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Janovy pašije Johanna Sebastiana Bacha jsou předmětem mnoha studií, Alžběta 
Churáčková však zvolila interpretační pohled, který v každé době může přinést nové podněty 
pro interprety i posluchače. Výhodu spatřuji v osobním zaměření diplomantky, která se o 
barokní hudbu dlouhodobě zajímá. 

Diplomová práce je kromě Úvodu a Závěru rozčleněna do pěti kapitol. Úvodní 
kapitola o evropském baroku ve vztahu k německé církevní hudbě prokazuje autorčin nadhled 
a schopnost zdůraznit nejpodstatnější informace. Neuchyluje se tak k nekonečné šíři témat, 
které pak ve výsledku tvoří jen změť neuspořádaných faktů. Stejným způsobem přistupuje i 
k druhé kapitole o Johannu Sebastianu Bachovi. Vychází zejména z monografie Christopha 
Wolffa, vydané v českém překladu v roce 2011. Byla to určitě nejlepší volba, protože 
Wolffova monografie přináší výsledky nejnovějšího bádání.  

Od třetí kapitoly se diplomová práce věnuje již přímo Bachovým Janovým pašijím. Od 
důležitých informací o libretu, obsazení a dobových provedení přechází k charakteristice 
vybraných nahrávek a jejich srovnávací analýze. A. Churáčková zvolila čtyři nahrávky 
z různých období (Richter 1970, Harnoncourt 1985, Suzuki 2000, Pichon 2013), přičemž 
kritéria výběru vysvětlila dostatečně. Jako velmi užitečné považuji seznámení se s osobností 
každého dirigenta i zaměřením jeho ansámblu. Mnohé se tím pak vysvětluje při zvolených 
interpretačních přístupech.  

Jádrem diplomové práce je pátá kapitola, zabývající se srovnávací analýzou 
interpretací Janových pašijí. Diplomantka se vyjadřuje ke každé části, ale dokázala se vyhnout 
hrozící jednotvárné popisnosti. Ke každé části připojuje překlad textu a zajímavě komentuje 
přístup jednotlivých dirigentů. Jednoznačně inklinuje k tzv. historicky poučené interpretaci, 
což je v pořádku, ale přece jen myslím, že nějaké pozitivum nahrávka K. Richtera má. 
Navazuji tak na Závěr, kde v charakteristice Richterova interpretačního přístupu nezaznívá 
jediný klad.   

I přes uvedenou připomínku ráda konstatuji, že diplomová práce je na vysoké úrovni, 
vyniká jazykovou kulturou, je přehledná a čtivá. Předloženou práci tedy doporučuji 
k obhajobě. 

  



Otázky k diskusi:  
1) Zkuste zhodnotit klady nahrávky Karla Richtera. 
2) Jak si představujete ideální ansámbl na provedení Janových pašijí a proč? (ženské 

hlasy x chlapecké hlasy, altové árie zpívané kontratenorem x ženským altem x 
chlapeckým altem, velikost ansámblu…) 
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