
UNIVERZITA KARLOVA 

Pedagogická fakulta 
M. D. Rettigové 4, Praha 1 
Katedra hudební výchovy 

 

Srovnávací analýza interpretací 
Janových pašijí  

Johanna Sebastiana Bacha 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

Vedoucí práce: PhDr. Leona Stříteská, Ph.D. 
Oponent práce: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. 

Autor: Alžběta Churáčková 
Studijní obor: Hudební výchova – Sbormistrovství 

 Praha, 2016 



 

Prohlášení: 

„Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně na základě 
pramenů uvedených v bibliografii. Všechny prameny jsou řádně citovány. 
Tato práce nebyla použita k získání jiného nebo stejného titulu.“ 

V Praze 12. dubna 2016 ........................................................ 
 Alžběta Churáčková 



 

Poděkování: 
„Děkuji vedoucí práce PhDr. Leoně Stříteské, Ph.D. za podnětné rady 
a pomoc při tvorbě této práce.“ 



 

Souhlasím s tím, aby tato diplomová práce byla využívána ke 
studijním účelům a byla trvale umístěna v databázi Theses.  



 

Obsah 
Abstrakt ........................................................................................................................... 7 

Summary ......................................................................................................................... 7 

Úvod ................................................................................................................................ 8 

1 Evropské baroko ve vztahu k Německé církevní hudbě .............................. 10 

1.1 Baroko v Evropě ............................................................................................ 10 

1.2 Národní styly ................................................................................................. 11 

1.3 Německá církevní hudba ............................................................................. 12 

2 Johann Sebastian Bach ....................................................................................... 14 

2.1 Život J. S. Bacha ............................................................................................. 14 

2.1.1 Dětství a hudební vzdělání ................................................................... 14 

2.1.2 První hudební zaměstnání .................................................................... 16 

2.1.3 Období hledání ....................................................................................... 17 

2.1.4 Lipsko ...................................................................................................... 20 

2.2 Dílo J. S. Bacha ............................................................................................... 22 

2.2.1 Bach jako znalec varhan ........................................................................ 26 

3 Janovy Pašije ........................................................................................................ 28 

3.1 Libreto ............................................................................................................. 28 

3.1.1 Formální stavba textu ............................................................................ 29 

3.2 Obsazení ......................................................................................................... 31 

3.3 Dobová provedení ......................................................................................... 32 

4 Charakteristika vybraných nahrávek Janových pašijí .................................. 33 

4.1 Karl Richter .................................................................................................... 33 

4 . 2  Nikolaus Harnoncourt .................................................................................. 34 

4.3 Masaaki Suzuki .............................................................................................. 36 

4.4 Raphaël Pichon .............................................................................................. 37 

5 Srovnávací analýza interpretací Janových pašijí ........................................... 38 

5.1 Obsazení/výběr interpretů .......................................................................... 38 

5.2 Komparace dílčích úseků ............................................................................. 39 

5.3 Zrada a zatčení ............................................................................................... 40 

5.4 Zapření ............................................................................................................ 48 

5.5 Výslech a bičování ......................................................................................... 53 

5.6 Odsouzení a ukřižování ............................................................................... 58 

5.7 Ježíšova smrt .................................................................................................. 64 

5.8 Pohřeb Ježíšův ............................................................................................... 68 



 

Závěr .............................................................................................................................. 74 

Použitá literatura.......................................................................................................... 77 



 

7 

ABSTRAKT 

Ústředním tématem diplomové práce je srovnání vybraných interpretací 

Janových pašijí Johanna Sebastiana Bacha. Analýze předchází pojednání 

o Bachově životě a díle. Třetí kapitola pokračuje krátkým rozborem libreta, 

obsazení a dobových provedení Janových pašijí. Závěrečnou kapitolu naplňují 

interpretační rozbory vybraných nahrávek Bachových Janových pašijí – Karl 

Richter (1970), Nikolaus Harnoncourt (1985), Masaaki Suzuki (2000) a Raphaël 

Pichon (2013). Cílem je poukázat na základní vývojové trendy interpretace 

Bachovské hudby v posledních padesáti let. 

Klíčová slova 

Johann Sebastian Bach, Janovy pašije, Velikonoce, pašije, barokní hudba, 

duchovní hudba 

SUMMARY 

The main topic of the diploma thesis is comparison of selected 

interpretations of St. John’s Passion by Johann Sebastian Bach. The part about life 

and work of Johann Sebastian Bach is followed by short analysis of libretto, 

choice of instruments and historic performances of St. John’s Passion.  

The Final chapter deals with selected recordings of Bach’s St. John’s Passion – 

Karel Richter (1970), Nakolaus Harnoncourt (1985), Masaaki Suzuki (2000) and 

Raphaël Pichon (2013). The mail goal is to describe basic tendencies that 

influenced development of interpretation of Bach’s music in the last fifty years. 

Keywords 

Johann Sebastian Bach, St. John’s Passion, Easter, passion, baroque music, 

religious music 
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ÚVOD 

Každým rokem si křesťané o velikonočních svátcích připomínají umučení 

Pána Ježíše Krista. Ústřední svátek křesťanského liturgického roku je přirozeně 

v zorném poli všech hudební skladatelů zabývajících se duchovní hudbou. 

Někteří z nich dokonce zpracovali celý příběh Kristovy mučednické smrti, tzv. 

pašije. K vrcholům tohoto hudebního druhu zcela jistě patří zpracování Johanna 

Sebastiana Bacha. Víme, že pašijové téma uchopil několikrát, avšak do dnešní 

doby se dochovaly pouze dvě kompletní skladby – monumentální Matoušovy 

pašije a komornější Janovy pašije. Druhými jmenovanými se budeme zabývat 

v této diplomové práci.  

V úvodních kapitolách se seznámíme s rozmanitým životem Johanna 

Sebastiana Bacha, zasadíme si osobnost do dobového kontextu a popíšeme 

hlavní inspirační zdroje jeho hudebního odkazu a podrobně rozebereme jeden 

z vrcholů Bachovy tvorby, Janovy pašije. Čtvrtou kapitolu naplní medailonky 

vybraných interpretů – jak dirigentů Karla Richtera, Nikolause Harnoncourta, 

Masaaki Suzukiho a Raphaëla Pichona, tak i jejich těles – orchestrů a sborů – 

a v neposlední řadě i sólistů, již představili na vybraných nahrávkách. 

Ústřední a zároveň i závěrečnou kapitolu tvoří interpretační analýza čtyř 

nahrávek Janových pašijí. Analýza si neklade za cíl být objektivní 

muzikologickou studií, nýbrž přináší subjektivní pohled na hudební materiál 

z hlediska interpretačního i posluchačského. Podrobný rozbor všech hudebních 

složek je limitován rozsahem diplomové práce, tudíž se zaměřujeme především 

na hledisko sbormistrovské. Hlavním zkoumaným materiálem jsou sborové 

vstupy a otázky týkající se souhry ansámblu a posluchačského vyznění. 

Naopak záměrně jsou opomíjeny detailní technické záležitosti sólových výkonů 

ať již pěveckých či instrumentálních. 

Primárním studijním materiálem při tvorbě prvních dvou kapitol byla nová 

publikace o životě a díle J. S. Bacha napsaná Christophem Wolffem (2011), jenž 

shrnul všechna dosavadní bádání o Bachově životě a díle. Informace byly 

porovnávány a doplňovány textem Ernesta Zavarského – Johann Sebastian Bach 
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z roku 1979. Dobový kontext poskytly dnes již klasické studie Dějiny evropské 

hudby Manfreda Bukofzera (1986) a Dějiny evropské hudby Graciana Černušáka 

(1972). V interpretační části byly oporou tři publikace – Interpretační praxe 

v barokní hudbě Zuzany Růžičkové (1985), Barokní afektová teorie Sylvie Georgievy 

(2013) a především Hudobný dialóg: myšlenky k Monteverdimu, Bachovi a Mozartovi 

Nikolause Harnoncourta (2005). 
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1 EVROPSKÉ BAROKO VE VZTAHU K NĚMECKÉ 

CÍRKEVNÍ HUDBĚ 

1.1 Baroko v Evropě  

Po několik století bylo pro evropskou hudbu typické lineární, 

kontrapunktické myšlení, které spojovalo kompoziční umění do jednoho stylu, 

jedné techniky. Vše se změnilo kolem roku 1600, kdy Claudio Monteverdi vydal 

svou pátou knihu madrigalů, ve které začal porušovat zásady renesanční 

kompoziční techniky. Aby obě techniky odlišil, nazval je stile antico a stile 

moderno (také prima prattica a seconda prattica). 

Nový styl přinesl řadu změn dosud unifikované kompoziční technice, 

z nichž vyzdvihneme dvě nejpodstatnější – doprovázenou monodii 

a generálbas. Doprovázená monodie klade požadavek jedné melodické linky 

zhudebněné deklamačně správně. Snahu o lepší porozumění textu pozorujeme 

ve vývoji kompoziční techniky již od pozdního středověku, která na počátku 

17. století logicky vyústila v použití sólové melodické linie. I pojetí textu 

prochází vývojem. „V prima prattica je oratio (text) služkou ‚harmonie‘, kdežto 

v seconda prattica je oratio paní harmonie (padrona del armonie). Podle Monteverdiho 

musí text, který má být takový, aby vyjadřoval emoce, afekty duše (affetioni del animo), 

určovat pohyb melodie, nesycené afektem.“1 Tzv. generální bas tkví v osamostatnění 

basového hlasu s vypracovaným 2  akordickým podkladem, jenž nastoluje 

počátky harmonického, vertikálního myšlení. Opozice kontrapunktického 

a harmonického myšlení nebyla postavena do kontrastu renesance vs. baroko. 

Zatímco při nástupu předchozích hudebních epoch byly povětšinou odmítnuty 

předchozí styly, „skladatelé 17. století vůbec nezavrhli ‚starý‘ polyfonní styl 

kompozice, právě naopak, mnozí cílevědomě rozvíjeli svou tvorbu v obou stylech“.3 

Po celou epochu baroka vedle sebe koexistovaly a navzájem se ovlivňovaly obě 

techniky. O sto let později bylo vrcholem nového – barokního – stylu přirozené 

                                                 
1 HRČKOVÁ, Naďa. Dějiny hudby: Renesance. Vyd. 1. V Praze: Ikar, 2005, s. 13. 

2 Podrobnost zpracování generálbasu se v jednotlivých obdobích a u jednotlivých autorů značně 

liší. 

3 KAČIC, Ladislav. Dějiny hudby: Baroko. Vyd. 1. Praha: Ikar, 2009, s. 13. 
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„splynutí funkční harmonie a lineárního kontrapunktu v Bachových dílech, které jsou 

velkolepou korunou celé barokní hudby.“4 

1.2 Národní styly  

Již od 14. století zaujímala v Evropě vůdčí hudební postavení Itálie. Není 

divu, že základy barokní hudbě položil právě Ital – Claudio Monteverdi. 

Všechny hudební formy a druhy prochází po roce 1600 bouřlivým vývojem – 

zaniká madrigal, do pozadí ustupuje moteto, rodí se opera, oratorium, kantáta, 

duchovní koncert… Profesionalizuje se oblast světské hudby, vznikají nové 

instituce jako operní divadla, rozvíjejí se zavedené ansámbly – dvorské kapely, 

vznikají či se zdokonalují mnohé hudební nástroje, např. cembalo, varhany, 

housle, hoboj, trubky, flétny apod. Podstatný vliv na techniku nového stylu 

měla benátská technika vícesborovosti, ze které vzniká tzv. koncertantní styl, 

který postupně opanuje celou Itálii, Rakousko a jih Německa. Pracuje 

s principem kontrastu za účelem větší diferenciace dynamiky. 

Specifickou cestou se vydala francouzská hudba. Absolutistický stát v rukou 

nejdéle vládnoucího francouzského krále Ludvíka XIV. bezmezně podporoval 

veškerou kulturu v monarchii. Výstavba zámku ve Versailles je důkazem, jak 

moc záleželo Ludvíkovi na umění. Král nemiloval pouze architekturu, ale 

i hudbu, balet, divadlo, výtvarné a sochařské umění. Všechny tyto kulturní 

sféry štědře podporoval. Oproti jiným národům se Francouzi mnohem více 

zaměřovali na balet. Balet býval pro aristokracii velkou zálibou a při mnohých 

představeních dvořané i královská rodina sami vystupovali. Dalším znakem je 

výrazná ornamentika. Francouzi na rozdíl od Italů byli zvyklí označovat místa, 

na kterých se ozdoby měly nacházet. Vypracovali sofistikovaný systém značek, 

které rozlišovaly jednotlivé ornamenty, např. arpeggia, různé druhy trylku, 

détaché, tremolo, skupinky ad. V Německu nejprve přejali systém 

francouzských značek, ale v průběhu 18. století dali přednost přesnému 

vypisování ornamentů. 

                                                 
4  BUKOFZER, Manfred D. Hudba v období baroka: Od Monterverdiho po Bacha. 1. vydanie. 

Bratislava: OPUS, československé hudobné vydavateľstvo, 1986, s. 24. 
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1.3 Německá církevní hudba  

Vývoj německé barokní hudby byl zpožděn „pod vlivem ochromujících 

náboženských a politických bojů. Tři století trvající válka prohloubila propast mezi 

jednotlivými vírami a zvětšila rozkol mezi kulturou katolického jihu a protestantskými 

oblastmi severního a středního Německa.“ 5  Německá hudba těžila z vlivu obou 

výrazných sousedních národů. Italská hudba silně ovlivňovala jak německou, 

tak i rakouskou hudbu. Mnozí skladatelé v Itálii studovali a nový styl pak 

přinesli na své domácí území. Katoličtí skladatelé v hlavních centrech – 

v Salcburku, v Mnichově a ve Vídni – plně přejali italský koncertantní styl. 

Z nejvýznamnějších jmenujme alespoň čtyři skladatele: Johann Kaspar Kerll, 

Johann Heinrich Schmelzer, Heirich Ignaz Biber a Johann Joseph Fux. 

Od druhé poloviny 17. století se ale především na severu zmnožily styky 

s francouzskou aristokracií a došlo tak k působení francouzské hudby na 

německou dvorskou hudbu. Kupříkladu se „pofrancouzštila“ hudba pro 

klávesové nástroje, která byla doménou francouzských hudebníků. 

Kromě vlivů ze zahraničí čerpala domácí produkce i z vlastní tradice – 

chorálu a lidových duchovních písní. Protestantský chorál na rozdíl od 

katolického zpívali věřící v národním jazyce (nikoliv v latině). Původně byl 

zpíván bez doprovodu, v baroku se začal doprovázet na varhany. Podoba 

prostého chorálu doprovázeného varhanami podporovali tzv. pietisté, kteří 

kladli důraz na praktickou zbožnost věřících a podporovali aktivní účast lidu 

na bohoslužbě. Naproti tomu ortodoxní přístup podporoval figurální mše 

provozované profesionálními soubory, tzv. Kantorei. 

Na přelomu 17. a 18. století se v severním Německu mísí mnoho různých 

vlivů. Zaprvé stále přetrvává kontrapunktická technika stile antico, dále se 

udržuje tradice lidového zpěvu a chorálu plně rozvinutá v dílech třech velkých 

protestanských skladatelů – Johanna Hermanna Scheina, Samuela Scheidta 

a Heinricha Schütze. Domácí vlivy doplňuje působení italské a francouzské 

hudby. Dovršitelem a syntetikem celé epochy je „největší génius barokní hudby“6 

                                                 
5 Tamtéž, s. 122. 

6 Tamtéž, s. 384. 
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Johann Sebastian Bach, „jeden z největších tvůrčích duchů hudebních dějin, který byl 

svým univerzalismem a maximalismem také z jistého úhlu pohledu důležitým 

mezníkem hudebního vývoje vůbec.“7 

                                                 
7 KAČIC, s. 268. 
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2 JOHANN SEBASTIAN BACH 

2.1 Život J. S. Bacha  

2 . 1 . 1  D ě t s t v í  a  h u d e b n í  v z d ě l á n í  

Johann Sebastian se narodil v sobotu 21. března 1685 v německém Eisenachu 

jako osmé a poslední dítě hudební rodiny Bachů. Jeho otcem byl Johann 

Ambrosius Bach, všestranný hudebník zastávající za svůj život rozličné posty 

od dvorního hudebníka až po ředitele městské hudby. Své hudební vzdělání 

získal u otce (Christoph, *1613) a dvou strýců (Johann, *1604 a Heinrich, *1615), 

kteří lásku k hudbě zdědili po svém otci, Sebastianově dědečkovi (Johannes 

Hans, †1626). 

Na hudebním rozvoji Johanna Sebastiana má zásluhu několik institucí: 

městská hudba pěstovaná na radnici pro oficiální a veřejné produkce, dvorní 

kapela městského zámku, latinská škola sv. Jiří, kterou Johann Sebastian 

navštěvoval „a konečně farní kostel sv. Jiří s varhanami a kůrem, nejdůležitější stánek 

pro provádění duchovních skladeb“8. Základy vzdělání získal na latinské (střední) 

škole sv. Jiří. Nastoupil jako osmiletý rovnou do druhého ročníku (tzv. kvinty) 

a zakončil jej jako jeden z nejlepších žáků školy. Žáci se učili kromě základních 

disciplín (čtení, psaní a počítání) také Lutherově katechismu a latině, která se od 

čtvrtého ročníku (tercie) stala jejich vyučovacím jazykem. 

Široce rozvětvená rodina Bachových byla typická svou soudržností. Každý 

rok se pořádala setkání rodinného kruhu, na kterém se slavilo a muzicírovalo. 

Nejbližší příbuzní žili v těsném rodinném kontaktu. To platí zejména o rodině 

Ambrosiova dvojčete Christopha. Bratři se podle rodinné kroniky „milovali 

nadmíru. Byli si tak podobni, že ani jejich ženy je nedokázaly rozlišit. V řeči a smýšlení 

si byli rovni.“ 9  V případě nouze bylo samozřejmostí, že si příbuzenstvo 

vypomůže. 

                                                 
8 WOLFF, Christoph. Johann Sebastian Bach. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2011, s. 47. 

9 Tamtéž, s. 56. 
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Do roku 1691 zemřely čtyři z osmi Ambrosiových dětí. V následujících letech 

po sobě v krátkém čase zesnulo také Ambrosiovo dvojče Christoph a žena 

Marie Elisabeth. Aby početná rodina nezůstala nezaopatřena, požádal 

Ambrosius o ruku svoji příbuznou, dvojnásobnou vdovu Barbaru Margarethu. 

Všem nešťastným událostem však ještě nebyl konec a po třech měsících 

manželství umírá i Ambrosius. Po sérii úmrtí se Sebastianova osiřelá rodina 

rozdělila. Barbara Margaretha se odstěhovala. Starší sestra odešla k příbuzným 

a Jacoba se Sebastianem, nejmladších Ambrosiových potomků, se ujal nejstarší 

bratr Christoph (*1971). 

Christoph převzal po zesnulých rodičích nejen povinnosti v oblasti 

materiálního zabezpečení a řádné výchovy, ale i hudební vzdělání, které sám 

získal studiem u Pachelbela. Působil jako varhaník v kostele sv. Michaela 

v Ohrdrufu, kde se těšil prestižní hudebnické pozici. Tento post mu ovšem 

nepřinášel dostatek prostředků na zajištění Sebastianova vzdělání. Do roku 

1700 mohl Sebastian využívat sponzorovaného místa na místním lyceu, za které 

se odvděčoval vynikajícími studijními výsledky. Do šestého ročníku (primy) 

vstoupil již ve svých čtrnácti letech. Pro srovnání – žádný z blízkého 

příbuzenstva se do primy nedostal, většina skončila své vzdělání v tercii ve 

věku třinácti či čtrnácti let. Na jaře roku 1700 Sebastian podporu svého vzdělání 

ztratil a musel se rozhodnout, jakou cestou se vydá dál. Po vzoru všech svých 

příbuzných se očekávalo, že půjde do učení a stane se městských hudebníkem. 

Avšak Johann Sebastian měl plány smělejší. Dokončení latinské školy by mu 

zaručilo vstup na univerzitu, tak přijal nabídku bezplatného místa na 

partikulární škole v Lüneburgu na severu Německa, ačkoliv to znamenalo 

stupňování jeho finančních problémů. „V ‚bachovském revíru‘ mezi Eisenachem, 

Edrufrtem a Schweinfurtem by byl Sebastian díky rodinným stykům snadno našel 

učednické místo; tím by se vyřešily jeho finanční problémy.“ 10  Takový postup 

neodpovídal Sebastianově povaze. Vyznačoval se nesmírnou pílí 

a cílevědomostí. „Nikdy nešel cestou nejmenšího odporu, nikdy se nehnal za něčím, co 

slibovalo vnější efekt. Byl to člověk nanejvýš náročný nejen sebe, ale i na druhé. 

                                                 
10 Tamtéž, s. 74. 
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A pracoval na sobě systematicky, důsledně a dlouhodobě.“11 A tak zatímco dosud žil 

sice na různých místech, ale v malé oblasti Durynska, nyní odešel do města 

vzdáleného 300 km. 

Lüneburg přijal Johanna Sebastiana nejen pro studijní výsledky, ale i pro 

vynikající dovednosti chrámového sopranisty. Je pravděpodobné, že zde 

zastával i úlohu sólisty. V tomto období ale čekaly Sebastiana i jiné změny. 

V dobových záznamech se dočteme: „…když ve sboru zpíval sopránové tóny, byly 

současně s nimi slyšeti i tóny o oktávu nižší, a to aniž tomu sám chtěl nebo napomáhal. 

Tento zcela nový druh hlasu podržel po osm dní, během kteréžto doby nemohl zpívati 

ani mluviti jinak než v oktávách. Poté sopránové tóny zmizely a s nimi i jeho krásný 

hlas.“12 Po mutaci si udržel pozici ve výběrovém mešním sboru, ale přesídlil do 

skupiny basů, kterých býval nedostatek. Navíc příležitostně vypomáhal i jako 

varhaník. Po vypršení stipendia v roce 1702 se Johann Sebastian navrací 

za bratrem Christophem do Ohrdrufu. 

2 . 1 . 2  P r v n í  h u d e b n í  z a m ě s t n á n í  

Po návratu do rodného kraje se započalo s hledáním adekvátního 

zaměstnání pro Johanna Sebastiana. Do tohoto procesu se nejspíš zapojilo 

široké příbuzenstvo. Po několika neúspěších se Sebastianovi podařilo najít 

místo dvorního hudebníka ve Výmaru u vévody Johanna Ernsta von Sachsen-

Weimar. Tato pozice znamenala i další povinnosti, např. komornické a lokajské. 

Nejspíš z tohoto důvodu Johann Sebastian místo po šesti měsících opustil. 

Prvním významnějším postem Johanna Sebastiana bylo místo městského 

varhaníka Nového kostela v Arnstadtu, jemu dobře známému městu v srdci 

Durynska, kde působil pět let (1703–1707). Zdejší pozice mu přinesla mnohé 

výhody – stálý plat spojený s finanční nezávislostí či možnost neomezeného 

přístupu k varhanám včetně využití obcí placeného kalkanta (šlapače měchů). 

Naopak s vedoucí pozicí zde přibyly i různé těžkosti, především spory s žáky, 

kteří byli leckdy starší než on a navíc v očích Johanna Sebastiana nevzdělaní, 

neukáznění a průměrně či podprůměrně muzikantští, se kterými se mu 

                                                 
11 KAČIC, s. 268. 

12 WOLFF, s. 80. 
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nechtělo spolupracovat. První větší spor s konzistoří se uskutečnil na přelomu 

let 1705 a 1706, kdy se Johann Sebastian vydal na slavnou pěší pouť 

do Lübecku, aby se mohl seznámit s věhlasným varhaníkem a skladatelem 

Dietrichem Buxtehudem. V původním ujednání bylo domluveno, že Bachova 

dovolená bude čítat čtyři týdny, ovšem ve výsledku si ji prodloužil 

čtyřnásobně. Další neshody řešily Bachovo preludování, protože „v poslední době 

v chorálu množství podivných variací dělal, mnohé cizí tóny do něj mísil, až tím obec 

matena byla.“ Navíc někdy hrál „tuze dlouho“, jindy „tuze krátce.“13 Konflikty 

vyvrcholily v roce 1707, kdy pozval na kůr k sólovému zpěvu ženu, což bylo 

pro konzistoř nepřípustné. Johann Sebastian Bach se tedy začal poohlížet 

po jiném místě. 

2 . 1 . 3  O b d o b í  h l e d á n í  

Zanedlouho po rozhodnutí opuštění Arnstadtu se Johannu Sebastianovi 

naskytlo místo varhaníka v Mühlhausenu. Pro Bacha znamenala změna místa 

novou životní etapu, cestu za vyšším cílem, osamostatnění, které mu nemohl 

nabídnout rodný kraj plný příbuzných. Protože se již po nějaký čas stýkal 

s vzdálenou sestřenicí Marií Barbarou, rozhodl se ji při příležitosti přesídlení 

do nového působiště požádat o ruku. Svatbu uskutečnili „17. října 1707 

ve vesnickém kostele v Dornheimu, necelých pět kilometrů od Arnstadtu.“14 Ačkoliv 

Bachovo mühlhausenské místo bylo po všech ohledech lepší než Arnstadt, 

z určitého důvodu po méně než roce své místo opouští a přijímá nabídku stát se 

výmarským dvorním varhaníkem s téměř dvojnásobným platem, než pobíral 

dosud. 

Brzy po příjezdu do nového působiště se Bachovým narodil první potomek – 

dcera Catharina Dorothea (*1708), „ve Výmaru se narodili ještě Wilhelm Friedmann 

(*1710), dvojčata Maria Sophia a Johann Christoph (*1713), kteří však brzy po porodu 

zemřeli, Carl Philipp Emanuel (*1714) a Johann Gottfried Bernard (*1715).“ 15 

Výmarské období se pro Bacha vyznačuje orientací na varhanní hru i stavbu. 

                                                 
13 Tamtéž, s. 104. 

14 Tamtéž, s. 108. 

15 Tamtéž, s. 133. 
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Během tohoto období se proslavil v celé zemi. „Cenili si ho pro jeho obdivuhodné 

interpretační kvality, skvělou pedálovou techniku a registrační umění.“16 

Vzhledem k předchozím zaměstnáním se jednalo o velkou změnu. Dvorské 

prostředí poskytovalo kulturní centrum v podobě setkávání osob různých 

národností. Johann Sebastian Bach tedy mohl poznat hudbu francouzskou 

či italskou. Seznamoval s díly slavných zahraničních i německých skladatelů. 

Některá (např. Vivaldiho) přepisoval pro klávesové nástroje. 

Léta ve Výmaru přinesly Bachovi stabilní a dobře placené zaměstnání, vyžití 

v mnoha různých ohledech. Jediná věc ovšem Johannu Sebastianovi stále 

chyběla – velké a opravdu dobré varhany. Na přelomu let 1713 a 1714 přišlo 

velké pokušení v podobě nabídky na místo varhaníka v Halle, které by tento 

nedostatek odpovídajícího nástroje zaplnilo. Na druhou stranu by si výrazně 

finančně pohoršil a navíc by klesl na žebříčku společenského postavení. Tato 

negativa byl Bach ochoten snést, protože mu přijetí hallského místa poskytlo 

novou specifickou a především placenou pracovní náplň – vždy jednou 

v měsíci zkomponovat a provést kantátu. Ve Výmaru se dosud soustředil 

pouze na hru na klávesové nástroje a housle. Ačkoliv původně nabízené místo 

ihned odmítl, později došlo k osobnímu setkání a dohodě na spolupráci. Velké 

rekonstruované varhany a možnost komponování byly Bachovi velkým 

lákadlem. Po návratu z Halle ale Johann Sebastian využil své nově nabyté 

pozice a vyjednal si s výmarskou vrchností povýšení – stal se koncertním 

mistrem, který měl v popisu práce komponování a vedení orchestru. Po této 

nanejvýš štědré nabídce své rozhodnutí odejít do Halle změnil a od původní 

domluvy odstoupil. 

Ve Výmaru strávil Johann Sebastian Bach ještě další tři roky, ale kvůli 

stupňujícím se rozepřím mezi vládnoucími bratranci a také z důvodu nové 

velmi lákavé nabídky v Köthenu17 místo v roce 1717 opouští. Pozoruhodné je, 

že se jeho odchod neobešel bez zajímavých příhod. Nejprve se měl 

                                                 
16 BUKOFZER, s. 390. 

17  Šlo o místo knížecího kapelníka v Köthenu, nejvýznamnější pozici, kterou kdy zastával 

a navíc kterou kdy měl možnost dosáhnout. 
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v Drážďanech účastnit hudebního souboje s francouzským klávesistou Louisem 

Marchandem. Ten ale na poslední chvíli z boje unikl, a tak se ze zápasu stal 

koncert, který Bachovi vynesl královo uznání v podobě 500 tolarů (více než 

dvouroční plat). Neznámou shodou okolností ale tyto peníze k Bachovi nikdy 

nedorazily. Rozčilení z této epizody Bacha přinutilo, aby si podal k vrchnosti 

žádost o dřívější propuštění. Svého nového místa se již nemohl dočkat. Namísto 

očekávaného výsledku vzbudil Bach pouze nelibost výmarského vévody, a byl 

proto uvrhnut na čtyři týdny do žaláře zemského soudu. Před nástupem 

na nové místo se udála ještě jedna zdánlivě nevýznamná příhoda. Na žádost 

rektora lipské univerzity odjel posoudit místní varhany. „Bach pobyl v Lipsku 

krátce, ale měl dost času porozhlédnout se po městě. Z Lipska do Köthenu – větší 

protiklad si lze sotva představit. Na jedné straně živá, bohatá metropole, na druhé 

straně skromné, spíše nezajímavé rezidenční město. V Lipsku se provozovala hudba 

v několika velkých luterských kostelích. V kalvínském Köthenu byl naproti tomu jen 

jeden luterský městský kostel se špatně udržovanými varhanami a o hudebním životě 

nemohlo být ani řeči.“18 Je jisté, že se Johann Sebastian nad svým budoucím 

životním údělem v tomto zlomovém období hluboce zamýšlel. Snad právě tato 

návštěva měla za následek pozdější sled událostí. 

Nyní se již Bach těšil na nové zaměstnání, navíc nadstandardně placené. Jeho 

roční plat začínal na 400 tolarech 19 . K dispozici měl několik elitních 

instrumentalistů, kteří „při tak pravidelné spolupráci museli nutně časem vytvořit 

blízké společenství. S některými kolegy pojilo Bacha zřejmě zvlášť důvěrné a trvalé 

přátelství.“20 Navíc jedním z hráčů býval často sám Leopold von Anhalt-Köthen, 

hudbymilovný kníže. O blízkém vztahu svědčí i kmotrovství, jež kníže poskytl 

Bachovu dalšímu potomkovi Leopoldu Augustovi (*1718). 

Jak bylo uvedeno výše, na kalvínském dvoře se nepěstovala varhanní ani jiná 

chrámová vokálně-instrumentální hudba, nýbrž výhradně instrumentální 

světská komorní či sólová hudba. V této životní etapě Bach dosahuje 

                                                 
18 WOLFF, s. 194–195. 

19 Ve Výmaru měl J. S. Bach jako koncertní mistr 250 tolarů. Ostatní členové Köthenské kapely 

pobírali mezi 32 a 150 tolary. 

20 WOLFF, s. 201. 
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skutečného mistrovství ve hře na klávesové nástroje a také upevňuje svou 

pozici coby příkladný učitel hudby. 

Roku 1720 zastihla Johanna Sebastiana nečekaná zpráva – jeho choť Marie 

Barbara zemřela. Zprávu se dozvěděl po návratu z cesty do Karlových Varů. 

Důvod úmrtí není známý, pouze je dochováno, že na jejím pohřbu zpíval celý 

sbor latinské školy za minimální poplatek, což prokazuje úctu před ženou 

tehdy již významného skladatele Johanna Sebastiana Bacha. 

K významným hudebním událostem knížecího dvora (Nový rok, narozeniny 

knížete Leopolda) bývali přizváni sóloví zpěváci. Bachovy skladby k těmto 

příležitostem se vyznačují neobvyklými nároky na techniku zpěvu i hráčů. 

Jedním ze stále angažovaných zpěváků se shodou okolností krátce po smrti 

Marie Barbary stala dvacetiletá zpěvačka Anna Magdalena Wilcke, která se dne 

3. prosince 1721 stala Annou Magdalenou Bachovou. Tímto sňatkem se výrazně 

zvýšil příjem rodiny Bachů (dohromady pobírali kolem 700 tolarů ročně). 

Avšak knížecí bezmezná podpora dvorské hudby netrvala věčně. Výrazně 

ochladla po 11. prosinci 1721, kdy se Leopold oženil s mladou princeznou, která 

nesdílela nadšení pro muziku. Postupem času začínalo být Bachovi místo 

nevyhovující a pomalu se rozhlížel po novém působišti. 

2 . 1 . 4  L i p s k o  

Po dlouhém, nejednoznačném a napínavém konkurzu se Johann Sebastian 

Bach stal v roce 1723 novým kapelníkem chrámu sv. Tomáše v Lipsku. Proti 

němu stálo několik kandidátů v čele Georgem Phillipem Telemannem 

a Christophem Graupnerem, kterým byla dána přednost před Bachem, ale kteří 

nakonec na místo nenastoupili. 

Zde našel Bach to, po čem celý život toužil – věnovat se chrámové hudbě 

na vysoké úrovni. Čekal jej ovšem plný pracovní program, „ocitl se vlastně 

ve funkci městského hudebního ředitele zodpovědného za veškerý hudební provoz nejen 

v kostele svatého Tomáše, ale ve všech čtyřech největších lipských chrámech. Kromě toho 

měl povinnosti ve škole. Byla to funkce velmi zodpovědná, spjatá s velkým množstvím 
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povinností. Nutnost kompozice nové kantáty pro každonedělní bohoslužbu byla pouze 

jednou z nich.“21 

Johann Sebastian Bach si novým postem finančně výrazně nepolepšil, jeho 

pracovní zápal dokázal rodině vydělat 700 tolarů ročně, což bezesporu stačilo 

na zabezpečení Bachovy (byť velké) rodiny, ale bylo to výrazně méně, než mu 

bylo slibováno (1000–1200 tolarů). 

Další skladatelovi potomci na sebe nenechali dlouho čekat, a tak již na jaře 

1723 přichází na svět Christiana Sophia Henrietta a po ní i dalších dvanáct 

sourozenců: Gottlieb Heinrich (*1724), Christian Gottlieb (*1725), Elisabeth 

Juliana Friederica (*1726), Ernestus Andreas (*1727), Regina Johanna (*1728), 

Christiana Benedicta (*1730), Christiana Dorothea (*1731), Johann Christoph 

Friedrich (*1732), Johann August Abraham (*1733), Johann Christian (*1735), 

Johanna Carolina (*1737), Regina Susanna (*1742). Ze všech dvaceti dětí 

se dožilo dospělosti pouze deset, z toho čtyři Mariiny a šest Anniných. 

Lipští hudebníci sice nedosahovali takové úrovně jako köthenští a výmarští, 

se kterými Bach spolupracoval patnáct let, to mu ovšem nezabránilo po nich 

takové výkony vyžadovat. „Své nároky nehodlal snižovat. Bohatstvím myšlenek, 

forem a zvukových barev značně překračovala jeho hudba obvyklý standard.“ 22 

S příchodem zkušeného kapelníka a prvotřídního skladatele se jistě významně 

zvedla úroveň hudebních produkcí v Lipsku. Johann Sebastian zato čekal nejen 

milé uznání, ale i finanční podporu, se kterou by mohl angažovat ty nejlepší 

hudebníky a dále tak zvyšovat uměleckou úroveň města. Bohužel se nesetkal 

s pochopením u představených, kteří mu nadále poskytovali rozpočet stejný, 

jako měl Bachův předchůdce. 

V roce 1729 Bachovo pracovní vytížení narostlo o vedení lipského souboru 

collegium musicum, se kterým se koncertovalo pravidelně každý týden v roce. 

Spolupráce s tímto ansámblem bylo výhodná z několika důvodů. „Zaprvé měl 

možnost provádět rozmanitá díla současné hudby, která ho zajímala; zadruhé mu 

collegium poskytlo příležitost komponovat skladby pro pravidelné i mimořádné 

                                                 
21 KAČIC, s. 281. 

22 WOLFF, s. 249. 
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koncerty; a zatřetí mohl collegia využívat i při svých trvalých povinnostech 

v kostelích.“23 

Odměnou Bachovi byl nejen vzkvétající kulturní život Lipska, ale i pocty, 

jež mu byly prokázány. V roce 1736 obdržel titul dvorní skladatel krále 

polského a kurfiřta saského. Další čtyři roky strávil jako plně vytížený 

hudebník, ale s postupujícím věkem začal pomalu hledat odpočinek 

v rodinném kruhu. V roce 1740, ve svých pětapadesáti letech, se opustil vedoucí 

místo v collegiu, ulevil si i v kompoziční činnosti a postupně omezoval i veřejná 

vystoupení. Ačkoliv se do roku 1749 Johann Sebastian Bach těšil výbornému 

zdraví, v tomto roce se jeho stav výrazně zhoršil. I když své povinnosti 

svatotomášského kantora zastával ještě po celý následující rok, již delší dobu 

se o Bachově skonu spekulovalo; dokonce byl ještě za jeho aktivní činnosti 

uspořádán konkurz na nástupce. To Bach i celá jeho rodina považovali 

za neslýchané, a tak se Johann Sebastian naposledy vrhl do namáhavé koncertní 

práce. 

V roce 1750 se Bachovo zdraví již nadobro podlomilo. Pro bolestivou oční 

chorobu se podrobil dvěma operacím, které dopadly neúspěšně. Johann 

Sebastian Bach zemřel večer dne 28. července 1750. 

2.2 Dílo J. S. Bacha  

Z díla Johanna Sebastiana Bacha se dochovalo 972 opusů, z toho 416 

vokálních či vokálně-instrumentálních duchovních skladeb a přes 250 skladeb 

varhanních24, přičemž víme, že tato čísla nejsou konečná. Mnoho skladeb se 

nedochovalo. Pokud bychom si seřadili Bachovy skladby chronologicky, 

uviděli bychom určitá období, ve kterých se Bach věnoval určitým žánrům více 

než jiným. Toto zaměření vyplývá z rozličných profesních úloh, jež za svůj 

život Bach zastával. 

Kdy přesně začal Bach skládat, nevíme, ale protože výbavou správného 

varhaníka je i umění improvizace, bylo jen otázkou času, kdy si mladý Bach 

                                                 
23 Tamtéž, s. 340. 

24 AINSLEY, Robert. Klasická hudba. V Praze: Slovart, 2008, s. 117. 
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začne své chorálové variace, tzv. partity zapisovat. I když originály již 

neexistují, Neumeistrova sbírka vydaná po roce 1700 obsahuje několik chorálů, 

které se připisují Bachovi a je více než pravděpodobné, že pocházejí z doby 

před rokem 1700. 

První skladatelské období datujeme léty 1703–1717. Jedná se o období 

varhaničení v Arnstadtu, Mühlhausenu a ve Výmaru. Zde se Bach logicky 

soustřeďoval především na kompozice varhanní, přičemž velmi často vycházel 

z chorálu. Psal chorální předehry, harmonizace i partity, dále pak fantazie, 

preludia, toccaty, fugy… Některé z děl komponoval pro cembalo (partity, 

sonáty, variace apod.). 25  Kompoziční řemeslo studoval z děl starých 

i současných mistrů – Buxtehudeho, Frobergera, Kerla, Pachelbela, 

Frescobaldiho, Corelliho ad. „Zevrubným studiem kontrapunktických detailů 

kompozic a důkladnou analýzou mnoha rozmanitých typů fug si Bach vypěstoval 

logické hudební myšlení, které se brzy stalo charakteristickým znakem jeho stylu.“26 

Rád pracoval s tématy cizích skladatelů a využíval možností osobitého 

kontrapunktického zpracování. Obzvlášť rád měl italské skladby kantabilního 

typu. 

V Mühlhausenu Bach začíná komponovat kantáty – původně světské 

vokálně-instrumentální skladby s počátky ve Florencii kolem roku 1600. Od té 

doby kantáta prošla rychlým vývojem. V Německu se od dob Heinricha 

Schütze, Samuela Scheidta a Heinricha Scheina ustálila v podobě duchovního 

koncertu. „Nová kantáta se zpočátku střetávala s kritikou a odporem, protože tu šlo 

o vnášení světské hudby do liturgického rámce.“27 Protože neměl v Mühlhausenu 

možnost uplatnění svého nového repertoáru, provedení se dočkaly až 

ve Výmaru, kde Bach nadále pokračuje v komponování tohoto druhu, 

především po jmenování koncertním mistrem v roce 1714. V popisu práce měl 

uloženo, aby složil kantátu na každou čtvrtou neděli. 

                                                 
25 WOLFF, s. 112. 

26 Tamtéž, s. 111. 

27 ZAVARSKÝ, Ernest a Jiří PILKA (překl.). Johann Sebastian Bach. I. vydání. Praha: Suphraphon, 

1979, s. 136. 
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Köthenské období je charakteristické kompozicí klavírní, komorní 

a orchestrální hudby. Pozice u orchestru přinášela příležitosti využití světských 

skladeb, takže Bach varhanní hudbu na čas opouští. Mnoho skladeb psaných 

v Köthenu je zaměřených instruktivně, ať už pro Bachovy žáky, děti či jeho 

novou choť Annu Magdalenu. 

Jedním z nejvýznamnějších Bachových děl vzniklých v Köthenu je slavný 

Temperovaný klavír. Význam tohoto díla utvrzuje fakt, že již za Bachova života 

se šířil po okolí a v průběhu historie přetrvával v repertoárech klavíristů, 

zatímco na ostatní Bachovu hudbu se v určitých hudebních obdobích zanevřelo. 

Vznik Temperovaného klavíru je spojen s objevem „správně temperovaného“28 

klavíru. Šlo o uzpůsobení do té doby používaného přirozeného ladění tak, že se 

půltóny v oktávě rozdělily rovnoměrně. Ačkoliv v Bachově době nešlo 

o naprosto přesné rozdělení půltónů (aby se zachoval charakter jednotlivých 

tónin), jednalo se pouze o „naostření tercií“ 29 , v pozdější době se uplatnil 

princip absolutní vyrovnanosti. Sbírka 24 preludií a 24 fug ukazuje dokonalým 

způsobem „srovnání dvou zásadně odlišných typů vícehlasé sazby. Improvizační, 

volnou sazbu preludií konfrontuje s tematicky kontrolovanou a přísně kontrapunkticky 

vedenou sazbou fug.“30 Celé výsostně didaktické dílo doplňuje a korunuje jeho 

estetický význam. Bach připisuje různým tóninám různý charakter. Obzvlášť 

pro dosud nepoužívané tóniny nachází nejniternější pohnutky emocí a citů. 

U mnohých částí vidíme snahu o využití všech nových možností nástroje, např. 

bohaté chromatiky.  

Dalším významným dílem jsou Braniborské koncerty, které jsou často 

zařazovány do köthenského období, avšak poslední historická bádání přinášejí 

doklady, že většinu koncertů (možná i všechny) měl Bach zkomponován ještě 

před příchodem do Köthenu. Obsazení jednotlivých koncertů je různé, což 

ukazuje, že cyklus nebyl psán pro konkrétní ansámbl. Z hudby Braniborských 

koncertů je cítit výrazný vliv italské koncertantní hudby, avšak Bach tuto 

                                                 
28 Něm. wohl temperiert – termín Andrease Werckmeistra. 

29 Udává Bachův žák Johann Philipp Kirnberger. 

30 WOLFF, s. 231. 
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techniku vede mnohem dál. „V jeho rukách se z něj stala nezávislá, osobitá 

kompozice, která se vyznačuje výraznými tématy, jasnou formou a bohatou 

kontrapunktickou fakturou. Příměs polyfonie nevyhnutelně zamlžuje kontrast tutti – 

sólo, ale tuto formovou složitost vyvážila dacapová forma, díky které se z bohatě členité 

ritornelové formy stala jednolitá trojdílná struktura.“31 

V Lipsku čekalo na Bacha–skladatele opravdu šťastné období. Konečně se již 

mohl věnovat pouze tomu, na co se celý život připravoval – duchovní, 

především kantátové, tvorbě. Bach se rozhodl na všechny neděle a významné 

svátky v roce zkomponovat novou kantátu. Dohromady šlo ročně asi o šedesát 

děl. V pozdějších letech, kdy měl již vybudovaný slušný repertoár, svá díla 

samozřejmě reprízoval. 

Ústředním svátkem křesťanského roku jsou Velikonoce, kdy si křesťané 

připomínají umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Už po mnoho století se 

tradičně na Květnou neděli a Velký pátek čtou či zpívají tzv. pašije, tedy 

vyprávění o utrpení a smrti Ježíše Krista. Více než dramatická textová předloha 

vycházející z evangelií bývala již před Bachem často kompozičně zpracovávána. 

Obliba této látky vyústila v 17. století do tvoření jakýchsi libret, které částečně 

zachovávaly text evangelií, částečně poetizovaly biblickou předlohu a pro 

dotvoření celkového obrazu se vkládaly básně a písně komentující jednotlivé 

úseky děje. Z díla Johanna Sebastiana Bacha se nám zachovaly dvoje pašije 

(ačkoliv nekrolog mluví dokonce pěti pašijových oratoriích). První z nich, 

Janovy, byly premiérovány na Velký pátek v roce 1724 (více o nich pohovoříme 

v kapitole 3). Matoušovy pašije byly uvedeny poprvé o Velikonocích roku 1727. 

Jednalo se o dosud nejmonumentálnější Bachovo dílo pro dva sbory, dva velké 

orchestry, dvoje varhany a sólisty trvající necelé tři hodiny. 

Dalším velkým vokálně-instrumentálním dílem je Mše h-moll běžně 

označovaná jako Velká mše h-moll. Jedná se o syntézu skladeb z různých 

období. Sanctus vzniklo již v roce 1724, Kyrie a Gloria Bach převzal ze mše 

z roku 1733, kterou věnoval katolickému polskému králi Fridrichovi 

Augustovi II. Další části připojil postupně, většinou přepracováním starších 

                                                 
31 BUKOFZER, s. 418. 
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kompozic. Kompletní partitura byla dokončena v letech 1746–1748, tedy 

v samém závěru Bachova života. 

V tomtéž období psal Bach ještě další dvě historicky významná díla – Umění 

fugy a Hudební obětinu. Jedná se o vrcholně mistrovské kontrapunktické 

kompozice napsané jako „tvůrčí vklad u příležitosti vstupu do učené hudební 

společnosti svého žáka a ctitele Lorenze Mizlera von Koloff, která považovala hudbu 

(musica) de facto za součást kvadrivia, tj. za vědeckou disciplínu stojící ve vzdělávacím 

systému vedle aritmetiky, geometrie a astronomie (ač v té době už dávno všichni 

považovali hudbu za součást ‚ars‘, tj. umění, bez bližšího vztahu k fenoménu ‚scientia‘, 

tedy k vědecké exaktnosti).“ 32  Oběma díly Bach posunul hranice možností 

zpracování jednoho tématu. Zatímco v Hudební obětině použil téma Fridricha 

II., v Umění fugy využil vlastní téma pro 15 fug a 4 kánony. Závěrečnou fugu 

dopisoval Bach již na smrtelném loži a nestihl ji dokončit. Dodnes se hrává 

nedokončená. Zajímavostí je použití hudebního „podpisu“ B – a – c – h, sledu 

tónů, jež zahajují třetí téma. 

2 . 2 . 1  B a c h  j a k o  z n a l e c  v a r h a n  

Významnou části Bachovy profese byla po celou dobu revize různých 

varhan. Již od útlého věku jej zajímalo fungování varhan, stýkal se s mnohými 

varhanáři a zanedlouho se stal sám uznávaným odborníkem v širokém okolí. 

„Nesmíme zapomínat, že varhany byly jedním z nejkomplikovanější a největších 

‚strojů‘, jaké v 16.–18. století existovaly (to platí rozhodně o typech nizozemských 

a severoněmeckých varhan). Za ozdobným symetrickým prospektem lesklých kovových 

píšťal se skrývalo mistrovské dílo, využívající poznatků mechaniky, fyzikální akustiky, 

chemické metalurgie i matematiky právě tak jako umu architektů, tesařů, klempířů, 

malířů a sochařů, složené z nekonečného množství jednotlivých dílů z kovu, dřeva, 

kůže, slonoviny, plsti a dalších materiál. Součinností vzdušnic, měchů, píšťal 

a klaviatur vznikaly nejrozmanitější zvuky značného dynamického rozpětí, jejichž 

spektrum a síla závisely na velikosti nástroje.“33 

                                                 
32 KAČIC, s. 288. 

33 WOLFF, s. 154–155. 
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Bachovo hudební ucho se nezaměřovalo pouze na technickou stránku věci, 

ale i na celkový estetický dojem. Často majitelům doporučoval vyměnit některé 

rejstříky za jiné, aby k sobě jednotlivé barvy lépe ladily. 

Ze záznamů víme, že Bach se podílel na (pře)stavbě či posouzení minimálně 

21 různých varhanních strojů po celém Německu. O první posudek byl 

požádán již v roce 1703, tedy v pouhých osmnácti letech. Jako posuzovatel 

nových varhan se choval nanejvýš kolegiálně. Je totiž doloženo, že když shledal 

práci varhanáře velmi kvalitní a neadekvátně finančně ohodnocenou, snažil se 

u zadavatele zvýšit odměnu, což se mu několikrát podařilo. 

Ačkoliv se Bach vyznamenal především jako odborník na varhanní nástroje, 

jeho zájem o stavbu nástrojů u varhan nekončil. Později si rozšířil svůj repertoár 

i o další klávesové nástroje, dechy a smyčce. 
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3 JANOVY PAŠIJE 

3.1 Libreto 

Jak jsme již uvedli v kapitole 2.2, v průběhu 17. století se zpracovávání pašijí 

neomezovalo pouze na citaci biblického textu, ale obvykle se přidávaly i další 

části, např. písně a básně. V Bachově době byla vytvořeno několik libret, z nichž 

nejoblíbenějších byly tzv. Brockesovy pašije – Der für die Sünde der Welt 

gemarterte und sterbende Jesus, které zhudebnil např. G. F. Händel, G. P. 

Telemann, Johann Matheson či Reinhard Keiser. V této verzi byl ovšem 

originální biblický text upraven a zveršován. Lipská konzistoř při zadání pašijí 

pro Velikonoce 1724 striktně odmítla úpravu biblického textu a nařídila, že 

musí obsahovat znění původní. Bach tedy zachoval originální text sv. Jana, ale 

přidal k něm i interpolace z evangelia sv. Matouše. Dále použil i některé text 

z Brockesových pašijí a také z díla Ch. H. Postela. Tyto texty si ovšem 

přizpůsobil své potřebě – některé části kompletně přebásnil, v jiných zaměnil 

pouze jednotlivá slova. „Podstatný byl pro Bacha především kontemplativní 

charakter těchto skladeb, proto příliš osobní formulace zevšeobecnil a extrémně obrazné 

výrazy se snažil zmírnit.“34 Celkový obraz pak dotváří vložení celkem jedenácti 

chorálů z pera různých básníků – Martina Luthera, Paula Gerhardta, Michaela 

Weisse, Johanna Heermanna, Paula Stockmanna a dalších. 

Jedinečná autorská kompilace textové předlohy ovšem zapříčinila 

nesoudržnost textu, kterou se Bach několikrát snažil odstranit. Dílo prošlo 

celkem třemi velkými revizemi (z roku 1725, 1732, 1749), např. při druhém 

provedení roku 1725 „Bach nahradil úvodní a závěrečnou větu rozměrnými úpravami 

chorálů ‚O Mensch, bewein dein Sünde gross‘ a ‚Christe du Lamm Gottes‘. Volbou 

dvou rozsáhlých chorálových vět k zarámování celého díla zdůraznil Bach funkci 

a závažnost hudební architektury – dal tím celému dílu nejen neobvyklý formální 

akcent, nýbrž úplně novou identitu.“ 35  Se třetí verzí přišel Bach o téměř celé 

                                                 
34 HARNONCOURT, Nikolaus. Hudobný dialóg: myšlienky k Monteverdimu, Bachovi a Mozartovi. 

Bratislava: Hudobné centrum, 2005, s. 121. 

35 WOLFF, s. 286. 
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desetiletí později, protože mezitím pracoval na „velkých“ Matoušových 

pašijích. V této variantě vyňal výpůjčky z Matoušova evangelia. Znění z roku 

1749 se nejvíce přibližuje původnímu formátu, protože autor zrušil téměř 

všechny předchozí změny a navíc přidal pouze nástrojové obsazení – více 

smyčců a kontrafagot. 

3 . 1 . 1  F o r m á l n í  s t a v b a  t e x t u  

EVANGELIUM CHORÁL BÁSNICKÉ TEXTY (SBORY A ÁRIE) 

I. díl – před kázáním 

 1. Herr, unser Herrscher (anonym) 

2. J 18,1–8 3. O Grosse Lieb 

4. J 18,9–11 5. Dein Will gescheh 

6. J 18,12–14 7. Von den Stricken (B. H. Brockes) 

8. J 18,15a 9. Ich folge dir gleichfalls (anonym) 

10. J 18,15b-23 11. Wer hat dich so geschlagen 

12 J 18,24–27, Mt 26,27 13. Ach, mein Sinn (Christian Weise) 

 14. Petrus, der nicht denkt zurück 

II. díl – po kázání 

 15. Christus, der uns selig macht 

16. J 18,28–36 17. Ach grosser König 

18. J 18,37–19,1 19./20. Betrachte/Erwäge (Brockes) 

21. J 19,2–12a 22. Durch dein Gefängnis (Christian Heinrich Postel) 

23. J 19,12b–17 24. Eilt, ihr angefochtnen Seelen (Brockes) 

25. J 19,18–22 26. In meines Herzens Grunde 

27. J 19,23–27a 28. Er nahm alles wohl in acht 

29. J 19,27b–30a 30. Es ist vollbracht (Postel) 

31. J 19,30b 32. Mein teurer Heiland (Brockes) 

33. Mt 27,51–52 
34./35. Mein Herz (Brockes), Zerfliesse 
(anonym) 

36. J 19,31–37 37. O hilf, Christe, Gottes Sohn 

38. J 19,38–42 39. Ruht wohl (anonym) 

 40. Ach Herr, lass dein lieb Engelein36 

 

Již Friedrich Smend (Die Johannes-Passion von Bach: auf ihren Aufbau 

untersucht, 1926) popsal promyšlenou vnitřní výstavbu Bachových Pašijí podle 

                                                 
36 WOLFF, s. 284. 
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sv. Jana. Středem celého díla je chorál Christiana H. Postela 22. Durch dein 

Gefängnis, ve kterém je ukryta hlavní myšlenka celého díla. 

Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn  Skrze vězení Tvoje, Synu Boží, 

Ist uns die Freiheit kommen;   svoboda k nám přichází; 

Dein Kerker ist der Gnadenthron,   žalář Tvůj je milosti trůn 

Die Freistatt aller Frommen.   všech věřících království svobodné. 

Denn gingst du nich die Knechtschagt ein,  Kdybys byl ty porobu nepřijal, 

Müßt unsre Knechtschaft ewig sein.  byli bychom my v porobě navždy. 

Pokud bychom si symetricky porovnali sbory okolo chorálu dvacet dva, 

nemůže nás neupozornit vzájemná blízkost hudebně formální, melodické 

i textové výstavby. Přirozeně nám vykrystalizuje jakýsi střední díl, kde symetrie 

platí absolutně. V okrajových částech pašijí nalezneme již volnější příbuznost, 

ale např. mohutný úvodní a závěrečný sbor (nepočítaje úplně závěrečný chorál) 

a také kupení sólových árií sopránu a altu na začátku a na konci může naši 

domněnku jen potvrdit. 

 Chorál „Ach großes König“ 

Sbor „Nicht diesen sondern Barrabam“ 

 Árie „Betrachte“ – „Erwäge“ 

Sbor „Sei gegrüßet, lieber Jüdenkönig“ 

Sbor „Kreuzige, kreuzige!“ 

Sbor „Wir haben ein Gesetz“ 

 Chorál „Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn“ 

Sbor „Lässest du diesen los“ 

Sbor „Weg, weg mit dem, kreuzige!“ 

Sbor „Wir haben keinen König“ 

 Árie „Eilt, ihr angefochtnen Seelen“ 

Sbor „Schreibe nicht: der Jüden König“ 

 Chorál „In meines Herzens Grunde“37 

                                                 
37 HARNONCOURT, s. 122. 
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3.2 Obsazení 

Celkové obsazení v dnešní podobě čítá smíšený sbor a sóla soprán (árie, 

Magdalena), alt (árie), tenor (Evangelista, služebník, árie), bas (Ježíš, Pilát, Petr, 

árie). Je zvykem, že na klíčové role (Evangelista a Ježíš) jsou vyčlenění 

samostatní zpěváci a o další role a árie se podělí ostatní sólisté, často zpěváci ze 

sboru. Orchestr čítá základní sestavu barokních smyčců, dále dvě violy 

d’amore, jednu violu da gambu. Dechové nástroje jsou obsazeny na tehdejší 

poměry velice štědře – dvě flauta traversa, dva hoboje, dva hoboje d’amore 

a dva hoboje da caccia. Nástroje nikdy nehrají tutti, Bach jejich spektrum 

využívá „dosažení speciálních zvukových barev a efektů.“ 38  Mnozí historici se 

domnívají, že instrumentace obou pašijí je vrcholem této disciplíny nejen 

v barokní době, ale v historii instrumentální hudby vůbec. Osobitý přístup ke 

spojování zvukových barev v kombinaci s vyzněním textů se jeví jako 

neobyčejně citlivý a esteticky působivý. Za vrchol se překvapivě nepovažuje 

žádná z monumentálních částí, ale ryze komorní árie Es ist vollbracht vyjadřující 

okamžik Kristova skonání, který Bach svěřil sólovému altu a sólové viole da 

gamba. Viola da gamba – výjimečný nástroj – v pobachovské hudbě bohužel 

zapomenutý. Zvuk tohoto nástroje dokáže velmi neobyčejně vyjádřit neskonalý 

smutek. 

Celý aparát doprovází basso continuo zastoupené violoncellem, fagotem, 

loutnou, varhanami a (nebo) cembalem. O tom, zda Bach používal při svých 

pašijích cembalo či varhany, víme, že při různých provedeních byl nucen 

z provozních důvodů využívat toho, co bylo k dispozici. Otázkou pro badatele 

zůstává, jak by si to při ideálních podmínkách přál sám Johann Sebastian Bach. 

„I když tato diskuse asi nikdy neskončí, dnes s dostatečnou jistotou předpokládáme, 

že Bach ve svých církevních dílech zásadně upřednostňoval varhany.“ 39  Ačkoliv 

se mnoho historiků shoduje na potřebě uplatnění varhan, v praxi se přistupuje 

k používání cembala v recitativech a áriích. „Např. v áriích, kde je i nástrojové 

obsazení menší, se jako continuo používá cembalo, i když by z historického zřetele mohly 
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být proti podobným zvukovým změnám námitky.“ 40  Wolff se naopak domnívá, 

že zdvojení continua (varhany i cembalo) požadoval už sám Bach. Prozatím 

diskuse opravdu ještě neskončila a jak uvidíme v následujících kapitolách, 

současní interpreti se s touto situací vypořádají individuálně. 

Dalším bodem diskuse bývá otázka zapojení církevní obce do zpěvu chorálů. 

Víme, že v průběhu 17. století to bylo při pašijových obřadech zcela obvyklé. 

Ovšem bylo by mylné se domnívat, že tato tradice se přenesla i do Bachových 

chrámů. Toto tvrzení podpírá několik faktů – zaprvé volba tónin, která 

umisťuje hlavní hlas do vysoké, pro nezpěváky nezpívatelné polohy; zadruhé 

harmonickou prokomponovanost by rušil zpěv v oktávách, který by nutně 

vznikl při zapojení ženských i mužských hlasů z pléna; a nakonec i melodické 

změny, které Bach v některých chorálech učinil a o kterých věřící nemohli mít 

nejmenší tušení.  

3.3 Dobová provedení  

Víme nejméně o čtyřech provedeních za Bachova života. Premiéra byla 

uskutečněna roku 1724 a další upravené provedení hned následující rok. 

V dalších letech Bach pracoval na Matoušových pašijích a k revizi Janových se 

vrátil až v následujícím desetiletí. Třetí verze tedy byla provedena nejspíš až 

v roce 1732, ale není vyloučeno, že se Janovy pašije hrály i v roce 1728. O tomto 

roce totiž nemáme dochovány jednoznačné dokumenty. Poslední revizi 

uskutečnil na sklonku života. Naposledy pro Bacha zazněly Janovy pašije 

v roce 1749. V ostatních letech se hrávaly Matoušovy pašije či zhudebnění 

jiných skladatelů, např. Telemannovy, Händelovy, Kaiserovy, Graunovy 

a dalších.  

Pašijové obřady probíhaly v lipském luterském chrámu velice jednoduše. 

Bohoslužba byla rozdělena do tří částí, v první zazněla první půlka pašijí, po ní 

následovalo kázání a na závěr se dohrál zbytek skladby. Věřící měli k dispozici 

texty pašijí, aby mohli sledovat děj a rozjímat nad osudy Ježíše Krista. 

                                                 
40 ZAVARSKÝ, Ernest a Jiří PILKA (překl.). Johann Sebastian Bach. I. vydání. Praha: Suphraphon, 

1979, s. 414. 
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4 CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH NAHRÁVEK 

JANOVÝCH PAŠIJÍ 

Z dnešního pohledu je nepředstavitelné, že za života samotného Johanna 

Sebastiana Bacha nebylo jeho dílo veřejně známo a provozováno. Dnes Bachovo 

jméno zná opravdu úplně každý. Některé jeho melodie jsou natolik známé, 

že se staly jedněmi z nejslavnějších v historii celé hudby. Nejpopulárnější se 

dokonce multižánrově adaptují a interpretují. Málokterý z dirigentů neprovedl 

alespoň jediné Bachovo dílo. Naopak ve stálém repertoáru mnoha dirigentů, 

orchestrů i sborů zůstávají nejlepší Bachovy kusy, k nimž jistě patří i Janovy 

pašije. 

Podle serveru bach-cantatas.com bylo dílo od první nahrávky z roku 1938 

natočeno téměř dvou set padesátkrát. Někteří dirigenti nahráli tuto skladbu 

i opakovaně. Pro naši práci jsme vybrali čtyři nahrávky z doby za posledních 

padesát let. Každý z dirigentů byl v době vzniku nahrávky v jiné výchozí 

situaci. Před vlastním porovnáním hudebních nahrávek si přiblížíme životní 

pozici jednotlivých interpretů.  

4.1 Karl Richter 

Dirigent první nahrávky, Karl Richter, se narodil roku 1926 v Německu. 

Hudební vzdělání získal v Drážďanech, kde byl mj. členem chlapeckého sboru 

Dresden Kreuzchor. Blízkost Bachově hudbě mu byla předurčena nejpozději 

v roce 1949, kdy se stal varhaníkem chrámu sv. Tomáše v Lipsku. Hned o dva 

roky později získal místo varhaníka v chrámu sv. Marka v Lipsku, kde se stal 

sbormistrem místního Heinrich-Schütz Kreis, který přejmenoval na Münchener 

Bach-Chor. Ke sboru se později připojil i orchestr a soubor následně vystupoval 

pod jménem Münchener Bach-Orchester und Chor. V průběhu šedesátých 

a sedmdesátých podnikl Richter se souborem mnoho zahraničních vystoupení 

převážně v Evropě, v Japonsku a v USA. 

Richterova interpretace Bachova repertoáru byla ve své době pověstná 

a velmi uznávaná. Oproti tehdejší tradici romantizované intepretace Bacha 
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Richter zastával zachovávání jednotného tempa a velký důraz pro zvukovou 

vyváženost orchestru i sboru. I když jeho současníci v průběhu sedmdesátých 

let „experimentovali“ s dobovými nástroji, Richter se podobnými pokusy nikdy 

nezabýval. Na konci Richterova života († 1981) už bylo jasné, že nastal obrat 

v bachovské interpretaci a zpětně nebude Richterův přínos hodnocen jako 

historicky autentický a neromantizující, ačkoliv se tak na začátku jeho kariéry 

nejspíš zdálo. 

Nahrávka Janových pašijí vybraná pro tuto práci pochází z roku 1970 

z provedení v Dießen am Ammersee, malém městečku blízko Mnichova. Jedná 

se Richterovu třetí a poslední nahrávku Janových pašijí. Předchozí dvě 

pocházejí od stejného souboru, Münchener Bach-Orchester und Chor, z let 1964 

a 1968. Do sólových rolí obsadil Richter uznávané zpěváky. Rolí Evangelisty 

pověřil Petera Schreiera, proslulého tenoristu a taktéž dirigenta, sólistu sboru 

Dresden Kreuzchor. Karl Richter se Schreierem rád a často spolupracoval. Druhá 

nejdůležitější role, Ježíš, připadla Ernstu Schrammovi, který byl proslaven 

spíše jako sbormistr a klavírista. Se zpěvem začal až v pozdějším věku a díla 

Johanna Sebastiana Bacha interpretoval pouze výjimečně. Ostatní role, které 

mají pouze několik řádků recitativu, zazpíval Siegmund Nimsgern, mladý bas-

baryton, který se později etabloval po celém světě a spolupracoval se 

nejvýznamnějšími dirigenty své doby. Ženské árie obsadily pěvkyně 

spolupracující na bachovských skladbách především s Helmuthem Rillingem – 

Helen Donath (soprán) a Julia Hamari (alt). Tenorové árie zazpíval německý 

oratorní zpěvák Horst R. Laubenthal a basové árie Richterův oblíbený 

americký basista Kieth Engen. 

4 . 2  Nikolaus Harnoncourt  

Nikolaus Harnoncourt se narodil rakouským rodičům v Berlíně roku 1929. 

Hudbě se věnoval od mládí, vystudoval violoncello a ihned po studiích začal 

hrát ve Vídeňském symfonickém orchestru. V roce 1953 založil se svou ženou 

Alicí specializovaný soubor Concentus Musicus Wien, se kterým koncertuje 

dodnes. Jejich zájmem je interpretace staré hudby na autentické nástroje 
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barokní a klasické doby. S ansámblem má za sebou nespočetná turné s velmi 

úspěšnými koncerty po celém světě. 

Harnoncourt nepřijal všeobecně přijímanou tradici interpretace barokních 

skladeb, a to speciálně Bachových. Vydal se svou vlastní cestou studia 

dobových materiálů a přiblížení se dobové skutečnost. „Hraje díla s malým 

souborem vokálním i instrumentálním (staré nástroje, chlapecké soprány a alty, staré, 

nižší ladění) v poměrně rychlých tempech se snahou o co nejvěrnější historickou 

interpretaci.“41 

Od roku 1970 pracuje Harnoncourt jako hostující dirigent mnoha operních 

domů (např. Milán, Hamburg, Vídeň). Na svém kontě má několik set nahrávek, 

z nichž některé byly vysoce oceněny. 

Harnoncourtův první zvukový záznam Janových pašijí pochází z roku 1965 

(tedy ještě v době před vydáním porovnávané Richterovy nahrávky). Vybranou 

nahrávku natočil Harnoncourt v roce 1985. Skladba byla provedena na nově 

založeném festivalu klasické a staré hudby Styriarte v Grazu. Sborový part 

svěřil dirigent vyhlášenému chlapeckému sboru Tölzer Knabenchor, který byl 

založen v roce 1956 a za svou kariéru spolupracoval s mnoha světovými 

dirigenty (kromě Harnoncourta i s Leonhardtem, Abbadem, Karajanem, 

Parrottem a dalšími). 

V roli Evangelisty se představil zkušený tenor specializující se na repertoár 

staré hudby Kurt Equiluz. Za svou kariéru vydal nespočet nahrávek 

s bachovským repertoárem, především s Harnoncourtem, Leonhardtem 

a Rillingem. Ježíšův part zazpíval holandský bas-barytonista Robert Holl. 

Mužskými áriemi byli pověřeni operní pěvci Thomas Moser (tenor) a mladý 

Anton Scharinger (bas-baryton). Ostatní árie ženských hlasů přenechal 

Harnoncourt dětským sólistům ze sboru. Ve dvou obzvlášť těžkých 

sopránových áriích se představil Helmut Wittek, tehdy dvanáctiletý zpěvák 

v Tölzer Knabenchor, který se později stal jejich učitelem. O altové árie se podělili 

Christian Immler, dnes prosazující se bas-baryton, a Panito Iconomou, který se 

zhostil výrazově náročné árie Es ist vollbracht. Řecký dětský zpěvák pravidelně 

                                                 
41 ZAVARSKÝ, s. 435–436. 
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obsazoval nejdůležitější altové pěvecké úlohy sboru Tölzer Knabenchor. Dnes 

zpívá s předními dirigenty ve slavných operních domech pod jménem Panajotis 

Iconomou. 

4.3 Masaaki Suzuki 

Významný japonský dirigent, varhaník a cembalista se narodil v roce 1954. 

Na Tokyo University of Fine Arts and Music studoval skladbu a varhany. 

Po ukončení školy odešel do Evropy, kde se zdokonaloval ve hře na cembalo 

a varhany u Tona Koopmana a Pietra Keee. Později začal vyučovat klávesové 

nástroje v Německu. Po návratu do Japonska založil soubor Bach Collegium 

Japan, se kterým již čtvrté desetiletí pořádá vynikající koncerty a natáčí 

nahrávky, mj. i kompletní Bachovo kantátové dílo. Orchestr složil z místních 

hráčů, se kterými objevoval krásu autentické interpretace. Sbor má základ 

z japonských pěvců, hostují v něm ale i evropští zpěváci, převážně v sólových 

partech. Pro Čechy novým důležitým stálým hostem je sopranistka Hana 

Blažíková, která přivedla Suzukiho i na české pódium při příležitosti festivalu 

Pražské jaro 2015. 

Nahrávka vybraná pro naši analýzu pochází z roku 2000. Skladba byla 

natočena při živém provedení v Tokiu. Pro Suzukiho to byla dosud třetí 

nahrávka Janových pašijí. Menších sólových rolí se ujali místní sboroví sólisté – 

Midori Suzuki (soprán) a Chiyuki Urano (Pilát). Roli Evangelisty převzal Gerd 

Türk, vyhledávaný německý zpěvák mající na kontě už osm nahrávek v roli 

Evangelisty v Janových pašijích, mj. třikrát se Suzukim. Türk se věnuje 

výhradně interpretaci staré hudby. Zajímavostí může být, že studoval u Kurta 

Equiluze, který je pro naši práci jeho konkurentem z Harnoncourtovy 

nahrávky. Partu Ježíše se zhostil zkušený švýcarský oratorní zpěvák Stephan 

MacLeod, opět zběhlý bachovský interpret. Altové árie svěřil Suzuki stálému 

hostu, kontratenorovi Robinu Blazovi. Tento mladý (*1971) britský zpěvák 

spolupracoval snad se všemi nejvýznamnějšími dirigenty specializujícími se na 

starou hudbu (Christophers, Cleobury, Gardiner, Herreweghe, Hoogwood, 

Koopman, Leonhardt, Pinnock a další). S bachovským repertoárem se setkává 
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převážně při úzké spolupráci s Bach Collegiem Japan, jehož je stálým hostem. 

Natočil s nimi mj. i kompletní Bachovo kantátové dílo.  

4.4 Raphaël Pichon 

Poslední nahrávka byla vybrána z řad nemladších interpretů specializujících 

se na pozdně barokní repertoár. Jedním z nich je i francouzský dirigent Raphaël 

Pichon narozený v roce 1984. Jedná se o univerzálního hudebníka – houslistu, 

klavíristu, kontratenoristu a také dirigenta, který sbíral své zkušenosti 

z autentickou interpretací staré hudby převážně zpěvem v souborech 

významných dirigentů jako např. Leonhardta, Koopmana a dalších. Nevyhýbá 

se ani kontaktu s mladší hudbou. Jeho prvním souborem byl sbor OTrente, se 

kterým prováděl díla romantiků a soudobých skladatelů. V roce 2005 založil 

Ensemble Pygmalion, orchestr a sbor mladých profesionálů, se kterými se věnuje 

poučené interpretaci na dobové nástroje. Na svém kontě mají zatím sedm 

kompaktních disků z děl skladatelů Johanna Sebastiana Bacha a Jeana-Philippa 

Rameaua.  

Nahrávka Janových pašijí vznikla při živém vystoupení v rámci festivalu 

Festival de Saint Denis ve Francii v roce 2013. Sólové party zazpívali povětšinou 

nepříliš známí pěvci. Role Evangelisty se ujal německý tenorista Werner Güra, 

role Ježíše zase francouzský barytonista Benoît Arnould. V sólových áriích se 

představili Kanaďanka Layla Claire (soprán), Švýcar s chilskými kořeny 

Emiliano Gonzalez-Toro (tenor) a Němec Konstantin Wolff (bas, Pilát). 

Jediným známějším sólistou je mladý francouzský kontatenorista Damien 

Guillon. Guillon je velmi zkušeným interpretem barokní a renesanční hudby, 

který se nevyhýbá ani dobové opeře. 
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5 SROVNÁVACÍ ANALÝZA INTERPRETACÍ 

JANOVÝCH PAŠIJÍ 

5.1 Obsazení/výběr interpretů  

Než začneme se srovnáním jednotlivých nahrávek, je namístě představit 

soubory jako celky, jejichž hudební zkušenosti a možnosti výrazně ovlivňují 

interpretační vyznění. 

Z hlediska instrumentalistů jde ve všech případech o profesionální hráče 

zabývající se dlouhodobě hudbou Bachovské doby. Avšak zatímco soubory 

dirigentů Harnoncourta, Suzukiho i Pichona volí interpretaci na dobové 

instrumenty, Karl Richter spolupracuje s hráči na moderní nástroje. Jak jsme již 

zmínili výše, ačkoliv již v jeho době nastupoval fenomén tzv. autentické 

interpretace, Richter nikdy s dobovými instrumenty neexperimentoval. 

Dalším rozdílem mezi třemi mladšími nahrávkami a Karlem Richterem je 

velikost ansámblu. Zatímco mladší kolegové hrají v komornějším obsazení, 

Richter volí velký symfonický orchestr čítající nejméně padesát členů. Počet 

instrumentalistů přirozeně ovlivní i počet zpěváků. Karlu Richterovi pak 

vystoupá počet všech účastníků na více než sto osob. To je počet v Bachově 

době naprosto nepředstavitelný, na druhou stranu nikdo neví, zda by se sám 

autor nerozhodl pro větší obsazení, než si mohl ve své době dovolit ať už 

z finančních důvodů nebo z prostého faktu, že by se na chrámový kůr nevešli. 

Sbor Karla Richtera trpí jedním zásadním nedostatkem, kterým je 

nevyrovnanost hlasových složek. Plejáda sopránů překrývá všechny ostatní 

a mužské hlasy v některých částech zcela zanikají. Je ovšem otázkou, zda tento 

efekt způsobil nevhodně zvolený poměr počtu zpěváků či akustické podmínky 

prostoru nebo také zvukařsky chybně nastavený nahrávací aparát. 

Harnoncourtův sbor využívá v dnešní době spíše nezvyklé obsazení – mladí 

chlapci před mutací obsazují sopránový a altový hlas, dospělí muži tenor a bas. 

Toto jedinečné, po staletí ověřené spojení tvoří nezaměnitelnou 

charakteristickou barvu, jež je duchovní hudbě zvukově velmi přiléhavá. 

Je veliká škoda, že v současné době jsou existence ansámblů tohoto typu spíše 
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ojedinělé, i když naštěstí celoevropsky se jejich počet udržuje na stabilním 

počtu a v Čechách některá tělesa dosahují dokonce mezinárodního významu. 

Velkým problémem v balanci hlasů bývá altová složka. Nízká poloha 

v souvislosti s umístněním ve střední poloze v rámci celého sborového rozsahu 

je staví do velice nevýhodné pozice. Často se stává, že zvukově mezi vysokými 

hlasy – sopránem a tenorem – zanikají. Tento problém je ve staré hudbě tím 

palčivější, že altový hlas bývá položen zhruba o tercii až kvartu níže než 

v současné hudbě. Málokdy se ocitá na c2 a často klesá pod notovou osnovu. 

Polohou tak odpovídá spíše tenorovému hlasu. Soudobé ansámbly tento 

problém řeší namixováním ženských a mužských kontratenorových hlasů, kteří 

jsou velmi průrazní a zvukově vysocí, čímž zaplní prázdné místo ve sborovém 

tělesu. 

5.2 Komparace dílčích úseků  

Nyní již přistoupíme k detailnějšímu vymezení jednotlivých rozdílů 

interpretace vybraných nahrávek. Janovy pašije, formálně až nezvykle hluboce 

promyšlené dílo, je možno rozdělit několikerým způsobem. Základním dělením 

je rozpůlení skladby na první a druhý díl, které vychází z dobové interpretační 

praxe, kdy mezi těmito dvěma částmi bylo vkládáno velikonoční kázání. 

Nejdrobnější členění vychází z autorova rozdělení jednotlivých tzv. čísel, 

kterých skladba čítá celkem 68. Tato jednotlivá čísla se orientují podle střídání 

rozmanitého obsazení, ale rozdělují úseky zhudebnění jednotlivých částí textu, 

které k sobě patří. 

My přistupujeme k číslování podle obsahových celků, kdy se pod jedním 

číslem sdružuje celý úsek citovaného textu, ať už biblického či jiného. Tento 

přehled byl uveden na str. 28. Jednotlivá „textová“ čísla lze ovšem ještě sdružit 

do tzv. scén podle epizod celého příběhu: Zrada a zatčení, Zapření, Výslech 

a bičování, Odsouzení a ukřižování, Ježíšova smrt a Pohřeb Ježíšův. 
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5.3 Zrada a zatčení  

Herr, unser Herrscher 

Pašije otevírá monumentální sbor Herr, unser Herrscher. Úvodní takty patří 

pouze orchestru, jenž na pozadí neústupných ostinátních osmin continua 

a zvlněného pohybu smyčců nechává vystoupit duet dechových nástrojů. 

Výběr tóniny g moll značí velkolepost, ale zároveň vážnost42. Basová prodleva 

dodává této části dojem nesmlouvavosti a nekompromisnosti osudu, který 

Krista očekává, avšak při vědomí konce příběhu – při vědomí věčné spásy. 

Herr, unser Herrscher, Pane, vládce náš, 

dessen Ruhm in allen Landen herrlich ist! jehož sláva je ve všech zemích velkolepá! 

Zeig uns durch deine Passion, Ukaž nám skrze svoje utrpení, 

Daß du, der wahre Gottesohn, že Ty, pravý Boží Syn, 

Zu aller Zeit, na věčné časy, 

Auch in der größten Niedrigkeit, i v největším ponížení 

Verherrlicht worden bist! budeš veleben. 

Duet dechů (traverso + hoboj 1 × traverso + hoboj 2) spolu svádí jakýsi 

souboj příkrých disonancí a rozvodů. Je velice důležité, aby tato hlavní melodie 

vynikla nad hutný a velice nízko položený doprovod ostatních nástrojů. 

Smyčce dokonce začínají na samé hranici svého rozsahu a postupně se tóny 

jejich melodie zdvihají do výše. 

Každý z dirigentů přistupuje k dílu z hlediska tempového po svém. 

Na stejném tempu se ve sborové části Herr, unser Herrscher shodli Nikolaus 

Harnoncourt a Masaaki Suzuki. Zvolili tempo přibližně  = 68. Vsadili na dnes 

nejobvyklejší styl interpretace, který umožňuje zřetelně vyhrát šestnáctinový 

doprovod a zároveň přirozeně vést melodickou frázi dechů, která využívá 

delších rytmických hodnot. Zatímco Suzuki zvolil ve smyčcích rovné hraní 

šestnáctinových not, čímž umožnil vylehčení jindy hutného doprovodu, 

Harnoncourtův ansámbl se na úplném začátku skladby potýká s nesouhrou, 

která je umocněna využitím efektu hry inegal.  

                                                 
42 Symboliku tónin přebíráme z publikace Barokní afektová teorie Sylvie Georgievy. 
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Inegal, francouzské slovo označující pojem nestejně, je pojmenováním pro styl 

hry pasáží s drobnými rytmickými hodnotami zapsaných jednotně, tj. všechny 

v notách osminových, šestnáctinových apod., avšak hraných nevyrovnaně. 

K vyjádření téhož slouží i pojem „nerovné hraní“43, který užívá Růžičková. 

Tento styl má úlohu zejména posílit kontrast mezi těžkými a lehkými dobami 

a také zvukově obohacuje rytmicky jednotvárné pasáže. 

Harnoncourt klade důraz na 1. a 3. dobu v taktu. Housle a continuo 

podporují tento styl, ovšem violy zdůrazňují každou čtvrtku, což poněkud ruší 

výsledný dojem. Volbou inegalu smyčců Harnoncourt odvedl pozornost od 

hlavní melodie tohoto úseku, která se ještě navíc bohužel oproti smyčcům 

výrazně opožďuje. S tímto problémem se lépe vypořádal Suzuki, který 

posluchačův sluch vede k duetu dechů. Klenutí jejich frází podporuje 

dynamickými změnami zbytku orchestru. K přesnému vyrovnání tempa 

v úvodních taktech jistě přispívá i volba rytmicky výrazného cembala, které 

nedává hráčům pochyby o užitém tempu.  

Raphaël Pichon zvolil velmi progresivní přístup, když udal tempo  = 80. 

Tím sice umožnil příjemně hratelné fráze dechům, ale naopak zapříčinil 

zastření smyčců podpořené volbou zvukově silného continua, které je navíc 

doplněno theorbou, což na druhou stranu vyznívá posluchačky velice příjemně. 

Richterovo pojetí nechává hrát celý ansámbl v taženém legatu a poměrně 

pomalém tempu  = 58. Vleklost úvodních taktů nás ovšem plně zasáhne až 

nástupem sboru, který v tomto tempu a navíc při obrovském počtu zpěváků 

reaguje těžkopádně. Balanc jednotlivých hlasových skupin je navíc velmi 

nevyrovnaný. Ze sboru výrazně trčí soprán, alt téměř úplně zaniká a mužské 

hlasy se také prosazují nedostatečně. Vysoký počet zpěváků znepřehledňuje 

zvukovou situaci natolik, že se některé hlasy špatně slyší a občas jsou výrazně 

falešně. Například soprán v taktu 24. 

Se sugestivním sborovým začátkem Herr, unser Herrscher se každý 

z interpretů vyrovnal po svém. Zatímco Richter a Suzuki dodržují čtvrťové 
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hodnoty přesně a nota posluchačsky působí jakoby prodlouženě, Harnoncourt 

hodnoty zkrátil podle přirozené výslovnosti textu. Pichon zanechal čtvrtky, 

ovšem v rychlém tempu nepůsobí prodlouženě. 

Dlouhé pasáže šestnáctinových běhů jsou pro zpěváky obtížné a nepříjemné. 

Je nutné, aby se cítily po větších dobách a předešlo se tak nezáměrnému 

zpomalování či zrychlování. Jako nejpřirozenější interpretace vyznívá Suzukiho 

varianta – nezpívají věčné legato, jdou přirozeně po textu, ale přitom dodržují 

s naprostou exaktností rytmické hodnoty předepsané autorem. Sice kvůli 

výraznému cembalu akcentují každou čtvrtku, ale celistvost fráze to 

nenarušuje. 

Pichon se stejně jako Suzuki může pyšnit profesionálními zpěváky, kteří si 

poradí s lecjakým problémem, nicméně i když Pichonovo rychlé tempo zvládají 

překvapivě výborně, výsledek přesto nepůsobí přesvědčivě. Z jejich 

interpretace čiší jakýsi neklid, neovládají plně přirozený proud hudby, hrají tzv. 

samospádem. Harnoncourt zvolil variantu výrazného inegalu i ve sboru, avšak 

soubor je dobře sezpívaný i sehraný a výsledný dojem pak působí nadmíru 

uspokojivě. Je vidět i slyšet, že zkušený dirigent nepodcenil důkladnou 

přípravu, která přinesla své plody. Richter vsadil na rovné legato, které ale 

působí na tak dlouhé ploše unuděně. 

Podporu v udržení napětí na dlouhé ploše skvěle umožňuje práce 

s dynamikou. Mistrovskou práci v tomto ohledu předvedl opět Harnoncourt, 

který má specifickou představu o každé notě. Soubor ví, že se na jeho intuici 

může bezmezně spolehnout a báječný výsledek pak není žádným překvapením. 

Škoda jen, že kvalita záznamu precizně vypracovanou dynamiku příliš 

nepodpořila a my ji můžeme spíše tušit z obrazového záznamu. 

Za sborově nejobtížnější místa považujeme dvě pasáže ve středním dílu. 

První z nich je fráze od konce taktu 69. Sbor je zde položen do velmi nízké 

polohy. Po zpěvných výšinách, ve kterých se zpěváci pohybovali dosud, je tato 

poloha opravdu velmi nepříjemná a téměř nezpívatelná. Ne zřídkakdy se stane, 

že sbor v tomto místě zcela zanikne pod smyčci zdvojujícími pěvecké hlasy. 

Tento efekt se nechtěně povedl Suzukimu. Profesionální zpěváci „netlačí“ 
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do nízkých poloh a ostatní nástroje sbor na jistou chvíli přehluší. Mladí zpěváci 

z Tölzer Knabenchor se s tímto místem vyrovnali překvapivě obstojně. I když je 

znát, že zpívají trochu „na sílu“, výsledek lze považovat za uspokojivý. 

Druhým problematickým místem je nepřipravené sopránové vysoké a 

v taktu 79. Zde se jednoznačně potvrdilo, že na toto obtížné místo je třeba 

profesionálního školení, protože dětské hlasy (Harnoncourt) a neprofesionální 

sbory (Richter) mají oproti profesionálním pěvcům (Suzuki, Pichon) s tímto 

místem velké problémy. 

Jesum von Nazareth! 

Po velkolepém úvodu následuje úryvek z osmnácté kapitoly Janova 

evangelia. Příběh je uveden v místě Ježíšova příchodu do Getsemanské 

zahrady, kam přichází oddíl vojáků vedený informacemi od Jidáše, aby zatkl 

Ježíše. Dochází k dialogu Ježíše a vojáků, který vyústí Ježíšovým zatčením 

a předvedením před velekněze. 

Z důvodu co nejplynulejšího posouvání děje jsou biblické textové pasáže 

přenechány sólistům v recitativech, z nichž naprostá většina připadá 

Evangelistovi. Protože Janovo evangelium často obsahuje i záznamy volání 

lidu, jsou tyto vypjaté momenty přenechány sboru. 

Všichni dirigenti vsadili při obsazování Evangelisty na rodilé mluvčí. Tato 

role stojí na nesmírném množství německého textu, u kterého je velmi důležité 

porozumění, perfektní výslovnost a znalost slovních a větných akcentů 

v německém jazyce. Peter Schreier, Kurt Equiluz, Gerd Türk i Werner Güra tyto 

předpoklady splňovali výborně, tudíž se dirigenti nemohli jejich volbou 

minout. I po hudební stránce není role Evangelisty vůbec jednoduchá. Zpívá 

vždy v komorním recitativním obsazení, dlouhé pasáže stojí pouze na jeho 

výkonu. Tenorový rozsah je využíván až ke krajním tónům, především vysoká 

poloha až do a může být pro některé zpěváky v lyričtějších částech obtížná. 

Nejvíce problémů činila role Evangelisty Werneru Gürovi ze souboru 

Raphaëla Pichona. Vrchní tóny leckdy odbývá, tlačí na ně a někdy jsou přímo 

intonačně nedotažené. Za nejpovedenější považuji výkon Gerda Türka, který 

splňuje všechny důležité požadavky na výbornou. Je mu perfektně rozumět, 
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rytmus melodie přizpůsobuje podle smyslu textu při zachování všech aspektů 

recitativu, a dokonce přidává i lehký herecký výkon, který vkusně podtrhuje 

dramatičnost skladby. 

V roli Ježíše se představili povětšinou méně známí zpěváci. Stejně jako hlavní 

roli, i Ježíšovi připravil Bach velký rozsah, proto je nejlepší angažovat 

univerzálního bas-barytonistu. Nejvíce zaujali Harnoncourtův Robert Holl 

a Suzukiho Stephan MacLeod, kteří mají znělý celý potřebný rozsah a také 

krásně tmavou barvu, která kontrastuje s představiteli Evangelisty. 

Jak bylo řečeno výše, není jisté, zda Bach předpokládal basso continuo 

s varhanami či s cembalem. Harnoncourt a Pichon zvolili variantu s varhanami, 

Richter a Suzuki naopak s cembalem. Za povšimnutí stojí, že se Suzuki ujal 

cembalového partu osobně, čímž jistě značně zjednodušil proces nácviku a lépe 

mohl přenést svou dirigentskou představu do interpretačního výsledku. Kromě 

Richtera všichni dodržují běžnou interpretaci recitativu secco, při němž hrají jak 

melodické, tak harmonické nástroje pouze úsečně, tj. nedrží své tóny či akordy 

přesně podle vypsaného generálbasu. Richterova violoncellová sekce hraje 

držené basové tóny přes celé recitativní pasáže. Naštěstí zvolil variantu 

s cembalem, které nemá možnost zadržování tónů, takže nás z projevu sólisty 

vyrušuje pouze jeden basový tón. 

V úvodním evangelistově vyprávění přebírá sbor úlohu křičících vojáků. 

„Divoký sbor vojáků Jesum von Nazareth tvoří s klidnou odpovědí Krista Ich bin´s tak 

silný kontrast, že uvádí posluchače hned na začátku do dramatické atmosféry díla.“44 

Na tempech sborů přerušujících úvodní recitativ se všichni dirigenti shodli. 

Hrají je v poměrně svižném tempu, což Tölzer Knabenchoru v obou případech 

činí drobné problémy – trvá jim, než se dostanou do zadaného tempa. Ostatní 

sbory procházejí tímto místem bez problémů. Ráda bych zde vyzdvihla 

přednost velkého Richterova sboru – do částí, kde zpěváci představují volání 

lidu, se hodí početní převaha, kterou disponují. Jen je škoda, že opět přehluší 

celý ansámbl zástup sopránů a nemůže tak vyniknout Bachova 

prokomponovaná harmonie. Subtilní zvuk Suzukiho sboru sice nepřipomíná 
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hysterické provolávání, ale zase vyzdvihne mimořádnou souhru celého 

aparátu, který se řídí naprosto přesnou představou dirigenta. Vhodného 

kompromisu mezi těmito protiklady tentokrát dosáhl Pichon, který má 

k dispozici komorní flexibilní soubor, jenž se ovšem posluchačsky jeví zvukově 

plnější než Suzukiho. 

O Große Lieb 

Při diskusích o autenticitě interpretace vždy velmi vzbuzují vášně polemiky 

ohledně ztvárňování bachovských chorálů. Měly by být hrány kostelně, pomalu 

a s velkými pauzami, nebo ve svižném tempu bez zatěžkávání? I naši vybraní 

dirigenti přistoupili k této problematice osobitě. Nejstarší, Richterova nahrávka 

využívá prvního principu. Táhlá kostelní tempa s extrémně zadrženou korunou 

a pauzou na nádech. Vše doprovázeno velkými ritenuty v závěrech frází. 

Harnoncourt volí střídmé, příjemné tempo, na korunách zastaví, ale 

neprotahuje ji, vloží přibližně jednu prázdnou dobu a přirozeně pokračuje dál. 

Zpomalení uplatňuje lehce v rámci jednotlivých frází, větší až na samém konci. 

Masaaki Suzuki odmítá vložené doby a interpretuje celý chorál „vcelku“. Aby 

odlišil konce frází, zkracuje poslední noty na polovinu a následuje nádech. 

Ačkoliv není jeho interpretace tak klidná jako Harnoncourtova, jeho představa 

mu vychází a je posluchačsky přesvědčivá. Raphaël Pichon má totožný názor 

na interpretaci chorálů jako Suzuki, ale nepodařilo se mu Ensembl Pygmalion 

přesvědčit o vylehčení posledních not fráze, takže návaznosti působí značně 

ukoptěně. 

První chorál Janových pašijí, O große Lieb, přerušuje úvodní dialog Ježíše 

a vojáků na slovech: Ježíš odpověděl: „Řekl jsem vám, že jsem to já. Hledáte-li mne, 

nechte ostatní odejít.“  

O große Lieb´, o Lieb´ ohn´ alle Maaße, Ó velká lásko, lásko nezměrná, 

die dich gebracht auf diese Marterstraße! která tě přivedla na tuto cestu kříže! 

Ich lebte mit der Welt Já na světě 

in Lust und Freuden, v rozkoších a v radostech žil,  

und du mußt leiden! a ty trpět musíš! 
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Tento chorál je „shrnutím situace, reflexí a úžasně účinným vyrovnáním 

rovnováhy, narušené předešlou scénou.“ 45  Všichni interpreti přisuzují tomuto 

chorálu spíše intimní atmosféru vyjádřenou slabší dynamikou, střídmým 

tempem a závěrečným zpomalením do piana. Masaaki Suzuki si zde poupravil 

Bachovu partituru a místo závěrečného durového akordu předepsal mollový. 

Dein Will´ gescheh´ 

Druhý chorál Dein Will gescheh je parafrází modlitby Otče náš, kterou Bach 

umisťuje za Ježíšovu repliku, když promlouvá k Petrovi: „Což nemám pít kalich, 

který mi dal Otec?“ 

Dein Will´ gescheh´, Herr Gott, zugleich Buď vůle tvá, pane Bože, 

auf Erden wie im Himmelreich; jak na zemi i na nebesích. 

gib uns Geduld in Leidenszeit, Dej nám trpělivost v době strádání, 

Gehorsamsein in Lieb´ und Leid; poslušnost v lásce i žalu; 

wehr´ uns steur´ allem Fleisch und Blut, veď a ochraňuj nás před krví odbojnou, 

das wider deinen Willen tut! která proti vůli tvé činí. 

Všichni dirigenti zvolili svižnější tempo s dravým charakterem. Buď začínají 

s agresivní a úsečnou artikulací již na začátku, nebo jako Harnoncourt až od 

taktu devět s předtaktím. Masaaki Suzuki tuto část pojal klidněji než ostatní, 

i když zachoval artikulaci non legato. Jeho sboristi projevili slabinu při 

deklamaci koncovek, na kterých se v této části ani v jednom případě neshodli. 

Von den Stricken 

Po krátkém recitativu pojednávajícím o Ježíšově odvedení před velekněze 

nastává první sólová árie předznamenávající Ježíšův blízký osud, tentokrát 

přisouzená altu s doprovodem dvou hobojů a continua. 

Von den Stricken meiner Sünden Aby od jha hříchů mých 

mich zu entbinden, mě očistil 

wird mein Heil gebunden. Spasitel můj spoután bude, 

Mich von allen Lasterbeulen aby ze všech hlíz neřestí 

völlig zu heilen, mě úplně vyléčil 

läßt er sich verwunden. nechal zraňovat se. 
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Julia Hamari, Richterova altová sólistka doprovázená varhanami, celou sekcí 

cell a hoboji, zpívá celou árii v legatovém charakteru. Zadané tempo  = 76 

evokuje jednoznačné cítění na tři, takže jsou koloraturní pasáže zatěžkávány 

i na lehkých dobách. Nedostatečná lehkost se projevuje i v nedodržování konců 

frází, které zpěvačka spojuje do větších celků. Disponuje také poměrně 

objemným hlasem, jehož součástí je všudypřítomné vibrato, jež výsledný dojem 

z koloraturní árie trochu kazí. Moderní hoboj má oproti baroknímu velice ostrý 

tón, který se projevuje nežádoucím způsobem především v non legatových 

pasážích, např. v taktu 27. V těchto místech zní až přestaccatované noty 

vzhledem k charakteru skladby velmi zvláštně. 

Čtrnáctiletý sborový sólista ze sboru Tölzer Knabenchor, Christian Immler, byl 

vybrán pro náročnou altovou árii, které se zhostil se ctí. Nikolaus Harnoncourt 

zvolil stejné tempo jako Karl Richter, takže mladý zpěvák nebyl ničím hnán. 

Basový doprovod obstaral místo cella tentokrát fagot, který dodal skladbě jasný 

motor. Jemný zvuk barokních hobojů neupozorňoval tolik jako u Richtera na 

pomalé tempo. Stejně jako Richter i Harnoncourt zvolil pro continuo této části 

varhany. Již při prvních tónech zpěváka nás zaujme na chlapecký hlas nezvykle 

temná barva projevující se především v nízkých polohách. Mladý pěvec si 

obstojně poradil s ozdobami, i když samozřejmě nemůže dosahovat přesnosti 

profesionála. Na obou starších nahrávkách si můžeme všimnout zpomalení 

v závěrečném taktu pěveckého hlasu před dohrou. Mladší interpreti si ritenuto 

šetří až na samý závěr skladby. 

Suzuki a Pichon se odlišili i v jiném aspektu – zvolili v continuu cembalo 

místo varhan doprovázeného fagotem a v Suzukiho případě zdvojeného 

i cellem. Tato sestava se zvukově velmi vyplatila, skvěle totiž sedí do 

„běhavého“ charakteru koloraturní árie. V obou případech se také zhostili 

altového sóla kontratenoři. Především v případě Robina Blaze (Suzuki) se volba 

povedla. Jemným, jasným, rovným a přesným tónem skvěle intonuje sled 

rychlých not i v poměrně rychlém tempu  = 92. Ozdoby provádí Blaze 

s profesionální přesností, leckde si dokonce Bachův part upravuje – tu ozdobu 

vynechá a na jiném místě přidá. 
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Damien Guillon je spíše vyšší kontratenor, což se negativně projevuje na 

nízkých polohách – téměř v nich zaniká pod zbytkem (byť komorního) 

ansámblu. Ani střední tempo  = 84 zpěvákovi nestačí ke klidnému nádechu, 

takže se poměrně často zpožďuje. Po technické stránce je jinak bezchybným 

zpěvákem, všechny koloratury jsou pečlivě odvedeny. Z kladů vyzdvihněme 

především zvukově příjemnou vysokou polohu. Naproti tomu Robin Blaze 

zpívá ve vysokých polohách a především v úzkých vokálech e a i s nepříjemnou 

ostrostí. 

5.4 Zapření 

Ich folge dir gleichfalls 

Zatímco předchozí árie má z hlediska obsahového spíše charakter 

meditativní, následující vstup je příkladem osobního odhodlání věřících. 

„S takovýmto hudebním ztvárněním podobného obsahu se často setkáváme 

i v kantátách. Pro Bacha jako člověka věřícího je to příznačné, podobně jako jeho 

stanovisko ke smrti.“46 

Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten, Následuji tě kroky radostnými, 

und lasse dich nicht, a neopustím tě, 

mein Leben, mein Licht. živote můj, světlé mé, 

Befördre den Lauf ukaž mi tu cestu 

und höre nich auf, a nestávej nikdy 

selbst an mir zu ziehen, zu schieben, zu bitten. mě vléci, postrkovat, prosit. 

Druhou scénu otvírá po jedné větě recitativu velmi náročné sopránové sólo. 

S množstvím chromatiky má problém nejedna zpěvačka a v rychlejším tempu je 

tato skladba vyhrazena jenom lehkým hlasům s naprosto přesnou intonací. 

Nejrychlejší tempo zvolil Raphaël Pichon kanadské zpěvačce Layle Claire. 

Doprovodilo ji cello a theorba, dva strunné nástroje, které vytvořili mimořádně 

komorní atmosféru podtrženou krásným jemným zvukem dvou barokních 

fléten. Obě flétnistky je třeba ocenit za neuvěřitelnou sehranost. Kdyby 
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posluchač neměl k dispozici video, nejspíš by ani nepoznal, že hrají dvě. 

Nezvyklou ozdobou je staccatování posledního taktu frází fléten, které jsou od 

skladatele vypsány legatově. 

Layle Claire měla skvěle sehraný doprovod, ale sama se svého partu 

nezhostila nijak výrazně. Rychlé tempo jí zkrátilo nádechy, takže nestíhala včas 

nové nástupy a docházelo tak ke slyšitelným nesouhrám (např. kolem taktu 

100). Obtížné chromatické pasáže zpěvačce nezaladily a ani německá 

výslovnost bohužel nebyla stoprocentní. 

Téměř stejné tempo čekalo i Midori Suzuki, jež ovšem se svým jemným 

a přesným hlasem obstála na výbornou. Všechny chromatické pasáže byly 

naprosto přesné, zpěvačce se povedlo myslet nejen na noty, ale i na výraz 

a v neposlední řadě měla hezky nastudovanou německou výslovnost. 

Pomalejší tempa zvolili zbývající interpreti Richter a Harnoncourt. Helen 

Donath má pro současné posluchačstvo možná příliš slyšitelné vibrato, ale se 

všemi nástrahami obtížné árie si jinak poradila obstojně. Pomalé tempo občas 

svádí k cítění na tři, ne na jednu, ale v celkovém vyznění to posluchačce naštěstí 

neruší. 

Nejmladší z interpretů – teprve dvanáctiletý Helmut Wittek – zazpíval obě 

sopránové árie. Neuvěřitelný rozsah, kterým disponuje tak mladý zpěvák, 

prokazuje úžasný pěvecký talent rozvíjený od nejútlejšího věku. Je pravou, že 

i tak celkem pomalé tempo muselo být kvůli zpěvákovi v průběhu ještě 

zpomaleno, protože na obtížných chromatických místech přibrzdil, nicméně je 

třeba ocenit perfektní výkon, který ve svém věku podal. Několik nedotažených 

frází a závěrečná nesouhra mu jsou posluchači určitě odpuštěna. 

Wer hat dich so geschlagen 

Následující dlouhý dialogický recitativ nás přenáší na nádvoří veleknězova 

domu, kde probíhá výslech. Ježíšovy odpovědi se nelíbí strážcům, tak je udeřen 

do obličeje. Bezprostředně po Ježíšově odpovědi na fyzické napadení vsouvá 

Johann Sebastian Bach další komentář skrze chorál. 
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Wer hat dich so geschlagen, Kdo tě takto udeřil, 

mein heil, und dich mit Plagen můj Spasiteli, a kdo tě 

so übel zugericht´t? tak trýzní? 

Du bist ja nicht ein Sünder, Ty přec hříšník nejsi 

wie wir und unsre Kinder, jako my a děti tvoje, 

von Missetaten weißt du nicht. ty hříchu neznáš. 

Ich, ich und meine Sünden, To já, já a moje hříchy nepočítané 

die sich wie Körnlein finden jako zrnka 

des Sandes an dem Meer, písku mořského, 

die haben dir erreget ty na tě seslaly 

das Elend, das dich schläget tu bídu, že bit jsi 

und das betrübte Marterheer. a krutě mučen. 

Tento nádherný chorál přímo vybízí k jemné práci s dynamikou. Nejlépe se 

to povedlo Nikalausu Harnoncourtovi, který, jak jsme si již dříve všimli, má 

neobvykle vytříbený smysl pro práci s bachovským chorálem. Jako perlička na 

závěr přidává v posledním taktu tenuto do zeslabení. V této části se obvykle 

interpretuje fráze od 7. taktu na slovech Du bist úsečně a s akcenty, což se 

potvrdilo u Richtera a Suzukiho. Harnoncourt a Pichon naopak zvolili legato. 

Pichon dokonce významně propojuje i fráze mezi sebou.  

Bist du nicht 

V další pasáži dochází k Petrovu zapření. Lid zde sehrává úlohu 

veleknězových sluhů, kteří se táží Petra: Bist du nicht seiner Jünger einer?/Nejsi 

i ty z jeho učedníků? Bach zhudebnil tato slova ve staccatových krátkých 

rytmických hodnotách, které zaručují perfektní srozumitelnost. Polyfonní 

zpracování naznačuje naléhání sluhů, kteří Petra viděli v zahradě a vědí, že Petr 

zapírá. Tři ze čtyř dirigentů zvolili takt alla breve, tedy rychlejší tempo. 

Harnoncourt ukazuje na čtyři a hraje tedy jednou tak pomaleji. Této části 

vyhovuje alla breve, o čemž svědčí tentýž výběr charakteru většiny dirigentů, 

ovšem je třeba tempo nepřehnat, protože např. Pichonovi zpěváci pak mají 

velké problémy udržet srozumitelnost textu, přičemž je třeba připomenout 

i srozumitelnost intonační, která v bohaté harmonii musí být pro posluchače, 

který slyší dílo poprvé, téměř nulová. 
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Evangelista Jan zprávu o Petrově zapření nerozebírá nijak obšírně. Protože se 

jedná o závažné místo, Bach si vypůjčuje dvě věty z Matoušova evangelia. 

Da gedachte Petrus and die Worte Jesu Tu se Petr rozpomněl na slova, která mu  

und ging hinaus und weinete bitterlich. Ježíš řekl. Vyšel ven a hořce se rozplakal. 

Tato slova Bach komponoval se zvláštní niterností. V rámci recitativu 

předepisuje tempo Adagio, bolestnou melodii, dlouhá melismata a bohatou 

harmonii. „Je to úžasně dojímavý nářek, jedinečný v celé hudební literatuře. Tento 

srdcervoucí pláč se přelévá i do úvodních taktů sinfonie k následující vzrušené árii Ach, 

mein Sinn, árii mimořádné krásy a působivosti.“ 47  Pro sólového Evangelistu 

se jedná o první vrchol skladby. Vzhledem k vhodně vybraným sólistům se 

všichni zhostili tohoto těžkého úkolu s přehledem, ale obzvlášť Peter Schreier 

interpretuje tuto pasáž s neobvyklou procítěností.  

Ach, mein Sinn 

Pro navazující sebeobviňující árii Petra zvolil Bach agresivní tečkovaný 

rytmus podepřený účastí celého smyčcového orchestru. Hrává se ve svižném 

tempu se staccatovou úsečností. Karl Richter zde zvolil legatový charakter, čímž 

se odlišil od ostatních interpretů. Pro tenorového sólistu se jedná o poměrně 

náročnou pasáž. Na jednu stranu je zpívána v příjemné silnější dynamice 

a fráze nejsou obzvlášť v rychlejším tempu nikterak dlouhé, ovšem je třeba 

poctivě vyzpívat všechny předepsané ozdoby na leckdy velmi rychle se 

proměňujících melodiích, jež jsou vedeny v poměrně velkém rozsahu. K tomu 

se ještě přidává část Bleib´ ich hier, kterou udržuje Bach v nižší poloze a kterou je 

dobře zazpívat s jistou lyričností, jež po divokých výškách může činit 

nejednomu sólistovi problémy, což ukázalo i na vybraných nahrávkách. 

Nejlépe se s touto nástrahou vypořádal Gerd Türk, který byl v celé části velmi 

přesvědčivý. Umí výborně vytvořit kontrast mezi odlišnými pasážemi a na 

vysoké tóny netlačí. Na tomto místě nelze nepřipomenout opět skvělou souhru 

                                                 
47 ZAVARSKÝ, s. 220. 
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Suzukiho orchestru, i když je pravdou, že s blížící se půlkou skladby dělá 

smyčcům problém ladění. 

Ach, mein Sinn, Ach mysli moje, 

wo willt du endlich hin, kam vedeš mě nakonec, 

wo soll ich mich erquicken? kde mám pookřáti? 

Bleib´ ich hier, oder wünsch´ ich mir Mám zůstat zde nebo 

Berg un Hügel auf den Rükken? hory a kopce za zády mít? 

Bei der Welt ist gar kein Rat, Nic na světě mi neporadí 

und im Herzen stehn die Schmerzen a v srdci mém bolest je 

meiner Missetat, ze zločinu mého 

weil der Knecht den Herrn verleugnet hat. poněvadž sluhovi jsem Pána zapřel. 

Petrus, der nicht denkt zurück 

Petrus, der nicht denkt zurück, Petr, který nevzpomněl, 

seinen Gott verneinet, svého Boha zapřel, 

der doch auf ein´n ernsten Blick který se ale náhle 

bitterlichen weinet. hořce rozplakal. 

Jesu, blicke mich auch an, Ježíši, pohleď na mě také, 

wenn ich nicht will büßen; když nechci se káti, 

wenn ich Böses hab´ getan, když zlo jsem konal, 

rühre mein Gewissen! pohni svědomí mé! 

První část uzavírá chorál komentující Petrovu epizodu. Každý z interpretů se 

vypořádal s charakterem celé části i jednotlivých frází po svém. Karl Richter 

začíná ve forte a postupně zjemňuje až do závěrné mírné dynamiky. Nikolaus 

Harnoncourt staví celý chorál z piana jakoby pod jednou frází s dynamickým 

vrcholem v taktu 12, od kterého opět ustupuje do klidu v závěru. Masaaki 

Suzuki vnitřně staví každou frázi odlišně podle smyslu textu, konči jako jeho 

předchůdci v pianu. 

Raphaël Pichon předepsal do závěru prvního dílu skladby malé překvapení. 

Orchestr z této části škrtl, zanechal jako doprovod sólovou theorbu. Výhodou 

tohoto řešení je komfort pro zpěváky, kteří najednou můžou ukázat své jemné 

sborové umění, které se při skladbách s doprovodem orchestru nemá možnost 

plně vyjevit. Pichon tak vytvořil zvukově příjemný kontrast po předchozí 
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divoké árii. Tím ovšem Pichonova překvapení nekončí. Po tomto závěru 

přidává ještě chorál O Traurigkeit, O Herzeleid v anonymní sborové úpravě. Sbor 

Ensemblu Pygmalion potvrzuje svou dlouholetou zkušenost jako čistě pěveckého 

tělesa, které nese vynikající výsledky – skvělá zvuková sezpívanost, možnosti 

využití velké dynamické škály a v neposlední řadě i společné napojení na 

dirigenta, který pak může svou přesnou představu v klidu realizovat. 

5.5 Výslech a bičování  

Christus, der uns selig macht 

Druhou půli otevírá chorál Christus, der uns selig macht, jenž shrnuje 

dosavadní průběh událostí evangelia.  

Christus, der uns selig macht, Kristu, který nám blaženost přinesl, 

kein Bös´s hat begangen, a nic zlého nečinil, 

der ward für uns in der Nacht který pro nás za noci 

als ein Dieb gefangen, jako zloděj chycen, 

geführt vor gottlose Leut´ před bezbožné předveden 

und fälschlich verklaget. a křivě obviněn. 

verlacht, verhöhnt und verspeit, Vysmíván, potupen a uvězněn, 

wie denn die Schrift saget. jak Písmo říká. 

Výjimečně se všichni interpreti shodli na charakteru chorálu. Uvádí jej ve 

svižném tempu a s vysokým dynamickým stupněm. Vzhledem k jasnému 

členění chorálu se zadržením na půlových hodnotách vychází přirozeně 

i oddělování jednotlivých frází. Všichni dirigenti zkracují koruny na jednu 

čtvrťovou dobu a do zbývající vloží pauzu na nádech. Na slovech verlacht, 

verhöhnt se vžilo marcato s oddělením na čárce v textu, které všechny soubory 

dodržují. 

Wäre dieser nicht ein Übeltäter, Wir dürfen niemand töten 

Po Petrově zapření byl Ježíš odveden do místodržitelského paláce před 

Piláta, který rozmlouvá nejprve s lidem a poté i s Ježíšem. Sbor zde čekají dvě 

odpovědi. 
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Wäre dieser nicht ein Übeltäter Kdyby nebyl zločinec, nebyli bychom  

 ti ho vydali. 

Wir dürfen niemand toten. Nám není dovoleno nikoho popravit. 

V obou případech se jedná o rychlé sbory s běhavými melodiemi a bohatými 

harmoniemi, které je třeba dopodrobna znát. I co se týče hlasových nároků, již 

oproti předchozím vstupů značně stouply nároky. Velké rozsahy, rychlá tempa, 

hojná chromatika, v některých hlasech i vzdálené a nezpěvné skoky, nic z toho 

nepřispívá k pěveckému komfortu. 

Vzhledem k rychle se měnící harmonii je třeba, aby sbor zpíval a orchestr 

hrál naprosto přesně, protože jinak dochází k harmonickým 

nesrozumitelnostem, což se trochu projevilo na Harnoncourtově nahrávce. 

Ve vypjatých momentech skladeb sbor už nezpívá absolutně jednotným tónem, 

čímž zamlžuje celkový zvuk a posluchači, který slyší dílo poprvé, mohou být 

některé části zcela nesrozumitelné. Pro správnou orientaci je nejdůležitější 

pevný bas podpořený absolutní souhrou s orchestrem. To se daří velkému 

ansámblu Karla Richtera, který vsadil na silně obsazenou basovou sekci 

orchestru, která nedá zpěvákům ani posluchačům pochyb o tempu a ladění. 

Práci s detailem zaznamenáme nejvíce u Harnoncourta, který vypracoval 

sborový part do nejmenších podrobností. Kupříkladu v části Wäre dieser nicht 

všechny osminky důsledně staccatuje a čtvrťové chromaticky postupy zpívá 

v legatu, ve figurách od taktu 15 čtvrťovou s tečkou narazí a následně odtáhne, 

dalším příkladem může být staccato v postupech osmina + dvě šestnáctiny 

(např. alt takt 22). 

Suzuki i Pichon tyto drobnosti také zachovávají, ale již ne tak výrazně. Aby 

staccata a odtahy vynikly, je třeba zbytek skladby zpívat v určitém kontrastu 

k těmto nuancím. Tyto jemné detaily zanikly u Karla Richtera, jehož sbor zpívá 

celou dobu sekaně. 

Ach großer König 

Rozhovor s Pilátem přetíná chorál Ach großer König, kterým nás provádí 

hybná basová linka. Aby vyzněla přirozeně, je třeba, aby se nezatěžkávala 



 

55 

každá nota, ale cítila se fráze po větších celcích. To se bohužel nepovedlo 

orchestru Karla Richtera, jehož basy hrají sice absolutně přesně podle zápisu, 

ale zvukový výsledek působí poněkud roboticky. 

Nečekaný oříšek připravil Bach pro tenory v taktu tři a šest, kdy jim do 

závěru frází vypsal nezpěvné skoky, které v závěrečném akordu nemusí vyjít 

úplně čistě, což se potvrdilo u Richterových a Harnoncourtových zpěváků. 

Ach großer König, groß zu allen Zeiten, Ó velký Bože, velký navěky, 

wie kann ich g´nugsam diese Treu ausbreiten? mohu-li kdy svoji věrnost vyjádřit? 

Kein´s Menschen Herze mag indess ausdenken, Žádné srdce lidské nemůže vymyslit dar, 

was dir zu schenken. který ti věnovat. 

Ich kann´s mit meinen Sinnen nicht erreichen, Nemohu se svými hříchy být 

womit doch dein Erbarmen zu vergleichen. smilování tvého hoden. 

Wie kann ich dir denn deine Liebestaten Jak mohu ti tvoji lásku 

im Werk erstatten? skutky oplatit? 

Nicht diesen 

Aby se Pilát zbavil odpovědnosti za těžké rozhodnutí o zabití člověka, ptá se 

lidu, kterého z vězňů má o každoroční velikonoční amnestii propustit – zda 

zločince Barabáše, či nevinného Ježíše. Lid podněcovaný kněžstvem zvolil 

Barabáše. 

Nicht diesen, sondern Barrabam! Toho ne, ale Barabáše! 

S touto kratičkou částí si dal nejvíce práce Nikolaus Harnoncourt, který 

nadiktoval přesný výraz každé noty, což se odrazilo na perfektní výslovnosti 

a souhře. Ostatní interpretace byly také velice zdařilé a přesvědčivé. Některé 

soubory by ovšem mohly přidat na výslovnosti koncovek, jichž má němčina 

více než dost. 

Betrachte, meine Seel 

Po Pilátovu rozkazu k Ježíšovu zbičování uvádí basový sólista adagiové 

arioso za doprovodu loutny a dvou viol d´amore. 

Betrachte, meine Seel, Hleď, duše moje 

mit ängstlichem Vergnügen s radostí bázlivou, 
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mit bitt´rer Lust und halb beklemmt Herzen, s radostí hořkou a srdcem polosklíčeným, 

dein höchstes Gut in Jesu Schmerzen, dobrota tvoje nejvyšší v bolestech 

wie dir aus Dornen, so ihn stechen, Ježíšových, jak ti z trnů, co jej bodají, 

die Himmelsschulüsselblumen blüht; klíče Petrovy vykvétají; 

du kannst viel süße Frucht ty můžeš ovoce přesladké 

von seiner Wermut brechen, z hořkosti jeho česat, 

drum sieh´ ohn´ Unterlaß auf ihn. proto bez ustání na něj hleď. 

Klidná, komorní atmosféra nesmí být rušena žádnými výraznými prvky. 

Jemná loutna přispívá k poklidnému charakteru a také umožňuje sólistovi 

zaměřit se na svůj niterný přednes, když nemusí „přezpívávat“ početný 

orchestr. Zvuk viol d´amore také vyniká jistým bolestivým zvukem, který 

neobyčejně podporuje vyznění celého ariosa. 

I když je zadáno tempo Adagio, je nutné neupadnout do příliš zatěžkaných 

dob, které pak ztrácejí tah delší fráze. Bohužel se tak stalo Karlu Richterovi. 

Výhodou je, že najal hudebníky hrající na violy d´amore, které ozvláštní 

orchestr hrající na novodobé nástroje. Nelze si ovšem nevšimnout nesouladu 

mezi zvukem hutného basu a jemných barokních nástrojů. 

Masaaki Suzuki využil možnosti zaměnit loutnu za cembalo, které bohužel 

přehlušuje zbytek ansámblu. Neměl k dispozici violy d´amore, tak nechal hrát 

sólové housle, které ovšem zvukově zanikají. 

Raphaël Pichon využil již přítomné theorby, která převzala part loutny. 

Oceňme především procítěný výkon violistů, kteří perfektně vystihli charakter 

jednolité melodie, umí vyhledat vrcholy frází a krásně akcentují disonance 

a odtahují jejich rozvody. Společně se skvělým výkonem basového sólisty se 

jedná o nádherný zážitek. 

Nikolaus Harnoncourt jediný dodržel Bachovu představu o nástrojovém 

složení, což se samozřejmě projevilo jako nejlepší volba. Můžeme si 

povšimnout, že i na zdánlivě jednoduchém a banálním partu continua lze 

„dělat hudbu“. Přerušované čtvrťové doby, které nás provází celým ariosem, 

vystihl cellista naprosto přesně. S každou notou si dal záležet a nenechal ji 

pouze obyčejně zaznít – měla svůj vnitřní vývoj. Ve srovnání basy Karla 

Richtera se jedná o naprosto jinou muziku. 
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Erwäge 

Na basové arioso navazuje rozsáhlá tenorová árie, jež uzavírá scénu 

bičování. Jde určitě o jedno z nejobtížnějších čísel celého díla. Vypjatá tenorová 

poloha klade až nelidské nároky na sólistu a pohyblivý doprovod může mít 

velké problémy se souhrou, která se v komorním obsazení nedá skrýt. 

Erwäge, wie sein blutgefärbter Rücken Uvaž, jak každý kousek zad 

in allen Stücken jeho krví zalitý 

dem Himmel gleiche geht. nebesa připomíná. 

Daran, nach dem die Wasserwogen Na něm, až vlny vodní 

von unsrer Sündflut sich verzogen, potopy hříchů našich se uklidní, 

der alleschönste Regenbogen duha překrásná 

als Gottes Gnadenzeichen steht! coby znak milosti ukáže se. 

Karl Richter opět využívá seskupení starých a nových nástrojů, což 

konkrétně této árii prospívá ještě méně než předchozímu ariosu. Basový sólista 

se potýká se souhrou kvůli krátkému času na nádech. Je natolik vysílený 

starostí o techniku zpěvu, že nelze přidávat ještě hodnotu v podobě prožitého 

výrazu. Občas má problém s nedotaženými výškami, jindy zpívá zase nad 

tónem. I orchestr se potýká s nesouhrou, obzvlášť ve středním dílu. 

Nikolaus Harnoncourt opět obhajuje post perfektně připraveného ansámblu. 

Zezačátku hudba přirozeně plyne a violy moc krásně pracují s tónem rovným 

a vibratem. Sólista začíná vcelku dobře, i když jeho výšky nepůsobí úplně 

přirozeně a nejsou na poslech vždy zcela příjemné. Ovšem ve středním dílu 

začínají problémy s laděním (nedotažené výšky) a také se souhrou, ansámbl 

dokonce kvůli sólistovi neustále zpomaluje. 

Je veliká škoda, že Masaaki Suzuki neangažoval hráče na violu d´amore. 

Houslový zvuk zobyčejňuje kýžený výsledek. I u Suzukiho souboru se projevují 

stejné nedostatky jako u Harnoncourtova ansámblu. Díl A postupuje plynule, 

výkon sólisty je příjemný – rytmicky a intonačně naprosto přesný a přesto 

procítěný, ansámbl dosahuje skvělé souhry, i přesto, že jej nikdo nediriguje. 

Střední díl ale opět přináší problémy. Dlouhé pěvecké fráze sólistu vysilují, 

takže se znejišťuje intonace a rytmická souhra. 
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Kdyby nebylo výkonu francouzského ansámblu, snad bychom ani nevěřili, 

že je možné tuto árii zazpívat perfektně. Skvělí violisté, kteří úžasně cítí hudbu 

jak každý sám, tak ale i společně, což je v duetu nesmírně důležité. Tenorista 

Emiliano Gonzalez-Toro, oplývající lehkým, ale přesto plným hlasem, který 

zvládne i vypjaté vysoké pasáže zazpívat s lehkostí a klidem, je dokonce natolik 

nad věcí, že stíhá ještě pracovat s nuancemi jako je efekt mezza di voce či 

vibrato. Je pravdou, že mu pomáhá neskutečně dlouhý dech, který obzvlášť ve 

středním díle plně využije. 

5.6 Odsouzení a ukřižování  

Přenesením se do čtvrté scény odsouzení a ukřižování se dostáváme 

k samému středu celé kompozice, o němž jsme pojednali na str. 30. 

Pilát před rozhodnutím o Ježíšově ukřižování silně váhá. Sám jej ukřižovat 

nechce, ale dav jej přesvědčuje, že si ukřižování zaslouží a musí se tak stát. Sbor 

přebírá roli freneticky křičícího lidu. 

Sei gegrüßet 

Vojáci, kteří Ježíše korunovali trním, se mu vysmívali slovy: 

Sei gegrüßet, lieber Jüdenkönig! Buď pozdraven, králi židovský! 

Johann Sebastian Bach zde neobyčejným způsobem zachycuje výsměšnost 

tohoto označení. Využívá šestičtvrťový takt, staccatované předtaktí, dlouhé 

běhy dechů aj. Obvykle se tato část hrává v poměrně svižném tempu, protože 

se pak velmi dobře zpívá. Ovšem Nikolaus Harnoncourt si byl vědom faktu, že 

když zvolí rychlé tempo, dechové běhy v ostatním zvuku zcela zaniknou. To se 

povedlo dvěma mladším interpretům, kde si posluchač neznalý skladby 

dechových nástrojů ani nevšimne. Harnoncourt volí střídmější tempo, silně 

akcentuje těžké doby v každém taktu a dává najevo i hemioly v taktech šest 

a osm. Všechny předepsané finesy v orchestru pak krásně vyniknou. 

Karl Richter kupodivu volí rychlé tempo, ale několik staletí vývoje 

soudobých nástrojů nás na tomto místě utvrzují, že došlo k velkým změnám. 
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Nový zvuk této části jednoznačně prospívá, dechové nástroje se i přes rychlé 

tempo zvukově „protlačí“ a celkový ráz skladby je zřetelný. 

Kreuzige 

Pilát opakuje lidu: Hleďte, vedu vám ho ven, abyste věděli, že na něm nenalézám 

žádnou vinu. Ale velekněží a služebníci odpovídají: 

Kreuzige, kreuzige! Ukřižovat, ukřižovat! 

Pro sbor nastává jedna z nejtěžších částí – zběsilý křik kreuzige, kreuzige se ve 

svižném tempu nezpívá vůbec příjemně, především s německým přídechem na 

hlásce k. Tento sbor klade velké nároky na vyrovnaný pěvecký dech, 

podrobnou znalost harmonického průběhu z důvodu nutnosti akcentace všech 

disonancí značících křižování. K disonancím dochází v průběhu části prakticky 

neustále – vždy minimálně dva pěvecké hlasy spolu vedou jakýsi souboj 

disonancí, jenž je podporován dechovou sekcí. 

Je dobře zahrát tuto část co nejrychleji, aby vynikla zběsilost a zuřivost 

provolávání. Avšak je důležité tempo nepřehnat, protože se pak posluchači 

ztrácí v harmonické struktuře. Tento efekt se téměř povedl japonskému 

ansámblu, jeho dirigent zvolil tempo na samé hranici zpívatelnosti. Je škoda, že 

se pak zpěváci nemohou soustředit na tak potřebný výraz a celá plocha zůstává 

„pouze odzpívaná“. 

Jemnocit pro výběr správného tempa prokázali jako již obvykle Nikolaus 

Harnoncourt a také Raphaël Pichon, kteří zvládli přesvědčit posluchače 

o veškerých výrazových detailech této části. Zejména Tölzer Knabenchor dokázali 

dát zvukově vyniknout nástupům jednotlivých hlasů, které krásně simulují 

překřikování v davu lidí. 

Karl Richter zvolil mírnější tempo, které mnoho neevokuje vztek 

rozběsněného davu odsuzujícího nevinného člověka na smrt. Může se až zdát, 

že zpěváci jakoby ani nevěděli, o čem vlastně zpívají. Ani disonance nejsou 

u Richtera akcentovány, takže výsledný dojem můžeme mít takový, že noty 

zazněly, ale hudba nikoliv. 
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Wir haben ein Gesetz 

Pilát neustává se svými výhradami a absolutně se vzdává odpovědnosti nad 

vynesením ortelu. Židé ovšem neustupují: 

Wir haben ein gesetz, My máme zákon, 

und nach dem Gesetz soll er sterben; a podle toho zákona musí zemřít, 

denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. protože se vydával za syna Božího. 

Pro tuto část vybral Bach „přísnou fugovou stavbu. Jako kdyby Bach chtěl 

zákonitostí fugy zdůraznit tvrdost zákona!“48 Jednotlivé sborové sekce mají šanci 

ukázat, jak umí pracovat s textem a s výrazem na krásně vedené melodické 

linii. 

Richter přesně dodržuje Bachův zápis, jenž ovšem neodpovídá přirozené 

německého řeči. Slabika setz je ve skutečnosti krátká a je tedy nasnadě, aby se 

i ve výslovnosti sboru minimálně lehce zkrátila. Protáhnutí ke druhé době 

působí poněkud škrobeně. Stejný přístup zvolil i Pichon, u kterého je znát větší 

touha pracovat detailněji s textem, avšak proč se uchýlil k protáhnutí této 

nelogické čtvrtky, nevíme. Výhodou Pichonovy interpretace je, že v dalším 

průběhu části hezky vynikají i střední hlasy, které mohou snadno pod 

pohyblivým sopránem zaniknout. Nejkratší setz zaznívá u Harnoncourta, který 

si dal s výslovností velice záležet. Všichni zpěváci mají jistě svědomitě 

nazkoušenou část opravdu zažitou, takže se nemohou svou přesvědčivostí 

zmýlit. Hezká je i hra s legatem a non legatem, jež u tohoto provedení zřetelně 

zaznívá a ani bychom takovou jemnou „hru“ s partiturou ani neočekávali. 

Zlatou střední cestou šel Masaaki Suzuki, jenž čtvrtku zkracuje, ovšem úplně ji 

nestaccatuje, takže výsledek působí velice přirozeně. 

Pilát se výsledku vypjaté situace bojí, neví, jak se má zachovat, tak se znovu 

vrací do paláce a hovoří s Ježíšem. Jejich rozhovor přetíná chorál Durch dein 

Gefängnis – srdce celé kompozice. 
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Durch dein Gefängnis 

Interpretovat jemný chorál nesmírně hlubokého obsahu je velice těžké 

obzvlášť po všech náročných partech předchozích částí, které hudebníka spíše 

vybudí k aktivitě a neklidu. Je ovšem velice důležité se umět přivést opět 

k vyrovnanému soustředění, které jediné může zaručit úspěch. 

Většině interpretů se povedlo dosáhnout překypující vřelosti, jež čiší z této 

hudby. Zvláště Harnoncourtův ansámbl vystihuje detail dynamické fráze, 

Suzuki zase udrží celou plochu v pianu, což působí až jako zpěv z jiného světa. 

Pichon si vypomohl zrušením orchestrálního doprovodu a nechal zpívat sbor 

a cappella. Jediná Richterova interpretace působí nepřesvědčivě, především 

kvůli tvrdému uzavření frází, především odseknutí na třetí době čtvrtého taktu, 

kde přirozeně cítíme pozastavení a pak v závěrečné notě, na kterou si dirigent 

krátce počkal, což si sbor vyložil jako tvrdé dosednutí na výsledný akord. 

Lässest du diesen los, Weg, weg, Wir haben keinen König 

Další tři sbory jsou opět davovým provoláním v rozhovoru s Pilátem. Právě 

zde dochází k zrcadlení předešlých vstupů, téměř ihned se opět objevuje téma 

Wir haben ein Gesetz, tentokrát ale v podobě: 

Lässest du diesen los, Jestliže ho propustíš, 

so bist du des Kasers Freund nicht; nejsi přítel císařův. 

denn wer sich zum Könige machet, Každý, kdo se vydává za krále 

der ist wider den Kaiser. je proti císaři. 

Nové usilování o Ježíšovo ukřižování je nyní ještě zesíleno: 

Weg, weg mit dem, kreuzige ihn! Pryč s ním, pryč s ním, ukřižuj ho! 

Wir haben keinen König denn den Kaiser. Nemáme krále, jen císaře. 

Pilát dochází k rozhodnutí vydat Ježíše Židům. Ti na Ježíše naložili kříž 

a poslali jej na pochod na místo zvané Lebka neboli Golgota. 

Eilt 

Dlouhá plocha plná recitativů, sborů a rychle postupující dějové linie 

„vyvrcholí árií Eilt ihr angefochtnen Seelen, jejíž postavení na tomto místě i dramatické 
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funkce jsou výjimečné: není dozníváním a uvolněním předcházejícího narůstání napětí, 

ale je naopak jeho vrcholem, zatímco recitativ se stává césurou v dramatickém vývoji.“49 

Pro interprety je tato basová árie s průvodem orchestru a sboru velice 

nepříjemná. Již text napovídá svižné tempo. Celá plocha obsahuje hodně 

proměnlivých běhů a pro sbor Bach připravil jen krátké vstupy, které 

nepřicházejí vždy v dobu, kdy je zpěvák čeká. Je třeba mít vše pečlivě 

nazkoušeno, protože se snadno může stát, že někdo do hudby tzv. skočí, když 

nemá. 

Eilt, ihr angefocht´nen Seelen, Spěchejte, duše trýzněné, 

geht aus euren Marterhöhlen. opusťte vaše údolí slzavé. 

Eilt – Wohin? Nach Golgatha! Spěchejte – Kam? Na Golgotu! 

Nehmet an des Glaubens Flügel. Víry křídla vezměte si. 

Flieht – Wohin? Zum Krezeshügel, Leťte – Kam? Na kříže pahorek, 

eure Wohlfahrt blüht allda. tam blaženosti dosáhnete. 

Richter vsadil na pomalejší tempo. Ovšem sólista byl přesvědčen o svém 

výkladu tempa, tak neustále zpomaloval podle toho, jak se mu rovna nakupily 

obtížnější fráze. Celý soubor tak znejistěl a došlo k závažným nesouhrám 

hrozícím celkovým rozkladem. Ani pomalé tempo nepomohlo ve 

srozumitelnosti rychlých melodií. Basový sólista zpíval s takovým vibratem, že 

někdy nešlo poznat, jakou stupnici zrovna zpívá. 

Harnoncourt zvolil o poznání rychlejší tempo, avšak jeho sólista také nestihá. 

Na šestnáctinových hodnotách dochází také k nežádoucímu zpomalování 

a dochází tak k lehkým nesouhrám. Sbor v tomto případě také není vždy včas 

na svých dobách, takže výsledek této části je spíše rozpačitý. 

Suzuki i Pichon opět trumfovali extrémními požadavky na své hudebníky. 

Prakticky všichni se jich zhostili se ctí a dodrželi zadané tempo, ovšem je 

otázkou, zda prospělo skladbě. Některé figury pak nemají dost prostoru pro 

vyniknutí a zcela se ztratí v překotné snaze o co nejefektnější výkon. Sborové 

vstupy pak nemohou znít jinak než uštěkaně, protože není absolutně žádný čas 

pro jejich vyznění. Je s podivem, že skvělá souhra obou ansámblů nebyla nikde 
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narušena a až do konce árie všichni svorně souzněli. U Pichona bychom ještě 

mohli vytknout nedostatečné odsazení za korunami ve sborovém Wohin. 

Opětovný vstup sólisty zněl vždy překotně. 

Schreibe nicht 

Příběh pokračuje už na Golgotě, kde právě Ježíše přibíjejí na kříž. Pilát 

umisťuje tabulku s nápisem Ježíš Nazaretský, král židovský na vrchol kříže. 

Židovští velekněží ale oponují: 

Schreibe nicht: der Jüden König, Neměls psát: židovský král, 

sondern daß er gesager habe: nýbrž: vydával se 

Ich bin der Jüden König. za židovského krále. 

Tento úryvek je opět zhudebněn stejným hudebním materiálem jako Sei 

gegrüßet. Klady i zápory všech nahrávek se zde analogicky opakují. 

In meines Herzens Grunde 

V případě dalšího chorálu se jedná o poměrně známý kostelní písňový 

nápěv, u něhož nejsou vžitá vypsaná pozastavení na korunách. Z toho důvodu 

dokonce i Richter na těchto místech nezastavuje, ale pokračuje plynule dál. 

Nikolaus Harnoncourt Bachův zápis respektuje a pozastavení dodržuje. 

Můžeme zde pochválit dětský sbor Tölzer Knabenchor, jak krásně dokáží 

odtáhnout poslední čtvrtku fráze (viz druhý takt) oproti např. Suzukiho 

zpěvákům. 

Raphaël Pichon tento chorál propracovává více než jiné, když předepisuje 

výrazné dynamické změny, které přesto zůstávají vkusné. Na konci zatěžkává 

ve velké ritardandu do úplného ztišení. 

In meines Herzens Grunde, Hluboko v srdci mém 

dein Nam´ und Kreuz allein. z tvého jména a kříže 

Funkelt allzeit und Stunde, zářícího neustále 

drauf kann ich fröhlich sein. mohu vesel být. 

Erschein mir in dem Bilde Zjev se mi obraze tvůj 

zu Trost in meiner Not, k útěše bídy mé, 

wie du, Herr Christ, so milde jak ty, Pane Kriste, 

dich hast geblut´t zu Tod. tak smírně ke smrti krvácíš. 
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5.7 Ježíšova smrt  

V dalším úryvku příběhu se naplňuje starozákonní proroctví o Ježíšově 

smrti. Vojáci netrhají celistvý oděv, ale losují o něj. 

Lasset uns den nicht zerteilen 

Lasset uns den nich zerteilen,  Netrhejme jej, 

sondenr darum losen, wess er sein soll. ale losujme o něj, čí bude. 

Bach pro tuto repliku vybírá až koloraturní motiv nastupující ve fugatu. Pro 

neprofesionální zpěváky není úplně snadné přesvědčivě zazpívat rychlé 

šestnáctinové běhy. Proto zvolil Karl Richter relativně pomalé tempo, jenž 

napomohlo zvýraznění basové linie akordických rozkladů violoncell, které na 

sebe svým hutným zvukem poutají veškerou pozornost. Nikolaus Harnoncourt 

nasadil mírně rychlé tempo, které zvuku cellové sekce prospívá. Dokonce 

i Harnoncourtovi mladí pěvci zvládají všechny nástrahy koloratur s přehledem. 

Za povšimnutí stojí krásné stavění dlouhých ploch z piana až k závěrečné 

kadenci. 

Masaaki Suzuki obsadil do doprovodu sboru cembalo, které dá zvukově 

vyniknout akordickým rozkladům lépe než violoncella. Celý ansámbl je krásně 

„držen“ jasným motorem a nedochází k sebemenším nesouhrám. Stejně jako 

Harnoncourt staví pomalou gradaci směrem ke kadencí. 

Raphaël Pichon udává tempo na hranici zpívatelnosti i hratelnosti, takže 

basová figura nemá šanci vyniknout a zpěváci jsou zbytečně přetěžování 

extrémně těžkými koloraturami. 

Er nahm alles wohl in acht 

Když Ježíš spatřuje svou matku pod křížem, ustavuje jí ochránce v osobě 

milované učedníka. Říká doslova: Ženo, hle, tvůj syn! Hle, tvá matka! 

Er nahm alles wohl in Acht Vše se mu v mysli promítlo 

in der letzten Stunde, v hodině poslední, 

seine Mutter noch bedacht´, svojí matce ještě rozvážně 

setzt ihr ein´n Vormunde. ochránce ustavil. 
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O Mensch, mache Richtigkeit, Ty, člověče, konej správně 

Gott und Menschen liebe, v lásce k Bohu i člověku, 

stirb darauf ohn´ alles Leid, bys zemřel bez výčitek 

und dich nicht betrübe. a sebe nezarmoutil. 

Takt devět a deset s výzvou Ty, člověče, konej správně vybízí k hudebnímu 

ozvláštnění. Suzuki a Harnoncourt volí efekt marcato. U Richtera se nedaří 

závěr not s korunou, dochází k nejasnému ukončení a tím nepřesvědčivému 

začátku další fráze. Pichon opět vykrádá orchestr, nechává pouze cello 

a theorbu, která pokračuje jako continuo do dalšího recitativu místo varhan. 

Es ist vollbracht! 

Vyvrcholení celého příběhu přichází po Ježíšových slovech Dokonáno jest, 

kterými ohlašuje svůj skon. 

Es ist vollbracht! Dokonáno jest! 

O Trost für die gekränkten Seelen, Ó útěcho duší trpících, 

die Trauernacht noc truchlivá 

läßt mich die letzte Stunde zählen. nechá jen tu hodinu poslední zvědět. 

Der Held aus Juda siegt mit Macht Hrdina z Judey mocí vítězí 

und schließt den Kampf. a končí boj svůj. 

Es ist vollbracht! Dokonáno jest! 

Niternou chvíle Ježíšovy smrti vyjádřil Bach v klidné árii, jež je vlastně 

duetem sólového altu a violy da gamba. Vše doprovází střídmě užité continuo. 

Ryze komorní seskupení úžasně vyjadřuje bolestnost onoho velkého okamžiku. 

„Bach se tu však nedá strhnout k slzavému nářku, který byl barokní mentalitě tak 

blízký. Jeho smutek není teatrální, je důstojný, ušlechtilý v projevu.“50  Střední díl 

s textem Hrdina z Judey mocí vítězí a končí boj svůj je zhudebněn v kontrastním 

rychlejším tempu a v plném orchestrálním obsazení. Pro sólo jsou zde 

připraveny hybné běhavé pasáže. 

Julia Hamari (Karl Richter) předvádí v úvodu procítěný výkon, ale ve střední 

části výsledný dojem kazí přehnané legato a pomalé tempo, které brání 
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potřebné lehkosti a vyznění správného charakteru. Richter zvolil do doprovodu 

sólové violoncello a v continuu kontrabasy a loutnu. Toto rozhodnutí nebylo 

šťastné především z důvodu naprostého zaniknutí loutny, kterou zbytek 

nástrojů zvukově překryje. Kontrabasy hrající o oktávu níže na sebe zbytečně 

strhávají pozornost, která by měla být věnována výrazovému sólovému 

violoncellu, které ovšem v tomto případě mnoho výrazu nepředvedlo. 

Panito Iconomou (Nikolaus Harnoncourt) předvedl opravdu famózní výkon, 

kdy se ve svých čtrnácti letech naprosto s přehledem zařadil vedle profesionální 

sólisty. Možná by se dokonce dalo říci, že z našich vybraných nahrávek byl 

nejlepší. Jeho úžasně znělá spodní poloha nepřestane překvapovat ani po 

několikerém poslechu. Vynikající pěvecká technika se projeví především 

v množství ozdob, které Bach v této árii předepisuje. Na dlouhé notě přes takty 

třináct a čtrnáct se většina zpěváků pouze snaží vydržet s dechem, ale Panito 

předvádí skvělý hudební cit, když notu každou vteřinou rozvíjí. Ve střední části 

má lehké problémy v rychlých bězích, ale k žádné kolizi nakonec nedochází. 

Výkon tohoto mladého pěvce v árii Es ist vollbracht zůstane ještě dlouho 

nezapomenutý. 

Robin Blaze (Masaaki Suzuki) má velkou výhodu přesně padnoucího 

rozsahu této árie pro svůj kontratenorový hlas. Od nejnižší po nejvyšší notu je 

mu dobře, i když pro falzetisty nebývá tato poloha většinou optimální. Nízké 

altové tóny jim zachází do tenorové polohy a je pro ně příjemnější je zpívat 

spíše středním rejstříkem než falzetem. Suzuki udal velmi pomalé tempo, se 

kterým ovšem Blaze nemá nejmenší problémy. Jemný doprovod v podobě 

slabého rejstříku varhan, violoncella a violy da gamba decentně podbarvuje 

citlivý výkon sólisty. Z Blazeových předností vyzdvihněme alespoň perfektně 

odvedené ozdoby a úžasně vylehčené a přitom přesné rychlé běhy. 

Damien Guillon (Raphaël Pichon) má oproti Blazeovi vyšší kontraalt, což 

této árii nesvědčí. Časté nízko položené držené tóny pak zvukově zanikají 

a navíc jsou pro sólistu dosažitelné jenom v lehkém znění, které nelze mnoho 

rozvíjet. Pro doprovod Pichon zvolil místo varhan theorbu, jež je jistě 

zvukovým ozvláštněním, nicméně jejím využitím se upozaďuje výsostné 
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postavení sólového strunného nástroje – violy da gamba. Ve středním díle 

orchestr nastolí velmi rychlé tempo, které je pro Guillona téměř nestíhatelné. 

Je znát, že jej orchestr žene a koloratury pak nemají šanci vyniknout. 

Raphaël Pichon – dirigent, jenž si rád přizpůsobuje partituru k obrazu 

svému, na toto místo vkládá moteto Jacoba Handla Galluse Ecce quomodo 

moritur justus. Vkládání motet do pašijí bylo v Bachově době obvyklé. Dokonce 

máme doklad, že konkrétně toto moteto Bach vkládal za druhý díl Kuhnaových 

Pašijí podle sv. Marka. Další zajímavostí může být, že moteto Ecce quomodo 

moritur justus je jednou z mála výjimek nepřerušené interpretační tradice při 

velikonočních liturgiích, která se drží již od 16. století a nikdy nebyla ukončena. 

Zásluhu má především vhodná volba textu, která odpovídá jedné části 

Tenebrae Responsories, konkrétně šestému responsoriu na Bílou sobotu. 

V protestantské tradici bylo zvykem uvádět toto moteto při pašijích, tedy na 

Velký pátek. 

Mein teurer Heiland 

V dalším vstupu Bach spojuje dva hudební materiály. Zaprvé sólistickou 

basovou árii v dvanáctiosminovém taktu a k tomu přidává protestantský chorál 

počítaný na čtyři doby. Tato árie působí pro soudobý vkus poněkud nemístně. 

„Po stránce dramaturgické árie nevyhovuje našemu dnešnímu cítění. Nebylo by divu, 

kdyby tato árie byla původně komponována na jiný text a v jiných souvislostech – 

i když podle zachovaného materiálu není důvodu tak usuzovat.“51 

SOLO 

Mein teurer Heiland, laß dich fragen, Můj Spasiteli nejdražší, dovol zeptat se mi, 

da du nunmehr an´s Kreuz geschlagen když na kříž přibit jsi, 

und selbst gesaget: a sám pověděl jsi: 

Es ist vollbracht! Dokonáno jest! 

Bin ich vom Sterben frei gemacht? Jsem od smrti osvobozen? 

Kann ich durch deine Pein und Sterben Mohu se skrze muka a smrti tvou 

das Himmelreich ererben? do království nebeského dostat? 

Ist aller Welt Erlösung da? Je svět celý vykoupen? 

                                                 
51 ZAVARSKÝ, s. 222. 
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Du kannst vor Schmerzen Ač nemůžeš 

zwar nichts sagen, pro bolesti své mluvit, 

doch neigest du das Haupt jen hlavu svou nakloň 

und sprichst stillschweigend: Ja! a mlčky pověz ano. 

CHOR 

Jesu, der du warest tot, Ježíši, zemřels 

lebest nun ohn´ Ende, a nyní navždy žiješ, 

in der letzten Todesnot v poslední úzkosti smrtelné 

nirgeng mich hinwende jinam mě nepřiveď 

als zu dir, der mich versühnt. než k tobě, který mě smířil. 

O du lieber Herre! Pane drahý, 

Gib mir nur, was du verdient, dej mi jen, co si zasloužíš, 

mehr ich nich begehre. více nic nežádám. 

Pro tuto část je nejdůležitější udržet balanc jednotlivých hudebních složek. 

Obě by měly být zřetelné, ale vzájemně se nesmí překrývat. Obvykle bývá 

problém udržet ve slabé dynamice velkou početní převahu sborových pěvců. 

Z našich vybraných interpretů jsme zaznamenali jen lehkou nevyrovnanost na 

nahrávce Raphaëla Pichona. Druhou výtku směřovanou stejnému dirigentovi 

lze udělit za nedodržení rytmických hodnot v závěrečných akordech sboru. 

Zpěváci Nikolause Harnoncourta akcentují každou zpívanou čtvrtku, což se 

zvukově nejeví úplně nejvýhodněji.  

5.8 Pohřeb Ježíšův  

Závěrečnou scénu otevírá další výpůjčka z Matoušova evangelia. 

Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriß A hle, chrámová opona se roztrhla 

in zwei Stück von oben an bis unten aus. v půli odshora až dolů. 

Und die Erde erbebete, Země se zatřásla, 

und die Felsen zerrissen, skály pukaly, 

und die Gräber täten sich auf, hroby se otevřely a mnohá těla 

und stunden auf viele Leiber der Heiligen. zesnulých svatých byla vzkříšena. 

Bach rád využívá každé příležitosti k hudební zvukomalbě při vyjádření 

textového obsahu. V tomto případě předepisuje rychlý basový běh 

symbolizující roztržení chrámové opony odshora až dolů. Aby byl efekt plně 
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využit, je třeba jej zahrát s potřebným výrazem. Na vyjádření roztržení opony 

nestačí jeden sólový nástroj, proto Harnoncourtova nahrávka nezní 

přesvědčivě. Richter užil sice celou basovou sekci, ovšem zvolil moc pomalé 

tempo, které roztržení neevokovalo. Hezky stylizovaný výsledek převedli 

Suzuki i Pichon, již angažovali celé continuo a zvolili rychlé tempo. 

Mein Herz 

Bezprostředně k recitativu přiléhá v podobném duchu laděné arioso. Ke 

spolupráci se nyní přidává i zbytek orchestru. Opět je velice důležité udržet 

vyrovnaný balanc všech skupin. Podkreslující dechový orchestr s continuem, 

bouřící smyčce a výrazové tenorové sólo – ti všichni se musí prosadit, ale 

nepřekrýt ostatní. 

Mein Herz! Indem die ganze Welt Srdce moje, zatímco svět celý 

bei Jesu Leiden gleichfalls leidet, s Ježíšovým utrpením rovněž trpí, 

die Sonne sich in Trauer kleidet, slunce se do smutku odívá, 

der Vorhang reißt, der Fels zerfällt, opona se trhá, skály pukají, 

die Erde bebt, die Gräber spalten, země se chvěje, hroby se otvírají, 

wie sie den Schöpfer sehn erkalten: neboť zří Stvořitele smrtelně chladného: 

was willt du deines Ortes tun? co musíš vykonati? 

Stejně jako v předchozím recitativu je namístě zvolit hybné tempo, aby 

smyčcové vstupy zněly jako trhající se opona a pukání skal. Nejlépe se s tímto 

úkolem vypořádali opět Suzuki a Pichon, kteří pokračují v již recitativem 

nastoleném charakteru. 

Zerfließe 

Zerfließe, mein Herze, Rozplyň se, srdce moje, 

in Fluten der Zähren v moři slz, 

dem Höchsten zu Ehren. Nejvyššímu z úcty, 

Erzähle der Welt vyprávěj světu 

und dem Himmel die Not, a nebesům svůj žal, 

dein Jesus ist tot! Ježíš mrtev je! 
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Velice dlouhá a náročná výrazová sopránová árie nás přivádí k smutnému 

zamyšlení nad Kristovou smrtí – opět vítězí pozemský žal. Ne náhodou Bach 

volí tóninu c moll značící temnotu, smutek, žal, soužení či vzdychání. 

Kupodivu se v tomto případě shodli starší interpreti na rychlejším tempu než 

jejich mladší kolegové. Richterova interpretace byla v případě této árie 

prakticky bezchybná. Nový zvuk moderních nástrojů zaručil i ve svižném 

tempu perfektní srozumitelnost. Helen Donath se povedla každá nota árie, 

rytmická souhra s orchestrem nebyla ani jednou narušena. Vrcholem celé části 

jsou agogické přeryvy v taktech 71–73, 80–82 a 86–88. 

Helmut Wittek, mladý sólista z Tölzer Knabenchor, musel zvládnout rychlé 

tempo a množství drobných ozdob a fines. I když samozřejmě musíme 

objektivně říci, že jeho výkon byl nedokonalý, nelze nesmeknout před jeho 

provedením, které vyvrcholilo v oblasti mezi takty 80–85. Kvůli krátkým 

časovým úsekům na nádech dochází k několika nesouhrám a k jedné dokonce 

i v instrumentální dohře. 

Midori Suzuki zezačátku zní velice nadějně, její rovný a příjemný tón bez 

vibrata dává tušit intonační stabilitu a spolehlivost, ovšem technická náročnost 

dlouhé árie s postupujícím časem samozřejmě vyčerpává a výkon se stává 

směrem k závěru čím dál více nedokonalý. Obzvlášť obtížné rozklady v taktu 

48 se neobešly bez falešností. V taktu 113 dokonce došlo k závažnému 

nenasazení na drženém f2. 

Laylu Claire doprovodila místo varhan theroba, jejíž zvuk k duetu dechů 

a sólovému sopránu dobře přilne. Sólistce tato árie sedí lépe než úvodní, i přes 

svůj poměrně objemný hlas dokáže udržet příjemnou střední až nízkou 

dynamiku a s technickým přehledem zvládá i držené vysoké tóny. Jedinou 

výtku můžeme nasměrovat k basům, kteří trochu přehlušují jemný komorní 

tercet svou hutnou barvou. 

O hilf, Christe, Gottes Sohn 

Dlouhý závěrečný Evangelistův monolog o sejmutí Ježíše z kříže a uložení 

jeho těla do hrobu přetíná předposlední vložený chorál.  
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O hilf, Christe, Gottes Sohn, Pomoz nám, Kriste, Synu Boží, 

durch dein bitt´res Leiden, skrze svoje útrapy hořké, 

daß wir, dir stets untertan, aby my, tvoji poddaní věrní, 

all´ Untugend meiden; se všem hříchům vyhnuli, 

deinen Tod und sein Ursach´ se smrtí tvou a příčinou její 

fruchtbarlich bedenken, na mysli naší tanoucí, 

dafür, wie wohl arm und schwach, za to vše, ač jsme ubozí a slabí, 

dir Dankopfer schenken. díky tobě vzdát. 

Na zpěvácích se již znatelně podepisuje únava podepřená poměrně dlouhou 

odmlkou pro sbor. Technické nedostatky a horší ladění jsou jedněmi z projevů 

hlasové únavy, s níž většina zpěváků slyšitelně bojuje. 

Ruht wohl 

Zrcadlením monumentálního vstupního sboru je „vyrovnaný závěr korunovaný 

hluboce procítěným sborem Ruht wohl, jakýmsi pohřebním rozloučením.“52  

Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine, Odpočívejte v pokoji, ostatky svaté, 

die ich nun weiter nicht beweine, které již více neoplakávám, 

ruht wohl und bringt auch mich zur Ruh´. odpočívejte v pokoji 

Das Grab, so euch bestimmet ist, a přineste mi pokoj též! 

und ferner keine Not umschließt, Hrob pro vás určený je, 

macht mir den Himmel auf a žádné utrpení další neskrývá, 

und schileßt die Hölle zu. pro mě a nebe otvírá a peklo zavírá. 

Karl Richter zadal tempo  = 70, což je poměrně pomalu. Celou plochu hraje 

orchestr v taženém legatu bez přirozeně plynoucích lehkých a těžkých dob, jenž 

se k houpavému tříčtvrťovému taktu nehodí. Sbor má problémy se souhrou, 

především po tečkovaných dobách chodí často později než orchestr. Další 

nevýhodou Richterova provedení je absence jakéhokoliv dynamického vývoje, 

stále se pohybuje ve střední poloze mezzoforte. Po taktu 60, kdy začíná více 

vynikat sbor, se projevují velké hlasové nedostatky a nedotažené tóny. Když ani 

v taktu 113 nepřichází změna charakteru, již nás začíná provedení nudit. 

                                                 
52 ZAVARSKÝ, s. 222. 
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Nikolaus Harnoncourt i zbývající dirigenti zvolili tempo  = 80, které je 

optimální pro přirozený vývoj frází v orchestru i sboru. Harnoncourtův 

orchestr dodržuje předepsaná legata a na koncích vypsaných obloučků 

důsledně odsazuje, čímž se hudba přirozeně prodýchne. Dirigent tlačí na 

udržení tempa, což zapříčiňuje zpožďování sboru obzvlášť ve střední části. 

Stejně jako u Richtera, i u Tölzer Knabenchor objevujeme po taktu 60 falešné 

pasáže zapříčiněné hlasovou únavou. Z hlediska jinak propracované 

Harnoncourtovy dynamiky musíme konstatovat, že v této části se žádných 

výrazných změn nedočkáme. 

Masaaki Suzuki i na konci rozsáhlé kompozice udržuje perfektní pozornost 

celého ansámblu. Ani posluchače nenechává usínat, když předepisuje ke každé 

frází vlastní dynamický průběh, občas si hraje s echovými efekty, které do této 

části, která mnohokrát za sebou reprízuje stejný hudební materiál, vyloženě 

padnou. Nízká poloha sboru v některých místech zapříčiňuje nežádoucí 

„vylézání“ středních hlasů, především tenoru na úkor zaniknutí sopránu. 

Oproti Harnoncourtovi je vidět práce s konci frází – nechává je přirozeně 

doplynout a po odsazení dává hudbě novou energii. Oceňme také posluchačsky 

slyšitelné povšimnutí pěkně odvedených hemiol. 

Raphaël Pichon pojímá závěrečný sbor podobným způsobem jako Masaaki 

Suzuki jen jej bohužel nevybavuje propracovanou dynamikou, která v dlouhé 

sedmiminutové skladbě schází. Výhodou všech Pichonových interpretací jsou 

výborně sehrané konce. Orchestr i sbor dirigentovi bezvýhradně věří, což se 

v organizaci závěrečných ritardand vyplácí, protože pro ně má mladý 

francouzský dirigent výjimečně citlivý vkus. 

Ach Herr, laß dein lieb Engelein 

K závěrečnému sboru přidává Bach ještě dodatek v podobě chorálu Ach Herr, 

laß dein lieb Engelein, jenž je úplnou tečkou za pašijemi. 

Ach Herr, laß dein lieb´ Engelein Ó Pane, ať cherubíni tvoji 

am letzen End die Seele mein v mé poslední hodině 

in Abrahams Schoß tragen; duši mou do lůna Abrahámova 
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Den Leib in sein´m Schlafkämmerlein zanesou, do těla, do komůrky její 

gar sanft, ohn ein´ge Qual und Pein, tak hebké, bez soužení a trápení, 

ruhn bis am Jüngsten Tage! ji do dne soudného ulož! 

Alsdann vom Tod erwecke mich, Vzbuď mě pak, 

daß meine Augen sehen dich aby oči moje tebe spatřily 

in aller Freud´, o Gottes Sohn, radosti plné, Synu Boží 

mein Heiland und Genadenthron! Spasiteli můj a Vládce! 

Herr Jesu Christ, erhöre mich, Pane Ježíši Kriste, vyslyš mě, 

ich will dich preisen ewiglich! a já budu velebit tě navěky! 

Tento chorál je oproti jiným poměrně rozsáhlý a obvykle se interpretuje 

s několika rozdílnými charakterovými celky. Obvykle se v první části do taktu 

sedm s velkou silou šetří a nechává se zaznít až od osmého taktu. Tento systém 

zvolili Harnoncourt, Richter a Pichon. Poslední jmenovaný ještě přidává 

plynulou gradaci od úvodu směrem k vrcholu na šestém taktu.  

Karl Richter závěrečnou část cítí ve velmi důstojném pomalém tempu, které 

ovšem již tak vyčerpaným zpěvákům ještě více ztěžuje situaci. Postupně se 

chorál stává čím dál více rozladěný a do konce se jim nepodaří správné ladění 

najít. I poslední akord zaznívá falešně. Se stejným problémem se potýkají 

i zpěváci z Tölzer Knabenchor. 

Masaaki Suzuki uvádí chorál ve forte a piano předepisuje při repetici. 

Od osmého taktu stejně jako ostatní udává silnou dynamiku, kterou láme 

ve čtrnáctém taktu, aby mohl vystavět velké zpomalení na slovech Herr Jesu 

Christ. Do závěru jde s velkým ritardandem a končí v důstojné silné dynamice. 

Raphaël Pichon možnost zastavení na Herr Jesu Christ nepřijímá, pokračuje 

dál a zastavuje až v osmnáctém taktu. Toto řešení nepůsobí věrohodně, protože 

původní vrchol je hudebně mnohem logičtější. Na závěr stejně jako všichni 

ostatní zpomaluje do pevné výzvy já tě budu velebit navěky! 



 

74 

ZÁVĚR 

Pokud chceme přistoupit ke komplexnímu zhodnocení všech vybraných 

nahrávek, čeká nás obtížný úkol. Kromě kritérií alespoň trochu objektivních – 

např. velikost obsazení a profesionalita interpretů – jde totiž o ryze subjektivní 

záležitost – vkus. Proto následující hodnocení považujme za výhradně autorčin 

subjektivní názor podpořený argumenty uvedenými v rámci páté kapitoly. 

Nečiní si nárok být obecným tvrzením platným pro každého za všech okolností. 

Karl Richter 

Největší Richterovou slabinou je obrovský ansámbl, který je paralyzován 

praktickou neobratností a neschopností prací s detailem. Tento fakt je dán 

jednak neprofesionalitou sborových zpěváků a také volbou pomalých temp, 

které přispívají k unifikaci charakteru jednotlivých částí, čímž výsledek 

postrádá tak potřebný kontrast udržující posluchačovu pozornost. Ze skladby 

se pak stává neatraktivní hudební dílo, jež dostatečně nevtahuje do závažného 

příběhu Ježíšova umučení. 

Vzhledem k autentičnosti interpretace se dirigent z dnešního pohledu 

dopouští zásadních přehmatů – velikost obsazení, volba moderních nástrojů, 

pomalá tempa, obsazení a provedení recitativů, hra ve věčném legatu apod. 

Z posluchačské pozice roku 2016 je až těžko uvěřit, že mohl být Karl Richter 

ve své době považován za odborníka na Bachovskou interpretaci, a který byl 

navíc v souvislosti s jeho kolegy ten „poučený“, neromantizující. 

Nikolaus Harnoncourt 

Největší devízou Harnoncourtovy interpretace je neuvěřitelná dirigentská 

příprava. Teoretické zázemí, v němž se dirigent odborně sám pohyboval, mu 

přinesla mnoho usnadnění v praktickém hudebnickém životě. Detailní znalost 

partitury mu dovoluje práci s nejjemnějšími finesami, jež s orchestrem 

a především se sborem pečlivě nacvičil, což posluchač na výsledku bezesporu 

pozná. Z hlediska autentičnosti interpretace jde zlatou střední cestou, 

především nežene tempa do krajních mezí. 
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Dalšími výhodami Harnoncourtovy nahrávky je atraktivní sborová barva 

zapříčiněná obsazením mladých chlapeckých hlasů. Angažování mladých 

interpretů ale s sebou nese i své limity. Ač školené, ale přeci velmi mladé hlasy 

mají své technické hranice, tudíž v některých obzvlášť obtížnějších pasážích 

nemohou konkurovat svým dospělým kolegům, navíc profesionálům. 

Masaaki Suzuki 

Masaaki Suzuki obhajuje post pečlivého a pragmatického dirigenta, jenž ví, 

co chce, a také si uvědomuje, jak kýženého výsledku dosáhnout. Celou svou 

kariéru si jde za svým – od mládí studuje u nejvýznamnějších odborníků na 

starou hudbu, zakládá na domácí půdě vlastní soubor, angažuje místní 

instrumentalisty, z nichž vychovává specialisty světového formátu. Kde domácí 

zdroje nestačí, tam najímá evropské hvězdy, především v oblasti sólových 

pěvců. 

Soubor Bach Collegium Japan se může pyšnit především perfektní souhrou 

a zvukovou vyvážeností. Navíc při interpretaci Bachových skladeb se jedná 

o jejich kmenový repertoár, takže veškerá specifika této hudby jsou jejich 

denním chlebem. 

Pomyslné prvenství bychom jednoznačně přiřkli Gerdu Türkovi za ztvárnění 

role Evangelisty. Již výše jsme popsali důvody, z kterých tento zpěvák 

neobyčejně vyniká nad své kolegy. 

Na druhou stranu již vychválená technická dokonalost by měla jít ruku 

v ruce s citovou hloubkou navíc tak závažného obsahu jako u této skladby. 

Malé množství agogických a dynamických kontrastů zanechává Suzukiho 

interpretaci ještě krok před cílovou metou. 

Raphaël Pichon 

Emoční hloubku a interpretační smělost, kterou postrádáme u Suzukiho, na 

první poslech nalézáme u Raphaëla Pichona. Mladý francouzský dirigent se 

evidentně nebojí prosadit svůj specifický názor, což nese plody především 

u oboru znalých posluchačů, pro něž mohou být Pichonovy volby příjemným 
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oživením jim tradičně zažité skladby. Již první tóny nás vyvedou z omylu, že 

u klasických děl se přikláníme k obvyklé interpretaci. 

Otázkou je, zda je smělost v práci s partiturou vždy žádoucí a ve výsledku 

pozitivní. Domníváme se, že Pichon udržel pomyslnou mez mezi přípustnými 

dirigentskými zásahy do autorského díla a diletantstvím měnícím hudební dílo 

v jinou skladbu. Jeho změny vnímáme jako vítanou aktualizaci tradičních 

obsahů a forem. 

Pichonovo vystoupení kazí jen nesouhra a technické nedotaženosti 

zapříčiněné nejspíš nedostatečným nácvikem, na který se v dnešní době 

přespříliš rezignuje. 

Shrnutí 

Kdybychom měli sestavit pomyslnou stupnici tří nejlepších výkonů, zcela 

jistě bychom zařadili mezi vítěznou trojici Harnoncourta, Suzukiho a Pichona. 

Ovšem jejich seřazení na stupních vítězů se pro tentokrát zřekneme, jelikož je 

velice obtížné souměřit individuální přístupy a výchozí body všech tří 

ansámblů. Pro ideální interpretaci bychom si představovali kombinaci faktorů – 

zvukovou barvu Harnoncourtových zpěváků a jeho pečlivost při nácviku 

a práci s detailem, přesnost a souhru přesvědčivých japonských hudebníků 

a interpretační smělost mladého Raphaëla Pichona, jenž svou osobitou 

představou dodal skladbě neotřelost a příznačnou atraktivnost. 

Na úplný závěr uveďme, že je logické a správné, že nebylo dosaženo 

absolutní dokonalosti. I kdyby bylo možné stanovit objektivní ideální 

interpretaci, nikdy bychom nedosáhli zcela bezchybného výsledku. Vždy totiž 

existuje prostor k vylepšení. Navíc by bylo smutné, pokud bychom v budoucích 

časech neměli na poli hudebně interpretačním a hudebně estetickém co 

objevovat. 
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