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P r o g r a m  

Hans Leo Hassler  Cantate Domino   attb 

  Dixit Maria satb 

  Exsultate Deo ssatb 

Alessandro Piccinini Partite variate sopra quest'Aria francese detta l'Allemana  

Hans Leo Hassler  Ave Maris stella satb 

  Angelus ad pastores ait  satb 

  Verbum caro factum est ssattb 

Bellerofonte Castaldi Cromatica corrente  

 Arpesca gagliarda  

 Il bocconcino di fantasia  

Bohuslav Martinů  Zvěstování  satb 

  Sen satb 

  Salve Regina satb 

Giovanni G. Kapsperger Toccata seconda  

 Toccata arpeggiata  

Francis Poulenc Quatre motets pour le temps de Noel  

  O magnum mysterium  

  Quem vidistis, pastores  

  Videntes stellam  

  Hodie Christus natus est  

 



Hanse Leo Hasslera (1564-1612) můžeme považovat za nejvýznamnějšího německého 
hudebního skladatele přelomu 16. a 17. století, tedy skladatele stojícího na rozhraní pozdní 
renesance a raného baroka. Nejpříznačněji by Hasslerovi patrně příslušel titul skladatel 
z období manýrismu. Manýrismem zde rozumíme historickou epochu, kdy se kompoziční 
možnosti renesanční vokální polyfonie již vyčerpaly a nové barokní formy ještě nebyly 
prosazeny. Důsledkem toho sledujeme u autorů té doby často stylové tápání, mísení různých 
kompozičních technik a jistou bezradnost v používání nových hudebních postupů. Skladatelé 
před Monteverdim měli již k dispozici složky barokního myšlení, chyběla jim však ještě idea, 
která by z těchto složek utvořila novou hudební řeč, idea reprezentované afektové hudby, stojící 
rovněž u zrodu opery. Typickými příznaky manýrismu v hudbě jsou například vrstvení nezvykle 
velkého počtu hlasů v duchovních skladbách (šestnáctihlasé skrumáže nejsou výjimkou), 
nadužívání neukotvené chromatiky (Gesualdo) nebo popularita poněkud pokleslých 
madrigalových komedií (Vecchi, Banchieri).  
Hans Leo Hassler se narodil v Norimberku. Jako většina německých skladatelů té doby odešel 
na studia hudby do Itálie (1584), konkrétně do Benátek, kde se potkal s oběma Gabrieli a osvojil 
si zdejší stále populárnější vícesborový kompoziční sloh. Po čtyřech letech se vrátil do 
Německa, do Augsburgu, a byl první, kdo rozšiřoval mladý benátský sloh za Alpami. Přestože 
jako protestant měl katolickém Augsburgu poměrně omezené možnosti, stal se brzy velmi 
uznávaným zejména jako varhanní hráč. Později působil v rodném Norimberku a v Ulmu, kde se 
nakazil tuberkulózou. Přestože byl na smrt nemocen, stačil se ještě přesunout do Drážďan, kde 
napsal svá poslední díla. Po jeho smrti zde zaujali místo Michael Praetorius a později Heinrich 
Schütz. 
Charakterizovat hudbu Hasslerovu je poměrně složité. I v poměrně uzavřených hudebních 
celcích a v příbuzných hudebních skladbách si nemůžeme nevšimnout velké stylové šíře. Při 
rozboru si uvědomíme, že čerpá inspiraci z fankovlámské hudby, že často napodobuje 
Palestrinu, že zná lehké italské formy, německé písně, že dovede komponovat madrigaly a že 
také samozřejmě ovládá benátský sloh. A mnohdy se nerozpakuje pokládat vedle sebe několik 
různých postupů v rámci jedné skladby. Dobrým příkladem takové „kolážové“ kompozice může 
být pětihlasé moteto Exsultate Deo. Skladba začíná jako čistá frankovlámská imitace. Náhle bez 
varování přechází do lehkého třídobého rytmu odkazujícího na italské tance. Pak rychle 
přechází do parodie na benátskou dvojsborovou techniku. A poslední část je velmi podobná 
monteverdiovskému madrigalu s harmonicky vedeným spodním hlasem. K madrigalům nás 
odkazuje i pětihlasé obsazení skladby. Všechny zmíněné části jsou precizně komponované, 
nepostrádají vtipnou zvukomalbu a z dovedností skladatelských jim nic nechybí. Chybí nám 
nicméně jednotící linie, která by všechny kompoziční přísady přetavila do organického celku, jak 
se to podařilo později v raně barokní opeře.  
I ostatní Hasslerova moteta, která se váží k adventnímu a vánočnímu času, jsou velmi 
různorodá. Roztomilá znělka Cantate Domino a čtyřhlasá polyfonní adventní Dixit Maria nás 
svou průzračnou harmonií a sevřenou sazbou odkazují na díla vrcholných frankovlámů jako byli 
například Josquin Desprez či Jacob Arcadelt. V motetu Angelus ad pastores ait zase můžeme 



zaslechnout klenuté Palestrinovské melodie a šestihlasé Verbum caro factum est je nejspíše 
inspirováno hudbou benátskou.  
Mohlo by se zdát, že význační skladatelé 1. poloviny 20. století Bohuslav Martinů (1890 – 1959) 
a Francis Poulenc (1899 – 1963) nemají s renesanční hudbou nic společného, ale opak je 
pravdou. Martinů se ve svém díle vracel ke starým hudebním formám (concerto grosso, 
cemballové skladby…) a napsal několik řad čtyř a pětihlasých madrigalů. A Poulenc si 
z renesance přímo vypůjčuje motivy pro své sborové kompozice. Například motet Exsultate Deo 
komponuje parodicky nad stejnojmenným motetem Palestrinovým. Inspirace vokální polyfonií 
cítíme i v jeho pozoruhodné a cappelové mši G dur, velikonočních motetech a dalších vokálních 
skladbách. 
Vánoční moteta Francise Poulenca patří mezi nejpopulárnější a nejkrásnější skladby napsané 
pro smíšený sbor po roce 1900. Přestože v nich Poulenc používá často zahuštěné akordy, 
moderní harmonické postupy, enharmonické záměny a chromatické zvraty, zachovávají si 
skladby vokální čistotu a ušlechtilost, atributy vlastní zejména hudbě pozdní renesance. 
V motetu O magnum mysterium je hlavní devízou kouzelná sopránová melodie, která se klene 
nad ostatními sborovými hlasy. Tuto jednoduchou melodii Poulenc několikrát vrací, ovšem celou 
ji nechá zaznít jen poprvé, při opakováních z ní ustupuje vždy o trochu dříve, aby se vyhnul 
schematičnosti. V motetu Quem vidistis, pastores Poulenc vytváří sugestivní obraz pastýřského 
setkání, nedočkavosti a vzrušení. Používá k tomu zejména naléhavé přerušování melodických 
linií, které působí rozčileně, jako kdyby ten, který překotně zprávu přináší, nemohl popadnout 
dech. Poulenc obecně vypisuje do partitury spoustu návodných znamének, ze kterých vytušíme, 
že se chtěl bránit před příliš romantickým pojetím motet. Žádá si krátké koruny, jen výjimečně 
povoluje zpomalení, někdy jeho hudba hovoří úsečně a rozkouskovaně. V motetu Videntes 
stellam přináší velmi prosté hudební téma, které několikrát opakuje. Opět si uvědomíme, že je 
to hudba velmi sugestivní, tichá noc, žhnoucí hvězda nad Betlémem přivádí tři mudrce až ke 
dveřím. Velmi neobvykle zhudebnil Poulenc jednotlivé dary, které mudrci pokládají před 
Ježíška. Zlato, kadidlo a myrha jsou věci vzácné a cizokrajné, obdobně cizokrajná je i harmonie, 
která tato slova doprovází. Jsou to nejhustší akordy celého cyklu, vyjadřující kontrast s čistotou 
hvězdné betlémské noci. Závěrečné oslavné Hodie Christus natus est připomíná jakousi 
mohutnou třeskutou fanfáru. K velikému tajemství, vzrušenému běhu pastýřů a zářivé 
betlémské hvězdě se přidává poslední střípek vánoční, všeobjímající radost a jásot 
spravedlivých nad příchodem spasitele. Aleluja. 

Čeněk Svoboda 



P ře k l a d y  t e x tů  

Cantate Domino canticum novum;  
Cantate Domino omnis terra. 
et benedicite nomini ejus; 
annuntiate de die in diem salutare ejus. 
annuntiate inter gentes gloriam ejus, 
in omnibus populis mirabilia ejus. 

 Zpívejte Pánu píseň novou, 
zpívejte Pánu všichni národové. 
a dobrořečte jeho jméno, 
a zpravujte o jeho spasení den za dnem, 
zvěstujte jeho slávu mezi národy, 
a jeho zázraky mezi všemi lidmi. 
 

Dixit Maria ad angelum: 
Ecce ancilla Domini, 
fiat mihi secundum verbum tuum. 

 Řekla Maria anděli: 
Hle, já jsem služka Páně, 
ať se mi stane podle slova tvého. 
 

Exultate Deo adjutori nostro, 
jubilate Deo Jacob. 
Sumite psalmum et date tympanum, 
psalterium jucundum cum cithara. 
 

 Radujte se v Pánu, vykupiteli našem. 
Chvalte Boha Jakubova. 
Skládejte žalmy a tlučte na tympány, 
hrajte na žaltář a citeru. 
 

Ave, maris stella, Dei Mater alma, Atque 
semper Virgo,Felix caeli porta.  
Sumens illud Ave, Gabrielis ore, Funda nos 
in pace, Mutans Evae nomen.  
Solve vincla reis, Profer lumen caecis, 
Mala nostra pelle, Bona cuncta posce  
Monstra te esse matrem, Sumat per te 
preces, Qui pro nobis natus Tulit esse tuus. 
Virgo singularis, Inter omnes mitis, Nos 
culpis solutos, Mites fac et castos.  
Vitam praesta puram, Iter para tutum, Ut 
videntes Jesum, Semper collaetemur.  
Sit laus Deo Patri, Summo Christo decus, 
Spiritui Sancto, Tribus honor unus.  
Amen.  

 Zdrávas hvězdo mořská, dobrá Matko 
božská, ty jsi vždycky Panna, šťastná nebes 
brána.Vzkazu Gabriela dalas ihned víru, ty jsi 
druhá Eva, zakořeň nás v míru. 
Uvolň pouta kletým, navrať světlo slepým, 
vše zlé od nás zažeň, pros, nechť každý 
blažen.Ukaž, že jsi Matka, prosba tvá je 
sladká. Tomu, jenž se vtělil, Synem tvým být 
svolil.Panno nejdivnější, ze všech 
nejmírnější, zbav nás hříchů jistě, učiň tiché, 
čisté.Život uděl čistý, odchod připrav jistý, 
Ježíše ať zříme, vždy se veselíme. 
Buď čest Bohu Otci, Kristu Pánu sláva i 
Duchu svatému stejně nechť se vzdává. 
Amen 
 

Angelus ad pastores ait: 
Annuncio vobis gaudium magnum, 
quia natus est vobis hodie 
Salvator mundi. Alleluia! 

 Řekl Anděl pastýřům: 
Zvěstuji vám radost velikou, 
neboť dnes se vám narodil 
Spasitel světa. Aleluja 
 



Verbum caro factum est 
et habitavit in nobis 
et vidimus gloriam eius 
gloriam quasi unigeniti a Patre 
plenum gratiae et veritatis 

 A Slovo se stalo tělem  
a přebývalo mezi námi.  
Spatřili jsme jeho slávu,  
slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn,  
plný milosti a pravdy.  
Jan 1,14 
 

Stála panenka Maria, jako růžička červená 
Přišel tě k ní anděl páně, dal pozdravení té panně 
A panenka se ulekla, hned na svá kolínka klekla 
Ulekla se troubení andělského pozdravení 
Nelekej se panno čistá, máš porodit pána Krista 
Pána Krista porodila, žádné bolesti neměla 
Pán Kristus je malé dítě a on chodí po všem světě 
 
Usnula, usnula, ja, Marija v ráji, v ráji na kraji. 
Uzdál se jí sníček, z jejího srdéčka vyrůstla jí na něm krásná jablonečka. 
A ešče se ptala čím ty lúky kvitnú? Tú červenú růží či matičku Boží? 
A ešče se ptala čím to pole kvitne? Tú bílú lalijú či pannú Marijú? 
A ešče se ptala, čím ty hory kvitnú? Tým zeleným listem čili Pánem Kristem? 
Usnula, usnula, ja, Marija v ráji. 
 
Salve Regina, Mater misericordiae, 
Vita dulcedo et spes nostra salve. 
Ad te clamamus exsules filii Hevae. 
Ad te suspiramus gementes et flentes, 
in hac lacrimarum valle. 
Eja ergo advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos ad nos 
converte. 
Et Jesum benedictum fructum ventris tui 
nobis post hoc exsilium ostende. 
O clemens,  
o pia, o dulcis Virgo Maria. 
 

 Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, 
živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva! 
K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, 
k tobě vzdycháme, 
lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. 
A proto, orodovnice naše, 
obrať k nám své milosrdné oči 
a Ježíše, požehnaný plod života svého, 
nám po tomto putování ukaž, 
ó milostivá, 
ó přívětivá, 
ó přesladká Panno, Maria! 
 

O magnum mysterium  
et admirabile sacramentum  
ut animalia viderent Dominum natum  
iacentem in praesepio.  
Beata virgo cuius viscera  
meruerunt portare Dominum Christum.  

 Ó veliké tajemství,  
a podivuhodná svátosti, 
když zvěř uviděla Pána rozeného, 
 v jeslích položeného. 
Blažená buď panna, jejíž lůno  
bylo vyvoleno nést Pána Krista. 



  
Quem vidistis, pastores, dicite, 
annunciate nobis, in terris quis apparuit? 
Natum vidimus et choros angelorum 
collaudantes Dominum 

 Koho jste viděli, pastýři, povězte, 
vyprávějte, co se na zemi stalo nového. 
Viděli jsme děťátko zrozené a sbory andělů  
Boha chválící. 
 

Videntes stellam 
Magi gavisi sunt gaudio magno: 
et intrantes domum 
obtulerunt Domino 
aurum thus et myrrham. 

 Když spatřili hvězdu, 
Mudrci se zaradovali velikou radostí: 
a vstoupili do domu, 
nabízeje Pánu  
zlato, kadidlo a myrhu. 
 

Hodie Christus natus est:  
Hodie Salvator apparuit:  
Hodie in terra canunt angeli laetantur 
archangeli:  
Hodie exsultant justi dicentes:  
Gloria in excelsis Deo. Alleluia.  

 Dnes Kristus narozen jest 
Dnes Spasitel se objevil 
Dnes na zemi andělé zpívají, archandělé se 
radují 
Dnes spravedliví v radosti vlají. 
Sláva buď Bohu na výsostech. Aleluja. 
 

Collegium 419 je soubor zpěváků, kteří se specializují na hudbu 16. - 18. století. Pracuje v obsazení 
od komorního vokálního ansámblu (4-5 zpěváků) po komorní sbor (16-20 zpěváků). Soubor založila v 
roce 1999 Marika Pečená a v prvních letech se věnoval především české a německé barokní hudbě. 
Od roku 2004 v Collegiu 419 sbormistrovsky působí také Čeněk Svoboda a soubor dále rozšiřuje svůj 
repertoár o hudbu evropské vrcholné renesance a italského baroka. Collegium 419 spolupracuje 
s instrumentálními soubory orientovanými na historicky poučenou interpretaci staré hudby (Hipocondria 
Ensemble, Ritornello, členové souboru Musica Florea apod.) i se soudobými orchestry (Czech Virtuosi). 
Collegium 419 nastudovalo v poslední době například souborná moteta od Johanna Sebastiana Bacha, 
Musikalische Exequien od Heinricha Schütze, cyklus kantát Membra Jesu Nostri od Dietricha 
Buxtehudeho, Officium Defunctorum od Tomáse Luise de Victoria (vyjde v roce 2007 na CD 
u vydavatelství Rosa) a další. V roce 2005 provedlo Collegium 419 na festivalu Svatováclavské 
slavnosti v novodobé premiéře výběr z responsorií Jakuba Jana Ryby. V září 2006 se Collegium 419 
podílelo na nahrávce novodobé premiéry pastorální mše českého obrozeneckého skladatele Františka 
Maxe Knížete (vydává Rosa). Bližší informace jsou na webových stránkách www.collegium419.com. 

Jan Krejča studoval nejprve hru na renesanční loutnu pod vedením Rudolfa Měřinského a poté svůj 
zájem rozšířil i o teorbu a barokní kytaru. Zúčastnil se četných mistrovských kurzů pod vedením 
E. Mascardi, H. Smithe, J. Lindberga a dalších. Patří mezi nejvyhledávanější odborníky na historické 
drnkací nástroje u nás. Spolupracuje s mnoha domácími a zahraničními soubory (Ensemble tourbillon, 
Collegium Marianum, Collegium 1704, Musica Florea, Harmonologia aj.). V letošním roce vydal u firmy 
Arta records sólové album Intavolatura di Tiorba. 



Z V E M E  V Á S  N A  N Á Š  L E D N O V Ý  K O N C E R T  


