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Vážení posluchači, 

letošní Jarní koncert Emauzského sboru a orchestru měl být původně zasazen 

do tzv. Velikonočního oktávu, tedy do liturgického období, které začíná nedělí 

Zmrtvýchvstání Páně a končí na Bílou neděli, jež je druhou nedělí velikonoční. 

Ani sv. Cecílie jako patronka hudby ale nedokáže ochránit muzikanty před nemocí 

nebo indispozicí, které nás opakovaně pronásledovaly. Koncert musel být z těchto 

důvodů dvakrát odložen. Přijměte ještě jednou naši omluvu za tato nerealizovaná 

provedení a současně i naději, že třetí termín už bude úspěšný. Shodou náhod 

s osudem našeho koncertu vzdáleně rezonuje závěrečná skladba programu – hymnus 

Gabriela Fauré Tu es Petrus. Ano, je to onen pochybovačný učedník, který svého 

Mistra, tedy Ježíše, třikrát zapřel … Navzdory této ryze lidské slabosti čteme 

v evangeliu sv. Matouše v přímé Ježíšově řeči: „Ty jsi Petr a na této skále (Petr 

znamená v překladu skála) postavím svou Církev a brány pekla ji nepřemohou“. 

Tato věštecká slova slavnostně cituje sólový baryton v základní tónině C dur nad 

pevnými a harmonicky ohraničenými akordy společně s přitakáním sboru. 

Jako připomínku událostí, které předcházely velikonočním svátkům, uvádíme 

letos Stabat Mater Antonia Caldary, který má k českým zemím určitý, řekli bychom 

umělecký vztah. Českého šlechtice a mecenáše hraběte Jana Adama Questenberka 

Caldarova hudba oslovila natolik, že ve své rezidenci v Jaroměřicích nad Rokytnou 

uváděl přibližně v letech 1724 až 1736 Caldarova díla, např. opery Il gran Mogol 

(Velký Mogul) a Atalo, ossia La verita nell´inganno (Pravda vyjevená lstí), nebo si 

hrabě hudbu přímo objednal – Amalasunta nebo operu Amor non ha legge (Láska bez 

nařízení). Především však Caldara vstoupil do české historie tím, že vedl provedení 

Fuxovy opery Constanza e Fortezza (Stálost a síla) na Pražském hradě 28. 8. a 2. 9. 

1723 při příležitosti korunovace císaře Karla VI. českým králem. V rámci oslav zde 

zazněla též Caldarova opera La kontesa de ´Numri (Spor bohů). Na zpáteční cestě 

byla potom ve Znojmě provedena s velkou slávou a pompou gratulační opera 

La concordia de ´pianeti (Svornost planet). Podle zjištění Tomislava Volka hojnost 

provádění Caldarových děl (nejen oper) zřejmě vlivem těchto zásadních událostí byla 

stále četnější. Dnes uváděné Stabat Mater g moll z roku 1725 je tematicky sevřené 

a koncentrované, bez zbytečných příkras, pátá část Tui nati vulnerati (Na bolestech 

Syna svého) je svěřena jen sólovému tenoru a dvěma trombonům s continuem. 

Připomeňme, že tónina g moll není vybrána náhodně: podle barokní estetiky 

vyjadřuje g moll vážnost i líbeznost, je schopna evokovat něco něžného a hodí se 

i k mírnému naříkání (Matheson). Bez patosu končí dílo ve smířlivé tónině G dur. 

Připomenutím dvoustého výročí narození skladatele Charlese Gounoda 

se ocitneme skokem o sto let později: v romantickém období, avšak ve výběru 

drobných duchovních skladeb se neubráníme (zcela správně) vzpomínce na dílo 

Palestrinovo, zejména v Gounodově zpracování  Miserere z roku 1887. Je to další 

z dlouhé řady zhudebnění této prosby o smilování. Nejznámější je asi devítihlasé 

zpracování textu G. Allegrim, které se provádělo během Pašijového týdne v Sixtinské 

kapli. Nesmělo být opisováno, roku 1770 však W. A. Mozart tuto skladbu uslyšel 

a poté zpaměti napsal … Pokorná a čistá je připomínka Svatého týdne sborovou mší 
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Na Zelený čtvrtek mladičkého Antona Brucknera z roku 1844 s rukopisnou 

poznámkou „AMDG“ (Ad maiorem Dei gloriam – K větší slávě Boží).  

Brucknera a Gounoda spojuje v dnešním programu nejen inspirace Palestrinou 

(i ostatními renesančními mistry šestnáctého století), ale také upřímná zbožnost 

a v případě Gounoda navíc odhodlání státi se knězem, od kteréhožto kroku v poslední 

chvíli ustoupil. Ve zralejším věku Gounoda skladatelsky proslavily zejména dvě 

opery Faust (1859) a Romeo a Julie (1867), jejichž premiéry se uskutečnily 

v Theatre-Lyrique v Paříži. Ze závažných duchovních děl se provozují nejčastěji 

oratoria Mors et Vita nebo La Rédemption. Velké obliby dosáhla Slavnostní mše 

ke cti patronky hudby a zpěvu sv. Cecilie pro sóla, sbor a velký orchestr, která měla 

premiéru v roce 1855. Z desítek mší pro malé obsazení s orchestrem nebo jen 

s varhany je populární právě dnes uváděná Messe breve ut C. Z instrumentálních 

skladeb připomeňme alespoň oblíbenou a často provozovanou Petite Symphonie 

pro dechové nástroje z roku 1885, kterou napsal Gounod pro profesora pařížské 

konzervatoře Paula Taffanela (zakladatele francouzské flétnové školy) a společnost 

Societe de Musique de Chambre pour Instruments a Vent. V této souvislosti 

se zmiňme o unikátní instruktivní příručce hry na lesní roh a v autografu zachovanou 

větu C dur pro tento nástroj s doprovodem smyčců. Další méně známou skutečností 

je také to, že Gounodova instrumentální skladba Marche Pontificale z roku 1869 byla 

16. října 1949 papežem Piem XII. prohlášena za vatikánskou hymnu.  

V souvislosti s Caldarou jsme se zmínili o jeho kontaktu s našimi zeměmi. 

Gounod byl ve vztahu k Čechám „pouze“ výborným žákem českého emigranta 

Antonína Rejchy, ředitele pařížské konzervatoře, jehož žáky byli např. H. Berlioz, 

C. Franck, G. Onslow nebo soukromě F. Liszt. Gounodovy opery se provozovaly též 

v Praze. Z dostupných pramenů víme, že zejména Bedřich Smetana rád uváděl jeho 

opery v Prozatímním divadle. Našemu Mistrovi byla blízká Gounodova melodičnost 

i smysl pro operní dramatičnost. 

Dramatičnost výrazu zcela jiného druhu nacházíme v neobvyklém miniaturním 

dílku Antonia Vivaldiho, které uvede náš dnešní koncert. Jedná se o tzv. církevní 

sonátu Al Santo Sepolcro z roku 1728. V této době byly často tyto skladby 

označovány výrazem „sinfonia“, zejména pokud byly určeny pro větší než ryze 

komorní obsazení. Tato hudba má u Vivaldiho zcela výlučné postavení. V celém jeho 

rozsáhlém díle nenajdeme silnější harmonické drásavosti. Chromatické postupy 

vzhůru a vzápětí pokles naznačují symboliku kříže i Ježíšovo utrpení při trpké cestě 

na Golgotu. Pomalá úvodní část je meditací u Božího hrobu. Hluboké ticho narušují 

skličující disonance, vzdechy a v posledních čtyřech taktech úvodu otazníky nejisté 

budoucnosti. Poněkud živější následující hudba nám v imitacích může evokovat 

dialog těla s duší. Tato hudba ve vzácně používané tónině h moll nás připraví 

na Caldarovo Stabat Mater.  

Na otázku, zda i Antonio Vivaldi byl nějak spjat s Čechami, musíme odpovědět 

kladně. Důkazů je poměrně dost, avšak víceméně nepřímých. Zmiňme alespoň 

ve stručnosti několik faktů: je prokázána skladatelova spolupráce s italskou 

společností působící v Čechách, pro hraběte F. A. Šporka Vivaldi angažoval zpěváky, 

opera Argippo je psána pro Prahu a možná roku 1730 provedena za osobní účasti 
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skladatele. Za významný můžeme považovat také Vivaldiho kontakt s hrabětem 

Václavem Morzinem (seznámili se pravděpodobně roku 1718), který obdržel o rok 

později od Vivaldiho několik skladeb. Podle objevených účtů je rovněž známo, 

že Vivaldi dostával od hraběte až do roku 1729 pravidelný plat. 

Nuže, přijměte pozvání na putování (s) hudbou, která se na první pohled 

výběrem autorů může jevit jako nesourodá. Spojuje ji však Vyšší Idea, která vede 

k rozjímání o věcech posledních, nabízí však i naději, bez níž nelze žít. Rozlučme se 

slovy sv. Petra (o kterém jsme se již zmínili v souvislosti s posledním skladbou 

G. Faurého), slovy, která nabízejí zamyšlení nejen nad Velikonočním mystériem: 

„Brzo už bude konec všemu. Ovládejte se tedy a na věci se dívejte střízlivě, 

abyste se mohli věnovat modlitbě. Především se mějte navzájem vroucně rádi, 

protože láska přikrývá všechny hříchy. A buďte jeden k druhému pohostinní 

bez reptání…“ 
Tomáš Čechal 
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Člen Asociace neprofesionálních komorních a symfonických těles 

Refektář kláštera Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2 

Pátek 1. června 2018 v 19 hodin 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PROGRAM: 

Antonio VIVALDI (1678-1741): Sinfonia in h „Al Santo Sepolcro“ (1728) 
 Adagio molto – Allegro ma poco  

Antonio CALDARA (1670-1736): Stabat Mater g moll (1725) 
 Stabat Mater – Cujus animam – Qui est homo – Sancta mater 

– Tui nati vulnerati – Fac me tecum – Juxta crucem – Virgo 

virginum – Fac, ut portem – Flammis ne urar – Christe – 

Quando corpus – Fac, ut animae 

Charles GOUNOD (1818-1893): Offertorium Pater noster (1867) 
 sur la Mélopée de la Liturgie Catholique 

 Da pacem Domine (1856) 

Anton BRUCKNER (1824-1896): Choralmesse für den Gründonnerstag (1844) 
 Christus factus est – Credo – Offertorium – Sanctus – 

Benedictus – Agnus Dei  

Charles GOUNOD:  Miserere á la Mémoire d´Emma de Beaucourt (1880?) 

 Messe breve ut C (1890) 
 Kyrie – Gloria – Sanctus – Agnus Dei 

Gabriel FAURÉ (1845-1924): Tu es Petrus (1872) 

 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

EMAUZSKÝ SBOR A ORCHESTR S HOSTY A SÓLISTY 

Olessia BARANOVÁ (soprán) 

Veronika MRÁČKOVÁ FUČÍKOVÁ (alt) 

Bronislav PALOWSKI (tenor) 

Vladimír JELEN (bas)  

Zdenka KOŠNAROVÁ (varhany) 

Sbormistryně: Marie MATĚJKOVÁ 

Dirigent:   Tomáš ČECHAL  

Vstupné 150 / 100 Kč       www.eso-music.cz 


