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PROVEDENÍ ŘÍDÍ:

ČENĚK SVOBODA

Jan Dismas Zelenka
satb

Domenico Scarlatti
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1. Stabat Mater dolorosa
2. Cuius animam gementem
3. Quis non posset contristari
4. Eia Mater, fons amoris
5. Sancta Mater, istud agas
6. Fac me tecum pie flere
7. uxta crucem tecum stare
8. Inflammatus et accensus
9. Fac ut animae donetur

10. Amen

Antonio Caldara
á16 ssss aaaa tttt bbbb

František Ignác Tůma
satb

Program vystoupení:

(1679-1745)

(1685-1757)

(1670/71-1736)

(1704-1774)

I

OMNES AMICI MEI

STABAT MATER

CRUCIFIXUS

STABAT MATER

(Responsoria pro Hebdomada Sancta, ZWV 55, 1723)

(ca. 1750)

--- přestávka ---

1. Stabat Mater dolorosa
2. O quam tristis et afflicta
3. Quis est homo, qui non fleret
4. Pro peccatis sue gentis
5. Eia mater, fons amoris
6. Sancta mater, istud agas
7. Fac me tecum pie flere
8. Virgo virginum praeclara
9. Christe, cum sit hinc exire

10. Fac ut animae donetur

P Ř I P R A V U J E M E:

21. ČERVEN 2009, PECKA
23. ČERVEN 2009, PRAHA

DUCHOVNÍ TVORBA VRCHOLNÉ RENESANCE
PAPAE MARCELLI

PALESTRINA, LASSUS, ALLEGRI



fac, ut tecum lugeam.
Fac ut ardeat cor meum
in amando Christum Deum,
ut sibi complaceam.
Sancta Mater, istud agas,
crucifixi fige plagas,
cordi meo valide.
Tui Nati vulnerati
tam dignati pro me pati
poenas mecum divide.

Fac me tecum pie flere,
crucifixo condolere
donec ego vixero.
Iuxta crucem tecum stare,
te libenter sociare,
in planctu desidero.

Virgo virginum praeclara,
mihi iam non sis amara,
fac me tecum plangere.
Fac ut portem Christi morte,
passionis fac consortem,
et plagas recolere.

Fac me plagis vulnerari,
cruce hac inebriari,
ob amorem Filii.
Inflammatus et accensus
per te, Virgo, sim defensus
in die iudicii.

Christe cum sit iam exire,
da per Matrem me venire
ad palmam victoriae.
Quando corpus morietur,
fac ut animae donetur
paradisi gloria.
Amen.

etiam pro nobis;
sub Pontio Pilato passus,
et sepultus est.

Crucifixus

dej, bych s Tebou zaplakal.
Dej by srdce moje plálo,
dej by Boha milovalo,
bych si Krista oblíbil.
Prosím o to, Matko milá,
bys mi rány v srdce vryla,
dej, by můj byl Kristův kří .
Ka dá rána, je mu dána,
muka Pána, po ehnána
se mnou, Matko, rozděli !

Dej mi s tebou slzy líti,
se Synem dej soustrast míti,
dokud budu íti jen.
Dej mi místo vedle Kří e,
spole enství tvoji tí e,
dej, ať sdílím bol a sten.

Panno panen v celém ití,
nemá mi ji trpkou býti,
se mnou, Matko, sdílej plá .
Dej, bych snesl, Pán e klesl,
k ú astenství muk se vznesl,
s ítat rány dáti ra .

Bych byl ranou syna raněn,
kří em opojen a chráněn,
krví Syna o i těn.
Zbaven vě ných árů trudu,
skrze tebe chráněn budu,
Matko Páně, v soudný den.

A mi bude odtud jíti,
Kriste ra mi uděliti
Matkou palmu vítěznou!
Tělo bude umírati,
du i mé pak ra i dáti
slávu Ráje bla enou.
Amen.

Byl za nás ukřižován,
za dnů Pontia Piláta byl umučen
a pohřben.
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Latinská báseň , kterou ve tři-
náctém století napsal franti kánský mnich
Jacopone da Todi, je nádhernou ukázkou
středověké nábo enské poezie. V patnác-
tém století byla vybavena chorální melodií a
stala se sou ástí liturgie (i kdy da Todi ji tak
nezamý lel). Tridentský koncil text sice ze
souboru me ních zpěvů vylou il, ale pape
Benedikt XIII. jej v roce 1727 opět do liturgie
zařadil.
Pro svůj poetický půvab, pravidelnou metri-
ku trochejských ver ů s libozvu nými rýmy a
předev ím pro svůj nad asový, obecně
lidský a hluboce emocionální náboj, byla bá-
seň asto zhudebňována. Nejvíce zhudeb-
nění vzniklo po roce 1700 v Itálii (Pergolesi,
Bononcini, Astorga, Vivaldi, oba Scarlatti-
ové...). Jednak proto, e zde vládl velmi silný
mariánský kult, ale také proto, e text Stabat
Mater je svou zpěvností příbuzný ital tině.
Kdy jej lověk te, skládá se samovolně do
melodií, má svůj jemný a vzne ený puls.
Od roku 1727 se sekvence Stabat Mater
zpívá v kostelech 12. září, na svátek Sedmi-
bolestné Panny Marie. Příběh, který se skrý-
vá za básní, ale patří mnohem více k době
postní, pa ijové. Kristova tragédie, viděna
pohledem zoufalé a milující matky, pro nás
získává důle itý lidský rozměr. Kristus není
jen syn bo í, je rovně stejnou měrou synem
eny, lověkem. A poní ení, které matka

za ívá u paty kří e, mů e lověk mnohem
spí e pochopit, uvědomit si a pocítit. Není
náhodou, e právě skrze bolest mat inu
autor básně následuje Krista, chce se s ním
ztoto nit, chce nést jeho kří a být ú asten
jeho muk. A není náhodou ani to, e sklada-
telé se k této básni uchylují asto v tě kých
ivotních chvílích, kdy cítí potřebu porovnat

svou bolest s bolestí matky bo í a znovu
zvednout hlavu tváří v tvář tě kému osudu.

Po smrti (1679-
1743) zůstala vět ina jeho hudební tvorby
zamknuta v Drá ďanech, kde vět inu ivota
působil. Výjimku tvořil mimo jiné cyklus dva-
ceti sedmi responsorií Svatého týdne, které
nechal jeho osobní přítel Johann Georg
Pisendel spole ně s Georgem Philippem
Telemannem vydat.
Responsoria zazněla poprvé v Drá ďanech
v roce 1733 spolu s Requiem pro Augusta

Silného. Jsou to skladby psané ve starém
imita ním stylu. Jejich kompozicí se Zelenka
přidává k řadě skladatelů, kteří se v prvních
desetiletích 18. století navraceli k rene-
san ní hudební tradici a sna ili se znovu
naplnit formu vokální polyfonie. Nebyl to ale
istý historismus, který je ostatně ze samé

podstaty hudby nemo ný. Polyfonie byla
nyní komponována s uplatněním ve kerých
harmonických prostředků, které se během
sta let v baroku vyvinuly.
Do dne ního programu jsme vybrali skladbu

, která uvádí velkopáte ní
řadu responsorií, v celku je tedy v pořadí
desátá. Zelenka v ní ukazuje velkolepou
vokální kompozici, pe livě vystavěnou fugu,
uvedenou silnými imita ními motivy.
Zároveň zde najdeme mno ství ne ekaných
harmonických zvratů, které mají zásadní
podíl na celkově melancholickém a tí ivém
vyznění díla. I zde Zelenka dokazuje, e jeho
hudba vyniká dokonalou technickou kompo-
zicí, která ov em pouze slou í jakési zvlá tní
mystice, kterou je opředen autorův ivot, ale
i jeho osobnost. Mů eme se jen dohadovat,
pro si skladatel, po něm nezůstaly ádné
dopisy, ádné portréty a ádné zprávy o ro-
dině, zvolil ji na po átku svého ivota
přízvisko Dismas, tedy jméno toto né se
jménem lotra, který kdysi na Golgotě visel
vedle Krista a na kří i do el odpu tění.

(1685-1757) se hudbě
u il od svého otce, slavného neapolského
skladatele Alessandra. Dne ní doba ho zná
předev ím jako skladatele velmi asto hra-
ných sonát pro klávesové nástroje a zapo-
menutých oper. Jako operní skladatel za í-
nal v Římě, kde působil u polské královny,
je tam měla své soukromé divadlo „pouze
pro zvané“. Mezi léty 1715-19 byl kapel-
níkem u sv. Petra, psal po adované m e a
kantáty, které jsou dnes jen málo hrané.
Později se odstěhoval do Londýna, v opeře
hrál na cembalo a působil také na dvoře
krále Juana V. Portugalského jako jeho
osobní u itel. V té době u byl renomovaným
cembalistou a ve svém díle polo il základy
sonáty. Kdy posloucháme jeho

pro deset hlasů a basso continuo,
uvědomíme si v plné míře mistrovství
italských skladatelů, se kterým se dovedli
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Jana Dismase Zelenky

Domenico Scarlatti
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Omnes amici mei

STABAT MATER

dereliquerunt me
et praevaluerunt insidiantes mihi,
tradidit me, quem diligebam.
Et terribilibus oculis
plaga crudeli percutientes,
aceto potabant me.
Inter iniquos projecerunt me
et non pepercerunt
animae meae.

Stabat Mater dolorosa,
iuxta crucem lacrimosa,
dum pendebat Filius.
Cuius animam gementem,
contristatam et dolentem,
pertransivit gladius.

O quam tristis et afflicta
fuit illa benedicta
Mater Unigeniti.
Quae moerebat et dolebat,
et tremebat, dum videbat
nati poenas incliti.

Quis est homo qui non fleret
Christi Matrem si videret
in tanto suplicio?
Quis non posset contristari
piam Matrem contemplari
dolentem cum Filio?

Pro peccatis suae gentis
vidit Iesum in tormentis
et flagellis subditum.
Vidit suum dulcem natum
moriendo desolatum
dum emisit spiritum.

Eia Mater, fons amoris,
me sentire vim doloris,

V ichni moji přátelé
mne opustili
a chystají mi úskoky,
zradil mne ten, jehož jsem miloval.
A s hrozivými pohledy,
zahrnujíce mne krutými ranami,
ocet dali mi pít.
Mezi hříšníky mne uvrhli
a neušetřili
moji duši.

Stojí Matka zarmoucena,
slzy prolévá a sténá
u Kří e, kde Syn jí pněl.
Její du i bědující,
plnou smutku, bolestící,
pronik’ me a v hrudi tkvěl.

Kterak sklácena je Panna,
jak je smutná po ehnaná,
která Bo í Matkou jest!
Jak jen lkala, naříkala,
Rodi ka kdy nazírala
na slavného syna trest.

Kdo by mohl neplakati,
kdyby viděl Krista Máti
v tom poní ení zlém.
Komu srdce nerozdírá,
na Matku kdy Bo í zírá,
kterak truchlí se Synem!

Pro hřích zrodu svého lidí,
Syna na mu idlech vidí,
vidí metly, příval ran.
Zří jej zmírat oko Matky,
zří, jak opu těn Syn sladký,
zří, jak du i pustil Pán.

Eja, Matko, lásky zdroji,
dej mi cítit bolest svoji,
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zhostit meditativních duchovních textů.
Scarlatti psal své Stabat Mater pro potřeby
Chrámu sv. Petra v Římě a celou kompozici
rozdělil na deset ástí, při em v ádné
z nich nepou ívá sólové hlasy, z eho
mů eme usuzovat, e dílo bylo psáno pro
deset sólových zpěváků. Postupy, které zde
Scarlatti pou ívá, jsou asto vypůj eny z es-
tetiky starých madrigalů. Konkrétně nejvý-
razněj ím motivem celého díla je vrstvení
bolestných sekundových disonancí a pro
svou dobu tak typické harmonické zhu ťo-
vání akordů směrem k vrcholným místům
díla. Pouze sporadicky pou ívá klasickou
fugu, jmenovitě v předposlední ásti

, co je mimochodem ba-
rokní tradice. Zde Scarlatti ukazuje, e bez
problémů zvládá i tak komplikovaný formát,
jakým je desetihlasá fuga. Ale vět inou volí -
s ohledem na niterný a meditativní charakter
textu - formu méně velkolepou, tedy drobné
díl í imitace a dramatické disonance na
nejtě ích místech textu.

(1670-1736) se narodil
patrně v Benátkách. U jako chlapec byl
altistou ve Svatém Marku, kde ale sou asně
hrál na violu da spalla a violoncino. Později
proslul jako vynikající violoncellista. U jako
dvacetiletý měl za sebou několik oper, které
se v Benátkách prováděly. Vedle oper sklá-
dal rovně oratoria, co byla forma v Benát-
kách poměrně mladá. V roce 1699 se
Caldara stal dvorním kapelníkem v Mantově,
tedy na místě, kde kdysi za ínal Claudio
Monteverdi. Sláva gonzagovského dvora
v ak postupně bledla a v roce 1707 se
Caldara znovu stěhuje, tentokrát do Říma.
Od roku 1710 se sna í navázat styky s ví-
deňským dvorem, kde ho zprvu odmítají.
Teprve po smrtiAndrea Zianniho v roce 1715
získává Caldara titul vicekapelmistra, po J.J.
Fuxovi je druhým nejvýznamněj ím hudeb-
níkem ve Vídni.
V roce 1723 řídí v Praze velkolepou Fuxovu
operu (sám Fux je
nemocen) u příle itosti korunovace Karla VI.
za eského krále. Na Hrad anech je posta-
ven obrovský hudební stánek, ve kterém
ú inkuje přes pět set hudebníků, mezi jinými
houslista Tartini i kontrabasista Jan Dismas
Zelenka…

Mohutné estnáctihlasé je ale nej-
spí e samostatným motetem psaným opět
tak trochu ve stylu staré polyfonie. Je příbuz-
né Lottiho stylu. Je to hudba obsazením
vzne ená, velkolepá, ale vedením hlasů a
harmonií zároveň jemná a niterná.

(1704-1774) se
narodil v rodině varhaníka v Kostelci nad
Orlicí. Studoval nejprve v Praze u jezuitů,
kde absolvoval filozofická studia, a ji v té
době byl tenoristou v kostele sv. Jakuba na
Starém Městě a ákem Bohuslava Matěje

ernohorského (jeho spolu áky byli Jan
Zach a také Josef Ferdinand Seger). Dal í
hudební vzdělání absolvoval ve Vídni, kde si
roz ířil své znalosti kontrapunktu. Od roku
1731 působil u hraběte a eského kancléře
Kinského, který se pohyboval mezi Prahou a
Vídní, jako jeho kapelník a dvorní hudební
skladatel. Kinský mu umo nil dal í studia,
kromě předpokládané znalosti něm iny a
latiny se musel dou it ital tině a francouz-
tině, v kompozici se zdokonaloval u vyhlá-
eného mistra klasického kontrapunktu

Fuxe. V roce 1734 se neúspě ně ucházel
o místo kapelníka svatovítské katedrály.
Posléze se stal v roce 1741 dvorním
skladatelem a kapelníkem císařovnyAl běty
ve Vídni, av ak po její smrti v roce 1750 byl
penzionován. il potom a do konce ivota
v různých řádových domech, věnoval se
skladbě a vyu ování hudby.
Ve své době proslul jako autor etné chrá-
mové tvorby, je autorem více ne třiceti m í.
Jeho skladby mají převá ně meditativní ráz,
proto nikdy nevzbudily ohlas ir ího publika.
Tůmovo slou í jako nádherný
příklad vídeňského historismu své doby. Ve
městě stále vládne duch Johanna Josefa
Fuxe, vynikajícího barokního komponisty,
který svým kontrapunktem na dlouhou dobu
ovládl vídeňskou hudební scénu, a to i v do-
bě, kdy u v Evropě vane vítr nových hudeb-
ních forem a stylů - klasicismus. Tůma zůstá-
vá v kantátě věrný barokní hudební formě,
pí e polyfonické imitace (nejsou to komplet-
ní fugy, spí e náznaky motivů, práce s nimi je
obvykle spí e odbyta), připisuje basso conti-
nuo. Nicméně uvnitř formy u zaslechneme
mnohé harmonické zvraty blízké novému
hudebnímu jazyku.
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„fac ut

animae donetur“

„Costanza e fortezza“

Crucifixus

Stabat Mater

Antonio Caldara

Franti ek Ignác Tůmaš
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