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Heinrich Schütz 

Geistliche Chormusik, Kleine geistliche Konzerte  
Musicalische Exequien 

Collegium 419 (Prag) 

Irena Pelantová a Barbora Sojková -Sopran 
Daniela Javorčeková, Ján Janovčík - Alt 

Čeněk Svoboda – Tenor 1 
Ondřej Socha – Tenor 2 

Vojtěch Čáp, Pavel Hospodář, Jan Petráček – Bass 
Přemysl Vacek – Theorba 
Jan Novotný – Kontrabass 

Michael Pospíšil – pozitiv, realizace notových materiálů, dramaturgie 
 

Collegium 419 

Sopran 1 – Ludmila Čermáková, Irena Pelantová, Helena Voráčová  
Sopran 2 - Petra Jariabková, Eva Flachowski, Barbora Sojková j.h. 

Alt - Dita Brázdilová, Daniela Javorčeková, Lenka Jarkovská, Ján Janovčík 
Tenor 1 - Jiří Vlk, Čeněk Svoboda  

Tenor 2 – Pavel Adámek , Pavel Pisk,  Ondřej Socha j.h.,  
Bass - Vojtěch Čáp, Luděk Kudláček, Jan Petráček, Pavel Hospodář 

Leitung Marika Pečená 

Programm: 

Selig sind die Toten, SWV 391 
Die mit Tränen säen, SWV 378 

Das ist je gewisslich wahr, SWV 388 
O, nomen Jesu, SWV 308 

Wann unsre Augen schlafen ein, SWV 316 

Musikalische Exequien, SWV 289-291 
 
 

Veranstalter: Kulturförderverein Regensburg-Sallern e.V. 
Riesengebirgstr. 22, 93057 Regensburg 

 



Evropský člověk 17. století, období třicetileté války a dosud probíhajících 
morových epidemií, období ještě tradičně hluboce křesťanského, vnímal běh 
času, svoji pomíjivost a smrtelnost jiným způsobem, než jsme dnes zvyklí. 
Umírání a smrt byly přirozenou součástí jeho každodennosti, neprobíhaly 
v ústraní, nebyly (a ani nemohly být) vytěsňovány a oddělovány od ostatních 
věcí ani nebyly jen přízrakem stáří. Když Heinrich Schütz ve své hudbě mluví 
o blahoslavených, kteří již prošli branou smrti, je v tom obsažena jeho hluboká 
osobní zkušenost. Sám během několika let ztratil oba rodiče, mladou ženu, 
dvě malé dcery i jediného bratra.  
 

Heinrich Schütz bývá považován za největšího německého skladatele 17. 
století. Komponoval převážně duchovní hudbu, vycházel biblických textů, 
německé a latinské duchovní poezie a luterského chorálu. Zhudebňováním 
převážně německých textů navazuje na Lutherovo úsilí o prosazení rodného 
jazyka do liturgie.   
Moteta Selig sind die Toten, SWV 391, Die mit Tränen säen, SWV 378 a Das 
ist je gewisslich wahr, SWV 388. pocházejí ze sbírky Geistliche Chormusik, 
která vyšla v roce 1648. V této sbírce vychází Schütz z tradiční polyfonie, ve 
své době již opouštěného sylu. Moteto Das ist je gewisslich wahr zaznělo na 
pohřbu Schützova blízkého přítele, rovněž vynikajícího skladatele, Hermanna 
Scheina, 19. listopadu 1630.  
 
Musikalische Exequien (1636) je hudbou k posledním věcem člověka (lat. 
exequiae – doprovázení zesnulého). Vzniklo na základě přání Schützova 
umírajícího přítele Heinricha Posthuma Reusse, pána z Gery, Schleizu a 
Lobensteinu, který byl sám též výborným zpěvákem. Reuss sám dokonale 
promyslel strukturu své pohřební bohoslužby a sám vybral biblické citáty a 
úryvky z duchovní poezie, které reflektují pomíjivost našeho bytí na tomto 
světě i naději ve spásu a vzkříšení. I umístění textů na rakvi – na vnějších i 
vnitřních stranách – viz příloha, je dílem Reussovým. Nad hlavou je psáno 
„Kristus je můj život, smrt je má naděje“. Skladba není requiem v liturgickém 
slova smyslu, doprovází celý pohřební obřad od přenesení rakve se zesnulým 
do kostela přes vlastní zádušní bohoslužbu až po procesí ke hrobu. Mimo jiné 
je Exequien odlišné i tím, že parafrázuje hymnus Gloria a naznačuje tím 
radostné očekávání setkání člověka s Vykupitelem (viz „já vím, že můj 
Vykupitel žije“). Exequien obsahuje jedno z nejhlubších sdělení Schützovy 
hudební i křesťanské řeči. 
 
Musikalische Exequien je třídílné: 

1. část – concerto ve formě německé mše „Concert in Form einer 
teutschen Begräbnis-Missa“– 21 biblických citátů a úryvků z hymnů. 
První oddíl – „Nacket bin ich von Mutterleibe kommen“ slouží jako Kyrie, 
druhý oddíl „Also hat Gott die Welt geliebet“ jako Gloria. Biblické citáty 
jsou zhudebněny formou malých concert (obdobně jako soubor Kleine 
Geistliche Konzerte, jehož vydání Schütz připravoval v době, kdy psal 
Exequien. (Z této sbírky mj. pochází i moteta Wann unsre Augen 



schlafen ein, SWV 316 a O nomen Jesu SWV 308, která jsou součástí 
dnešního programu). Hymny jsou psány formou šestihlasých motet. 

2. část – dvousborové moteto Herr, wen ich nur dich habe s neustále se 
vracejícím motivem „so bist du, doch, Gott“  

3. část – Simeonovo kantikum (Nunc dimittis servum tuum Domine) – při 
spouštění rakve do hrobu. I tato část je řešena dvousborově. Malý sbor 
(dva serafové a „beata anima cum spirito“ – duše zesnulého) zpívají ze 
záhrobí o blahoslavených mrtvých – „jejichž je nebeské království“, 
velký sbor – lidský služebník, „je v pokoji propouštěn na věčnost, jeho 
oči viděly spásu, světlo pohanů, slávu božího lidu“. 

Collegium 419 bylo založeno v roce 1999 jako soubor zpěváků, kteří se 
specializují na hudbu raného a vrcholného baroka. Účinkuje v obsazení od 
komorního vokálního ansámblu až po zhruba dvacetičlenný sbor. Collegium 419 
nastudovalo v posledních době například Oficium Defunctorum Tomáse Luise de 
Victoria, cyklus kantát Dietricha Buxtehudeho Membra Jesu Nostri, Bachova moteta  
a kantáty. Soubor v současné době pracuje pod vedením Mariky Pečené a Čeňka 
Svobody. Čeněk Svoboda rozšířil od loňského roku repertoár Collegia 419 o skladby 
pozdní renesance a raného italského baroka, například Lamentatio Jeremiae 
Prophetae od Thomase Tallise, moteta od Giovanni Gabrielliho nebo Válečné a 
milostné madrigaly C. Monteverdiho. Collegium spolupracuje s předními českými 
instrumentalisty zaměřenými na autentickou interpretaci staré hudby, mezi nimiž jsou 
i účinkující dnešního koncertu – theorbista Přemysl Vacek (mj. člen souboru Musica 
Florea) a kontrabasista Jan Novotný. Na dnešním nastudování Schützova Exequien 
spolupracuje rovněž Michael Pospíšil, přední český specialista na hudbu raného 
baroka, umělecký vedoucí souboru Ritornello. Intenzívní badatelskou práci s 
originálními prameny zúročuje jako hudebník, dramaturg a editor not. 


