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Člen Asociace neprofesionálních komorních a symfonických těles 

 

Refektář kláštera Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2 

Čtvrtek 20. června 2019 v 19 hodin 

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

 

PROGRAM: 

Jiří DRUŽECKÝ (1770-1827): Divertimento in C 

ADAGIO. ALLEGRO ASSAI – MENUETTO – ANDANTE – RONDO 

Joseph HAYDN (1732-1809): MISSA in honorem Sti. Nicolai 

KYRIE – GLORIA – CREDO – SANCTUS – BENEDICTUS – AGNUS DEI  

Johann Michael HAYDN (1737-1806): 

 TIMETE DOMINUM OFFERTORIUM  

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

EMAUZSKÝ SBOR A ORCHESTR S HOSTY A SÓLISTY 

Marie MATĚJKOVÁ (soprán) 

Jana EHRENBERGEROVÁ (alt)  

Jan BOCHŇÁK (tenor) 

Petr SVOBODA (bas) 

 

Sbormistryně: Marie MATĚJKOVÁ 

Dirigent:  Tomáš ČECHAL  
 

Vstupné 150 / 100 Kč        

 

www.eso-music.cz  

 

 

 

http://www.eso-music.cz/
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Dnešní koncert bude pro mnohého posluchače po dramaturgické stránce jistě 

objevný. Jméno a dílo Josepha Haydna je známo dostatečně. Dnes uváděná líbezná 

mše G dur se však naposledy opakovaně provozovala za éry Josefa Hercla v chrámu 

sv. Jakuba na Starém Městě. Skladatelský odkaz Haydnova bratra Johanna Michaela 

je v Čechách znám nepatrně, i když jeho skladby jsou velmi životné. Jako hudební 

skladatel byl ve své době dokonce “populárnější“ než Franz Joseph Haydn. Oba 

nadaní bratři se setkali na kostelním kůru sv. Štěpána ve Vídni. Malý Joseph vynikal 

krásným sopránem. Když se blížilo období mutace, sbormistr dokonce přemlouval 

chlapce k operaci, která by z malého Haydna udělala tzv. kastráta. Sopránový hlas by 

mu zůstal, ale mužem by zůstal takříkajíc jen částečně … Zásluhou otce se tak 

naštěstí nestalo a velmi pracovitý Haydn se vydal na dráhu „profesionálního“ 

hudebníka – jeho nadání od Boha bylo velké; jako zbožný katolík byl znám tím, 

že při komponování měl často v ruce růženec a na konci partitur vepsal jakési 

„věnování“ pánu Bohu: „In nomine Domini“ nebo „Laus Deo“. Haydnova pokora 

i „kumštýřská poctivost“ je patrna na Haydnových autentických výrocích, jak je 

najdeme v první životopisné knize G. A. Griesingera (1765–1845), která byla sepsána 

na základě rozhovorů se skladatelem. 

 „Ovšem, měl jsem talent; jím a velkou pílí jsem pokračoval kupředu …“ 

„Nebyl jsem nikdy žádný rychlopísař a komponoval jsem vždy s rozvahou a pílí. 

Taková práce je ale také trvanlivá a znalec to pozná okamžitě z partitury“ 

„Nebyl jsem kouzelník ve hře na žádný nástroj, ale znal jsem sílu a působivost 

všech…“ 

Velmi nadaný Josephův bratr Johann Michael Haydn nastoupil v Salzburku 

roku 1763 jako „Hoffmusicus und Concertmeister“ u svého příznivce 

a podporovatele, arcibiskupa Sigismunda hraběte Schrattenbacha. Později také 

„varhaničil“ u salcburských benediktinů v kostele sv. Petra. Jeho „slabost“ pro dobré 

salzburgské pivo ve větším množství však ukončila jeho činnost na kůru dosti brzo, 

přestože byl jako veselý společník u benediktinů velmi oblíben. Po Schrattenbachově 

smrti (1771) nastupuje hrabě Hieronymus Colloredo von Waldsee, který je po všech 

stránkách pravým opakem svého předchůdce. Tento absolutistický despota, 

stoupenec josefínského osvícenství, je neoblíbený ve Vídni i v Salzburku. Skoncuje 

s patriarchálními poměry na salzburském dvoře a svým chováním budí přinejmenším 

respekt nejen u svých poddaných. Roku 1779 nastupuje do Colloredových služeb 

rovněž W. A. Mozart, i když jen v čestné funkci. Zatímco Mozart se s arcibiskupem 

ve zlém rozchází (dlužno podotknout, že na obou stranách byly důvody pádné), 

Michael Haydn dedikuje svou Mši Sancti Hieronymi právě Colloredovi, který ji 

náležitě ocení. Další zajímavosti k osobě Michaela Haydna – oratorium Povinnost 

prvního přikázání (K. 35) píší tři skladatelé: Mozart, M. Haydn a salzburský varhaník 

Adlgasser. Můžeme se rovněž domnívat, že Smyčcový kvintet B dur K. 174 píše 

Mozart pod vlivem M. Haydna, který právě toto nástrojové obsazení pěstoval v hojné 

míře. A konečně snad náhoda – Salzburg jako místo Mozartova narození; Salzburg 

jako místo Haydnova skonu. Nutno podotknout, že Michael Haydn byl skladatel 

velice plodný, jeho duchovní skladby jsou velmi životné a mnoho kompozic dalece 



4 

překračuje dobovou konvenci. Začtěme se do výňatku ze vzácného svědectví 

o provedení Haydnovy mše na svátek Všech svatých roku 1777 v Salzburgu, jak ji 

popisuje Leopold Mozart v dopise svému synovi Wolfgangovi: 

„Právě přicházím z úřadu od Dómu, byla tam provedena mše od Haydna, sám ji 

dirigoval … Všechno se mi mimořádně líbilo, protože tam bylo 6 hobojistů, 

3 kontrabasy, 2 fagoty a kastrát … Co se mi obzvláště líbilo, bylo to, že hoboje 

a fagoty jsou velmi blízké lidskému hlasu. Tutti znělo jako opravdu čistá a silně 

obsazená vokální hudba, kde soprány a alty zesílené hoboji a altovými pozouny byly 

v opravdové rovnováze k množství tenorových a basových hlasů, a piano tak 

majestátní … Fugy jsou mistrně propracovány. Pokud bych tuto mši mohl v dohledné 

době dostat, pak ti ji jistě pošlu“.  

Jednalo se právě o Missu Sancti Hieronymi s doprovodem dechových nástrojů, 

ke které napsal Haydn dnes uváděné offertorium Timete Dominum. Bylo 

komponováno ve stejném nástrojovém obsazení, ale zachovala se verze s dechovými 

nástroji i smyčci. 

Dvousté výročí úmrtí významného českého hudebníka Jiřího Družeckého 

si připomeneme skladbou nevelkého rozsahu, však zajímavou neobvyklými 

harmonickými postupy s nádechem romantického cítění. Družecký se narodil v obci 

Jemníky u Kladna. V Drážďanech studoval hru na hoboj u jednoho 

z nevýznamnějších virtuózů, Allesandra Besozziho. Roku 1762 narukoval 

do 50. pěšího pluku hraběte von Staina. Působil tam jako kapelník, procestoval celou 

Evropu. V Linci Družeckého nalézáme jako tympanistu, dirigenta i vydavatele 

vlastních skladeb. Roku 1783 stává členem vídeňské Tonkünstler-Societät, což je 

významná instituce. Po působení ve šlechtických rodině Clam-Gallasů nejprve 

ve Frýdlantu a v Praze odchází do Bratislavy do orchestru Antona Grassalkoviče II. 

a od roku 1791 je v službách kardinála Batthyányho, s kterým odchází do Pešti, 

kde umírá roku 1819. Základem Družeckého skladatelského odkazu jsou vynikající 

díla pro dechovou harmonii, velmi hodnotná duchovní díla (některá rovněž 

s doprovodem harmonie a varhan), tři velkolepá Te Deum, dvě opery, dva balety 

a mnoho různých skladeb pro smyčcové soubory. Z komorní hudby je nesmírně 

zajímavý kvartet pro hoboj a smyčcové trio na téma B-A-C-H. V jiných dílech 

používá zajímavý instrumentář: alpské rohy, lidové píšťalky, cimbál apod. Z koncertů 

jsou to např. skladby pro hoboj a 6 tympánů nebo skladba pro 21 dechových nástrojů, 

zkomponovaná pro korunovaci Leopolda II. v Bratislavě, kterou dirigoval 

Antonio Salieri. Družecký také patřil spolu s Janem Ventem, Josefem Triebensee 

a Václavem Sedlákem k vynikajícím českým upravovatelům rozsáhlých skladeb 

pro dechovou harmonii. Jednalo se např. o Mozartovy opery, Haydnovo Stvoření 

nebo Beethovenova Fidelia. Družeckého úprava Septuoru op. 20 patří 

k nejzajímavějším úpravám dechové literatury vůbec a demonstruje zároveň vysokou 

úroveň tehdejších instrumentalistů. 

 
Tomáš Čechal 

_______________________________________________________________________________ 

Titulní strana: Michele da Parma (1666-1751): Sv. Cecílie hrající na varhany 
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TIMETE DOMINUM 

Timete Dominum, omnes sancti eius: 

quoniam nihil deest timentibus eum. 

Inquirentes autem Dominum 

non deficient omni bono. 

 

Bojte se Hospodina všichni jeho svatí: 

neboť nic nechybí těm, kdož se ho bojí. 

Ti, kteří hledají Hospodina, 

nebudou ničeho postrádat. 


