteﬁí byli 24. února 1948 pﬁijati prezidentem Bene‰em a vyslovili mu podporu. pianisty Adama Zuckiewicze pﬁednesou skladby Dvoﬁákovy, Brahmsovy a Mozartovy.
Dal‰ím oãit˘m svûdkem byl dvaadevadesátilet˘ pan JankÛ, kter˘ byl velice kritick˘ k poãínání 21. dubna pak Radim Zenkl v restauraci Praha za doprovodu stejného pianisty obohatí na‰e
tehdej‰ího prezidenta Bene‰e i Jana Masaryka. Konzul Vladimír Ruml pﬁipomnûl, Ïe jeho otec byl hudební znalosti hrou na flétnu, kytaru a rÛzné dechové nástroje. Vy, kteﬁí jste ho sly‰eli pﬁed
anglick˘m vojákem a jiÏ bûhem druhé svûtové války mûli komunisté své stoupence i v Anglii. nûkolika lety si pamatujete, jak velk˘m hudebníkem Radim je.
ZdÛraznil, Ïe dÛleÏit˘m faktorem byla vzpomínka na Mnichov a z toho vypl˘vající dÛvûra k SSSR, Nenechte si ujít pﬁíleÏitosti vidût nejlep‰í z nejlep‰ích v Nokturnech.
která v‰ak kolem roku 1948 ochabovala, proto komunisté chtûli zabránit dal‰ím svobodn˘m volbám, Info: www.nocturnesinthecity.com nebo 416/879-5677.
coÏ se jim podaﬁilo.
abe
Milo‰ Krajn˘

