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JERUSALEM GAUDE GAUDIO MAGNO

LAMENTABATUR JACOB

KYRIE

Jerusalem gaude
gaudio magno,

quia veniet tibi salvator, alleluja,
et in Jerusalem

gloriam meam, alleluja.
Montes et colles humiliabuntur

et erunt prava in directa
et aspea in vias planas.

Veni Domine
et noli tardare, alleluja.

Juste et pie vivamus,
expectantes beatam spem

et adventum Domini, alleluja.

Lamentabatur Jacob
de duobus filiis suis:

Heu me dolens
de Joseph perditu,

quem ferra pessima,
et bestia crudelis devoravit,

et tristis nimis
de Benajmin

in Egitto cum fratribus suis,
ducto pro alimoniis.

Et prosternens se vehementur
cum lacrimis pronus

in terra adorans dicebat:
Praecor celestem

et omnipotentem regem
ut me dolentem nimium

faciat eos cernere.

Kyrie eleison,
Christe eleison,

Kyrie eleison.

Jeruzaléme raduj se
velikou radostí,
neboť k tobě příjde Spasitel, aleluja,
a v Jeruzalémě
je má sláva, aleluja.
Pak hory a pou tě budou zúrodněny
a tvrdé zákony poleví
a cesty budou rovněj í.
Přijď Pane
a neotálej, aleluja.
Žijeme estně a zbo ně,
neboť očekáváme bla enost
a příchod Hospodina, aleluja.

Bože, smiluj se.
Kriste, smiluj se,
Bože, smiluj se.

š

š
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ž
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Oplakával Jákob
své dva syny:
Běda mi ne ťastnému,
pro Josefa ztracenému,
jeho elma krutá
a bestie krutá po rala,
a běda mi tolik smutnému
pro Benjamina,
do Egypta s bratry jeho
vedeného pro potravu.
Skláněje se mocně
v slzách padaje
k zemi a ehnaje volal:
Volám nebeského
a v emocného krále,
ké mně tolik smutnému dá,
abych je znovu spatřil.
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Dolorosi martir, fieri tormenti,
Duri ceppi, empi lacci, aspre catene,

Ov'io la notte, i giorni, hore e momenti
Misero piango il mio perduto bene;
Triste voci, querele, urli e lamenti,

Lagrime spesse e sempiterne pene
Son'il mio cibo e la quiete cara

Della mia vita olt'ogni assentio amara.

Bolestná muka a pal ivá sou ení,
nepoddajné okovy, kruté pasti i trpké řetězy
dnem i nocí, ka dou hodinu a v ka dé chvíli
provázejí můj nebohý plá nad ztraceným těstím;
Truchlivé výkřiky, nářky, sku ení a sténání,
tě ké slzy a vě né trápení:
to v e je mou potravou, je ti e proudí
mým ivotem, hořkým jako pelyněk.
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GLORIA

CREDO

Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Laudamus te. Benedicimus te.
Adoramus te. Glorificamus te.

Gratiam agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.

Domine Deus, Rex coelestis,
Deus Pater omnipotens.

Domine Fili unigenite, Jesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,

Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi,

suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,

miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus.

Tu solus Dominus.
Tu solus Altissimus, Jesu Christe.

Cum Sancto Spiritu
in gloria Dei Patris. Amen.

Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,

factorem coeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.

Et in unum Dominum Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum.

Et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine,

Deum verum de Deo vero.
Genitum, not factum,

consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt.

Qui propter nos homines,
et propter nostram salutem

descendit de coelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto

ex Maria Virgine:
et homo factus est.

QUI CONFIDUNT IN DOMINO
Qui confidunt in Domino, sicut mons Sion:

non commovebitur in aeternum,
qui habitat in Jerusalem,

montes in circuitu ejus;
et Dominus in circuitu populi sui,

ex hoc nunc et usque in saeculum.

Sláva na výsostech Bohu
a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
Chválíme tě. Velebíme tě.
Klaníme se ti. Oslavujeme tě.
Vzdáváme ti díky
pro tvou velikou slávu.
Pane a Bože, nebeský Králi,
Bože, Otče všemohoucí.
Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste.
Pane Bože, Beránku Boží, Synu Otce.
Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi,
Ty, který snímáš hříchy světa,
přijmi naše prosby.
Ty, který sedíš po pravici Otce,
smiluj se nad námi.
Neboť ty jediný jsi Svatý,
ty jediný jsi Pán,
ty jediný jsi Svrchovaný, Ježíši Kriste.
Se svatým Duchem,
ve slávě Boha Otce. Amen.

Kdož doufají v Hospodina, jsou jako hora Sión,
která nekolísá, trvá na věky.
Kdo ije v Jeruzalémě,
je obklopen horami,
tak jako je Hospodin kolem svého lidu
nyní i navěky.

Věřím v jednoho Boha,
Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země,
všeho viditelného i neviditelného.
Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista,
jednorozeného Syna Božího,
který se zrodil z Otce přede všemi věky.
Bůh z Boha, Světlo ze Světla,
Pravý Bůh z Pravého Boha.
Zrozený, nestvořený
jedné podstaty s Otcem,
skrze něhož všechno je stvořeno.
On pro nás lidi
a pro naši spásu
sestoupil s nebe
a skrze Ducha svatého přijal tělo
z Marie Panny
a stal se člověkem.

ž
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Crucifixus etiam pro nobis;
sub Pontio Pilato passus,

et sepultus est.
Et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas.
Et ascendit in coelum:

sedet ad desteram Patris.
Et iterum venturus est com gloria

judicare vivos et mortuos
cujus regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum,

Dominum et vivificantem:
qui ex Patre Filioque procedit.

Qui cum Patre, et Filio
simul adoratur et conglorificatur:

qui locutus est per Prophetas.
Et unam sanctam, catholicam

et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma

in remissionem peccatorum.
Et exspecto resurrectionem mortuorum.

Et vitam venturi saeculi. Amen.

DUO SERAPHIM CLAMABANT

SANCTUS

BENEDICTUS

PATER NOSTER

Duo Seraphim clamabant
alter ad alterum:

Sanctus, sanctus, sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.

Plena est omnis terra gloria ejus.

Sanctus, sanctus, sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.

Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.

Benedictus qui venit
in nomine Domini.

Hosanna in excelsis.

Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum,

adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua,

sicut in caelo et in terra.

Byl za nás ukřižován,
za dnů Pontia Piláta, byl umučen
a pohřben.
A třetího dne vstal z mrtvých
podle Písma.
A vstoupil do nebe,
sedí po pravici Otce.
A znovu přijde, ve slávě,
soudit živé i mrtvé
a jeho království bude bez konce.
Věřím v Ducha svatého,
Pána a Dárce života,
který z Otce i Syna vychází.
S Otcem i Synem
je zároveň uctíván a oslavován
a mluvil ústy proroků.
Věřím v jednu svatou, všeobecnou
a apoštolskou Církev.
Vyznávám jeden křest
na odpuštění hříchů.
Očekávám vzkříšení mrtvých
a život budoucího věku. Amen.

Dva Serafíni provolávali
jeden přes druhého:
Svatý, svatý, svatý,
Pán Bůh zástupů.
Celá země je plna jeho slávy.

Svatý, svatý, svatý,
Pán Bůh zástupů.
Nebe i země jsou plny tvé slávy.
Hosana na výsostech.

Požehnaný, jenž přichází
ve jménu Páně.
Hosana na výsostech.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá
jako v nebi, tak i na zemi.

_

_



Panem nostrum supersubstantialem
da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus

debitoribus nostris;
et ne inducas nos in tentationem,

sed libera nos a malo. Amen.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

Dicunt infantes Domino laudes,
trucidati ab Herode

occisi praedicant,
quod vivi non poterant,

licuit sanguine loqui,
quibus lingua non licuit,

miscent cum Domino colloquia,
quibus humana negata sunt verba.

Magnificat anima mea Dominum
et exsultavit spiritus meus

in Deo salutari meo.
Quia respexit humilitatem ancillae suae:

Ecce enim ex hoc beatam
me dicent omnes generationes,

quia fecit mihi magna
qui potens est,

et sanctum nomen ejus,
et misericordia ejus

a progenie in progenies timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo,

dispersit superbos mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede,

et exaltavit humiles.
Esurientes implevit bonis
et divites dimisit inanes.

Suscepit Israel puerum suum,
recordatus misericordiae suae,

sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini ejus in saecula. Amen.

AGNUS DEI

DICUNT INFANTES

MAGNIFICAT

Chléb náš vezdejší
dej nám dnes;
a odpusť nám naše viny,
jakož i my odpouštíme
naším viníkům;
a neuveď nás v pokušení,
ale chraň nás od zlého. Amen.

říchy světa,
smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
daruj nám pokoj.

Zpívají děti Hospodinu chválu,
vra děné Herodem
smrt svou předvídají,
kteří íti nemohou;
tekoucí krev promlouvá za ty,
kteří promluvit nemohou;
vedou s Hospodinem ře ti,
jim lidská slova byla odepřena.

Duše má velebí Pána
ůj duch jásá

v Bohu, mém spasiteli,
že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení:
Hle, od této chvíle
budou mne blahoslavit všechna pokolení,
že se mnou učinil veliké věci
ten, který je mocný.
Svaté jest jeho jméno
a milosrdenství jeho
od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
Prokázal sílu svým ramenem;
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Vladaře svrhl s trůnu
a ponížené povýšil.
Hladové nasytil dobrými věcmi
a bohaté poslal pryč s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele,
pamětliv svého milosrdenství,
jež slíbil našim otcům,
Abrahamovi a jeho potomkům na věky.

Beránku Boží, který snímáš h

ž

ž
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Amen.

_
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Období vlády císaře Rudolfa II. pro nás předsta-
vuje dodnes epochu magicky přita livou. Snad i
proto, e Praha se ve druhé polovině 16. století
stala jedním z nejvýznamněj ích evropských
měst, ať u v oblasti politiky, obchodu i kultury.
I z hlediska hudební historie hrála rudolfínská
doba významnou roli. V dyť pra ské hudební pro-
dukce konce 16. století svou kvalitou nikterak ne-
zaostávaly za evropskou pi kou, tehdejší přední
dvorní skladatelé jsou dodnes v celé Evropě vyso-
ce ceněni a císařská kapela v té době disponovala
největ ím po tem muzikantů v Evropě vůbec.

Inspirací a symbolickým průvodcem po duchovní
hudbě rudolfínské Prahy je v na em programu
drobná skladba italského génia Luky Marenzia.
Slavný madrigal vy el poprvé
v roce 1580 u benátského tiskařeAngela Gardana
jako sou ást Marenziovy první knihy pětihlasých
madrigalů, záhy se stal velmi populárním, tiskl se,
opisoval a parodoval po celé hudební Evropě.
Duchovní skladby na motivy tohoto profánního
dílka tvoří hlavní kostru dne ního koncertu.
V 16. století nás nemů e překvapit, e se světská
skladba stává inspirací pro vznik skladby duchov-
ní. Naopak, pozdní renesance si v takových para-
doxech poměrně libuje. Vliv italských madrigalů
bourá dosavadní tabu v istotě duchovní hudby.
Nářek kajícníků se v hudební rétorice zna ně
podobá vzlykům ne ťastně zamilovaného, jásavá
hudba mů e oslavovat stejným jazykem velikost
Bo í jako krásu eny, hlavní pozornost je upřena
na istotu stylu a formy, istota obsahu duchovní
hudby zůstává v lomozu překotného hudebního
vývoje ti e opomenuta. Italský madrigal předsta-
vuje geniální zmen eninu ducha doby a postupně
si podmaňuje celou Evropu.

Právě v této situaci vzniká kolem císařského dvora
v Praze pověstná rudolfínská kapela. Její kapel-
ník, Philippe de Monte, původem Frankovlám,
který ale vynikl zejména kompozicí italských
madrigalů (napsal jich přes dvanáct set), měl k di-
spozici pro velké slavnosti přes sto muzikantů.
Kolem něj pracovala celá řádka vynikajících
hudebníků, navíc Praha i mimo rámec samotné
kapely lákala mnohé dal í skladatele. Na dvoře
působil eský lechtic, diplomat a vpravdě „rene-
san ní lověk“ Kry tof Harant, nedaleko Pra ské-
ho hradu, v kostele sv. Jana na Břehu, komponoval
a řídil hudbu Jacob Handl-Gallus, s kapelou také
spolupracovali Jacob Kerle, Jacob Regnart, Karo-
le Luython a dal í. Na kři ovatce evropských cest,
uprostřed rozmanitých hudebních vlivů sahajících
od isté a u lechtilé frankovlámské polyfonie přes
římskou objektivitu a po východně barevnou
benátskou bly tivost, vzniká skvělá hudba.

Harantův hudební odkaz je na svou dobu velmi
skromný. První dochovanou skladbou je moteto

, zkomponované během
cesty do Svaté země, které ukazuje ve keré
dovednosti hudebního znalce své doby - klenuté
fráze, schopnost kontrapunktu a zvukomalby.

Nejvýznamněj ím Harantovým dílem zůstává
pětihlasá m e , jejíž opis
pořídil v roce 1905 Zdeněk Nejedlý v archívu
městské knihovny v polské Wroclawi. A později
bylo zji těno, e m e paroduje Marenziův madrigal
(v Harantově době to byl výraz velké úcty vů i
autorovi původní skladby). Harant v po átku cituje
základní motiv doslova, později ale s tématy velmi
dovedně pracuje. Přesto e se jedná o dílo půvo-
dem italské, pod rukou eského lechtice a s latin-
ským textem se proměňuje natolik, že je jen tě ko
rozeznáme od frankovlámské polyfonie. I zde je
důkaz, jak pevně spjaté jsou první italské hudební
kroky s hudbou západoevropských skladatelů.
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Dolorosi martir

Kry tof Harant z Pol ic a Bezdru icš ž ž se narodil
v roce 1564 na hradě Klenová nedaleko Klatov
v rodině zemského úředníka, později plzeňského
hejtmana Jiřího Haranta. Rozhodující význam pro
Harantovo vzdělání a vyhranění zájmů měla léta
1576 - 1584, která strávil na zámku Ambras neda-
leko Innsbrucku u dvora Ferdinanda Tyrolského.
Jako pá e habsburského arcivévody si Harant
patrně ji brzy získal Ferdinandovu zvlá tní přízeň,
doprovázel jej na mnoha cestách po Evropě a byl
přítomen vět ině významných dvorních událostí,
ke kterým také patřila koncertní vystoupení dobré
místní kapely.

Otcova smrt v roce 1584 ukon ila Harantův pobyt
u Ferdinandova dvora. Vrátil se domů vyzbrojen
ve kerými ctnostmi renesan ního lechtice. Velký
věhlas si získal svou ú astí na pouti do Svaté
země v letech 1598-99. V roce 1600 jej Rudolf
povolal ke dvoru do Prahy a brzy nato jmenoval
císařským komorníkem. Harant hrál významnou
roli v roce 1609, kdy defensorům a shromá děným
stavům doru il Rudolfův Majestát svobody nábo-
enské. Po třetím sňatku se stal majitelem hradu

Pecka. V roce 1614 ve slu bách císaře Matyá e
nav tívil panělsko, Itálii a Německo. O tyři léta
později pro íval stavovské povstání nejprve jako
vojenský komisař tří krajů a později jako velitel
dělostřelectva. Po bělohorské bitvě a kapitulaci
eských stavů se Harant uchýlil na Pecku, kde

patrně pomý lel na útěk, ale neměl ji dost asu.
V únoru 1621 byl zat en a odvezen do Ji ína,
v ervnu pak odsouzen a spolu s dalšími rebely
zbaven majetku a popraven na Staroměstském
náměstí.
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Qui confidunt in Domino

Missa quinis vocibus

_
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Na rozdíl od lechtice Kry tofa Haranta, jehož ži-
vot je do značné míry svázán s jeho původem, zdá
se být příběh typickým
muzikantským osudem, plným nejistoty a ko o-
vání za prací. Gallus se narodil v roce 1550 v slo-
vinské Ribnici a původně se jmenoval Jacob
Petelin. Teprve později přijal latinskou podobu
svého jména: Gallus (kohout). O jeho ivotě toho
víme poměrně málo. Mezi léty 1564-1566 přebý-
val v rakouském Melku, později procestoval Mora-
vu, Slezsko a echy. Od roku 1580 byl kapelníkem
olomouckého biskupa, poslední léta (1586-1591)
pak strávil v Praze v kostele sv. Jana na Břehu.
Jeho hudba nese stopy v ech dostupných slohů
své doby. Velmi asto sahá k vícehlasé sborové
technice, kterou teprve krátce předtím vynalezli
mistři z benátského prostředí. Stejně tak jako
ve kerá evropská hudba, ani ta Handlova nezapře
vliv isté polyfonie, vedle toho ale dovede zachá-
zet i s chromatikou a v mnohých jeho skladbách
vnímáme ji harmonický plán, neklamnou před-
zvěst blí ícího se baroka. Moteto

svou atmosférou odkazuje na star-
í hudební formy, vedle paralelních sextakordů

pou ívá dominanci kvintového intervalu, tolik
typickou pro díla středověká. Oproti tomu skladby

a jsou psány v mo-
derním benátském slohu, kdy se sbory rozdělí a
zajímavě vyu ívají akustických mo ností chrámu.

Zbývající skladatelé na eho programu patří k ev-
ropské pi ce.

, římský madrigalista, byl ve své
době „ “, tedy
„ “, co v dobové rétorice
znamená vlastně „ “.

je ukázkou z jeho více-
sborové duchovní tvorby.

získal slávu jako nejvýzna-
mněj í hudební teoretik své doby. Způsob, kterým
přetavil Marenziův madrigal v estihlasém

ukazuje, e byl skvělým mistrem a že
jeho dílo stojí ji na hranici barokního my lení.

Vokální program koncertu je doplněn instrumen-
tálními skladbami z pera , vý-
znamných postav anglické hudební renesance

a a němec-
kého skladatele a varhaníka působícího v Praze -

.
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Jacoba Handla-Galluse

Luca Marenzio

Michael Praetorius

Luky Marenzia

Thomase Tallise Johna Dowlanda

Valeria Otto

č

Č

č

č

č

Jerusalem gaude,
gaudio magno

Pater Noster Duo Seraphim

il piú dolce cigno d’Italia
nejslad í italská labuť

nejlep í skladatel madrigalů
Lamentabatur Jacob

Magnificat

Čeněk Svoboda
také

nazýván
š

š
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La Gambetta

Čeněk Svoboda
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je vokální soubor specializující se
na historicky poučenou interpretaci staré hudby.
Vystupuje v různém obsazeních od vokálního
ansámblu po smíšený komorní sbor. Jeho drama
turgie se zaměřuje zejména na repertoár autorů
16. - 18. století. Vedle ryze vokálních vystoupení
se podílí i na společných produkcích s instrumen
tálními soubory používajícími dobové nástroje.
Soubor se vyznačuje vytříbenou hlasovou kultu
rou, charakteristickou barvou hlasů zpěváků ško
lených v interpretaci staré hudby a schopností
sólového projevu jednotlivých členů souboru.
Spolupracuje s předními muzikology a instru
mentalisty v oblasti staré hudby.

je instrumentální soubor hrající na
historické nástroje a zabývající se interpretací a
studiem hudby 16. a 17. století. Svou badatelskou
a interpretační činností se snaží nalézt odpoví-

dající zvukovou podobu a dnešnímu posluchači co
nejvěrněji přiblížit hudební život té doby.
Jejich poslední nahrávka získa
la pětihvězdičkové recenze portálu i
časopisu .

je absolventem oboru
na Pedagogické fakultě

UK v Praze. Se souborem Collegium 419 spolu
pracuje od roku 2003.
Vedle sbormistrovství se věnuje sólovému zpěvu,
působí jako profesionální ansámblový zpěvák i
sólista v předních domácích i zahraničních vokál-
ních souborech staré hudby (Collegium Vocale
1704, Doulce Mémoire, Collegium Marianum a
další).
S Collegiem 419 nastudoval a připravil v roce 2006
CD nahrávku Tomáse Luise
de Victoria.

Musicus salutaris -
Goldberg

Diapason

hudební
výchova - sbormistrovství

Officium defunctorum
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