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Autorský abstrakt 

Diplomová práce se zabývá vznikem barokní kantáty na území severního a středního 

Německa. Představuje hudební formy, které zapříčinily vznik kantáty a významně tak 

ovlivnily její podobu, která vykrystalizovala v období pozdního baroka. Obraz německé 

hudby raného baroka doplňují medailonky tří stěţejních skladatelů, na jejichţ vybrané 

tvorbě je doloţen postupný zrod nové hudební formy – německé barokní kantáty. Druhá 

část práce je věnována analýze reprezentativního díla Dietricha Buxtehudeho Membra Jesu 

nostri, které představuje vrcholnou podobu této formy.   

Abstract 

The thesis deals with the birth of the Baroque cantata in Northern and Central 

Germany. It introduces musical forms that led to the creation of cantata and thus 

significantly influenced its form, which crystalized during the Late Baroque period. The 

picture of Early Baroque German music is completed with profiles of three principal 

composers, on a selection of whose works the gradual development of this new musical 

form – the German Baroque cantata – is demonstrated. The second part is devoted to an 

analysis of a work representative of this style, Dietrich Buxtehude’s Membra Jesu nostri, 

which is a supreme example of this musical form.  
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Úvod 

„Zrození barokní kantáty“ se můţe na první pohled zdát tématem, o kterém uţ bylo 

na poli české a světové literatury napsáno mnoho publikací.  To ovšem platí především pro 

mnohokrát probádanou oblast kantáty italské. Kdyţ se ale na mapě Evropy posuneme více 

na sever, do oblasti, která neméně významně přispěla ke zrodu kantáty, předchozí tvrzení 

rázem uţ zdaleka tak jednoznačné není. I tento fakt se stal východiskem k sepsání 

následující práce, která se v souvislosti s daným tématem specializuje na oblast Německa. 

Cílem mé práce bylo především poskytnout ucelené informace o zachycení zrodu 

nové hudební formy na území protestantského Německa. Dále má práce přiblíţit 

významné, avšak často opomíjené skladatele německé hudby raného baroka, bez nichţ by 

nebylo nejen barokní kantáty, ale ani proslulosti německé barokní hudby, která později 

vyvrcholila ve tvorbě J. S. Bacha. 

Za účelem uvedení čtenáře do problematiky barokní kantáty jsem na úvod práce 

zařadila kapitoly poskytující souhrnný pohled na vývoj kantáty, pojednávající o vymezení 

samotného pojmu kantáta a věnující se pohledu na kantátu z formového hlediska. 

Součástí práce je také představení slavného cyklu kantát Dietricha Buxtehudeho, 

velikána, kterému německé hudební dějiny vděčí za mnohé. Analýza díla Membra Jesu 

nostri si klade za cíl přiblíţit podobu vrcholné německé barokní kantáty a pomyslně tak 

čtenáře přenést do doby druhé poloviny 17. století, která předznamenala nástup největších 

komponistů německé barokní hudby vůbec. K rozboru díla přikládám hudební nahrávky a 

notovou partituru. Oba tyto materiály jsou nezbytnou součástí analýzy a slouţí čtenáři 

k jasné představě o díle a jeho charakteristikách. 

Pevně doufám, ţe tato práce částečně zaplní prázdné okénko v české literatuře, která 

se zvolenému tématu příliš nevěnuje, a poskytne tak alespoň stručný vhled do dané 

problematiky.  Zároveň bych si přála, aby má práce ve čtenáři vzbudila touhu se o 

německé barokní hudbě dozvědět něco víc a v ideálním případě si ji i zamilovat. 
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Charakteristika použitých zdrojů 

Problematika zabývající se vznikem barokní kantáty na území německých zemí není 

tématem, které by bylo v české literatuře souhrnně zpracováno. Kromě kusých informací, 

které se mi podařilo získat z některých českých publikací, jsem proto musela sáhnout i do 

oblasti zahraniční literatury. 

Stěţejní publikací pro kapitoly č. 2 a č. 3, pojednávající o hudbě na území 

protestantského Německa v období baroka, reflektující zásadní vliv protestantského 

chorálu na německou hudbu a popisující vznik forem, váţících se k protestantskému 

chorálu, byla kniha Manfreda F. Bukofzera, německého muzikologa působícího ve 

Spojených státech amerických. Originál knihy vyšel v angličtině pod názvem Music in the 

Baroque Era (From Monteverdi to Bach). V Čechách je kniha dostupná ve slovenském 

překladu Jany Juráňové pod názvem Hudba v období baroka: Od Monteverdiho po 

Bacha
1
. 

Nejvýznamnější cizojazyčným zdrojem se mi staly internetové encyklopedie Grove 

Music online a Oxford Companion to Music, zaštítěné oborovou bránou Oxford Music 

online, jejíţ přístup poskytuje pro své čtenáře Národní knihovna v Praze
2
. Z této 

encyklopedie vycházím především při zpracování kapitol č. 5 a č. 6 (a jejich podkapitol) 

zaměřených na ţivot a dílo trojice stěţejních skladatelů a okrajově také u kapitoly č. 1 

(a jejích podkapitol). 

Z literatury českých autorů mi nejvíce informací poskytla kniha Ladislava Kačice 

Dějiny hudby III., Baroko
3
. Získané poznatky uplatňuji především v kapitolách č. 4, č. 5 a 

č. 7 (a jejich podkapitolách) a dále také v kapitole č. 6.  Úvodní kapitola práce a její 

podkapitoly, představující obecný pohled na formu kantáty v proměnách času a vymezující 

pojem kantáta, vychází z publikací Slovník české hudební kultury
4
 a ABC hudebních 

                                                           
1
BUKOFZER, M. F. Hudba v období baroka: Od Monteverdiho po Bacha. 1. vyd. Bratislava : OPUS, 1986. 

677 s. 
2
Oxford Music Online. [online]. Dostupné z: http://han.nkp.cz/han/OxfordMusicOnline-

GroveMusicOnline/www.oxfordmusiconline.com/subscriber/ 
3
 KAČIC, L. Dějiny hudby III., Baroko. 1. vyd. Praha : Ikar, 2009. 384 s. ISBN 978-80-249-1266-0 

4
 MACEK, P. Slovník české hudební kultury. Praha : Editio Supraphon, 1997. 1035 s. ISBN 80-7058-462-9 
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forem.
5
 Několik cenných informací, které uvádím v podkapitole č. 1.3, jsem získala také 

v knize Dějiny evropské hudby
6
 Graciana Černušáka. 

Při analýze hudebního díla Dietricha Buxtehudeho jsem čerpala nejen z jiţ výše 

uvedených zdrojů, nýbrţ cenné informace jsem získala i z doprovodných textů ke 

kompaktním diskům CD (uvádím v závěru práce v seznamu pouţitých zdrojů), které jsem 

při rozboru vyuţívala jako studijní materiál při poslechu. Dalším zdrojem k vypracování 

hudebnímu rozboru se mi staly i osobní zkušenosti, nabyté při podílení se na uvedení 

analyzovaného díla, a dále souhrnný text sbormistra Čeňka Svobody, vytvořený právě za 

účelem tohoto koncertního provedení. Ze souhrnného textu pocházejí i překlady zpěvních 

textů, jejichţ autorem je rovněţ Čeněk Svoboda.  

Pro názornost hudební analýzy jsem do textu dále zařadila notové příklady. Ty 

ovšem slouţí spíše pro okamţitou představu daného analyzovaného úseku. Kompletní 

partituru díla přikládám v Příloze č. 1. Z této partitury jsou vyňaty i výše zmíněné notové 

příklady. Zdrojem hudebních nahrávek, které jsou k dispozici na přiloţeném disku (Příloha 

č. 2), je DVD souboru Schola Cantorum Basiliensis. Provedení díla Membra Jesu nostri 

řídí René Jacobs. 
7
  

Kompletní seznam pouţitých zdrojů uvádím v závěru práce. 

  

                                                           
5
 ZENKL, L. ABC hudebních forem. Praha : Edition Supraphon, 1984. 256 s. 

6
 ČERNUŠÁK, G. Dějiny evropské hudby. 2. vyd. Praha : Panton, 1972, 527 s. 

7
 DVD: Dietrich Buxtehude – Membra Jesu nostri, Schola Cantorum Basiliensis, René Jacobs, Harmonia 

Mundi, 2004. 
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1 Obecně o kantátě 

1.1 Kantáta v proměnách času 

Kantáta označuje výraz pro vokálně instrumentální skladby, jejichţ ţánrová, druhová 

i formová podoba procházela od 17. století četnými vývojovými změnami. 

Výraz kantáta je odvozen z italského cantata, respektive z latinského a italského 

slovesa cantare = zpívat. Toto italské pojmenování (utvořeno podobně jako slovo sonáta) 

se objevuje v Itálii kolem r. 1620. Zprvu se jím mínily vícedílné sólové zpěvy 

s doprovodem bassa continua (stylovým východiskem byly monodické vzory z okruhu 

G. Cacciniho a J. Periho). 

Přechod od původních monodií ke kantátě můţeme sledovat v největší míře u 

četných skladatelů florentských, benátských a římských. Itálie je ostatně kolébkou nejen 

opery, ale z velké části i barokní kantáty. Kolem r. 1650 měla raná kantáta největší mistry 

v Římě. K předním tvůrcům vyspělejší barokní kantáty patřili L. Rossi, G. Carissimi, 

F. Cavalli, M. A. Cesti, G. Legrenzi a A. Stradella. V boloňském okruhu se rozvíjí zvláštní 

instrumentální sloţka kantáty s orchestrálním obsazením a koncertantními nástrojovými 

hlasy, v neapolské škole (A. Scarlatti) se kantáta sbliţuje s operní scénou. Jako světský 

sólový vokální projev náleţela barokní italská kantáta komorní hudbě (s dobovým 

označením cantata da camera). Vcelku zřídka se objevovaly italské kantáty s duchovními 

texty, někdy se ovšem výraz cantata pouţíval i jako název oratoria. Muzikologické bádání 

zavedlo z názvoslovných důvodů i technický termín sólová kantáta. Ve Francii se objevila 

barokní kantáta v podobě tří sdruţených árií (s náměty antickými i současnými). Ve 

středoevropském dvorském a zámeckém prostředí se v 18. století uplatňovala italská 

kantáta (někdy s názvem serenata) ve funkci např. gratulační skladby.  

Zvláštní kapitolou je pak vývoj kantáty v Německu, a to především na území 

protestantského severu. Zde ale oproti Itálii zaujímá stěţejní postavení kantáta duchovní. 

Tomuto tématu se budeme věnovat v celé následující práci. 

Vývoj kantáty, dosud úzce spojený se sólistickým koloraturním zpěvem, byl po 

r. 1750 vyvaţován větší účastí sboru a objevují se i kantáty v národních jazycích. Obě tyto 

tendence tvoří přechod ke kantátovému typu 19. století, který společně s 20. stoletím 

přináší nové vývojové impulsy. Rozvoj sborového zpěvu vyvolal potřebu velkých vokálně 
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instrumentálních děl, kterou kromě oratorií a vokálních symfonií naplňuje kantátová 

produkce monumentálního, někdy i střídmějšího (komorního) rázu. Kantáta jako skladba 

pro sóla, sbor a orchestr se stává koncertní záleţitostí a v rámci daného ţánru vystupují i 

nově komponované útvary, jako například Stabat Mater. Tematika kantát můţe být 

aktuální (příleţitostná, oslavná), ale i historická, baladická nebo mytologická. Vývoj je 

nesen tvorbou Beethovenovou, Weberovou, Berliozovou a Schumannovou. Část produkce 

se také přizpůsobuje moţnostem amatérské interpretace. 

Ve 2. polovině 20. století se kantátový projev stává u představitelů tzv. Nové hudby 

volným útvarem, přinášejícím vcelku libovolná řešení vztahu vokální a instrumentální 

sloţky. Naproti tomu v ruské hudbě vystupovala kantáta dlouho jako ţánrově i formově 

vyhraněný typ, který se opíral o starší vzory, přičemţ usiloval o ideologicky motivovanou 

monumentalitu, působivost a údajně širokou sdělnost (často se vyskytovalo intonační 

sepětí s masovou písní). 

Obecně vzato jsou dnes hranice kantáty značně neostré. Sféra kantáty se vyznačuje 

plynulými přechody do sfér orchestrální písně i sborové tvorby, ale i do symfonicky pojaté 

vokálně instrumentální tvorby, do oblasti oratoria, současných stylizací ţánrů duchovní 

hudby i do produkce hudebně divadelního určení.
8
 

1.2 Vymezení pojmu „kantáta“ 

Kantáta je vedle oratoria a opery povaţována za nejdůleţitější vokálně 

instrumentální formu období baroka. V posledním období renesance a počátkem baroka 

existovalo více vokálně instrumentálních druhů blízkých kantátě pod různými názvy, jeţ se 

významově často překrývaly. Těmito pojmenováními byly např. duchovní koncert, 

symphonia sacra, motetto concertato, oda nebo serenata. Ke kantátovým útvarům dále 

poukazovaly i výrazy concerti, dialoghi, affeti spirituosi apod. Je tedy poměrně obtíţné 

dnes pojem kantáta přesně vymezit.  

Název „cantada“ se poprvé vyskytuje u Alessandra Grandiniho (1586–1630) roku 

1620. Rozlišovala se kantáta duchovní, neboli cantata da chiesa, vázaná buď na chorál 

nebo tvořená na nový text a kantáta světská, tedy cantata da camera, lyrická, s náměty 

mytologickými, alegorickými nebo pastorálními. V doslovném překladu jde o kantátu 

                                                           
8
 srovnej s MACEK, P. Slovník české hudební kultury. Praha  1997, s. 422-423 
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„komorní“, tedy o vokální skladbu o několika kontrastujících oddílech s doprovodem 

generálního basu. Zatímco do konce 17. století převaţovala kantáta světská, na počátku 

18. století se do popředí dostala kantáta duchovní, a to především v oblasti protestantského 

Německa. Barokní kantáta duchovní i světská dosáhla vrcholu v tvorbě J. S. Bacha. 

Na rozdíl od předchozích sta let se od druhé poloviny 18. století bohuţel kantátě 

nepodařilo udrţet svou konzistentní nezávislou podobu a termín kantáta byl od té doby 

uţíván poněkud nahodile u různorodých prací, které mají často společné pouze to, ţe jsou 

určeny pro sbor a orchestr.
9
 

1.3 Kantáta jakožto hudební forma 

Jak uţ bylo zmíněno výše, kantáta byla na počátku 17. století sólovou skladbou 

s doprovodem (někdy téţ pro dva i více hlasů s doprovodem). Vedle sólových kantát se 

téměř od počátku objevují podobné skladby pro několik zpěvních hlasů, hlavně pro dva. 

Poněkud později se pro takové dílo ujímá název komorní duet. Ráz prvních kantát mohl i 

nemusel být strofický. Záhy se stal typickým rysem kantáty kontrast árií a recitativních 

úseků. 

Ve 2. pol. 17. století ustoupil strofický typ vícedílné formě, v níţ recitativy uvádějí 

sled árií da capo. Důleţitým formovým typem byla také tzv. variační kantáta na ostinátním 

basu. Vyskytovalo se ale také uspořádání rondové nebo spojování jednotlivých oddílů 

stálým refrénem. V kantátě se střídaly recitativy, árie a polyfonně zpracované části. Ve 

2. polovině 17. století přibyly sbory a kantáta přejímala různé rysy opery, zvláště ve 

virtuózním pojetí sólových zpěvů. Kolem r. 1630 se vyskytuje jiţ kantáta s generálním 

basem, provozovaným zpravidla na clavicembalu, řidčeji na některém loutnovém nástroji 

nebo na viole da gamba. 

Standardní forma doprovodu se postupně rozšířila od samostatného continua 

v polovině 17. století aţ k orchestrálnímu doprovodu v 18. století, zahrnujícímu obligátní 

nástroje. Kantáty, speciálně světské, se kromě oblasti Itálie a Německa šířily také do 

dalších evropských zemí, a to především do Francie a Španělska, v menší míře pak do 

Anglie. 

                                                           
9
 srovnej s ZENKL, L. ABC hudebních forem. Praha 1984, s. 204-205 
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Co ale předcházelo vzniku kantáty jakoţto vrcholné barokní formy? Které hudební 

formy daly základ této nové formě a z čeho vycházely? Nejen na tyto otázku se pokusíme 

odpovědět v následujících kapitolách.  Jelikoţ zrod barokní kantáty neprobíhal pouze na 

jednom místě, ale naopak se stal záleţitostí několika zeměpisných oblastí, ve kterých se 

forma rodila specificky v závislosti na konkrétním území, je nutné vymezit si jednu oblast, 

na kterou zacílíme pozornost důkladně. Zatímco jiným evropským destinacím se ve spojení 

s touto tématikou věnují české publikace poměrně často (především pak oblasti Itálie), 

německé protestantské země zůstávají poměrně upozaděné. Zaměříme se proto pouze na 

oblast Německa, a to především na oblast protestantského severu a jeho hudební 

východiska. Jedním z nejstěţejnějších východisek pak bude protestantský chorál a jeho 

vyuţití v dalších hudebních formách předurčujících budoucí zrod německé barokní 

kantáty. 
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2 Rané a střední baroko v německé hudbě 

Německá hudba raného a středního baroka byla v průběhu 17. století zcela ovlivněna 

silnými náboţenskými a politickými boji v zemi. Propast mezi hlavními vyznáními víry 

byla prohloubena třicetiletou válkou, která zároveň přispěla k umocnění kulturních rozdílů 

v oblasti katolického jihu vůči protestantským oblastem severního a středního Německa.  

Dva hlavní vlivy, nejprve italský v první polovině 17. století, a později francouzský, 

postavily německou hudbu před specifické problémy. Zatímco katoličtí skladatelé přijali 

italský styl bez podstatnějších změn, protestantští skladatelé čelili otázce, jak skloubit 

svoje drahocenné dědictví, tedy chorál, s koncertantním stylem. Následné výsledky tohoto 

splynutí se staly tím nejcennějším odkazem německých skladatelů zanechaným v dějinách 

barokní hudby. 
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3 Hudba protestantského Německa 

17. století v Německu je z hlediska postavení hudby důleţitým obdobím 

protestantismu, ve kterém graduje přísné ortodoxní smýšlení podpořené dogmatickými 

otázkami. Toto smýšlení se pak dostává do střetu s pietisty. Boj mezi ortodoxií a 

pietismem začíná v druhé polovině 17. století a vrhá stín dokonce aţ na Bachův ţivot. 

Zatímco ortodoxní luteráni podporují a prosazují „uměleckou“ figurální hudbu, 

kterou zpívá speciálně vyškolený sbor, tzv. Kantorei, pietisti, hledající spojení s Bohem 

skrze osobní zboţnost věřících, se vymezují proti samovládě umělecké hudby a trvají na 

jednoduchých písních dostupných kaţdému. Luteránská idea výkladu Písma jakoţto 

základu liturgie má v souladu s protestantskou chrámovou hudbou za úkol interpretovat 

„slovo“ evangelia. Toho se dá docílit dvěma způsoby. Slovo můţe být buď objektivně 

přednesené v chorálu, anebo zpracované ve volné koncertantní kompozici. 

Objektivní představení chorálu spojené s vyuţitím cantu firmu pouţívali především 

varhaníci a kantoři. Druhou moţnost vyuţívali skladatelé ovlivněni italskou školou, za 

všechny především Heinrich Schütz (1585–1672). Oba tyto směry nakonec splynuly a 

vyvrcholily v dílech Johanna Sebastiana Bacha (1685–1750).  

Hudba k protestantským bohosluţbám se dělila na tři kategorie. První kategorie 

obsahovala gregoriánský chorál a moteta ve stile antico, druhá vyuţívala protestantský 

chorál a třetí představovala jiţ zmíněnou figurální hudbu, tedy komponovanou hudbu 

s uměleckými aspekty. K první kategorii je nutné dodat, ţe navzdory rozdílům mezi 

jednotlivými vyznáními si protestantské bohosluţby ponechaly velkou část katolické 

chrámové hudby, zejména mešní zpěvy a některé hymny. Ty se zpívaly buď v latině, nebo 

v německém překladu. Uvádění motet ve stile antico zase vycházel z přítomnosti dvou 

objemných a populárních sbírek – „Promptuarium musicum” Abrahama Schadaeuse
10

, 

poprvé vydané v roce 1611 a „Florilegium Portense“ Erharda Bodenschatze
11

, poprvé 

zveřejněné v Lipsku v letech 1618 a 1621. Tyto sbírky obsahují téměř kompletně známý 

repertoár staré římské, benátské a německé školy, který se prováděl v 17. století a neustále 

se objevoval v nových vydáních ještě v době J. S. Bacha. Je doloţeno, ţe sám J. S. Bach 

                                                           
10

 Abraham Schadaeus (1566–1626) – německý hudební vydavatel, který sestavil třídílnou antologii sborové 
hudby pod názvem Promptuarium musicum 
11

 Erhard Bodenschatz (1576–1636) – německý pastor, učitel a skladatel, který sestavil dvoudílnou sbírku 
motet nazvanou Florilegium Portense 
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objednal jeden z výtisků Bodenschatzovy sbírky, a to v době, kdy zastával post kantora a 

varhaníka při Chrámu sv. Tomáše v Lipsku. Stile antico a gregoriánský chorál začaly 

ztrácet na důleţitosti aţ v období pozdního baroka.
12

 

V této práci se budeme zabývat především formami, ze kterých čerpali přední 

němečtí skladatelé raného a středního baroka a které na německém území utvořily základ 

nejvýznamnější barokní formě, tedy duchovní kantátě. Nejprve to bude protestantský 

chorál, primární a nejzákladnější zdroj, později moteto a následně duchovní koncert. 

3.1 Protestantský chorál a jeho hudební zpracování 

Stejně jako byl gregoriánský chorál pilířem liturgie katolické církve, protestantský 

chorál představoval pilíř liturgie protestantské, a to navzdory tomu, ţe ne všechny texty 

chorálů byly vţdy přísně biblické. Označení „protestantský chorál“ představuje německé 

hymny, které zpívali věřící unisono – choraliter. Odtud pochází označení chorál. Zpěv byl 

původně bez doprovodu. Chorálu však nezůstala pouze jednohlasá podoba. Naopak se 

dočkal mnohých vícehlasých úprav, jeţ byly tradičně dílem kantorů či kapelníků, kteří 

měli na starost provozování liturgické hudby. 

V těchto úpravách vystupoval chorál jako cantus firmus, a to buď v tenoru, nebo od 

dob Lucase Osiandera (1586) v diskantu.
13

 Výskyt chorálu v diskantu, tedy nejvyšším 

hlasu, dal základ nové formě chorálu, a to chorálu s varhanním doprovodem. Tento druh 

chorálu nacházíme uţ v hamburském zpěvníku Melodeyen-Gesangbuch z roku 1604. 

Varhanní doprovod se v pozdější formě, představující skutečný varhanní generálbas, 

definitivně ustálil ve zpěvníku J. H. Scheina (1586–1630) s názvem Cantional (1627). 

Přítomnost varhanního doprovodu chorálu byla důleţitým přínosem raně barokních 

skladatelů chrámové hudby. K tradičním chorálovým nápěvům přibylo v průběhu 

17. století mnoho nových melodií, a to především zásluhou Johanna Crügera (1598–

1662), německého skladatele proslulého právě tvorbou německých chorálových nápěvů. 

Crüger ve svých melodiích zhudebnil texty Paula Gerhardta (1607–1676), jediného 

německého básníka schopného konkurovat Lutherovu hutnému jazyku. Stejně jako 

renesanční měly i mnohé z barokních chorálů světský původ. Nebyly to však lidové písně, 

                                                           
12

 srovnej s BUKOFZER, M. F. Hudba v období baroka: Od Monteverdiho po Bacha. Bratislava 1986, s. 122-
123 
13

 Lucas Osiander (1534–1604) – německý evangelický kněz, který vydal r. 1586 nově zhudebněnou sbírku 
chorálů 
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jak se někdy tvrdí. Sloţitý, i kdyţ do jisté míry typický, je například osud slavného chorálu 

O Haupt voll Blut und Wunden. Jeho melodie pochází z Hasslerovy
14

 milostné písně Mein 

G´mütt ist mir verwirret ze sbírky Lustgarten
15

 (1601), ze které později vznikl chorál 

Herzlich tut mich verlangen. Katolíci stejnou melodii převzali do latinského hymnu Salve 

caput cruentatum, kterou poté přeloţil a upravil Paul Gerhardt, a tak vznikl chorál O Haupt 

voll Blut und Wunden. Závěrem zbývá dodat, ţe se tato melodie objevuje i v Matoušových 

pašijích Johanna Sebastiana Bacha. 

Je tedy nasnadě, ţe světské modely a kontrafaktury se podobně jako katolický a 

protestantský repertoár po dobu celého období velmi ţivě ovlivňovaly. 

Oproti Crügerovým chorálům, určeným pro kolektivní zpěv při liturgii, se postupem 

času začaly mnoţit skladby s individuálním zboţným výrazem podobné duchovní árii či 

písni. Koncem 17. století výrazně vzrostl počet nových chorálových skladeb, který 

zapříčinil celkový úpadek kvality.  Pod vlivem pietismu se objevil velký příval zpěvníků 

s duchovními písněmi určenými pro individuální potřebu. Zpěvníky obsahovaly 

„pseudochorálové“ árie se sentimentálními a expresivní texty, ze kterých jen některé byly 

uznané za liturgické chorály. 

Následující tabulka (Tabulka č. 1) uvádí chronologický výčet nejdůleţitějších 

zpěvníků z období baroka.
16

 

  

                                                           
14

 Hans Leo Hassler (1564–1612) – německý protestantský skladatel a varhaník komponující na přelomu 
renesance a baroka 
15

 Lustgarten neuer Deutscher Gesäng – Hasslerova proslulá sbírka písní z roku 1601 
16

 BUKOFZER, M. F. Hudba v období baroka: Od Monteverdiho po Bacha. Bratislava 1986, s. 125 
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Tabulka č. 1 – Výčet nejdůleţitějších zpěvníků z období baroka 

Na základě uvedených chorálových sbírek lze vysledovat vnitřní vývoj chorálu. Mezi 

hlavní vývojové změny patří přechod od modální harmonie k tonální a dále přesun od 

volného rytmu k přízvučnému izometrickému
17

 rytmu. Původní podoba chorálu se 

vyznačovala nestálou rytmikou a časoměrným
18

 přízvukem, podobným tomu 

v renesančních písních, ze kterých vznikly početné chorálové kontrafaktury. Následný 

příklon k duchovní árii, izometrickému rytmu a tonalitě vedl koncem 17. století k oslabení 

rytmické nápaditosti. Výsledkem bylo připadnutí jedné slabiky na jednu dobu, tak jak to 

známe z Bachových harmonizací chorálu. Proces zjednodušení rytmiky následně 

vygradoval ve sbírce Geistreiches Gesangbuch Johanna Anastasiuse Freylinghausena
19

, 

nejvlivnější sbírky 18. století, ve které se mezi početnými pietistickými písněmi zachovalo 

                                                           
17

 izometrický – mající stejnou délku 
18

 časoměrný přízvuk – založen na střídání dlouhých a krátkých slabik  
19

 Johann Anastasius Freylinghausen (1670–1739) – nejvlivnější německý teolog pietista, dále skladatel a 
autor sbírky Geistreiches Gesangsbuch 

autor název místo vydání rok 

Lucas Osiander  

(1534–1604)  

Fünfzig Geistliche 

Lieder 

 
1586 

 Melodeyen-

Gesangbuch 

Hamburg 
1604 

Michael Praetorius  

(1571–1621)  

Musae Sioniae,  

svazky 5–8 

 
1607–1610 

Hans Leo Hassler  

(1564–1612) 

Kirchengesäng  
1608 

Johann Hermann Schein  

(1586–1630) 

Cantional Lipsko 
1627 

Johann Crüger  

(1598–1662) 

Praxis Pietatis melica  
1647 

Samuel Scheidt  

(1587–1654) 

Tabulaturbuch  
1650 

Wolfgang Carl Briegel  

(1626–1712) 

Grosses Cantional Darmstadt 
1687 

Daniel Speer  

(1636–1707) 

Choral Gesang–Buch Stuttgart 
1692 

Johann Anastasius 

Freylinghausen  
(1670–1739) 

Geistreiches 

Gesangsbuch 

Halle 

1704 

Johann Caspar Bachofen 

(1695–1755) 

Musicalisches 

Halleluja 

Zürich 
1727 

Georg Christian Schemelli 
(167?–1762) 

Musicalisches 

Gesangsbuch 

Lipsko 
1736 

Johann Balthasar König 

(1691–1758) 

Harmonischer Lieder 

Schatz 

Frankfurt 
1738 
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jen několik liturgických chorálů. Konec tvorby chorálů následně zapříčinilo také velké 

mnoţství kontrafaktur operních árií, vyskytujících se v pozdějších zpěvnících. 

Vraťme se ale ještě na chvíli k samotné harmonizaci chorálu. Chorálové harmonizace 

představovaly hudbu bez vyšších ambicí určenou pro liturgické účely. Jak znázorňuje 

Obrázek č. 1
20

, existuje několik variant, jak zharmonizovat chorál. Příklad nám nabízí 

porovnání pěti zpracování téhoţ chorálu, konkrétně Lutherova chorálu Ein feste Burg, 

v úpravách předních německých skladatelů jako H. Schütz, J. H. Schein, S. Scheidt, J. B. 

König a J. S. Bach.  

 

Obrázek č. 1 – Harmonizace chorálu 

                                                           
20

 BUKOFZER, M. F. Hudba v období baroka: Od Monteverdiho po Bacha. Bratislava 1986, s. 127 
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Zatímco první tři zpracování vycházejí z volného rozmístění časoměrných přízvuků 

dokládající starší rytmickou volnost, poslední dvě harmonizace se řadí k izometrickému 

typu. 

Druhá polovina 20. století přišla s pokusy obnovit starý polymetrický rytmus 

chorálu. Zatímco modální úpravy chorálu by těmito pokusy výrazně neutrpěly, tonální 

harmonie společně se změnou rytmu mohou fungovat pouze na úkor jedné či druhé. Jako 

příklad za všechny uveďme Bachovy harmonie, které by vměstnáním do starých rytmů 

ztratily mnoho ze svého původního promyšleného účinku. 

Na závěr této kapitoly ještě zmiňme zajímavý fakt přibliţující vliv protestantského 

chorálu na katolickou bohosluţbu. Velká obliba evangelických duchovních písní 

s doprovodem generálního basu v mateřském jazyce si totiţ vynutila i vznik mnohých 

katolických zpěvníků, které vydávali zejména jezuité. Příleţitostně se německé písně 

dokonce pouţívaly při katolických bohosluţbách jako náhrada za mešní hudbu. 

3.2 Další hudební formy, jejichž východiskem se stal chorál a které 

předznamenávaly vznik chorálové kantáty 

Jak uţ jsme naznačili výše, s chorálem protestantští skladatelé nakládali dvěma 

způsoby – buďto chorál ve skladbě představili v jeho původním znění, coţ znamená, ţe 

kostru skladby tvořil chorálový cantus firmus, nebo chorál pojali jako inspirační 

východisko, které ale do značné míry upravili a přetvořili do samostatné individuální 

skladby, která v sobě nesla typické rysy skladatelova rukopisu. 

Oba typy chorálového zpracování vycházejí z koncertantního stylu, ovšem podíl jeho 

vlivu je v rámci obou typů rozdílný. Většina německých skladatelů se realizovala v obou 

zmíněných typech chorálového zpracování. Dá se ale říci, ţe v okruhu velikána doby – 

Heinricha Schütze, jehoţ vliv na své současníky byl značný, převaţuje svobodné 

chorálové zpracování, ve kterém se chorál jako takový podřizuje tvořivosti autora. 

V souvislosti s inspiračními vlivy působícími na skladatele je nutno dodat, ţe hudba 

v německých zemích byla pod výrazným vlivem hudby italské. O tom svědčí i fakt, ţe 

mnoho německých skladatelů proţilo svá studia v Itálii. Jako první z významných 

německých skladatelů raného baroka podnikl cestu za studiem do Itálie Hans Leo Hassler 

(1564–1612), jehoţ učitelem byl sám Andrea Gabrielli (1532–1585), představitel slavné 
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benátské školy v období pozdní renesance. Kromě svého věhlasného skladatelského umu 

byl známý také jako výborný učitel hudby. Jeho ţákem byl i jeho synovec, velikán tvořící 

na přelomu renesanční a barokní doby, Giovanni Gabrieli (1557–1612), v jehoţ tvorbě 

kulminovaly všechny prvky vycházející z učení benátské školy. 

Poněkud zjednodušeně by se dalo říci, ţe od dob H. L. Hasslera přes G. F .Händla aţ 

po W. A. Mozarta němečtí skladatelé tradičně završovali své hudební vzdělání v italských 

zemích, z čehoţ lze vyčíst určitou podřazenost německé hudby vůči italským vlivům. 

Vraťme se ale ke zpracování protestantského chorálu a jeho dvěma základním 

podobám. 

3.2.1 Chorálové moteto 

Nejkonzervativnější hudební formou zaloţenou na chorálovém cantu firmu bylo 

chorálové moteto. Chorálové moteto se stalo pomyslným pokračovatelem polyfonických 

zpracování renesančních chorálů. Na rozdíl od nich ale musíme dodat, ţe v chorálovém 

motetu se příleţitostně pouţívaly i hudební nástroje. S chorálovým motetem je ve větší 

míře spojen konzervativní styl. Přestoţe vliv italských novot, jako byla afektivní 

interpretace slova, generální bas a koncertantní styl, uţ motetu dýchá na záda, projeví se 

aţ později a v omezené míře. Prvním příznakem budoucích změn bylo nejprve pronikání 

harmonického myšlení do kontrapunktu, a dále putování cantu firmu, neboli chorálu, který 

v průběhu skladby procházel různými hlasy. Barokní formu chorálového moteta ve své 

typické podobě ustálil Johannes Eccard (1553–1611), německý skladatel a kapelník, 

jehoţ dílo Geistliche Lieder auf den Choral (1597), sbírka chorálových motet, je 

reprezentativní ukázkou této formy. Skutečnou encyklopedií chorálových úprav je také 

devítisvazková sbírka Musae Sioniae, vydávaná postupně mezi lety 1605 – 1610, jejímţ 

autorem je další z řady německých mistrů ţijících a tvořících na přelomu 16. a 17. století, 

Michael Praetorius (1571–1621). Devět svazků obsahuje více neţ 1200 skladeb, které 

sahají od jednoduchých chorálových harmonizací aţ po velkolepé polyfonní úpravy 

benátského typu. Nejdetailněji je pojat devátý svazek, ve kterém Praetorius rozlišuje tři 

způsoby zpracování chorálu: na způsob moteta, na způsob madrigalu a s vyuţitím cantu 

firmu. První způsob představuje kontrapunktické zpracování chorálu ve všech hlasech, 

druhý způsob drobí chorál na malé částečky a jednotlivé motivy utváří dialog 

v koncertantním stylu a způsob třetí ponechává chorálu nedotčenou podobu zaznívající na 
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pozadí ostinátních motivů, také pocházejících z chorálu. Tento způsob kompozice se velmi 

podobá varhannímu zpracování chorálu, ze kterého byl pravděpodobně převzat. Zatímco 

první a třetí způsob zpracování chorálu patřil do kategorie chorálového moteta, druhý se 

stává cestou k chorálovému koncertu, tedy zpracování, o kterém jsme se zmínili jiţ na 

začátku kapitoly při vymezování dvou hlavních druhů práce s chorálem. Faktem nicméně 

zůstává, ţe všechny tři Praetoriovy způsoby významně ovlivnily zpracování chorálu 

v budoucnosti. 

I mistr varhanní hudby, jeden z trojice významných „S“, Samuel Scheidt (1587–

1654), je dalším z řady skladatelů podílejících se na rozvoji chorálového moteta. Navazujíc 

na techniku varhanních variací zpracovává kaţdý verš chorálu jinak, čímţ dosahuje řetězu 

kontrapunktických variací, které později tvoří jeden ze stavebních kamenů chorálové 

kantáty. 

3.2.2 Chorálový koncert 

Oproti výše zmíněnému chorálovému motetu, které bychom mohli nazvat jako 

konzervativní, chorálový koncert představuje progresivní styl, a to především kvůli 

zavedení generálního basu. Zatímco v motetu byl bas pouze jedním z hlasů nedominující 

zvláštní rolí vůči hlasům ostatním, v chorálovém koncertě má generální bas roli zásadní. 

Jak se obě formy, tedy chorálové moteto a chorálový koncert, vedle sebe vyskytovaly 

v tvorbě skladatelů, si můţeme ukázat na dílech jiţ výše zmiňovaného Michaela Praetoria, 

tedy nejen autora konzervativního moteta, ale nyní i horlivého zastánce generálního basu. 

Oproti dosavadnímu dílu, ve kterém Praetorius s generálním basem pracuje pouze na 

zanedbatelné úrovni, přináší rok 1619 významný posun, a to ve spojitosti s dílem 

nazvaným Polyhymnia Caduceatrix et Panegyrica. Sbírka čtyřiceti chorálových koncertů, 

ve které najdeme skladby dvou aţ jednadvacetihlasé či skladby dvou aţ šestisborové, 

obsahuje také instrumentální doprovody, které předepisují přítomnost všech moţných 

hudebních nástrojů včetně trubek a pozounů. Koncertantní styl, brilantní instrumentální a 

vokální zpracování ve spojitosti s ţivými sólovými pasáţemi jsou důkazem moderního 

ducha celé sbírky. Ačkoli jeho skladby nedosahovaly italsky odváţných harmonií a 

působivé zvukovosti, které známe od Praetoriova současníka Giovanni Gabrieliho (1557–

1612), jeho polyfonní zpracování obohacené chorálovými prvky je naopak něco, co 

v italské tvorbě nenajdeme. A právě pokora k chorálu byla důleţitým prvkem, který 
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Praetoriovi zabránil v tom, aby v afektované interpretaci slova, tak lákavé a příznačné pro 

Itálii, nezašel příliš daleko. 

To ale neplatí o dalším díle, ve kterém snaha interpretovat emotivní smysl slov 

převáţila nad původní chorálovou melodií a ukazuje nám tedy práci s chorálem z dalšího 

úhlu pohledu.  Dvousvazkové dílo Opella nova (1. svazek vydán r. 1618, druhý r. 1626), 

jejímţ autorem je Johann Hermann Schein (1586–1630), lze povaţovat za mezník ve 

vývoji duchovního koncertu. Vůbec poprvé se v německé hudbě objevuje ve spojitosti 

s tímto dílem i označení „Geistliche Konzerte“. Schein se nespokojuje pouze 

s předvedením chorálu, ale snaţí se o jeho vysokou subjektivní interpretaci. Zdeformování 

chorálového nápěvu a jeho rozbití na jednotlivé fragmenty doplňuje oţivením rytmu a 

chromatikou.  Někdy chorálová melodie přeci jen alespoň na chvíli vyplyne na povrch, 

jindy se ale chorál úplně rozplývá ve sloţitém dialogu hlasů a objevuje se pouze 

v motivických náznacích, ne jako celek. I tento způsob práce dokazuje, jak velkým a 

významným inspiračním zdrojem byla pro Scheina italská hudba. 

Scheinova díla stojí na počátku dlouhého vývoje od duchovního koncertu ke kantátě. 

Dílo Opella nova bude jedním z příkladů, ve kterém představíme formu duchovního 

koncertu jakoţto přímého předchůdce barokní kantáty. Mnozí další autoři Scheina v tomto 

vývoji následovali. Za všechny uveďme další dva autory ze slavné trojice „S“ a jejich díla 

– tedy Samuela Scheidta (1587–1654) a jeho Geistliche Konzerte z roku 1631 a 

dvousvazkové dílo Heinricha Schütze (1585–1672) – Kleine geistliche Konzerte (1636, 

1639). Všem těmto třem dílům bude věnována samostatná kapitola. 
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4 Vývoj německé chrámové hudby v průběhu 17. století aneb 

Od duchovního koncertu ke kantátě 

Na úvod této kapitoly bychom se měli zmínit o podobě barokní evangelické 

bohosluţby, která s protestantskou hudbou a jejím uváděním samozřejmě úzce souvisela. 

Jejími dvěma pilíři byla hudba varhanní a hudba vokální. Varhanní hudba, představující 

preludia, toccaty a podobné varhanní kompozice, zněla většinou v úvodu a v závěru a 

tvořila tak základní rámec bohosluţby. Vokální hudba, komponovaná většinou na německý 

text, byla reprezentována buď společným zpěvem věřících, nebo figurální hudbou, kterou 

zpívali školení zpěváci s doprovodem varhan i dalších hudebních nástrojů. Právě tuto 

hudbu můţeme nazvat duchovním koncertem, později kantátou. Figurální hudba v průběhu 

17. století stále častěji tvořila jádro evangelické bohosluţby a postupně tak vytlačovala 

společný zpěv věřících. Na zpěv duchovním písní však zůstal dostatečný prostor na jiných 

místech bohosluţby. 

„Tento proces vývoje evangelické církevní hudby bychom mohli nazvat přerodem 

duchovního koncertu raného baroka v evangelickou církevní kantátu pozdního baroka. 

Došlo k němu v rozhodující míře ve druhé polovině 17. století tj. v období vrcholného 

baroka“.
21

 

Dlouhý vývoj, na jehoţ počátku byl duchovní koncert a jeţ vyústil v chorálovou 

kantátu, se odráţí v tvorbě mnoha skladatelů. Vedle Scheina, Scheidta či Schütze, kterým 

se budeme podrobně věnovat v následujících kapitolách, nesmíme opomenout méně známá 

a přitom neméně významná jména skladatelů, kteří přispěli ke zrodu německé barokní 

kantáty. Mistry duchovního koncertu tvořící v období raného a středního baroka můţeme 

rozdělit do tří regionálních škol. 

Severoněmeckou školu reprezentují Thomas Selle (1599–1663), Schützův ţák 

Matthias Weckmann (1621–1674), významný Franz Tunder (1614–1667), předchůdce 

Dietricha Buxtehudeho působící v Lübecku a Christoph Bernhard (1628–1692), jehoţ 

odkaz zahrnuje mimo jiné i teoretickou stať zaměřenou na popis kompozice, vycházející 

z pouček jeho učitele, Heinricha Schütze. Jihoněmeckou školu s centrem v Norimberku 

představují Johann Staden (1581–1634) a Johann Erasmus Kindermann (1616–1655). 

Středoněmecká škola, soustřeďující se v oblasti Saska a Durynska, poskytla domov 

                                                           
21
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Andreasu Hammerschmidtovi (1639–1675), nejoblíbenějšímu a nejplodnějšímu autorovi 

této školy. 

Samozřejmě bychom mohli pokračovat výčtem mnoha dalších autorů, kteří zastávali 

významné posty ve velkých centrech, především severního a středního Německa, spojené 

s provozem církevní hudby. Uveďme například Jana Adama Reinckena (1623–1722), 

Johanna Philippa Kriegera (1649–1725) nebo Johanna Kuhnaua (1660–1722). 

Tvorba všech výše zmíněných skladatelů představovala významný posun na cestě k 

duchovní kantátě. Východiskem těchto procesů se stal malý duchovní koncert, který byl 

z hlediska hudební praxe a propracované struktury nejen výhodnější, ale i perspektivnější 

neţ tzv. velký, vícesborový duchovní koncert. Ve velkém duchovním koncertu autor 

pracuje s oddělenými sbory na základě „souboje“, neboli „koncertu“, a to buď mezi dvěma 

sbory, nebo mezi sloţkou sólových hlasů a tutti. Oproti tomuto stylu poskytuje malý 

duchovní koncert drobnější strukturu a prostor pro detailnější práci s textem, a tím tedy i 

větší moţnost experimentování. Ve velké míře se zde uplatňuje „stilo recitativo“, neboli 

italský raně barokní sólistický recitativní styl, který záhy získává velkou popularitu. Do 

Německa byl zaveden Heinrichem Schützem a významným propagátorem se stal jiţ výše 

zmíněný Schützův ţák Christoph Bernhard. 

Další italskou novotou, která pronikla do Německa jen o málo později neţ recitativní 

styl, byla pěvecká technika „bel canto“, typická především pro světskou hudbu. Bel canto 

ovlivnilo způsob kompozice německé církevní hudby především z hlediska neobvyklého 

splynutí belcantové zpěvnosti s protestantským chorálem. Toto spojení tedy představuje 

zvláštní syntézu italského výdobytku se silně zakořeněným symbolem německé hudby. 

Němečtí autoři se ovšem nechali italskými novinkami ovlivnit pouze do určité míry a 

výsledkem jsou tedy, dalo by se říci, mírnější německé varianty italské hudby 

zkomponované kolem poloviny 17. století. Společnými znaky jsou zpěvnost a 

jednoduchost. Při porovnání tvorby německých skladatelů té doby můţeme v této 

souvislosti mluvit o dosaţení obdivuhodné různorodosti a stylové individuality. Zatímco 

melodika je silně ovlivněna chorálem, harmonický jazyk představuje velmi vyspělou 

formu. Setkává se zde totiţ modální princip, vycházející z modality protestantského 

chorálu, spolu s barokní harmonickou tonalitou. Výsledkem je zvláštní symbióza 

vyplývající na povrch v originálních harmonických obratech. 
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Z hlediska formy ještě nelze mluvit o cyklu sloţeném z jednotlivých částí, jak tomu 

bude v pozdnějších dějinách barokní kantáty. Skladby jsou buď jednoúsekové, nebo, a to 

častěji, mnohoúsekové, vyplývající z formy duchovního koncertu. Oproti němu na sebe 

ovšem nenavazují plynule attaca, tedy bez znatelnější cézury, ale jsou jasně odlišeny a 

odděleny, a to buď pomocí odlišného charakteru či tempa, nebo odděleny dvojitými 

taktovými čarami. 

Následující řádky doloţí přerod formy od duchovního koncertu ke kantátě v tvorbě 

nejvýznamnějších autorů dané doby. 
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Obrázek č. 2 – J. H. Schein 

 

5 Skladatelé raného německého baroka 

Trojice německých skladatelů – Schein, Scheidt a Schütz – je povaţována za přední 

skladatelskou trojici své doby. V této kapitole se budeme věnovat nejen jejich tvorbě, která 

zásadně ovlivnila vývoj německé barokní hudby, ale i jejich ţivotům a okolnostem, ve 

kterých vznikala jejich díla. Na úvod nelze opomenout zajímavý fakt ohledně dat jejich 

narození. Všichni tři komponisté jsou narozeni v rozmezí tří let, a to na poměrně malém 

geografickém území. O své práci tedy navzájem věděli a je pravděpodobné, ţe na sebe i 

významně působili. Mezi všemi třemi je dokonce doloţen blízký přátelský vztah. Jelikoţ 

se tito autoři významně zaslouţili o zrod německé barokní kantáty, je na místě, abychom 

jim, a především jejich tvorbě, poskytli v této práci dostatek prostoru. 

5.1 Johann Hermann Schein (1586–1630) 

Život 

J. H. Schein byl nejen německý skladatel a básník 

období raného baroka, ale také významný předchůdce 

J. S. Bacha. Oba skladatele historicky pojí kromě jiného 

město Lipsko, ve kterém se Schein zaslouţil o rozvoj 

hudební ţivota, stejně jako o několik desítek let později 

J. S. Bach. Jako jeden z prvních skladatelů měl Schein 

vliv na propojení italských prvků, jako byl madrigal a 

monodie, s tradičními prvky luteránské duchovní hudby. 

Schein se narodil roku 1586 v saském městečku 

Grünhain. Po otcově smrti se odstěhoval do Dráţďan, 

kde se mu dostalo hudebního vzdělání od dráţďanského kapelníka Rogiera Michaela 

(1554–1619). Ten v mladém chlapci rozpoznal talent poté, co ho slyšel zpívat sopránové 

party ve sboru saského kurfiřta. Díky Michaelovi získal Schein přehled v rozsáhlé sborové 

tvorbě světské a duchovní, a to v latině, němčině a italštině. Po přesunu do Lipska Schein 

nejprve studoval práva na místní univerzitě, aţ později se stal kantorem při kostele sv. 

Tomáše. Kromě dohlíţení na provozování duchovní hudby v kostele také vyučoval 

latinskou gramatiku a zpěv. 
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Scheinova první ţena, se kterou měl pět dětí, zemřela při porodu. Dospělosti se doţil 

pouze jeden syn. Z druhého manţelství, z něhoţ se narodilo také pět dětí, přeţilo pouze 

jedno. Zarmoucení ze smrti dětí a špatný zdravotní stav, vycházející především 

z tuberkulózy, se podepsal na oslabení jeho tvůrčí činnosti. Významný skladatel raného 

baroka umírá ve věku 44 let. Jeho nástupcem na pozici svatotomášského kantora se stává 

Tobias Michael, syn Rogiera Michaela. 

Jak uţ bylo zmíněno, Scheina a Schütze, skladatele narozené pouhé čtyři měsíce po 

sobě a jen 80 kilometrů od sebe, pojilo blízké přátelství. Existuje několik podobností 

v raných fázích jejich hudebního růstu. Oba upoutali jako talentovaní chlapci pozornost 

šlechticů, kteří posléze podpořili jejich vzdělání, a to jak vzdělání hudební, tak jiné (jak je 

tomu u Scheinova studia práv). Oba také mimo jiné komponovali s odkazem na Lutherův 

expresivní biblický jazyk skladby pro několik hlasů a instrumentální doprovod. Důvodem, 

proč nakonec historie vyzdvihuje Schütze před Scheinem, je fakt, ţe Schütz na rozdíl od 

Scheina absolvoval studium v Itálii, podnikl několik zahraničních cest, ocitl se v blízkosti 

vlivných osobností a v neposlední řadě mu bylo darováno kvalitnější zdraví, a s ním 

související delší skladatelský ţivot. 

Dílo 

J. H. Schein je povaţován především za skladatele vokální hudby, a to jak na poli 

duchovní, tak i hudby světské. Schein byl také jedním z prvních německých autorů, který 

se nechal hluboce inspirovat italskou hudbou, jejíţ významné prvky, jako monodie, 

koncertantní styl nebo generální bas, bohatě uplatnil a propojil s německou protestantskou 

hudební tradicí. Správné pochopení italského stylu je o to víc zajímavé, kdyţ si 

uvědomíme, ţe na rozdíl od Schütze, který studoval v Itálii, Schein pravděpodobně celý 

ţivot strávil v Německu, a tudíţ se k němu italská hudba dostávala jen zprostředkovaně. 

Počet světských a duchovních děl je u Scheina velmi vyrovnaný a téměř všechna díla byla 

určena pro vokální obsazení. Rozdíl mezi oběma druhy je velmi kontrastní. Zatímco při 

komponování duchovní hudby vyuţívá Schein nejmodernějších a velmi propracovaných 

technik italského madrigalu, jeho světské sbírky, převáţně podloţené jeho vlastními 

textovými předlohami, zase překvapují jednoduchostí a smyslem pro humor. Ačkoli jsou 

obě techniky kompozice vyrovnané, duchovní tvorba je ve výsledku více expresivní a 

intenzivní. 
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Obrázek č. 3 – S. Scheidt 

Významným dílem Scheinovy sborové tvorby, které směle konkurovalo dílům 

Schützovým, se stala sbírka pětihlasých motet s doprovodem bassa continua, inspirovaná 

jak jinak neţ italskými madrigaly, nazvaná Israel's Brünnlein z r. 1623. V této sbírce se 

Scheinovi daří ukázat německý jazyk jako konkurence schopný jazyk k italskému 

madrigalovému stylu. V motetech se oproti italským madrigalům vyskytuje méně 

kontrapunktických ploch, dále se často setkáme s rozdělením hlasů do dvou skupin či 

pouţíváním neobvyklých intervalů a disharmonických figur. Zejména sníţený čtvrtý 

stupeň se zde vyskytuje více neţ v kterékoli jiné sbírce. Toto dílo se společně s duchovní 

sborovou tvorbou Heinricha Schütze řadí mezi mistrovská díla raně barokní sborové hudby 

v Německu. 

K jádru našeho bádání zkoumající zrod barokní kantáty na území protestantského 

Německa se však ještě blíţe dostáváme skrze jiné Scheinovo dílo. Jde o dílo Opella nova, 

kterému se budeme věnovat ve zvláštní kapitole. 

5.2 Samuel Scheidt (1587–1654) 

Významný německý skladatel raného baroka S. Scheidt je v hudební historii znám 

především jako varhaník a autor vokálních duchovních děl. Podobně jako J. H. Schein je i 

on ovlivněn italskou hudbou, jejíţ koncertantní styl kombinuje s tradičním kontrapunktem. 

Život  

S. Scheidt se narodil roku 1587 ve městě Halle, 

druhém největším městě dnešního Sasko-Anhaltska. 

Jeho otec Konrad Scheidt byl dozorcem dodávky 

vody pro město a matka Anna byla pekařka. Ačkoli 

bychom mezi předky Scheidta nenašli ţádné 

významné muzikanty, kromě Scheidta byli i oba jeho 

mladší bratři varhaníky. Hudební vzdělání Scheidt 

poprvé získal během studia gymnázia od učitele 

Matthäuse Birknera a jeho nástupce Georga Schetze. 

V roce 1603 nebo 1604 se stal varhaníkem 

v Moritzkirche, jednom ze tří městských kostelů. 

Tento post vykonával do roku 1607 nebo 1608. Poté 

odjel na studia do Amsterodamu k významnému varhaníkovi Janu Pieterszoonovi 
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Sweelinckovi (1562–1621), vynikajícímu pedagogovi, v dobrém přezdívanému „výrobce 

německých varhaníků“
22

, jehoţ rukama prošlo několik známých skladatelů jako např. 

Heinrich Scheidemann (1596–1663) nebo Johann Philipp Praetorius (1696–1766). 

Roku 1609 se Scheidt vrátil do Halle, tentokrát na post varhaníka u dvora nového 

markraběte Christiana Wilhelma z Brandenburgu. Jeho úkolem bylo obstarávat hru na 

varhany pro účely zámecké kaple a katedrály a také podílení se na tvorbě hudby světské. 

Vedle Scheidta působil příleţitostně u dvora také Michael Praetorius (1571–1621), další 

významný skladatel období raného baroka, který v roce 1616 řídil slavnostní hudbu při 

křtu prvního dítěte Christiana Wilhelma. Roku 1618 se dokonce tito dva skladatelé ještě 

společně s neméně významným skladatelem Heinrichem Schützem podíleli na zajištění 

hudby pro magdeburgskou katedrálu. Schütz a Praetorius byli přítomni i u Scheidtova 

varhanního recitálu při příleţitosti uvedení nových varhan ve Stadtkirche v bavorském 

městě Bayreuth roku 1619. Zde byl záhy Scheidt jmenován dvorním kapelníkem a 

varhaníkem.  

Léta 1620 – 1625 se zdají být Scheidtovými nejšťastnějšími. Kromě kvalitní hudební 

produkce svých děl se mu podařilo vybudovat stálou dvorní kapelu, čítající v roce 1621 

deset instrumentalistů a pět sólových zpěváků. V rychlém sledu vydal během pouhých pěti 

let sbírku motet s názvem Cantiones sacrae (1621), tři instrumentální sbírky Ludi musici 

(1621, 1622, 1624), sbírku velkých duchovních koncertů Concentus Sacri (1622) a tři 

svazky varhanních skladeb s názvem Tabulatura nova (1624). Kromě skladatelské a 

kapelnické činnosti byl povaţován také za odborníka ve stavbě varhan. Za zmínku stojí 

také zpráva o tom, ţe roku 1623 se stal Scheidt kmotrem Scheidtovy dcery, coţ odkazuje 

k blízkému vztahu obou skladatelů. 

Úspěšná léta Scheidtovy tvorby i osobního ţivota přerušila třicetiletá válka, a to kdyţ 

se Christian Wilhelm připojil do boje za protestantské ideály. Město Halle válka velmi 

suţovala, coţ se samozřejmě projevilo na poklesu Scheidtových příjmů. Ţivil se tedy 

příleţitostným posíláním svých skladeb ke stuttgartskému dvoru a také výukou hudby. 

Jeho nejznámějším ţákem byl Adam Krieger (1634–1666). Mezi lety 1628 – 1638 

Scheidt zastával post ředitele hudební produkce v kostele Marktkirche v Halle. Jeho 

působení se ovšem neobešlo bez sporů s ostatními představiteli města, zajišťujícími 
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hudební ţivot při tomto kostele. Aby toho nebylo málo, roku 1636 zasáhla Halle morová 

epidemie, která Scheidtovi vzala všechny čtyři děti. 

Po skončení války v roce 1638 se Scheidt vrátil na post dvorního kapelníka nového 

saského vévody Augusta z Brunswicku. V témţe roce také zaloţil se svou manţelkou 

novou rodinu. K oslavám jmenování nového vévody Scheidt zkomponoval novou mši 

včetně oslavného Te Deum, které se ale bohuţel nedochovalo. V roce 1642 nabídl 

vévodovi sbírku duchovních madrigalů pro pět hlasů, doplněnou instrumentálními 

sinfoniemi slouţícími jako předehry pro zmíněné madrigaly. Jeho poslední dílo Das 

Görlitzer Tabulaturbuch vyšlo roku 1650. Jednalo se o sbírku sta čtyřhlasých úprav 

chorálových melodií pro varhany. Druhé vydání tohoto díla, plánované na rok 1653, se 

nepodařilo doloţit, a tudíţ není jisté, zda nakonec opravdu vyšlo. S. Scheidt umírá dva 

roky po své manţelce na Velký pátek roku1654. 

Dílo 

S. Scheidt je povaţován za všestranného skladatele, a to kromě hudby varhanní 

především na poli vokální duchovní hudby. Velmi významně zasáhl do ţánru duchovního 

koncertu. Jeho duchovní koncerty patří k tomu nejvýznamnějšímu, co vedle Heinricha 

Schütze přinesla hudba luteránské reformace 17. století.
23

 Ve výčtu jeho duchovních 

koncertů nalezneme jak ţánr velkých (vícesborových), tak malých duchovních koncertů.   

Ačkoli Scheidtovy velké duchovní koncerty nedosahují takové síly a rozmanitosti 

jako ty Schützovy, malý duchovní koncert v podání Samuela Scheidta si zaslouţí velkou 

pozornost. Originální vyuţití protestantského chorálu ve spojení s italskými prvky a 

německou tradicí tvoří velmi zajímavý celek. Reprezentativnímu dílu tohoto ţánru, cyklu 

Geistliche Concerten, se budeme věnovat v samostatné kapitole.  

Na poli německé varhanní tvorby můţeme Scheidta povaţovat za nejvýraznějšího 

nástupce a pokračovatele J. P. Sweelincka. Ve svých dílech Scheidt ještě detailněji 

propracovává variační techniku, a to především při zpracování protestantského chorálu, 

čímţ udává směr severoněmecké varhanní hudby na dlouhá desetiletí. Z předmluvy k výše 

zmíněné varhanní sbírce Tabulatura nova se navíc dozvídáme velmi cenné informace 

přibliţující interpretaci severoněmecké raně barokní varhanní hudby.  
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Obrázek č. 4 – H. Schütz 

Zvláštní kapitolou Scheidtova díla je kánon jakoţto velmi variabilní forma, která u 

tohoto autora stojí na hranici vokální a instrumentální hudby a vyskytuje se v obou těchto 

formách. Scheidt, stejně jako například Buxtehude či Bach, patří do skupiny skladatelů, 

kteří pěstovali tradici těchto hudebně intelektuálních hádanek. 

Ze slavného skladatelského souhvězdí Schein – Scheidt – Schütz byl Scheidt 

jediným, který se vedle vokálně instrumentální hudby zaslouţil i o významný počin 

v oblasti instrumentální hudby, na které ostatně dnes stojí jeho sláva. Ze zmíněné trojice se 

také nejvýrazněji zabývá prací s protestantským chorálem. Na druhou stranu nutno zmínit, 

ţe v porovnání se svými kolegy ve své tvorbě Scheidt nejméně experimentuje a ve svém 

kompozičním stylu, stejně jako v osobním ţivotě, se nepouští do velkých dobrodruţství. 

5.3 Heinrich Schütz (1585–1672)  

Nejvýznamnější evangelický skladatel luterského 

vyznání před J. S. Bachem vynikal v mnoha kompozičních 

odvětvích. Ačkoli psal i hudbu světskou, těţiště jeho 

tvorby spočívá v hudbě duchovní, a to vokální a vokálně 

instrumentální. Ta zajistila H. Schützovi neotřesitelnou 

pozici mezinárodního významu, a to nejen v době raného 

baroka. Můţeme směle říci, ţe spolu se svými současníky, 

M. Praetoriem, S. Scheidtem a J. H. Scheinem, sehrál 

nejvýznamnější roli v zavádění nových italských prvků do 

německých zemí právě H. Schütz. Zajistil tak německé 

hudbě mnoho nových inspiračních impulsů. I proto je mu 

věnována v této kapitole největší pozornost.  

Život 

H. Schütz se narodil roku 1585 ve městě Bad Köstritz, na území dnešního Durynska. 

Jeho matka Euphrosyne byla otcovou druhou ţenou. Společně vychovávali osm dětí, 

z nichţ Heinrich, dle křestního záznamu „Henricus“, byl druhorozeným synem. Rodina 

měla pro Schütze velký význam a celý ţivot s ní byl v úzkém kontaktu. Jako jediný ze 

sourozenců se věnoval hudbě, dva jeho mladší bratři byli významnými právníky. Jako 

třináctiletý se Schütz společně s rodinou přestěhoval do Wiessenfelsu, sídla hesenských 

kníţat, kde se stal zpěvákem kníţecí kapely a zároveň ţákem gymnázia. Kníţe Mořic, 
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výborný hudebník a skladatel, byl zaujat chlapcovým pěveckým talentem, a proto Schütze 

roku 1609 poslal na studia do Benátek k samotnému Giovanni Gabrielimu (1557–1612), 

kde strávil tři roky. Zde načerpal Schütz inspiraci především z Gabrieliho kompozic 

v koncertantním stylu. Po vzoru svého italského učitele zde dokonce roku 1611 vydal své 

první dílo, tak typické pro Itálii a Gabrieliho, s názvem Il primo libro de madrigali, tedy 

italské madrigaly na texty manýristického básníka Giambattisty Marina (1569–1625). Uţ 

z tohoto díla je patrné, ţe Schütz patřil mezi nejtalentovanější z mnoha Gabrielových ţáků. 

Osud tomu nepřál, aby studium trvalo déle neţ tři roky. V roce 1612 slavný Gabrieli umírá 

a Schütz se tedy vrací zpět domů do Wiessenfelsu, kde opět působí v kapele kníţete 

Mořice. Nedlouho poté, uţ v roce 1617, ale získal jeden z nejvýznamnějších moţných 

postů v Německu, a to post kapelníka saského kurfiřta v Dráţďanech. Zde s přestávkami 

působil aţ do konce ţivota. Roku 1619 se Schütz oţenil s Magdalenou Wildbeck. 

Manţelství bohuţel trvalo pouhých šest let. Magdalena zemřela a zanechala po sobě dvě 

dcery, které po matčině smrti zůstaly v péči babičky, Magdaleniny matky. 

Pozici dráţďanského kapelníka musel Schütz několikrát opustit, a to jak z důvodů 

politických, zapříčiněných právě probíhající třicetiletou válkou, tak z důvodů existenčních, 

kdy musela být dráţďanská kapela dokonce několikrát rozpuštěna. V tomto období, 

konkrétně roku 1629, Schütz podruhé navštívil Benátky, kde si rozšířil obzory o další 

moderní výdobytky italské hudby, a to zejména díky hudbě Claudia Monteverdiho 

(1567–1643), který se stal jeho velkým skladatelským vzorem. Zpět do Dráţďan přijel se 

Schützem i mantovský houslista Francesco Castelli, s jehoţ pomocí Schütz na základě 

Castelliho houslových kvalit doufal v povznesení úroveň dráţďanské kapely. Jeho plány 

ale bohuţel, stejně jako mnoha dalším skladatelům té doby, zhatila jiţ výše zmíněná 

třicetiletá válka, která neustále narušovala potřebné zázemí nutné ke kvalitní a soustředěné 

činnosti kapely. Nutno dodat, ţe v přestávkách působení dráţďanské kapely působil Schütz 

mimo jiné i jako dvorní hudebník na dánském královském dvoře. V letech 1633 a 1642 

dokonce provedl v Kodani svou hudbu při příleţitosti velkých oslav kodaňské divadelní 

scény, konaných na počest dvou královských sňatků. 

Obnovení dráţďanské kapely zapříčinilo skladatelův opětovný návrat na post 

hlavního kapelníka, nadřízeného čtyřem výkonným kapelníkům. Tento post byl také jeho 

posledním. Během závěrečných let ţivota se skladatel vrátil do rodného Wiessenfelsu, ale 
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nakonec se opět přestěhoval do Dráţdan, kde r. 1672 ve věku 87 let umírá. Byl pohřben se 

všemi poctami v dráţďanském Frauenkirche. 

Dílo 

Převáţná většina děl H. Schütze je obsaţena ve třinácti tištěných sbírkách, 

publikovaných v průběhu celého skladatelova ţivota pod pečlivým dohledem autora. 

Vůbec prvním dílem z roku 1611 byly jiţ výše zmíněné italské madrigaly z doby 

Schützových studií u Giovanni Gabrieliho. V odváţných harmoniích a dramatických 

zpěvních pasáţích se kromě Gabrieliho vlivu odráţí také znalost madrigalové techniky 

Claudia Monteverdiho. Zbývající sbírky jsou věnovány duchovní hudbě a poskytují nám 

příklady hlavních forem daného období. Většinu textů skladatel čerpá z bible a uvádí je 

v němčině. Latinský text se vyskytuje pouze v dílech Cantiones Sacrae (1625) a v první 

sbírce díla Symphoniae Sacrae (1629). Vliv Gabrieliho je nepřehlédnutelný v dalším 

významném díle z roku 1619 s názvem Psalmen Davids, neboli Davidovy žalmy. Sbírka 26 

vícesborových motet a duchovních koncertů obsahujících německé texty ţalmů v sobě 

snoubí vokální hlasy a instrumenty s odkazem na benátský styl, tedy vícesborovou 

techniku a koncertantní styl. To, co Gabrieli naznačil např. v In ecclesiis, tedy zásadní 

diferenciaci sól a tutti, stejně jako diferenciaci vokálních hlasů a nástrojů, tj. nejdůležitější 

prvky raně barokního koncertantního stylu, dotáhl Heinrich Schütz do konce 
24

. Oproti své 

italské kolegyni ale tato hudba přináší nový pohled na uţití instrumentů, které Itálie v této 

míře nezná. Vedle tradičních cinků, trombónů a houslí, vyskytujících se v hudbě italské, 

obohacuje Schütz Davidovy ţalmy začleněním dalších nástrojů, jako například fléten, 

fagotů a také trubek, které poskytovalo nové barevné moţnosti a přinášelo tak originální 

instrumentální znění. Mnoho skladeb tohoto cyklu ţalmů je postaveno na příkrých a 

zároveň častých kontrastech tutti částí oproti částem sólovým. Soupeření aţ několika 

nástrojových skupin (capell) vůči sborům (cori) vyvolávalo velké zvukové kontrasty, dost 

moţná největší moţné zvukové kontrasty, kterých bylo moţné v té době dosáhnout. 

Nesmíme však opomenout fakt, ţe tato sbírka obsahuje i docela jednoduché skladby, 

například pro dva sbory a basso continuo, které nejsou ve své podobě o nic méně kvalitní. 

Vedle vícesborové techniky, která má velký význam v Schützově tvorbě, nesmíme 

opomenout ani starší kompoziční techniku, a to komponování ve stile antico s důrazem na 

uţití polyfonie. Podobně jako Monteverdi ani Schütz na stile antico nezapomíná, ba 

                                                           
24

 KAČIC, L. Dějiny hudby III., Baroko. Praha 2009, s. 104 



35 
 

naopak se k němu v průběhu ţivota stále vrací. Příklon ke stile antico je patrný ve svazcích 

Cantiones sacrae (1625) nebo Zwölf geistliche Gesänge (1657), které tvoří protipól ke 

zmíněným Davidovým ţalmům. Schütz se zde záměrně vyhýbá monumentálnímu 

nástrojovému obsazení a komponuje pouze pro několik vokálních hlasů podpořených 

doprovodem varhan. 

Ve spojitosti s kompozicí ve stile antico je vhodné zmínit ještě sbírku 29 motet 

nazvanou Geistliche Chormusic z roku 1648, určenou pro pět, šest a sedm hlasů a capella, 

ve které Schütz demonstruje uţití starých kontrapunktických technik, na kterých chce 

ukázat správné propojení hudby a řeči. Hudba by měla podle skladatele zohledňovat 

správný rytmus a tvar německé řeči. V předmluvě k tomuto dílu Schütz apeluje na mladé 

německé skladatele, aby si nejprve osvojili kompozici vokálního kontrapunktu, který 

Schütz povaţuje za zásadní výchozí bod kaţdého skladatele, a teprve později zkoušeli 

komponovat v modernějším stylu, jehoţ základem je basso continuo. 

Symphoniae sacrae, tři svazky vydané tiskem v letech 1629, 1647 a 1650 jsou 

příkladem další barokní formy, o které jsme se prozatím nezmínili, a to formy tzv. 

dramatického duchovního koncertu. K základní formě duchovního koncertu se připojuje 

výrazný dramatický moment, utvářený výběrem poutavých textových předloh 

dramatického charakteru.  Střídání sólistů, sboru a instrumentů a výrazná akcentace 

rytmické sloţky pak podporuje dramatický ráz skladeb. Nejvýrazněji se dramatické 

momenty vyskytují ve třetím svazku z roku 1650. Někteří hudební vědci si tento fakt 

spojují s ukončením třicetileté války, na níţ dokonce některé texty ve skladbách odkazují.
25

 

Vedle tří svazků Symphoniae sacrae, dramatických koncertů předznamenávajících 

nezadrţitelně se blíţící nástup kantáty, se pro téma této práce stane jedním ze stěţejních 

děl kompozice nazvaná Kleine geistliche Konzerte. Toto dílo bude podrobně zpracováno 

v následující kapitole. 
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6 Předzvěst zrodu barokní kantáty v reprezentativních dílech 

německých mistrů 

6.1 J. H. Schein – Opella nova 

Vydání prvního svazku sbírky Opella nova roku 1618 vytvořilo rozhodující mezník 

ve tvorbě J. H. Scheina. Jednalo se totiţ o jeho první sbírku duchovních koncertů 

s doprovodem bassa continua, která se zároveň stala jednou z nejdůleţitějších ukázek 

tohoto raně barokního německého ţánru – tedy duchovního koncertu. Duchovní koncert je 

v protestantském prostředí Německa povaţován za přímého předchůdce barokní kantáty a 

zaslouţí si tedy velkou pozornost. Je důleţité zdůraznit, ţe samotné označení Geistliche 

Konzerte, tedy duchovní koncerty, se objevuje vůbec poprvé právě v tomto díle.  

Jak říká předpis na titulní straně, sbírka obsahuje třicet duchovních koncertů 

určených pro dva nebo tři hlasy a generální bas. Inspirací k tomuto dílu se Scheinovi do 

určité míry stala sbírka duchovních skladeb Cento concerti ecclesiastici z r. 1602, jejímţ 

autorem byl italský skladatel Lodovico Grossi da Viadana (ca. 1560–1627). V této sbírce 

je poprvé doloţeno uţití tištěného generálního basu vůbec. Sbírka vyšla v Německu tiskem 

aţ v roce 1609 a zdá se, ţe záhy měla dokonce větší vliv na německé skladatele neţ na ty 

italské. Je patrné, ţe Schein se nebojí vyuţít moderních poznatků italské monodie. Nutno 

ale říci, ţe kromě uţití generálního basu, které je společné oběma sbírkám, je Scheinova 

Opella nova specifická tím, ţe vychází z vyuţití protestantského chorálu. Aţ na jeden 

jediný se všechny koncerty zakládají na chorálových textech pro liturgický rok. Chorálový 

nápěv je jen zřídkakdy citován ve své ryze původní podobě. Ve většině skladeb je cantus 

firmus roztříštěn do jednotlivých úseků, ze kterých Schein vytváří nová melodická témata 

za pomoci rafinované kontrapunktické práce. Chorál se střídavě vyskytuje v obou 

sopránových hlasech plynoucích nad instrumentálním basem a z neustálého střídání je 

patrný „souboj“ (concerto) jednotlivých hlasů. V pěti koncertech určených pro hlavní 

svátky zaznívá kompletní chorálová melodie v tenoru v podobě dlouhých not. Ačkoli 

Schein v úvodu svazku uvádí, ţe basová linka můţe být hrána basovým nástrojem, jako je 

například pozoun, fagot nebo violoncello, či nástrojem harmonickým, tedy varhanami, 

theorbou nebo cembalem, v notách jsou jasně odděleny dva basové party. Z toho můţeme 

usoudit, ţe koncerty byly psány s představou samostatného basového nástroje a nástroje 

harmonického. 
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Obecně vzrůstající tendence k subjektivní interpretaci chorálu se postupně 

projevovala v oslabení významu chorálové melodie. Skladatelé zhudebňovali chorálový 

text ve volném koncertantním stylu bez ohledu na chorálovou melodii.
26

 To se projevilo ve 

druhém svazku sbírky Opella nova z roku 1626, který se ještě více neţ svazek první 

přibliţuje raně barokní kantátě. Na titulní straně se dočteme, ţe obsahuje dvacet koncertů 

určených pro 3–6 hlasů a basso continuo. Hlasy se ale nemyslí pouze zpěvní party, ale i 

hlasy svěřené instrumentům. V tomto svazku najdeme stěţejní části se sólovými party 

určenými různým sólovým hlasům, vycházející z kombinace italské monodie a 

protestantského chorálu. Mimo to zde samozřejmě nechybí ani vícehlasé skladby, které své 

sólové protějšky doplňují. Velmi bohatě je zde také zastoupena instrumentální sloţka. 

Kromě bassa continua přibývá melodických nástrojů s party nezřídka se blíţícími partům 

virtuózním. Vyskytují se zde například housle, barokní příčná flétna (flauto traverso) nebo 

cornetti. 

Druhý svazek se od prvního liší také poměrem vyuţití chorálu. Pouze třetina 

koncertů druhého svazku vychází z chorálové melodie, zatímco druhé dvě třetiny skladeb 

se ve své hudební předloze od chorálu vzdalují. Tím ale dostávají zcela novou volnost, 

prodluţují se, jsou obohaceny ve svých melodických linkách a oţiveny novým rytmem. 

Překvapují nečekanými harmonickými zvraty a díky volnosti sólového přednesu přinášejí 

mnohem více expresivního proţitku při přednesu textu. Jako zářný příklad uveďme 

skladbu Maria, gegrüsset seist du, Holdselige, patřící mezi nejvěrnější ukázky monodie 

raně barokní duchovní hudby v Německu. Dialog Anděla s Marií, doplněný měkkým 

zvukem tří pozounů, nás při poslechu přenese do doby daleko vzdálené a přitom velmi 

srozumitelné. Závěrečné šestihlasé „Alleluja“ nás poté dovede k povznášejícímu pocitu 

lehkosti. 

6.2 S. Scheidt – Geistliche Konzerte 

Jiné dílo, tentokrát z pera S. Scheidta, by nám mělo poslouţit jako další z příkladů 

předznamenávajících zrod barokní kantáty. 

Dílo s názvem Geistliche Konzerte, tedy Duchovní koncerty, bylo vydáno mezi lety 

1631–1640 celkem ve čtyřech svazcích. Scheidt chtěl zřejmě pokračovat v tvorbě velkých 

duchovních koncertů a navázat tak na své dílo z roku 1622 s názvem Pars prima 
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 Srovnej s BUKOFZER, M. F. Hudba v období baroka: Od Monteverdiho po Bacha Bratislava 1986, s. 133 
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concertuum sacrorum, cyklus dvanácti koncertů určených sborům, sólistům a velkému 

instrumentálnímu obsazení. Dílo Pars prima concertuum sacrorum bylo inspirováno jiţ 

výše zmíněnou Scheidtovou sbírkou motet nazvanou Cantiones Sacrae (1621), z čehoţ dva 

z dvanácti koncertů představují dokonce pouze předělaná moteta. Zásadní rozdíl mezi 

těmito dvěma sbírkami je ale ten, ţe ve sbírce koncertů nacházíme pouze jeden koncert 

v německém jazyce (ostatní jsou v latině) a vytrácí se zde práce s chorálem. Naopak se 

přidávají instrumentální sonáty na začátku a uprostřed jednotlivých koncertů a uplatňuje se 

zde technika zdvojení vokální hlasů pomocí instrumentů. 

Pro velké duchovní koncerty se však v době třicetileté války nenašlo dostatečné 

uplatnění. Ačkoli se hudební vědci domnívají, ţe ve své původně zamýšlené podobě byly 

Geistliche Konzerte určeny pro plné obsazení, vydané sbírky ukazují, ţe konečné obsazení 

těchto koncertů bylo omezeno a určeno pouze jednomu aţ třem sólovým hlasů 

s doprovodem bassa continua. Oproti sbírce koncertů z roku 1622 se Scheidt opět vrací 

k německému jazyku a hlavně k chorálu, jakoţto výchozímu hudebnímu materiálu. Jak uţ 

bylo řečeno, nástrojové a vokální obsazení je radikálně zmenšené. Dále jsou redukovány 

instrumentální sonáty a technika zdvojení hlasů. Sólové části zde fungují na téměř stejném 

principu jako u velkých duchovních koncertů, ovšem povětšinou v mírnějším virtuózním 

podání. Střídání ploch tutti a soli je zachováno a podpořeno kontrastem homofonních a 

polyfonních pasáţí. Tento efekt zaloţený na „souboji“ („concertu“) je pro malé duchovní 

koncerty velmi typický. 

Řada těchto malých duchovních koncertů opět vychází ze stejných chorálových 

melodií jako moteta ve sbírce Cantiones Sacrae (1621), ovšem podobnost motet a koncertů 

je zde velmi malá. Tento fakt lze vysvětlit tím, ţe oproti velkým duchovním koncertům, 

v jejichţ tutti částech se odráţel právě zmiňovaný chorál, se v malých koncertech tyto tutti 

části naopak redukují a tím pádem i značně odlišují od chorálové předlohy. Malé duchovní 

koncerty jsou oproti motetům mnohem více kontrapunktické a jejich struktura je 

pravidelnější. Několik koncertů je také parodických, tedy čerpajících ze starších motet, 

v tomto případě motet jiných autorů. 

Texty prvního (1631), druhého (1634) a čtvrtého (1640) svazku Geistliche Konzerte 

jsou kombinací básnických a biblických textů spíše obecného charakteru. Naproti tomu 

texty třetího svazku (1635) jsou systematicky uspořádány dle liturgického roku. Najdeme 

zde například Magnificat  pro dobu vánoční, velikonoční a svatodušní. Pro textové 



39 
 

předlohy koncertů obecně platí, ţe se vyskytují v několika slokách, přičemţ sloky jsou 

často odstíněny různým kompozičním zpracováním. Tento způsob variační techniky 

můţeme chápat jako reminiscenci na Scheidtovo nejslavnější varhanní dílo Tabulatura 

nova, ve které autor tuto techniku dokonale zpracovává. Zároveň ale zmíněný druh 

zpracování předpovídá další vývoj formy duchovního koncertu, která následně vyústí v 

kantátu. 

6.3 H. Schütz – Kleine geistliche Konzerte 

Třetí dílo, které si zaslouţí být uvedeno v kapitole pojednávající o předzvěsti zrodu 

barokní kantáty, nese název Kleine geistliche Konzerte.  Jejím autorem je H. Schütz. 

Kleine geistliche Konzerte, tedy doslova Malé duchovní koncerty, byly vydány ve dvou 

svazcích v letech 1636 a 1639 v Lipsku. Jejich vzniku předcházelo vydání jiného 

významného díla, a to prvního svazku dramatických koncertů s názvem Symphoniae 

Sacrae (1629). Zbylé dva svazky tohoto díla pak spatřily světlo světa v letech 1647 a 1650. 

Můţeme tedy odváţně konstatovat, ţe v poměrně krátkém časovém rozmezí let 1636 –

1650 vzniklo v rámci tvorby H. Schütze velké mnoţství skladeb, představujících 

významný počin na cestě od duchovního koncertu ke kantátě. 

Zatímco Symphoniae Sacrae jsou příkladem duchovních (a především 

„dramatických“) koncertů s širokým nástrojovým a vokálním obsazením, Kleine geistliche 

Konzerte představují formu malých duchovních koncertů, ostatně jak uţ předestírá 

samotný název. Oba druhy tak obsahují odlišné výrazové prostředky a nabízejí různé 

moţnosti kompozice. Pestrost jednotlivých zpracování je pak velmi bohatá. 

Zaměřme se nyní ale konečně na Kleine geistliche Konzerte I., II..  Ve dvou svazcích 

Schütz navazuje na italské novinky a nechává se inspirovat načerpanými zkušenostmi, 

získanými během svého druhého pobytu v Itálii. Aţ na jeden jediný koncert (II. svazek, 

SWV 333) z celkového počtu bezmála šedesáti koncertů jsou všechny koncerty určeny 

jednomu aţ pěti vokálním hlasům pouze s doprovodem bassa continua. Důvody malého 

obsazení opět vyplývaly z poklesu zájmu o hudební produkci, navazující na neschopnost 

financovat další nástroje, a to vše z důvodu restrikcí spojených s právě probíhající 

třicetiletou válkou. Tento fakt ovšem skladateli nijak nezabránil ukázat své mimořádné 

kompoziční schopnosti a dovést formu malého duchovního koncertu ke svému vrcholu. 
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První svazek (1636) obsahuje skladby pro nejrůznější sólové obsazení. Kromě formy 

čisté doprovázené monodie v podobě sólových koncertů zde dokonce najdeme například i 

skladbu pro tři basy Himmel und Erde vergehen (SWV 300). Texty skladeb jsou pouze 

v německém jazyce, se kterým si autor umí brilantně poradit. Nový italský styl spolu s 

německou tradicí se mu tak daří skloubit do vyváţeného kompromisu. Uţívání chromatiky 

a adekvátních rétorických figur ještě více umocňuje obsah textu a potvrzuje tak, ţe i na 

malé ploše hudby je moţné vytvořit něco výjimečného. 

Druhý svazek (1639) malých duchovních koncertů uţ obsahuje i skladby na latinské 

texty a vliv italské hudby je zde ještě více patrný. Tento fakt se projevuje ve větším 

virtuóznějším pojetí, které můţeme zaznamenat například ve skladbě Bone Jesu, verbum 

Patris (SWV 313). Schütz dále ve svých koncertech zpracovává i chorálové melodie. 

Druhý svazek také obsahuje jiţ výše zmíněnou jedinou skladbu doprovázenou dalšími 

instrumenty. V této skladbě se autor dopracovává dokonce aţ k formě dramatického 

koncertu.  Její název je Sei gegrüßet, Maria (SWV 333) a představuje dialog archanděla 

Gabriela s Marií. 

Opella nova, Geistliche Konzerte,  Kleine geistliche Konzerte – to jsou jen vybraná 

díla z tvorby tří německých velikánů, reprezentující malý vzorek děl tvořících základní 

stavební kámen pozdější formě, formě německé barokní kantáty. Tato kapitola by 

samozřejmě mohla obsahovat mnoho dalších skladeb, sbírek či svazků, váţících se ke 

zrodu nové hudební formy, ovšem takové mnoţství není v rámci této práce moţné 

pojmout. 

A jelikoţ uţ víme, kdo byli oni předchůdci německé barokní kantáty, představme si 

nyní vrcholnou podobu této formy, která bude reprezentována skrze dílo nejvýznamnějšího 

předchůdce Johanna Sebastiana Bacha. 
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7 Vrcholná podoba barokní kantáty v díle Dietricha 

Buxtehudeho 

V období po Heinrichu Schützovi, jakoţto ikoně raného baroka, se německá 

protestantská hudba prudce rozvinula. Pomyslné ţezlo převzali po silné generaci Schütze a 

jeho současníků další významní skladatelé několika generací druhé poloviny 17. století a 

vzápětí na ně navázali představitelé pozdního baroka tvořící v první polovině 18. století. 

Z autorů, jejichţ dílo zahrnovalo především dvě hlavní oblasti kompozice, a sice varhanní 

a vokálně instrumentální hudbu, jmenujme G. P. Telemanna (1681–1767), J. F. Fasche 

(1688–1758) a závěrem pochopitelně také J. S. Bacha (1685–1750). Nejvýznamnější 

postavou německých hudebních dějin tvořící mezník mezi H. Schützem a J. S. Bachem je 

však Dietrich Buxtehude (1636/7–1707), nepochybně nejvýznamnější osobnost německé 

protestantské hudby druhé poloviny 17. století. 

Dietrich Buxtehude se narodil v Oldesloe (dnes Bad Oldesloe), dánské provincii na 

území dnešního Německa. Celý ţivot však proţil v severním Německu. Dodnes se vedou 

spory o to, zda je Buxtehude skladatelem spíše dánským či německým. Významný post, 

díky němuţ byl povaţován za jednoznačně nejlepšího varhaníka své doby, zastával 

v lübeckém Marienkirche. Tento post převzal od F. Tundera (1614–1667), který byl nejen 

jeho předchůdcem, ale také tchánem. Nejen v Lübecku, ale prakticky po celém Německu, 

se staly vyhlášenými „Abendmusiken“, večerní koncerty v jiţ zmiňovaném Marienkirche, 

na kterých byla vedle varhanní hudby uváděna i hudba vokálně instrumentální. Tradici 

těchto koncertů zaloţil F. Tunder. Za dob Buxtehudeho se pak staly mimo jiné i nedílnou 

součástí pěti nedělních večerů před vánočními svátky. Jejich prostřednictvím se zvěsti o 

Buxtehudeho varhanních schopnostech rozšířily do povědomí mnoha dalších významných 

skladatelů, kteří za účelem slyšet Buxtehudeho hudbu Lübeck se zájmem navštívili. Tuto 

návštěvu si nenechali ujít ani G. F. Händel, J. Mattheson či J. S. Bach. 

Buxtehudeho varhanní dílo zahrnuje mnoho varhanních forem, jako jsou toccaty, 

ciacccony, pasacaglie, variace a další. Kromě nich jeho varhanní tvorba obsahuje ještě 

jinou významnou sloţku, a to skladby vycházející ze zpracování chorálu. Chorálová 

preludia a fantazie jsou formy, ve kterých se stal Buxtehude nepřekonatelným a kterými 

v této oblasti kompozice vyšlapal cestu přímo J. S. Bachovi. Nacházíme zde mnoho druhů 

práce s chorálovým nápěvem, které později přivedl k dokonalosti právě J. S. Bach. 
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Druhým nejvýznamnějším odkazem vedle varhanní hudby, který nám Buxtehude 

prostřednictvím své hudby zanechal, jsou duchovní vokálně instrumentální kompozice. 

Dochovalo se přes sto těchto skladeb. Buxtehude měl rozhodující podíl na formování 

protestantské kantáty a postupný přerod duchovního koncertu v kantátu je patrný právě 

v jeho dílech. Většina duchovních skladeb má ještě stále podobu odpovídající sólistickému 

komornímu obsazení malého duchovního koncertu, a to jak ve sloţce vokální, tak 

instrumentální. Vokální části Buxtehude propojuje instrumentálními sinfoniemi, které 

vyuţívá také jako úvodní hudbu. 

Názorný příklad přerodu duchovního koncertu v kantátu v díle Dietricha 

Buxtehudeho uvádí Ladislav Kačic ve své knize  Dějiny hudby III., Baroko
27

. Porovnává 

zde dvě skladby na totoţný text Herr wenn ich nur dich habe. Starší zpracování (BuxWV 

38) je určeno pro soprán, dvoje housle a basso continuo. Jedná se v podstatě o duchovní 

koncert pro tři rovnocenné hlasy (dokonce ve stejné poloze) bez výraznějšího 

horizontálního členění. Novější zhudebnění téhoţ textu (BuxWV 39) je jiţ kantátou pro 

soprán, dvoje housle, violu da gamba a basso continuo. Skladba má jasné členění, čitelně 

vyhraněné části a individualizovanou vokální a instrumentální sloţku. 

Kromě duchovní tvorby určené komornímu obsazení ale nesmíme opomenout ani 

díla, která Buxtehude zkomponoval pro větší nástrojový aparát. Postupné zvětšování 

instrumentálního obsazení, ale i rozsahu samotných skladeb (spojeným zároveň s 

redukováním počtu oddílů skladeb), je dalším ukazatelem v procesu krystalizace kantáty.  

Typickým rysem provázejícím kantátu je také variabilita nástrojového obsazení, přinášející 

bohatou zvukovou barevnost. V Buxtehudeho skladbách se tak můţeme kromě obligátních 

nástrojů setkat například s fagotem, cinkem, trubkou či trombonem. Jejich uspořádání, 

kombinace se sólovými hlasy a smyčcovými nástroji pak poskytuje mnoho odstínů, díky 

nimţ je kaţdá z kantát osobitá a nezaměnitelná.
 28

 

Následující kapitola představí vrcholné dílo Dietricha Buxtehude, jehoţ analýza nám 

pomůţe doloţit podobu německé barokní kantáty komponované na území protestantského 

Německa v druhé polovině 17. století. 
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 Srovnej s KAČIC, L. Dějiny hudby III., Baroko. Praha 2009, s. 177 
28

 Srovnej s KAČIC, L. Dějiny hudby III., Baroko. Praha 2009, s. 171-178 
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8 Membra Jesu nostri 

Membra Jesu nostri, nejslavnější dílo Dietricha Buxtehudeho, bylo zkomponováno 

roku 1680, tedy ve vrcholném tvůrčím období skladatele. Kompletní název díla, Membra 

Jesu nostri patientis sanctissima, tedy „Nejsvětější údy našeho trpícího Ježíše“, nám 

napovídá, ţe se jedná o dílo pašijové, určené na závěr postního období. 

Buxtehude v době vzniku díla zastával uţ dvanáctým rokem post varhaníka 

v Marienkirche v Lübecku a byl povaţován za velikána své doby, a to nejen na území 

severního Německa. 

Cyklus kantát je věnován Gustavu Dübenovi (1628–1690), královskému 

kapelníkovi ve Stockholmu, kterému dnes můţeme vděčit za uchování díla budoucím 

generacím. Rukopis díla je totiţ součástí Dübenovy sbírky, dnes pečlivě uloţené 

v univerzitní knihovně ve švédské Uppsale. O významném vztahu Buxtehudeho a Dübena 

svědčí i fakt, ţe autor označuje švédského kapelníka ve svém věnování jako „vznešeného a 

ctěného přítele“. 

Dílo Membra Jesu nostri představuje významný počin nejen v kontextu autorova 

díla, ale i v rámci duchovních kompozic konce 17. století. Jedná se o jedinečné umělecké 

dílo, a to jak z hlediska kompozičního, tak z hlediska textového. O to více je překvapivé, 

ţe se na něj stále tak trochu pozapomíná. I proto mu bude v této práci věnován dostatek 

prostoru. 

Membra Jesu nostri je cyklus sedmi kantát, z nichţ kaţdá je jakousi vroucí meditací 

určenou jedné části Kristova těla umučeného na kříţi. Podle části těla je také kaţdá  

kantáta pojmenovaná. První kantáta nese název Ad pedes (K chodidlům),  druhá Ad genua 

(Ke kolenům), třetí Ad manus (K rukám), čtvrtá Ad latus (K boku), dále pokračuje pátá 

kantáta s názvem Ad pectus (Ke hrudi), šestá Ad cor (K srdci) a konečně sedmá Ad faciem 

(Ke tváři). Jako kdyby si Buxtehude při komponování představil člověka stojícího pod 

kříţem, pozorujíc zvedajícím se zrakem tělo Kristovo, nejprve chodidla, kolena, bok a poté 

hruď, srdce a na závěr tvář. Těţko říci, zda to tak doopravdy bylo, ale jisté je, ţe celý 

cyklus v sobě nese velmi silnou vnitřní gradaci vrcholící právě pohledem do tváře Krista. 
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8.1 Notace – tabulatura 

Pro zápis hudby Buxtehude volí jeden z méně uţívaných druhů notace, a sice 

tabulaturu. Zde (Obrázek č. 5) vidíme první stranu první kantáty Ad pedes v originálním 

rukopise. 

 

8.2 Text 

Páteří, neboli jednotícím prvkem celého cyklu kantát, se Buxtehudemu stala 

středověká pašijová báseň s názvem Salve mundi salutare, těšící se v 17. století velké 

popularitě mezi katolíky i protestanty. Ohledně autorství básně se vedly dlouholeté spory. 

Za autora byl dlouhý čas povaţován Bernard z Clairvaux (1090–1153), později se ale 

ukázalo, ţe báseň s největší pravděpodobností sloţil Arnulf z Louvain (ca. 1200–1250). 

Přímým zdrojem, ze kterého Buxtehude báseň čerpal, bylo patrně hamburské vydání z roku 

1653. 

Hymnus představuje pomyslnou kostru cyklu, tvořící silné pouto mezi všemi sedmi 

kantátami a dodávající tak cyklu jedinečnou ucelenost. Buxtehude báseň zkrátil a rozdělil 

Obrázek č. 5 – Originál rukopisu D. Buxtehudeho - kantáta Ad pedes, 1. strana 
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na sedm částí, kaţdou o třech strofách. Text je plný působivých a někdy aţ naturalistických 

básnických přirovnání, odkazujících na nemálo společných rysů dvou snoubících se 

historických období, tedy období středověku a baroka. „Zdrávas hlavo zkrvavená, kruhem 

trnů ověnčená..“ To je jen jeden příklad za všechny ze sedmé kantáty pojednávající o 

Kristově tváři. 

Kromě hymnu Salve mundi salutare ale Buxtehude pouţívá ještě druhý textový 

zdroj, a to biblické texty, přesněji řečeno krátké výňatky z bible. V cyklu tedy vedle sebe 

stojí text básnický a text biblický. Vzájemný kontrast o to víc zajímavý v tom, ţe 

kvantitativně má básnický text navrch. Zatímco ústřední téma kaţdé kantáty představuje 

báseň, biblický text báseň rámuje a zasazuje ji do obecného biblického kontextu. Biblické 

texty pochází z různých zdrojů, které důkladněji zmíníme u kaţdé samostatné kantáty. Aţ 

na jeden jediný jsou ale všechny vyňaty ze Starého zákona. 

Jak uţ jsme zmínili výše, Buxtehude napsal přes sto duchovních děl, ale pouze tento 

cyklus kantát je na latinský text. Buxtehude ve svých předchozích dílech jako přesvědčený 

protestant věrně vyuţívá německé texty, a proto je pouţití textu latinského přinejmenším 

výjimečné. Je pravděpodobné, ţe téma pojednávající o meditaci nad ukřiţovaným Kristem 

Buxtehude vnímá jako společné pro všechny křesťanské církve, a proto volí latinský jazyk. 

Jistým faktem zůstává, ţe v textech, které si vybral a tak brilantně propojil, je 

obsaţena široká škála pocitů, dojmů a empatie, které člověka při jejich čtení opravdu 

nenechávají chladným. 

8.3 Forma 

Není přesně známo, zda cyklus vţdy zazníval jako celek, nebo zda byly jednotlivé 

kantáty uváděny i samostatně. Při bliţším rozboru cyklu lze nicméně vysledovat vnitřní 

gradaci, která nasvědčuje tomu, ţe bylo dílo psáno s představou kompaktního celku. Tento 

předpoklad lze také podpořit faktem, ţe pro všech sedm kantát je pouţita jedna určující 

báseň rozdělena do sedmi částí. 

Formální stránka kaţdé ze sedmi kantát je aţ na drobné výjimky totoţná. Kaţdou 

kantátu otevírá instrumentální sonáta. Následuje sborové „concerto“, část na biblický text, 

která svým textovým určením předznamenává následný charakter kantáty. Poté přichází na 

řadu středověká báseň, vţdy rozdělena do tří strof. Kaţdá ze strof je zhudebněna jako 
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krátká árie, přičemţ všechny tři árie v podstatě vycházejí z identického hudebního 

materiálu. Mezi áriemi zaznívají totoţné ritornely, které tak tvoří jednotící element tohoto 

úseku skladby. Zde nutno zdůraznit, ţe árie a ritornel nejsou odděleny, ale naopak ze sebe 

vyplývají a do sebe vplývají. Ritornely jsou při své repríze většinou zdobeny barokní 

ornamentikou odpovídající dobové praxi. Po poslední strofě a ritornelu opět zaznívá 

concerto v identické podobě jako na začátku a poskytuje tak kantátě dokonalou symetrii. 

Toto formové uspořádání odpovídá takzvané „concerto-aria“ kantátě, tedy typu 

kantáty, který byl velmi rozšířen kolem roku 1680. Mezi typické znaky tohoto typu kantáty 

patří uvedení biblického textu na začátku a na konci skladby, a to v předepsání pro všechny 

instrumenty a vokální hlasy, zatímco básnický text je situován do středu skladby ve formě 

sólových árií. 

Struktura formy 

Kantáty II – VI jsou formově obdobné a představují ustálenou formu cyklu. Jejich 

struktura je následující: 

 Sonáta 

 Concerto (buď sbor, nebo ansámbly) 

 Aria 1 – ritornel – Aria 2 – ritornel – Aria 3 – ritornel 

 Concerto 

Výjimku tvoří úvodní a závěrečná kantáta, tedy kantáta první a sedmá. Vzhledem 

k jejich postavení v cyklu asi není náhodou, ţe právě tyto dvě kantáty se od zbylých 

odlišují. Jako jediné mají částečně porušenou ustálenou symetrickou strukturu. Ale právě 

zvýraznění úvodu a závěru nám jen potvrzuje autorovu cílenou myšlenku na dílo jako 

celek, který autor ozvláštňuje trochu odlišným pojetím krajních částí. Více se těmto dvěma 

kantátám a jejich specifikům budeme věnovat v samostatných kapitolách věnujících se 

rozboru kantát. 

8.4 Obsazení 

Sborová concerta jsou aţ na dvě výjimky určena pěti hlasům – dvěma sopránům, 

altu, tenoru a basu. V sólových áriích se pak postupně střídají všechny hlasy od sopránu aţ 

po bas. V celkovém výčtu se v sedmi kantátách objevují čtyři árie pro první soprán, čtyři 

árie pro druhý soprán, tři altové árie, dvě tenorové árie a tři árie basové. Vedle sólových 
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árií se vyskytují ještě árie pro tři sólové hlasy, konkrétně ve třech případech pro alt, tenor a 

bas a v jednom případě pro dva soprány a bas. 

Instrumentální sloţku Buxtehude svěřuje dvěma houslím, viole da gamba (pouze 

v šesté kantátě předepisuje consort pěti viol da gamba), violonu a bassu continuu, které je 

zpravidla zastoupeno theorbou a varhanním pozitivem. 

Podíl instrumentální sloţky co do kvantity i významu je rovnocenný sloţce vokální. 

Největší prostor pro instrumenty samozřejmě představují úvodní sonáty a vnitřní ritornely. 

Kromě těchto čistě instrumentálních částí, ve kterých mají instrumenty moţnost výrazného 

projevu, zaznívají tutti instrumenty také v concertech, zde uţ ovšem v menší míře a 

převáţně v doprovodné roli. V áriích pak jako instrumentální doprovod zůstává pouze 

basso continuo. 

Zajímavým faktem, o kterém budeme blíţe pojednávat v jedné z dalších kapitol, je 

nástrojové určení šesté kantáty. Její partitura jako jediná svěřuje doprovod souboru, neboli 

„consortu“ pěti viol da gamba. V ţádné další kantátě se pět viol da gamba nevyskytuje, a 

tudíţ můţeme tuto kantátu povaţovat tak trochu za výjimečnou či vybočující z ustáleného 

způsobu instrumentálního doprovodu. 

8.5 Práce s hudebním materiálem 

Kaţdá z kantát vychází z určitého hudebního materiálu, se kterým autor pracuje 

v průběhu celé skladby. Hlavní témata zaznívají nejprve v instrumentální sonátě, které 

přebírá sborové concerto. Jádro skladby, uvádějící tři po sobě jdoucí árie vyplněné 

ritornely, je téměř bez výjimky zaloţeno na stejném harmonickém podkladu, nehledě na to, 

ţe některé árie jsou dokonce úplně totoţné dvojice, pouze s jiným textem. Ve většině 

případů platí, ţe kdybychom trojici árií v rámci jedné kantáty vzali a zazpívali ji najednou, 

vznikl by velmi zajímavý a zdaleka ne neuskutečnitelný vícehlas. 

8.6 Charakter díla 

Ačkoli vznik díla zapadá do období, ve kterém byl vliv italské hudby masivně 

rozšířen po celé Evropě, dílo je oproštěno od italské afektovanosti a přebujelosti a 

zachovává si svou důstojnost, vyrovnanost a především ušlechtilost. Přesto mu nechybí 
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dramatičnost a vnitřní síla, kterou dosahuje velkého účinku na posluchače. Buxtehudeho 

hudba je meditací a hlubokým zamyšlením, naplňujícím čistou formu protestantské hudby. 
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9 Rozbor jednotlivých kantát 

Při detailním zkoumání a porovnání všech sedmi kantát se nám nabízí mnoho otázek 

k zamyšlení. Hlubší rozbor nám otevírá cestu k nahlédnutí do autorova myšlení a nechává 

nás poodkrýt různé aspekty tohoto nádherného cyklu kantát. 

Proč autor pouţil zrovna tento text?  Proč tuto árii vloţil do úst zrovna 

sopránu/altu/tenoru/basu? Proč není toto concerto psané pro tutti, ale pouze soprán, alt a 

bas? Proč je v této kantátě odlišná instrumentace? Toto všechno a mnoho dalšího se nabízí 

k zodpovězení. Ne vţdy je ale moţné na všechny otázky odpovědět. Povětšinou se 

můţeme pouze domnívat, co tím chtěl autor říci a zda vůbec k tomu měl sám pro sebe 

nějaké zvláštní odůvodnění nebo zda ho k tomu vedla čistě intuice. 

Ať uţ to bylo jakkoli, ponořme se nyní do jedinečného díla a nechme ho na sebe 

působit. 

 

Obrázek č. 6 – Originál titulní strany díla Membra Jesu nostri 
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9.1 První kantáta: Ad pedes – K chodidlům 

Concerto: Coro  

Ecce super montes pedes 

evangelizantis 

et annunciantis pacem.  

Hle, po horách přichází 

zvěstovatel radosti, jenţ 

ohlašuje pokoj.  

(Nahum 2, 1) (Nahum 2, 1) 

 

(Coro: Salve mundi salutare)  

  

Aria: Soprano I  

Salve mundi salutare 

salve, salve Jesu care! 

Cruci tuae me aptare 

Vellem vere, tu scis quare, 

Da mihi tui copiam. 

 

Zdráv buď světa Spasiteli 

zdráv buď, zdráv buď Jezu milý! 

Kéţ bych okusil tvůj Kříţ, 

důvod v pravdě jistě víš, 

dej mi Tvojí odvahu. 

 

Aria: Soprano II  

Clavos pedum, plagas duras 

Et tam graves impressuras 

Circumplector cum affectu 

Tuo pavens in aspectu 

Tuorum memor vulnerum 

 

Hřeby v nártech, tvrdé rány, 

a tak těţce rozdírány 

objímám v pohnutí horlivém, 

ve strachu před Tvým pohledem,  

myslíc na rány tvé. 

 

Aria: Basso  

Dulcis Jesu, pie Deus, 

Ad te clamo, licet reus: 

Praebe mihi te benignum, 

Ne repellas me indignum 

De tuis sanctis pedibus. 

 

Sladký Jezu, Boţe milosti, 

k Tobě volám, pln nectností: 

Dej mi poznat milost tvoji 

neodvrhni slabost moji 

od svých svatých chodidel. 

 

Concerto: Coro  

Ecce super montes, repetatur 

 

Hle po horách přichází, da capo 

 

(Coro: Salve mundi salutare)  

Celý cyklus otevírá kantáta s názvem Ad pedes, „K chodidlům“. Krátká úvodní 

sonáta v podání tutti instrumenti, tedy dvoje housle, viola da gamba, violon a basso 

continuo, čítající varhanní pozitiv a theorbu, nám poskytuje první ochutnávku témat, která 

budou zaznívat a vracet se v průběhu celé skladby.  Energická sonáta nás briskně uvede k 

prvnímu sborovému concerto. Slova proroka Nahuma jsou svěřena pětihlasému sboru, 

který nejprve na jednom akordu v plné síle zvolá „Ecce“, tedy „Hle“, a tím tak upoutává 

pozornost k příchodu zvěstovatele. Poté jiţ jednotlivé hlasy v imitaci přebírají melodickou 

linku a zvukomalebně tak vykreslují chůzi zvěstovatele přicházejícího zvěstovat pokoj. 



51 
 

Stoupající motiv osminových a šestnáctinových not, jehoţ melodie posléze klesá zase zpět 

(Notový příklad č. 1), opravdu evokuje překotnou chůzi proroka po vrcholcích hor 

spěchajíc sdělit novinu.  

Notový příklad č. 1 – kantáta Ad pedes (str. 2, takty 14–17)
29

 

 

Pětihlasý sbor je po celou dobu podpořen doprovodem bassa continua, které je pouze 

chvílemi doplněno náhlými vstupy ostatních nástrojů. Děje se tak ve chvíli, kdy je třeba 

zdůraznit textové pasáţe a podpořit tak jejich význam. Tyto společné pasáţe jsou také 

vyústěním imitačního přediva v homofonní dílčí závěry. 

Na úvodní sborové concerto navazuje specifická část, která se vyskytuje pouze v této 

kantátě, v ţádné z dalších ji nenajdeme. Výše jsme uváděli, ţe po části concerto přichází 

trojice árií. Zde tomu tak ovšem není, respektive před samotné árie je ještě předsunuta další 

sborová část. V podání sboru naléhavě zaznívá první sloka středověké básně Salve mundi 

salutare,  vycházející z nového hudebního materiálu, odlišného od předchozího concerta i 

od následujících árií. 

Po této části se naskýtá prostor pro sólové árie. Jak uţ bylo řečeno výše, árie mají 

naprosto totoţný harmonický podklad a doprovodem jim je vţdy pouze basso continuo. 

První árie je určena 1. sopránu, který přichází s úvodní slokou hymnu Salve mundi 

salutare, která zazněla jiţ v předchozí přidané sborové části. Po první árii následuje 

ritornel v podání tutti, na který navazuje árie druhá, určena 2. sopránu. Tato árie je zcela 

totoţná s první árií, mění se pouze text, který představuje druhou sloku básně. Na druhou 

                                                           
29

 Všechny notové příklady, čísla stran a taktová označení uvedená v následující analýze odkazují k notové 
partituře přiložené v Příloze č. 1. 
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árii opět navazuje jiţ známý ritornel, který nás dovede k poslední, třetí, tentokrát basové 

árii. Stejný harmonický podklad, ale jiná melodie a pochopitelně text. Tak bychom mohli 

charakterizovat poslední árii. 

Melodická linka prvních sopránových árií představuje krásu monodie v plné síle. 

Lehce zdobená melodie nijak nezastiňuje hloubku textu a přeci jí dává hluboké emotivní 

zabarvení.  Zvláště pak slova druhé sloky podtrhují bezmocnost a zároveň touhu přiblíţit 

se Kristu. Pocit zahanbení a zároveň prosba člověka o vyslyšení, to je obsahem prvních tří 

slok básně. Třetí árie v podání basu má odlišnou melodickou linku, ovšem vycházející 

z totoţného hudebního podkladu. Melodie árie má i díky muţskému hlasu trochu jiný 

charakter a působí poněkud měkčím dojmem. Po poslední árii a následném ritornelu se 

skladba vrací k úvodnímu sborovému concertu, které zazní v identické podobě jako na 

začátku a dotvoří tak celek k dokonalosti. 

Provedení 

Co se týče strukturového provedení, není vzhledem ke specifickému členění této 

kantáty zcela jasné, jakým způsobem se kantáta ve své době prováděla. Proto je na tomto 

místě potřeba zdůraznit, ţe existuje více variant provedení, ke kterým se barokní soubory, 

zaměřené na interpretaci staré hudby, dnes přiklánějí. Uveďme si dva nejběţnější druhy 

provedení. 

Varianta č. 1 

Vzhledem k přítomnosti přidané sborové části na text první sloky básně je moţné, ţe 

po této sborové části nezazněla árie 1. sopránu se stejným textem, ale rovnou následovala 

árie druhého sopránu na text druhé sloky. Tím pádem by struktura kantáty vypadala takto:  

 Sonáta  

 Concerto 

 sborová část na text 1. sloky básně Salve mundi salutare  

 Aria 2 – ritornel – Aria 3 – ritornel 

 Concerto 

Tuto variantu uvádí například René Jacobs se souborem „Schola Cantorum 

Basiliensis“ na nahrávce z roku 2004.
30

 

                                                           
30

 DVD: Dietrich Buxtehude – Membra Jesu nostri, Schola Cantorum Basiliensis, René Jacobs, Harmonia 
Mundi 2004. 
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Varianta č. 2  

Tato varianta přichází s jiným pohledem na vloţenou sborovou část. Ta nezaznívá po 

prvním concertu, nýbrţ aţ v úplném v závěru skladby po repetovaném sborovém concertu 

Ecce super montes. Tato varianta tedy přináší opakování textu první sloky aţ v závěru 

kantáty a dává tak kantátě oproti první variantě provedení odlišnou podobu. 

Tato varianta se objevuje pod vedením Johna Eliota Gardinera u „The Monteverdi 

Choir“ a „The English Baroque Soloists“ na nahrávce z roku 1996. 
31

 

Struktura kantáty je následující: 

 Sonáta  

 Concerto 

 Aria 1 – ritornel – Aria 2 – ritornel – Aria 3 – ritornel 

 Concerto 

 sborová část na text 1. sloky básně Salve mundi salutare  

  

                                                           
31

 CD: Buxtehude - Membra Jesu nostri, The Monteverdi Choir, The English Baroque Soloists, John Eliot 
Gardiner, Archiv Production 1996. 
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9.2 Druhá kantáta: Ad genua – Ke kolenům 

Druhá z řady kantát s názvem Ad genua, „Ke kolenům“ představuje první 

„klasickou“ formu kantáty tohoto cyklu. Úvodní sonáta, předepsaná pro tutti nástrojové 

obsazení, nás uvádí do zcela nové nálady. Biblický text Izaiášův předestírá vztah člověka 

ke Kristu z pohledu dítěte, kdy Kristus zde symbolizuje milujícího rodiče. Vztah dítěte a 

rodiče je zde vykreslen jako nejpevnější vztah budovaný od samého narození a zaloţený na 

absolutní důvěře a lásce. Ono nošení v náručí a hýčkání na kolenou, o které báseň vypráví, 

je jednoduše znázorněno nástroji hrajícími „in tremulo“, které jemné třesení v náruči 

názorně vykresluje.  Po zaznění sonáty přichází pohyblivější hudba v podobě imitačních 

nástupů jednotlivých hlasů, taktéţ znázorňujících pohupování dítěte v náruči. Tentokrát 

ovšem ne „in tremulo“, ale skrze portamentované opakování stejných tónů. Text Ad ubera 

Concerto: Coro  

Ad ubera portabimini,  

et super genua blandietur vobis 

Budete sát nošeni v náručí,  

hýčkáni na kolenou. 

(Jes. 66,12) 

 

(Izaiáš 66,12) 

Aria: Tenore  

Salve Jesu, rex sanctorum 

Spes votiva peccatorum 

Crucis ligno tanquam reus 

Pendens homo, verus Deus, 

Caducis nutans genibus! 

Zdráv buď Jezu, Králi svatých, 

zaslíbená naději všech hříšných. 

Na Kříţi z dřeva zloději rovný, 

muţi zmučený, Boţe opravdový, 

kleslý na smrtí zlomená kolena! 

 

Aria: Alto  

Quid sum tibi responsurus, 

Actu vilis corde durus? 

Quid rependam amatori, 

Qui elegit pro me mori, 

Ne dupla morte morerer? 

 

Kdo jsem, ţe odpovídám tobě, 

bezcenný v činu, tvrdý v sobě? 

Jak bych milujícímu splatil, 

který pro mne smrt si zvolil, 

kdyţ dvakrát umřít nemohu? 

 

Aria: SSB  

Ut te queram mente pura 

Sit haec mea prima cura, 

Non est labor nec gravabor, 

Sed sanabor et mundabor, 

Cum te complexus fuero. 

 

Bych Tě hledal s čistou myslí, 

učiň toto první mou starostí. 

Není práce, co mne tíţí, 

spíš se ozdravím a očistím, 

kdyţ tě budu moci obejmout. 

 

Concerto: Coro  

Ad ubera portabimini, repetatur 

 

Budete sát nošeni v náruči, da capo 
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portabimini je v imitačních nástupech zopakován několikrát. Nový vstup tohoto tématu se 

ozve celkem třikrát, pokaţdé o trochu jinak a zároveň s postupným ubýváním počtu 

repetovaného souvětí „Ad ubera portabimini“. Napoprvé na sebe v jednotaktových 

rozestupech navazují spodní tři hlasy v pořadí A, T, B, které jsou vzápětí doplněny S2 a 

nakonec S1, napodruhé jsou všechny hlasy uvedeny symetricky, přesně po jednom taktu 

v pořadí od nejvyššího k nejniţšímu hlasu (Notový příklad č. 2), a napotřetí zazní hlasy ve 

shodném pořadí jako napoprvé, ovšem s tím rozdílem, ţe S1 a S2 zaznívají současně. 

Kaţdé ze tří imitačních pásem na závěr vyvrcholí v homofonním „et super genua 

blandietur vobis“. Úplný závěr concerta uzavírá prosvětlené "blandietur vobis“ . 

Notový příklad č. 2 – kantáta Ad genua (str. 14, takty 44–52) 

 

Po concertu následuje áriová část představující další sloky středověké básně. Jako 

tomu bylo v předchozí kantátě, i zde tvoří doprovodnou linku áriím pouze basso continuo, 

jehoţ harmonický podklad je u všech árií obdobný. 

První árie zaznívá z úst sólového tenoru, který s tísní v srdci pohlíţí k Jeţíšovi, 

kterak vysílen a zmučen klesá na smrtí zlomená kolena „Caducis nutans genibus“. A ono 

několikeré podklesnutí v kolenou je v tenorové lince skrze intervalové skoky i dobře 

patrné. 
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Následuje ritornel připomínající princip pohupování, podobný tomu v úvodní sonátě, 

který nás dovádí ke druhé árii, tentokráte k árii altové. Člověk zde rozjímá nad sebou 

samým a nad svou bezmocí, která mu nedovolí krutý čin na Jeţíšovi jakkoli splatit. V další 

sloce, respektive árii, která je poprvé svěřena nikoli jednomu sólistovi, ale sólovému triu 

ve sloţení SSB, text pokračuje s prosbou o nalezení vlastního klidu a očištění skrze 

Jeţíšovo objetí. Toto společné objetí dokonale vykresluje sopránová pasáţ (str. 17, takty 

116–120), završená paralelním melodickým obkrouţením, dle mého symbolizujícím právě 

ono zmíněné objetí. 

Po posledním ritornelu navazuje opět Concerto da capo, kterým je kantáta uzavřena. 
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9.3 Třetí kantáta: Ad manus – K rukám 

 

Concerto: Coro 
 

Quid sunt plagae iste 

in medio manuum tuarum? 

Co je to za rány 

uprostřed tvých rukou? 

(Zach. 13, 6) 

 

(Zachariáš 13, 6) 

 

Aria: Soprano I  

Salve Jesu, pastor bone 

Fatigatus in agone 

Qui per lignum es distractus 

Et ad lignus es compactus 

Expansis sanctis manibus 

 

Zdráv buď Jesu, dobrý pastýři, 

unavený cestou k smrti. 

Kterýţ dřevem jsi roztrhán 

a ke dřevu přikován, 

rozpínaje ruce přesvaté. 

 

Aria: Soprano II  

Manus sanctae, vos amplector 

Et gemendo condelector, 

Grates ago plagis tantis, 

Clavis duris guttis sanctis, 

Dans lacrimas cum osculis. 

 

Svaté ruce, objímám vás 

a nářek svůj tak utěšuji. 

Vzdávám díky těţkým ranám, 

tvrdým hřebům, svatým kapkám, 

svými slzami a polibky. 

 

Aria: ATB  

In cruore tuo lotum 

Me commendo tibi totum, 

Tuae sanctae manus iste 

Me defendant Jesu Christe 

Extremis in periculis. 

 

Obmytý tvou krví, 

celý se ti odevzdávám. 

Kéţ ty tvoje svaté ruce 

ochrání mne, Jezu Kriste 

v nejhorším nebezpečí. 

 

Concerto: Coro  

Quid sunt plagae iste, repetatur Co je to za rány, da capo 

 

Co je to za rány uprostřed tvých rukou? „Quid sunt plagae iste in medio manuum 

tuarum“? Takto začíná v pořadí třetí Buxtehudeho kantáta. Biblický text proroka 

Zachariáše ve spojení s Buxtehudeho hudbou v úvodním sborovém concertu působí natolik 

bolestně, jako by nám samým při poslechu někdo zasadil tvrdé hřeby do dlaní. 

Concertu předchází instrumentální sonáta, která nechává zaznít drobné imitační 

motivy v neklidném duchu zračícím předzvěst bolesti a utrpení. V samotném concertu 

autor vznáší tíţivou otázku Quid sunt plagae iste (Co je to za rány) hned třikrát. Snad jako 

by člověk nemohl krvavým ranám uvěřit a stále dokola tuto větu opakoval. 

Poprvé zazní ve třech vrchních hlasech podloţených pouze bassem continuem, 

přičemţ první zvolání učiní nejvyšší hlas. Zbylé hlasy se k němu vzápětí společně připojí a 
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výsledkem je srdcervoucí disonance na první době ve třetím taktu této fráze, kterou uvolní 

aţ předivo dvou spodních hlasů. (Notový příklad č. 3). Následuje sborové a nástrojové 

tutti, jakési úderné potvrzení první otázky. 

Notový příklad č. 3 – kantáta Ad manus (str. 22, takty 14–19) 

 

Druhý vstup v podání tenoru a basu vyznívá o něco měkčeji. Otázku opět doplňuje 

sborové a nástrojové tutti. Napotřetí zazní otázka ve třech spodních hlasech. Sborové tutti 

ale protentokrát na trojhlas měkce naváţe a zdánlivě smířlivě ukončuje celé concerto 

nadějným prosvícením závěrečného akordu.  

První árii této kantáty Buxtehude svěřil prvnímu sopránu. Melodie této árie, totoţná 

s následující árií určenou druhému sopránu, jako by k Jeţíši přistupovala z nebeské výše. 

Andělský hlas oplakává roztrhané ruce rozpínající se na kříţi, které objímá a utěšuje svými 

slzami a polibky. Při poslechu zdánlivě nekončící třítaktové vykreslení rozpětí Jeţíšových 

rukou (str. 24, takty 66–71) celkový dojem ještě umocňuje. Závěrečná árie z této trojice, 

znějící nad totoţným harmonickým podkladem jako předchozí dvě, náleţí opět sólovému 

trojhlasu, tentokrát v obsazení alt, tenor a bas. Obyčejný smrtelník se zde Jeţíšovi 

odevzdává a prosí o svou ochranu v tom nejhorším nebezpečí.  Kombinace tří spodních 

hlasů a úzké harmonie bez afektovaných pasáţí dává árii punc společné vroucí prosby. 
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Ritornel této kantáty je neobyčejně tísnivý a ponurý. Pravidelné kráčení jednotlivých 

dob jako by značilo vyprchávající ţivot a odpočítávalo nezvratný osud. 

Závěrečné concerto da capo pak ještě znova připomene drásající otázku. Její 

závěrečné „in medio manuum tuarum“ nyní ale působí poněkud smířlivěji. Jako by člověk 

po opakovaném a znovupřipomínajícím faktu skutečnost více přijímal. 
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9.4 Čtvrtá kantáta: Ad latus – K boku 

Concerto: Coro  

Surge amica mea, speciosa mea et veni, 

columba mea in foraminibus petrae, 

in caverna maceriae. 

Vstaň má přítelkyně, krásko má, a pojď, 

holubičko moje v rozsedlinách skály,  

v úkrytu nad strţí. 

(Cant. cantic.2, 13-14) 

 

(Píseň písní,2, 13-14) 

Aria: Soprano II  

Salve latus salvatoris, 

In quo latet mel dulcoris, 

In quo patet vis amoris, 

Ex quo scatet fons cruoris, 

Qui corda lavat sordida. 

 

Zdráv buď boku spasitele, 

v kterém dřímá med nejsladší, 

z nějţ vychází síla lásky 

a z nějţ prýštil pramen krve, 

který obmyl nečistá srdce. 

 

Aria: ATB  

Ecce tibi appropinquo, 

Parce, Jesu, si delinquo, 

Verecunda quidem fronte, 

Ad te tamen veni sponte 

Scrutari tua vulnera 

 

Hle, k tobě přicházím. 

Spas mne, Jezu, kdyţ umdlévám 

se zahanbenou tváří. 

K Tobě svobodně se utíkám 

prozkoumat tvé rány. 

 

Aria: Soprano I  

Hora mortis meus flatus 

Intret, Jesu, tuum latus, 

Hinc expirans in te vadat, 

Ne hunc leo trux invadat, 

Sed apud te permaneat. 

 

V hodině smrti nech můj dech 

vejít, Jeţíši, do tvého boku, 

ať s vydechnutím do Tebe vstoupí, 

ať tělo tvé neovládne divoký lev 

a má duše zůstane u Tebe. 

 

Concerto: Coro  

Surge amica mea, repetatur 

 

Vstaň má přítelkyně, da capo 

 

Čtvrtou kantátu, věnovanou Jeţíšovu boku, uvádí výrazně pulzující sonáta zaloţená 

na tečkovaném rytmu propojeném s opakujícími se oktávovými skoky v melodii. Sonáta ve 

svém temperamentním toku připraví půdu pro sborové concerto, které „odstartuje“ 

exaltované altové zvolání. „Surge, surge amica mea!“ neboli „Vstaň má přítelkyně“.  

Výzvu vzápětí potvrdí vstup sboru a tutti orchestru a zaznívá tak naléhavě ještě jednou 

(Notový příklad č. 4). 
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Notový příklad č. 4 – kantáta Ad latus (str. 31, takty 16–23) 

 

Věta pokračuje měkkým „..speciosa mea et veni columba mea“ ..krásko má, a pojď, 

holubičko moje.. Následuje plocha imitačních nástupů s textem „in caverna maceriae“, 

střídajících se s opětovným připomenutím prvních veršů sloky, tedy vstupy sborového a 

instrumentálního tutti. 

Biblický text tentokrát Buxtehude čerpá z knihy Píseň písní. Jako je ve druhé kantátě 

láska člověka ke Kristu přirovnána ke vztahu matka – dítě, zde je tato láska přirovnávána k 

nejtěsnějšímu moţnému vztahu mezi lidmi, tedy k lásce mezi muţem a ţenou. V Písni 

písní, sbírce milostné lyriky, je oslavována láska mezi muţem a ţenou. Obraz této lásky 

pak má být obrazem vztahu člověka s Bohem. 

Úvodní árie kantáty je svěřena druhému sopránu. Slova první sloky směřují ke 

spasitelovu krvácejícímu boku, z nějţ prýští krev. Ta symbolizuje nejen pramen 

všeobjímající lásky Jeţíšovy, ale také očišťující pramen omývající všechna nečistá lidská 

srdce. Sopránová árie je další z nádherných doprovázených monodií, která v sobě snoubí 

ušlechtilost, zanícenost a zároveň pokoru k textu. Buxtehude zde nepouţívá zbytečně 

přebujelých prostředků, nicméně i tak (a moţná právě proto) árii nechybí emoce a 

zpěvnost. 
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Následný ritornel vychází ze stejného principu jako ritornel třetí kantáty Ad manus. 

Mají k sobě velmi blízko, z čehoţ lze usuzovat, ţe s výchozím hudebním materiálem 

pracuje Buxtehude neustále a propojuje tak i jednotlivé kantáty mezi sebou. 

Druhá árie, podloţena totoţným harmonickým doprovodem (stejně jako poslední 

árie), představuje sólový trojhlas ve sloţení ATB. Homofonní úvod evokuje přítomnost 

trojice lidí prosících o spasení. Homofonní pásmo je postupně narušeno a hlasy se částečně 

osamocují, aby se zase mohly posléze setkat. Obzvláště působivé jsou poslední čtyři takty 

árie počínající basovým „scrutari“. 

Třetí sloka básně reprezentovaná sopránovou árií je tentokráte určená prvnímu 

sopránu. Hudební materiál je shodný s první árií. Zajímavé je, ţe pouze tato dvojice 

shodných árií je proloţena jinou árií. V ostatních kantátách jsou shodné árie uvedeny vţdy 

ihned po sobě. Text árie pojednává o hodině smrti člověka, ve které prosí o spasení své 

duše a touze po věčné blízkosti s Kristem. Poetika textu je zde neobyčejně intimní. 

V hodině smrti nech můj dech 

vejít, Ježíši, do tvého boku, 

ať s vydechnutím do Tebe vstoupí, 

ať tělo tvé neovládne divoký lev 

a má duše zůstane u Tebe. 

Po posledním ritornelu kantátu uzavírá jiţ známé concerto se vstupním altovým 

zvoláním „Surge, surge amica mea“. 
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9.5 Pátá kantáta: Ad pectus – Ke hrudi 

Concerto: ATB  

Sicut modo geniti infantes rationabiles, 

et sine dolo concupiscite 

ut in eo crescatis in salutem 

Si tamen gustatis,  

quoniam dulcis est Dominus. 

… a jako novorozené děti mějte touhu jen 

po nefalšovaném duchovním mléku, 

abyste jím rostli ke spasení; 

Vţdyť jste 'okusili',  

ţe Pán je dobrý!' 

(1. Petr, 2,2-3) 

 

(1. Petrův, 2, 2-3) 

Aria: Alto  

Salve, salus mea, Deus, 

Jesu dulcis, amor meus, 

Salve, pectus reverendum, 

cum tremore contingendum, 

Amoris domicilium 

 

Zdráv buď, Boţe, můj spasiteli, 

Jezu sladký, lásko má. 

Zdrávas hrudi, tolik uctívaná, 

s rozechvěním dotýkaná, 

lásky obydlí. 

 

Aria: Tenore  

Pectus mihi confer mundum, 

Ardens, pium, gemebundum, 

Voluntatem abnegatam, 

Tibi semper conformatam, 

Juncta virtutum copia. 

 

Učiň moje srdce čisté, 

ţhavé, zboţné, vzdechů plné. 

Dej překonat zvůli moji, 

pozvednout se k duši tvojí, 

k velikosti ctností tvých. 

 

Aria: Basso  

Ave, verum templum Dei, 

Precor miserere mei, 

Tu totius arca boni, 

Fac electis me apponi, 

Vas dives, Deus omnium. 

 

Zdráv buď, pravý chráme Boţí, 

smiluj se nade mnou prosícím. 

Ty, pokladnice všeho dobra, 

dej mi patřit k vyvoleným, 

nádobo vzácná, všemocný Boţe. 

 

Concerto: ATB  

Sicut modo geniti, repetatur … a jako novorozené děti, da capo 

Pátá kantáta, pojmenovaná Ad pectus, čili „Ke hrudi“, je o něco rozmanitější 

v porovnání s předchozími kantátami. Její struktura je totoţná s druhou aţ čtvrtou kantátou 

a patří tedy z hlediska strukturového uspořádání do škatulky „klasických“ kantát cyklu 

(počínaje druhou a konče šestou kantátou). Náplň sborového concerta ovšem přináší něco 

nového. 

Ještě neţ se zahloubáme do detailnějšího rozboru concerta, je nutno poukázat na 

úvodní biblický text. Pouze u této kantáty totiţ Buxtehude v concertu pouţil text z Nového 

zákona, konkrétně z listu apoštola Petra. V textu je člověk nabádán k tomu, aby prahnul po 
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„nefalšovaném duchovním mléku“, kde mlékem je myšleno Boţí slovo, díky němuţ 

člověk poroste ke spasení. 

Můţeme pouze odhadovat, zda Buxtehude přikládal výběru textu právě z Nového 

zákona nějaký vyšší smysl, či zda se mu text „pouze“ hodil k tomu básnickému, a proto jej 

pouţil, nehledě na to, odkud ho čerpal. 

S ohledem na hudebně rozmanitější zpracování concerta v této kantátě bychom dále 

mohli vyvinout teorii, zda nemá například text z Nového zákona spojitost s „novým“ 

pojetím concerta, a tedy zda nemá být pátá kantáta jednoduše řečeno něčím „nová“. Vše 

jsou ale pouze domněnky, na které by asi jako jediný dokázal odpovědět pouze sám autor. 

Při rozboru úvodního concerta, které zaznívá jiţ tradičně po úvodní sonátě, nás na 

první pohled či poslech upoutá fakt, ţe toto concerto je první z celého cyklu kantát, které 

není předepsáno pro tutti sbor, nýbrţ pro sólový trojhlas (alt, tenor a bas). Také se jedná o 

první concerto doprovázené pouze bassem continuem bez přítomnosti ostatních nástrojů. 

Imitační nástupy vokálních hlasů, v různých obměnách vytvářející následné předivo hlasů, 

představují propracovanou vokální polyfonii, kterou nám kantáty dosud v takové míře 

nenabídly. Melodické linky vokálních partů jsou pojaty velmi sólisticky a nechybí ani 

barokní zdobnost typická pro velké barokní árie (Notový příklad č. 5). 

Notový příklad č. 5 – kantáta Ad pectus (str. 41, takty 13–16) 

 

Tuto rozsáhlejší část concerta, textově představující první čtyřverší, zakončuje 

kratičký sólový vstup bassa continua (str. 43, takty 51–55). Závěrečné dvojverší je od 

předchozí části znatelně odděleno a charakter dvou částí concerta se výrazně liší. I tento 

fakt je další „novotou“ na poli concert, kdy se vůbec poprvé vyskytuje členění concerta do 

více odlišných částí. Rozdělení concerta také vyplývá z textu, respektive z příchodu 

nového biblického verše. S předchozím virtuózním pojetím první části concerta nyní 

kontrastuje umírněné a zklidněné konstatování, jakýsi dovětek: „Si tamen gustatis, 
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quoniam dulcis est Dominus“, pojednávající o poznání Boţí dobroty. Dvojhlasé „dulcis 

dulcis est dominus“ pak ještě jednou připomene Boţí laskavost a dobrotivost a pokojně 

dovede concerto do svého konce. 

Následuje altová árie, melodicky velmi bohatá a emotivní. Opěvování hrudi Krista a 

rozechvění při jejím doteku je náplní první sloky. Zmíněné rozechvění je v hudbě dokonce 

přímo vystiţeno melodicky přerývaným „tremore“ (str. 44, takty 76–81).  Hruď je zde 

pojmenována také jako „lásky obydlí“, z čehoţ můţeme usuzovat na pojetí hrudi jakoţto 

schránky ochraňující srdce, zdroj vší lásky. Na árii navazuje (básnicky řečeno) 

„rozechvělý“ ritornel, potvrzující celkovou náladu kantáty.  

Text druhé sloky je vloţen do tenorové árie. Vypjaté pasáţe, které rozhodně nepatří 

mezi snadné, podtrhují sílu textu a dodávají tak celé árii velmi expresivní výraz. Snaha 

pozvednout se k duši Jeţíše a přiblíţit se k jeho vysokým ctnostem je názorně vystiţena 

stoupající melodií a nápaditým zdobením melodie. 

Basová árie, která následuje, představuje další novinku cyklu. Společně s basovou 

árií v šesté kantátě se jedná o jedinou sólovou kantátu (myšleno pro jeden hlas), která je 

doprovázená kromě bassa continua ještě dalšími nástroji. Současně tu tedy zaznívá basová 

vokální linka, které participují dvoje housle a viola da gamba. Charakter této árie je i díky 

prosvětlenému doprovodu vznešený a oslavný.  Hudební zpracování dokresluje promluvu 

člověka opěvujícího všemohoucího Boha. 

Zdráv buď, pravý chráme Boží, 

smiluj se nade mnou prosícím. 

Ty, pokladnice všeho dobra, 

dej mi patřit k vyvoleným, 

nádobo vzácná, všemocný Bože. 

Provedení závěrečného concerta da capo je předepsáno opět sólovému trojhlasu ve 

sloţení ATB. Zde je ovšem důleţité podotknout, ţe dnešní soubory se často přiklánějí i 

k variantě zopakování concerta da capo ve sborovém tutti. Je samozřejmě sporné, do jaké 

míry je to zásah do „pravidel“ dobové praxe, nicméně sborové tutti můţe opakující se část 

rozhodně oţivit a vtisknout jí tak trochu jinou, „čerstvou“ podobu. 
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9.6 Šestá kantáta: Ad cor – K srdci 

Concerto: Soprano I/II, Basso  

Vulnerasti cor meum, soror mea, sponsa 

 

Srdce mé zajalas, sestro má, nevěsto 

 

(Cant. cantic. 4,9) 

 

(Píseň písní, 4,9) 

Aria: Soprano I  

Summi regis cor, aveto, 

Te saluto corde laeto, 

Te complecti me delectat 

Et hoc meum cor affectat, 

Ut ad te loquar animes. 

 

Zdrávo budiţ, srdce nejvyššího krále, 

pozdravuji tě srdcem jasným, 

baţím po tvém objetí, 

které by srdce mé rozhorlilo, 

abych k tobě duši přiblíţil. 

 

Aria: Soprano II  

Per medullam cordis mei, 

Peccatoris atque rei, 

Tuus amor transferatur, 

Quo cor tuum rapiatur 

Languens amoris vulnere. 

 

Skrze nitro srdce mého, 

hříšného a svévolného, 

nech svou láskou proměnit 

toho, pro nějţ je tvé srdce 

ranou lásky bolestné. 

 

Aria: Basso  

Viva cordis voce clamo, 

Dulce cor, te namque amo, 

Ad cor meum inclinare, 

Ut se possit applicare 

Devoto tibi pectore. 

 

Ţivým hlasem srdce volám, 

sladké srdce, které miluji. 

Rač se sklonit k srdci mému, 

kéţ tak k tobě přimknutému, 

s duší tolik oddanou.  

 

Concerto: Soprano I/II, Basso  

Vulnerasti cor meum, repetatur 

 

Srdce mé zajalas, da capo  

 

Ad Cor, v překladu „K srdci“, je název šesté kantáty cyklu. Tato kantáta se 

vyznačuje několika specifiky, která její postavení v cyklu významně podtrhují. 

Nejdůleţitějším a také nejvýraznějším specifikem je nástrojové obsazení. Pouze 

v této kantátě je totiţ doprovod svěřen pěti violám da gamba (Notový příklad č. 6). Uţití 

souboru neboli consortu viol da gamba je tradičním a pro německou hudbu typickým 

způsobem doprovodu, který například v italské hudbě nenajdeme. Ve všech ostatních 

kantátách Buxtehude vedle bassa continua sáhl po „modernější“ („italské“) sestavě dvojice 

houslí.
32

 

                                                           
32

 Srovnej s KAČIC, L. Dějiny hudby III., Baroko. Praha 2009, s. 178 
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Charakteristika tohoto doprovodu se vyznačuje měkkým, ale zároveň akordicky 

plným zvukem, umocněným velmi specifickým témbrem, jeţ vznikl spojením pěti viol da 

gamba. Celá kantáta je pak díky tomuto témbru protknuta slovy těţko popsatelným 

melancholickým zabarvením, které jí vtiskává nezaměnitelnou tvář. 

Notový příklad č. 6 – kantáta Ad cor (str. 50, takty 1–5) 

 

Zaměříme-li se na další hlediska rozboru, opět se zde setkáváme, obdobně jako 

v páté kantátě, s vynecháním sborové sloţky. Concerta rámující kantátu jsou předepsána 

pouze pro dva soprány a bas, ovšem i zde se nabízí moţnost, zda v dnešní interpretaci 

nezopakovat závěrečné concerto da capo s celým sborem.  Struktura kantáty je vzhledem 

k předchozím kantátám totoţná (tedy tři árie proloţené ritornely a ohraničené concerty), 

ovšem při důkladnějším rozboru nacházíme drobné odlišnosti od pevné struktury, typické 

pro doposud rozebírané kantáty. Tyto odchylky budou záhy zmíněny u jednotlivých částí 

skladby. 

Skladbu uvádí instrumentální sonáta, která je, podobně jako u páté kantáty, 

rozčleněna do více odlišných ploch. V této sonátě se střídají dvě rozdílné plochy, které 

představují consort viol jak z hlediska zvukových moţností, tak z pohledu techniky hry. Po 

úvodním trojtaktí, které nechává zaznít akordy v novém, doposud neznámém violovém 

souzvuku, přichází první plocha vyplněna imitačními nástupy, které se postupně (od 

sopránové aţ po basovou) představí ve všech pěti violách da gamba.  Naléhavost a 
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nestálost této plochy střídá homofonní část v odlišném metru, která předchozí rozpolcenou 

plochu zklidní a dovede do měkkého akordu. Tento princip pomyslné „otázky a odpovědi“ 

poté zaznívá ještě dvakrát, pouze obměněn délkou jednotlivých ploch. 

Na úvodní sonátu navazuje jiţ zmíněné concerto pro dva soprány a bas, jejichţ 

proplétající se melodické linky podloţené textem „Vulnerasti cor meum“, „Srdce mé, 

zajalas“, jako by opravdu vystihovaly ono zajetí srdce, o kterém se mluví v knize Píseň 

písní. Ta se stala, stejně jako u čtvrté kantáty, textovým zdrojem úvodního concerta i v této 

kantátě. Concerto je doprovázeno pouze pomocí bassa continua, stejně jako všechny tři 

následující árie. 

Jako první zazní energická sopránová árie, jejíţ text vypráví o touze člověka přiblíţit 

se Kristovu srdci a skrze srdce i k jeho duši. Ritornel, který propojuje první a druhou árii, 

pokračuje v pulzujícím duchu a přivádí nás k totoţné melodické lince druhé, opět 

sopránové árie. Tentýţ ritornel samozřejmě uvozuje i třetí árii této kantáty, tentokrát 

basovou. Jak uţ bylo naznačeno výše, právě tato árie představuje drobnou odchylku od 

klasické struktury kantát tohoto cyklu. Harmonický plán basové árie totiţ není totoţný 

s předchozími dvěma áriemi a délka basové árie, resp. počet taktů, je odlišný. Zvolání 

„Viva, viva“ uvozuje krásný básnický text vyprávějící o touze po vroucí blízkosti 

s Kristem. Po zaznění árie opět následuje ritornel, nyní prodlouţený o tři takty. 

Šestou kantátu samozřejmě ukončuje concerto da capo, ovšem zde se setkáváme 

s další odlišností oproti concertu úvodnímu. Nyní je totiţ concerto obohaceno (oproti 

původnímu doprovodu samotného bassa continua) kompletním consortem pěti viol da 

gamba, čímţ nabývá na vnitřní šíři, přináší nové zvukové zabarvení a ještě silněji 

umocňuje náladu celé kantáty. Významnou odchylkou od úvodního concerta je také 

odlišný závěr, vyplývající z přítomnosti doprovodných nástrojů.  Drobností je pak ještě 

přidané zopakování textu „Cor meum“ v úplném závěru kantáty, které se spolu s nástroji 

nakonec zcela vytratí a zanechá tak posluchače v tichém rozjímání. 

Ať uţ významná specifika, jako je uţití consortu viol, tak i ty úplně malé odlišné 

drobnosti v šesté kantátě, dělají z této části cyklu specifickou skladbu nabitou velkou 

vnitřní sílou vedoucí k hluboké meditaci. Niternost a hloubka významu textu, obsaţená v 

celém cyklu sedmi kantát, jako by vrcholila právě v této kantátě, kantátě směřující k srdci 

Krista, sídlu duše a všeobjímající lásky. 

Poté následuje závěrečná kantáta věnována Kristově tváři. 



69 
 

9.7 Sedmá kantáta: Ad Faciem – Ke tváři 

Concerto: Coro  

Illustra faciem tuam super servum 

tuum. 

Salvum me fac in misericordia tua 

Rozjasni tvář nad svým sluţebníkem.  

 

Ve svém milosrdenství mě zachraň. 

(ps. 31,17) 

 

(ţalm 31,17) 

Aria: ATB  

Salve caput cruentatum 

Totum spinis coronatum, 

Conquassatum, vulneratum, 

Arundire verberatum, 

Facie sputis illita 

 

Zdrávas hlavo zkrvavená, 

kruhem trnů ověnčená, 

zlomená a poraněná, 

od rákosu potlučená, 

tváři slinami potřísněná. 

Aria: Alto  

Dum me mori est necesse 

Noli mihi tunc de esse, 

In tremenda mortis hora 

Veni, Jesu, absque mora, 

Tuere me et libera! 

 

Aţ mi umřít bude dáno, 

tehdy mne neopouštěj. 

Ve strašlivé smrti chvíli 

přijď, Jeţíši, bez meškání, 

zachraň mne a osvoboď! 

 

Concerto: Coro  

Cum me jubes emigrare, 

Jesu care, tunc appare, 

O amator amplectende, 

Temet ipsum tunc ostende 

In cruce salutifera 

 

Aţ mne necháš odejít, 

drahý Jezu, dej se poznat, 

milující, lásky hodný, 

prosím ukaţ se mi, 

na kříţi co spasitel. 

 

Amen!  Amen! 

Závěrečná kantáta celého cyklu Membra Jesu nostri nese název Ad Faciem, „Ke 

tváři“. Společně s první kantátou tvoří tmelící rámec cyklu, který, jak bylo uvedeno jiţ 

výše, je v porovnání s ostatními kantátami specifický. 

Stejně jako první se i závěrečná sedmá kantáta od ostatních kantát ve své struktuře 

liší. Pomyslně sice obsahuje pět oddělených částí, ovšem ne tak, jak je známe z dalších 

kantát (resp. z kantáty druhé aţ šesté). Struktura sedmé kantáty sice začíná sborovým 

concertem, po kterém následují árie, ale sólové árie jsou předepsané pouze dvě. Namísto 

třetí árie přichází sbor, který přednáší poslední sloku básně. U všech těchto tří částí sahá 

autor po obdobném hudebním materiálu, ale jejich struktura a délka není stejná jako 

v případě předchozích kantát. Po „sborové“ části suplující třetí árii nepřichází concerto da 
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capo, které by opakovalo úvodní concerto, ale následuje závěrečné Amen. Máme tu tedy 

zmíněných pět částí v tomto pořadí: 1. Concerto, 2. Aria ATB, 3. Altová árie, 4. sborová 

část namísto třetí árie, 5. Amen. 

Kantáta začíná instrumentální sonátou ve středním tempu, jejíţ hlavní melodii si 

mezi sebou předává dvojice houslí. Sborové concerto pak otevírá tenorové zvolání „Ilustra 

faciem tuam“, důrazně podpořené sborovým zopakováním, doplněným textem „super 

servum tuum“. Následuje poněkud prosebnější „Salvum me fac in misericordia tua“, 

vystihující lidskou prosbu o záchranu sebe samého. Text concerta pochází ze ţalmu číslo 

31 a jedná se o jediné zaznění biblického textu v této kantátě. 

První árie, ihned navazující na concerto, náleţí trojici sólových hlasů, konkrétně altu, 

tenoru a basu. Text, na kterém je vystavěna, představuje jednu z poněkud naturalistických 

slok dokonale vystihujících středověkou lyriku.  

Zdrávas hlavo zkrvavená, 

kruhem trnů ověnčená, 

zlomená a poraněná, 

od rákosu potlučená, 

tváři slinami potřísněná. 

Obsahu textu odpovídá i jeho „tvrdé“ zhudebnění, které je podpořeno akcenty na 

těţkých dobách. Árii uzavírá volně navazující ritornel, který nás zároveň přivádí do úplně 

jiného rozpoloţení. Následuje totiţ ta nejhlubší a nejniternější modlitba člověka stanoucího 

tváří v tvář smrti. 

Až mi umřít bude dáno, 

tehdy mne neopouštěj. 

Ve strašlivé smrti chvíli 

přijď, Ježíši, bez meškání, 

zachraň mne a osvoboď! 

Altová poloha poskytuje árii zvláštní melancholii, která společně s geniálně 

jednoduchou melodií vystihuje právě tolik, kolik má, bez zbytečně přehnaných emocí a 

přesto v ohromné síle. (Notový příklad č. 7) 
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Notový příklad č. 7 – kantáta Ad faciem (str. 66, takty 74–101) 
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Po této intimní prosbě „rozčeří hladinu“ sborové „Cum me jubes emigrare“, které, 

jak uţ bylo uvedeno, nastupuje namísto třetí árie. Závěrečná sloka celého středověkého 

hymnu je tedy, stejně jako sloka úvodní v první kantátě, svěřena sboru. V průběhu celého 

cyklu kantát tedy existují pouze dva případy, ve kterých je básnický text vloţen do úst 

sboru. Ve všech ostatních je sborový text výhradně biblický. 

Tato jednotící myšlenka dokonale uzavírá hymnus Salve mundi salutare a zároveň i 

celé dílo. Na úplný závěr všech sedmi kantát zaznívá velkolepé Amen, které ze spletitého 

přediva hlasů a nástrojů nakonec pevně zakotví v durovém prosvětleném akordu s pocitem 

naděje a smíření. 

Membra Jesu nostri je ušlechtilé dílo, které vyniká svou střídmostí, soustředěností a 

meditativní náladou. Navzdory svému poněkud umírněnějšímu charakteru, stojícímu 

v kontrastu současných děl italských autorů, si zachovává vnitřní vyrovnanost a 

neokázalost. Nenacházíme zde afektovanou vypjatost, exklamaci ani přemíru bolestných 

disonancí (tak typických pro vášnivou italskou hudbu té doby), ale naopak důstojnost a 

pravdivost neovlivněnou touhou skladatele po vnějškovém efektu. Jedná se o významný 

skladatelský počin na poli duchovní protestantské kantáty, jehoţ duch i po smrti svého 

tvůrce, od které uplynulo více neţ tři sta let, stále přeţívá a umoţňuje nám tak vrátit se při 

jeho poslechu o několik set let zpátky. 
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Závěr 

Stěţejním impulsem pro sepsání diplomové práce na toto téma byla touha dozvědět 

se něco víc o barokní kantátě a jejím vzniku. Moje touha vycházela z hlubokého záţitku 

spojeného s nastudováním a provedením díla Membra Jesu nostri s libereckým sborem 

Cum decore pod vedením Čeňka Svobody. Cyklus sedmi kantát mě natolik uchvátil a 

poznamenal, ţe jsem se o formu kantáty a její předchůdce začala více zajímat. 

Hlavní cíl, který jsem si stanovila, tedy zachytit informace reflektující zrod kantáty 

na území protestantského Německa a zkompletovat je do chronologického celku, se podle 

mého názoru podařilo splnit. Práce dále poskytuje čtenáři stěţejní informace o předních 

německých autorech raného baroka a jejich dílech, která aktivně podpořila vznik nové 

formy. Z práce je také patrná snaha o zachycení kantáty v širších souvislostech, tedy 

z hlediska její formy, vymezení a dalšího vývoje sahajícího aţ do dvacátého století. 

Zatímco cizojazyčná literatura, především německá, poté anglická, se věnuje období 

raného německého baroka a jejím představitelům velmi důkladně, v české literatuře se na 

tuto oblast stále pozapomíná. Touto prací se proto snaţím na dané téma upozornit a 

přiblíţit ho čtenářům. 

Teoretická část práce je doplněna analýzou reprezentativního díla, které slouţí jako 

názorný příklad vrcholné podoby německé barokní kantáty v předbachovské době.  

Analyzované dílo je natolik unikátní, kvalitní a nezaměnitelné, ţe by jeho zpracování 

vystačilo na samostatnou diplomovou práci. To je uţ ale otázka na někoho jiného, a proto 

doufám, ţe připomenutím tohoto díla alespoň částečně přispěji k jeho znovuoţivení.  

V ideálním případě bych si pak velmi přála, aby rozbor díla přiměl k poslechu a touze po 

hlubším poznání ty, kteří se s tímto dílem dosud nesetkali. 
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