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PŘEDMLUVA
Volba tématu závěrečné diplomové práce Duchovní tvorba Zdeňka Lukáše byla
přirozeným vyústěním mého dlouholetého zájmu o dílo Zdeňka Lukáše a přispěje tak к hlubšímu poznání autorova díla nebo pomůže případnému budoucímu autorovi samostatné monografie
o nejčastěji prováděném soudobém sborovém skladateli. Stěžejní část své diplomové práce jsem
věnoval rozboru dvou velmi frekventovaných skladeb autora, kterými jsou sborové skladby a
capella Missa brevis a Requiem.
S tvorbou Zdeňka Lukáše jsem se poprvé setkal v druhé polovině 80. let minulého století
na sborových festivalech, sbormistrovských kursech a koncertech, nejdříve v podobě úprav
národních písní. O tom, že některé skladby byly původní, autorské, jsem se dozvěděl až po
několika dalších letech; natolik byla Lukášova melodika a schopnost maximální inspirace
lidovou písní strhující (např. Za naším huménkem). Koncem 80. let jsem se již jako
středoškolský učitel potkal se skladatelovým dílem v postavení sbormistra gymnaziálního sboru1.
Tehdy se mi velmi zalíbila jeho Missa brevis, skladba a capella pro trojhlasý ženský sbor
s barytonovým sólem, pro gymnaziální, víceméně začínající pěvecký sbor s věčným nedostatkem
mužských hlasů skladba ne právě jednoduchá, zato velmi vhodná. Mohu říci, že toto první
systematické studium Lukášovy skladby mě jako sbormistra připoutalo к jeho hudbě už natrvalo a umožnilo mi přistupovat к současné „vážné" hudební tvorbě trochu jinak než doposud.
V polovině 90. let minulého století jsem měl možnost seznámit se se Zdeňkem Lukášem osobně,
když jsem v roce 1998 na festivalu BOHEMIA CANTAT v Havlíčkově Brodě vedl atelier právě
s tvorbou Zdeňka Lukáše (skladatel byl sám přítomen). Bez velké nadsázky si troufám tvrdit, že
jeho tvorba patří к tomu nejlepšímu, co je schopno současné české hudební sborové umění na
skladatelském poli vyprodukovat a zejména z tohoto důvodu jsem si zvolil uvedené téma.
Celou práci jsem rozdělil do několika kapitol. Po krátké předmluvě se zabývám nejprve
několika základními pojmy jako jsou liturgie a mše, duchovní hudba a příslušné takto zaměřené
hudební formy jsou námětem následující kapitoly, jejíž závěr částečně mapuje duchovní tvorbu
českých skladatelů 20. století. Nejrozsáhlejší část práce je pak zaměřena přímo na skladatele
Zdeňka Lukáše a jeho dílo. Jádro celé diplomové práce tvoří kompoziční a interpretační analýza
dvou jeho mší spolu s komentářem к nahrávkám těchto skladeb - jsou jimi čistě vokální díla
Missa brevis a Requiem. V závěru se zamýšlím nad perspektivou tohoto hudebního druhu a
jeho významem pro současnou hudební kulturu.

1

Gymnázium Na Zatlance, Praha
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1 ÚVOD
Hudba a zpěv jsou fenomény, které můžeme najít všude tam, kde jsou lidé. Ještě dříve,
než se člověk dokázal verbálně vyjadřovat, disponoval určitou „vokální kapacitou" a dokázal tak
díky ní „sdělovat" své pocity. Hudba pak sloužila od pradávna к vyjádření nesmyslových,
duševních a duchovních skutečností, proto nepřekvapuje, že se s hudbou setkáváme bez výjimky
ve všech náboženstvích.
Přírodní náboženství vycházejí z toho, že hudba má na posluchače velký účinek. Kultovní
hudba je provozována šamany, kteří chtějí jejím prostřednictvím ovlivnit jednak bohy nebo
démony, ale také přímé účastníky obřadů. Ti se mají pomocí hudby dostat do stavu, v němž by
se mohli snáze setkat s božstvem. Dominantním hudebním prvkem je v těchto případech rytmus,
který vede к extázi, tj. stavu, kdy jsou všichni „mimo sebe", bez sebe, v tranzu.
Ve starověku už dělba práce znatelně pokročila a dala tudíž vzniknout i samostatné
hudebnické profesi, hudební vývoj se tím ve srovnání s předchozím obdobím podstatně zrychlil.
Z archeologických nálezů i písemných záznamů vyplývá, že vokální i instrumentální hudba byla
v nejstarších známých starověkých civilizacích (např. Persie, Mezopotámie, Asýrie, Egypt,
Palestina, Řecko, Řím) intenzivně zapojena do bohoslužebných obřadů i do života na
panovnickém dvoře. Chrámoví hudebníci byli často hierarchicky rozděleni do kategorií a vychováváni ve zvláštních školách při chrámech.
Zásadní vliv na nej starší křesťanskou hudbu měla bezesporu hudba židovská. Hudba
v Izraeli, všechen zpěv a modlitba mají charakter odpovědi chvály a díků na Boží čin. Zejména
v žalmech je obsažena chvála Boha, zvěstování jeho činů, prosba o požehnání, nářek a úzkost,
které jsou však prožívány v naději na záchranu.
Velmi přísné náboženské předpisy udržely po staletí židovskou hudební kulturu na
Předním východě v určité zakonzervované podobě, i když se opírala jen o ústní tradici. Srovnání
s nejstarší písemně doloženým křesťanským latinským chorálem (psalmodie) odhalilo tak velké
vzájemné podobnosti, že se nejspíš nedá pochybovat dokonce o genetických souvislostech! Židé,
rozprchli po potlačení povstání v Jeruzalémě v roce 70 n.l. římským vojskem, se prostřednictvím
nejstarších křesťanských obcí stali hlavním spojovacím článkem mezi starobylými hudebními
kulturami Předního východu a Evropou. Základním principem byla melodizovaná deklamace
liturgických textů, tzv. kantilace, kterou Evropa převzala do základů své nově vytvářené
křesťanské liturgie. Právě proto, že se takový zpěv zásadně lišil od všech světských hudebních
evropských projevů, mohl zde začít plnit úlohu nového, výlučně náboženského zpěvu. Z toho
důvodu také křesťanská Evropa nepřevzala starou židovskou praxi účasti hudebních nástrojů na
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bohoslužbě, omezila se také rytmická složka a byly vyloučeny všechny mikrointervaly. Naproti
tomu křesťané převzali princip antifonálního a responsoriálního zpěvu.

2 ZÁKLADNÍ POJMY
Hned na začátku své práce bych chtěl připomenout a stručně charakterizovat několik
základních pojmů souvisejících s výše uvedeným tématem. Jsou to liturgie, mše a zádušní mše.

2. 1 Liturgie
Počátek liturgie se opírá o historické působení Ježíše Krista v kruhu jeho učedníků,
činnost apoštolů a jejich následovníků a nástupců. Základem je svátost založená Ježíšem Kristem
při poslední večeři s učedníky, zvaná Eucharistie. Pojem liturgie je řeckého původu (leiturgia,
služba) a v antickém pojetí byl chápán jako sakrálně i občansky pojatá služba, respektivě
povinnost ve prospěch starořecké poliš (obce). Je to vlastně souhrn bohoslužebných úkonů,
obřadů a bohoslužebný řád církví západního a východního směru. Termín zdomácněl ve
východních církvích (byzantského ritu) a na západě byl v tomto smyslu užíván pojem missa;
v novodobém západním pojetí (od 17. století a zejména později) mají pojmy jako liturgie,
liturgika apod. obvykle širší význam než u církví byzantského obřadu.
Proměny bohoslužby by se daly podrobněji rozčlenit na období bohoslužby v Novém
zákoně, 2. -

3. století, období 4. - 6. století, středověk a počátky reformace, období potri-

dentské, II. vatikánský sněm a jeho výsledky. Významná etapa pro vývoj liturgie mezi léty 10741545 počíná gregoriánskou reformou Řehoře VII. (1073-1085), kdy se opět ujímají liturgické
svrchovanosti papežové. Mše dostává pontifikální dvorský charakter a je fixována v řádech.
Otonský pontifikál (kolem r. 950) jako směs římsko-francko-germánské liturgie se stal základem
evropské katolické bohoslužby jako vzor pro nové římské liturgické knihy.
Neúspěch snah mnohých obrodných hnutí ve středověku o nápravu církve v obecném
měřítku jako reakce na všeobecný mravní i duchovní úpadek nakonec vede ke vzniku reformace.
Volání po reformě vyústilo na půdě katolické církve římské v Tridentský koncil (1545-1563).
Ten pověřil papeže a liturgickou komisi vydáním sjednocených liturgických knih: Římský
breviář (1568), Římský misál (1570), později Římský pontifikál a další. Liturgickým jazykem je
nadále latina a vyžaduje se účast věřících na mši. Důsledkem toho je vývoj katolického
kancionálu s duchovními písněmi. V období baroka na sebe bohoslužby váží nádheru vnějších
forem, osvícenství zdůrazňuje význam pastorace a podporuje zjednodušení liturgie (např.
omezuje počet zpívaných mší).
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Požadavek zásadní liturgické reformy se objevuje v období katolické restaurace v 19. století; středověká církev a její liturgie je považována za církev „starou" a přehodnocena na
„ranou". Liturgické hnutí 20. století pak vystupuje s požadavkem aktivní účasti věřících na mši.
Výsledkem jsou četné dekrety papeže Pia X., kterými vrátil liturgii charakter, o jaký usiloval
tridentský sněm: doporučil časté přijímání, návrat gregoriánského chorálu i obnovu lidového
zpěvu jako v raně křesťanských dobách a připomněl význam latiny. Z církevního kalendáře
vyloučil některé svátky svatých a také odstranil zbytečně dlouhé modlitby. Věřící měli díky
těmto změnám co nejplněji prožívat liturgii.
Konečně 4. prosince 1963 byla přijata Konstituce o posvátné liturgii (Sacrosanctum
Concilium2), která staví liturgii na nejvyšší stupeň činnosti církve, podporuje aktivní účast
věřících a liturgické vzdělávání. Požaduje v liturgii širší prostor pro národní jazyky při striktním
zachování latiny jako základního liturgického jazyka.
Přirozeným a samozřejmým prostředkem sloužícím nejen к obohacení a doplnění liturgie,
ale tvořícím přímo její integrální součást, se stává od počátku hudba, konkrétně křesťanský
bohoslužebný zpěv (výlučně jednohlasý, instrumentální doprovod byl zakázán). Chorál nebyl jen
ozdobou bohoslužby, sám byl bohoslužbou a jeho zpěvní složka byla jen nositelem posvátného
slova, povznášejícím prostředkem komunikace mezi věřícími a Bohem.
V celé historii křesťanství pak prodělávalo použití hudby při bohoslužbě složitý vývoj,
jehož typickým rysem je téměř nepřetržitá konfrontace nového se starším. Na jedné straně do
liturgické hudby neustále pronikaly světské hudební prvky, na straně druhé se církev snažila při
liturgii používat hudbu co „nejčistší", přísně duchovní. Zásadním požadavkem bylo podporování
vlastní úlohy liturgické hudby včetně alespoň částečné aktivní pěvecké spoluúčasti věřících při
bohoslužbě. Toto platí i dnes.

2. 2 Mše
Podle Slovníku české hudební kultury je mše „označení specifického typu bohoslužby
a příslušného hudebního projevu" (Praha, 1997). Tato definice je v podstatě správná, ale pouze
v nejobecnější rovině. Ve východních církvích (byzantského ritu) se uchovala její původní
liturgická diferencovanost, zatímco na západě se postupně vytvořilo závazné pojetí mešní
slavnosti. Na toto pojetí později v podstatě navázala i reformace, zejména ve svém anglikánském

2

Dokument II. vatikánského koncilu.
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částečně luteránském pojetí. V římskokatolické církvi znamená slavení mše zpřítomnění oběti
Ježíše Krista na kříži.3
Vlastní pojem mše v národních jazycích (české mše, slovenské omša, italské messa,
francouzské messe, německé Messe, anglické mass apod.) vychází samozřejmě z latinského termínu missa, jehož původ není přesně znám. Přibližně to znamená „propuštění, rozeslání nebo
vyslání" a dává se do souvislosti se zvoláním Ite, missa est (Jděte, jste propuštěni), které věřící
„propouští" z liturgického obřadu.4 Mše byla totiž původně pojímána jako propouštění
katechumenů v rámci raně křesťanské hudební slavnosti, od sklonku 4. století je pak vnímána
jako zvláštní bohoslužebný typ, jehož podstatou je tzv. eucharistická oběť. Až do 17. století se
pro mši také používají i jiné výrazy, např. sanctum mystérium. V katolickém prostředí se
rozlišují podle míry slavnostnosti tzv. missa in cantu (slavnostní obřad jako missa solemnis nebo
jednodušší missa cantata) nebo missa lecta (dříve také missa privata, čtená pouze jedním
knězem, dnes s lidovým zpěvem a v národních jazycích). Jazykem římskokatolické mše je latina,
výjimečně i jiný jazyk, např. církevně slovanský zpěv5, který byl ve 20. letech 20. století
připuštěn papežským výnosem i do praxe v českých zemích.

Struktura mše do II. vatikánském koncilu

Struktura mše po II. vatikánském koncilu6

Ordo Missae:

Mešní řád:

Asperges

Vstupní obřady:

Confíteor

Průvod a vstupní zpěv nebo vstupní antifona

Introitus

Vyznávám se - Confíteor

Kyrie

Pane, smiluj se - Kyrie

Gloria

Gloria

Collecta

Vstupní modlitba - Collecta

Bohoslužba slova:

Bohoslužba slova:

Lectio

1. čtení: Starý zákon nebo Skutky apoštolů

Graduale + Alleluia

Žalm

Evangelium

2. čtení: Nový zákon (Listy nebo Zjevení Janovo)

Credo

Zpěv před evangeliem

Bohoslužba oběti:

Evangelium (z novozákonních evangelií)

Offertorium

Homílie - kázání

4
5

Český misál. Praha, Česká katolická charita, 1983
FUKAČ, J. - VYSLOUŽIL, J.: Slovník české hudební kultury. Praha, Supraphon, 1997.
dtto
V obou případech se jedná o mše nedělní, tj. se všemi částmi.
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Lavabo, Orate fratres, Secreta

Věřím v jednoho Boha - Credo

Prefatio

Přímluvy

Sanctus + Benedictus

Bohoslužba oběti:

Гапоп Missae:

Příprava obětních darů

Те igitur, Memento

Mytí rukou

Consecratio + elevatio

Modlitba nad dary - Secreta

Pater noster

Preface

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi

Svatý + Požehnaný - Sanctus + Benedictus

Communio

Eucharistická modlitba - kánon:

Postcommunio

Proměňování a pozdvihování

Ite, missa est

Vzpomínka na živé a mrtvé

Benedictio

Modlitba Páně - Otče náš

Initium S. Evangelii secundum Joannem

Pozdravení pokoje
Beránku Boží - Agnus Dei
Přijímání - Communio
Modlitba pro přijímání. - Postcommunio
Závěrečné obřady:
Požehnání
Jděte ve jménu Páně - Ite, missa est

Zpívané části římskokatolické mše se nyní skládají ze zpěvů celebranta a lidu,
zordinaria a propria. Ordinarium missae tvoří pět textově stálých částí: Kyrie eleison,
Gloria in excelsis Deo, Credo in unum Deum, Sanctus + Benedictus a Agnus Dei.
К propriu missae patří: Antifona к Introitu s veršem žalmu, místo původního
Graduate je nyní responsoriální žalm, Alleluia, Tractus, Antifona к Offertoriu, Antifona ke
Communiu s verši žalmu a malou doxologií. Jsou to vlastní texty к danému liturgickému dni
a jsou tedy proměnlivé.

2. 3 Zádušní mše
Zádušní mše neboli Requiem (ale i český tvar Rekviem) je výraz pro mši za zemřelé
(missa pro defunctis, missa defunctorum), která se v katolické církvi sloužila při pohřbu (dříve
též na památku úmrtí) nebo na den Památky všech věrných zemřelých, každoročně 2. listopadu (nyní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé). Z hlediska čistě liturgického má requiem
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z ordinaria missae všechny části kromě Gloria a Credo, ostatní části jsou propriální. Název
requiem (lat. requies znamená pokoj, klid) představuje textový incipit introitu Requiem aeternam
dona eis Domine (Odpočinutí věčné dej jim, Pane).7
Náboženské přesvědčení o nesmrtelné duši vedlo Židy к víře, že spravedliví po smrti
odcházejí ke svým otcům, křesťané pak stejně jako Sv. Pavel věřili, že spí v Kristu a jsou
s Kristem na věčnosti. Od prvního století se křesťané modlili za své zemřelé, aby ti mohli dojít
věčného pokoje.
Zádušní mše se skládá z liturgických textů, jmenovitě Introitus, Collecta,
Graduale a Tractus a někdy též Sekvence, Evangelium, Offertorium, Communio,

Epištola,

Postcommunio.

Formulář tradiční latinské mše Requiem byl stejný jako tzv. „mše živých", s výjimkou
několika vynechávek a variant, žalm Judica me byl vypuštěn na začátku a protože byl tento žalm
vynechán ve všech mších pašijového období, bylo toto vypuštění vnímáno jako znamení smutku
a podle toho se stalo charakterisikou mší Requiem. Také alleluja, které je chápáno jako vyjádření radosti a veselí, je nyní vynecháno (čímž je vyjádřen smutek), přestože byla dříve při
Requiem používána.
Mše Requiem měla být dříve vždy celebrována v černém rouchu s černými doplňky,
neboť v latinském ritu černá barva znamená nejhlubší smutek, nyní je možnost kromě této černé
barvy celebrovat zádušní mši biskupy a kněžími ve fialové liturgické barvě.
Mše za mrtvé je ve svém složení, stejně jako ve svém rozdílném ritu, modelována podle
bohoslužeb liturgických svátků. Zádušní mše je taková, která je celebrována u příležitosti
zádušního obřadu (exequiae) za osobu ještě před pohřbem - to byl neměnný zvyk od nejranějších dob církve. Také by se smuteční ceremonie neměla překrývat s radostí liturgických
svátků, jen při smrti dítěte se připouští celebrovat zádušní mši i o svátečním dnu, ovšem jen za
určitých podmínek. Podle starého zvyku má být tělo zesnulého při mši v kostele. V moderní
době jednak zákazům civilního práva nebo pro smrt v důsledku nakažlivé nemoci nemohou být
těla vždy vzata do kostela, řeší se to tedy považováním těla za fiktivně přítomné.
Podle tradičního římského ritu má Requiem 9 částí, po konci pohřební mše následovala
absoluce (rozhřešení) s responsoriem Absolve a Libera me (nyní je pouze Poslední

rozhřešení).

Mše Requiem je svou samotnou podstatou extra ordinem officii, to znamená, že nemá
žádný vztah к pravidelné denní službě. Z tohoto úhlu pohledu patří mše za mrtvé к nejstarším
typům mší. Tzv. Memoria, liturgie a vzpomínky na zemřelé měly ve středověku zásadní význam
pro život věřících. V období reformace se stává mše za zemřelé předmětem teologických sporů,
7

The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2001; Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 1998; Das
neue Lexikon der Musik, 1996; Slovník české hudební kultury, 1997.
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Tridentský koncil v roce 1570 stanovil všeobecně závazné pořadí textů. Sekvence Dies irae je
jedna za čtyř, které II. vatikánský koncil (1965) v římské liturgii ponechal. V textech je zřejmý
ambivalentní přístup křesťanské teologie ke smrti a smutku. Na jedné straně osvobození od pozemského nedokonalého života, setkání duše s Bohem (tedy důvod к radosti), na straně druhé
obecný lidský smutek nad smrtí blízkých.
Liturgie pašijového týdne má zásadní paralely ke mši za mrtvé. Ta zásadní myšlenka je
sice v každé mši - paralela mezi smrtí člověka se smrtí Krista a naděje na budoucí vzkříšení, ale
nejvíce právě zde ve mši za zemřelé. Velký počet Tridentským koncilem ještě nesjednocených
textů ukazuje tuto naději - nářku a smutku je poměrně málo. Texty mše za zemřelé odrážejí současně postupnou proměnu představ o stavu po smrti. Po koncilu se objevuje sekvence Dies irae
zřejmě jako dramatický výraz strachu před peklem.
Do sklonku 16. století se tvar Requiem jako funkčně specifické mše ustálil tak, že z ordinaria byly vynechány části Gloria a Credo, zatímco proprium zahrnulo i sekvenci Dies irae.

Ustálenými částmi Requiem tedy jsou:
Introit

Requiem aeternam
Kyrie

Graduate

Requiem aeternam

Tractus

Absolve Domine

Sekvence

Dies irae

Offertorium

Domine Jesu Christe

Sanctus
Benedictus
Agnus Dei
Communio

Lux aeterna

Po II. vatikánském koncilu byl v důsledku nového uspořádání celkové pohřební liturgie
změněn i shora zmíněný průběh mše za mrtvé. Podstatná je při tom existence vždy většího počtu
textů částí propria a začlenění veršů z Alleluia po Graduate.8

8

Český misál. Praha, Česká katolická charita, 1983

13

3 DUCHOVNÍ HUDBA
Pojem duchovní hudba bývá víceméně používán synonymně s výrazy církevní hudba
nebo chrámová hudba4 Jasné a patrné rozdíly mezi nimi ale jsou.
Pojem chrámová hudba ukazuje zejména na vazbu příslušných hudebních projevů
s chrámovým prostředím nebo provozem v chrámu, ze všech uvedených výrazů má nejblíže
к pojmu liturgická hudba, která je určená přímo к bohoslužebným úkonům křesťanských církví.
Církevní hudba je pojem historicky proměnlivý a lze ho chápat jako funkcionální druh
hudby, v jehož rámci se v souladu s obsahem a formami církevního života rozvíjejí různé typy
hudební

produkce. Výraz církevní

odkazuje ke slovu církev

(staročeské cierkev

od

staroněmeckého kiricha, jež má kořeny v řeckém kyriake ekklesia = chrám Páně; církví se
rozumí kostel, později církev jako společenství), což dnes vnímáme jako specificky
organizovanou komunitu křesťanského typu.
Zřejmě nej obecnější význam má výraz duchovní hudba. Pojem duchovní je vázán na
výrazy „duchovno" nebo „duševno", na hlubší spirituální obsah; zpravidla se používá tam, kde
se jedná o zdůraznění náboženského obsahu hudebních projevů. Zjednodušeně řečeno se jedná
o hudbu na duchovní text, která pochopitelně nemusí být určena (a často ani nemůže nebo
dokonce nesmí) к liturgickým účelům. Mnohem častěji se ale adjektivum duchovní spojuje
s názvy konkrétních typů hudební tvorby.

3.1 Hudební formy duchovní hudby
Od středověku vznikalo a vyvíjelo se velké množství různých druhů a forem hudby,
která byla nějakým způsobem spjata s náboženským, duchovním prostředím. V raném
středověku vycházel styl duchovní hudby zpočátku z chorálu, později se stále více uplatňovaly
vlivy soudobé světské hudby a zasahovala sem dokonce už také polyfonie. Převážně se jednalo
o hudbu vokální, i když spoluúčast hudebních nástrojů byla ve většině forem obvyklá. Duchovní
hry a duchovní písně byly velmi častými a oblíbenými formami, rostoucí zájem o polyfonii
v pozdním středověku pak přivedl na svět specifický typ vícehlasé písně s latinským veršovaným strofickým textem všeobecně duchovního charakteru - konduktus. Další, funkčně a stylově
proměnlivou formou z tohoto období, bylo moteto, které vlastně vzniklo z liturgické hudby
a různou volbou textů mohlo sloužit liturgii, vážné duchovní zábavě i světské zábavě u dvora
nebo ve městech.

9

FUKAČ, J. - VYSLOUŽIL, J.: Slovník české hudební kultury. Praha, 1997
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V 15. století se stalo přechodnou formou tzv. písňové moteto, které mělo latinský text
duchovního charakteru, ale hudební prvky jasně ukazovaly na světský písňový útvar, chanson.
V 16. století se pak moteto stává stěžejním druhem vážné umělecké hudby. Od počátku renesance také podstatně vzrostlo zhudebňování textů stálé části mše, ordinar ia missae; od 15. století
se stává zhudebnění mše jako celku zásadním hudebním druhem.
Období baroka znamenalo pro duchovní hudbu velkou změnu a podstatné obohacení
0 nové formy a kompoziční techniky. V případě katolické hudby přitom vlastně šlo o nežádoucí
vývoj, protože se v něm proti tradici prosazovaly hudební novinky ze světské sféry. Do církevní
hudby pronikla monodie, koncertantní princip i virtuosní sólové árie, a dokonce (poprvé
v historii!) zaujaly v bohoslužebných obřadech významné místo i samostatné instrumentální
skladby. Namísto tradičního chorálu se v mnoha částech obřadu objevily nové vokálněinstrumentální skladby, které se snažily „pouze" vyplnit akustický prostor chrámu krásným
zvukem. Tento čistě estetický záměr měl také zásadní vliv na rozvoj barokních varhan nejen jako
nástroje doprovodného, ale už i sólového. Z nových forem se vedle italského typu chrámového
mote ta objevuje v protestantském Německu duchovní koncert a chrámová kantáta, v Anglii
mezitím vzniká specifický domácí útvar, anthem. V hlavní hudebně-liturgické formě, mši, se
nové stylové prvky objevovaly nejpozději
Nejzajímavějším, úplně novým druhem chrámové vokálně-instrumentální hudby bylo
oratorium, které se vyvíjelo od společných začátků ve Florencii paralelně s operou. Katolická
církev si tento nový druh neliturgické duchovní hudby rychle osvojila a podstatně tak rozšířila
sféru chrámové produkce. Hlavním zdrojem námětů se stala bible a životy svatých, z hudebního
hlediska se oratorium stává jakousi „duchovní operou" - kromě scény a výpravy (a pochopitelně
1 tance) obsahuje oratorium všechny operní prvky (recitativy, árie, sbory, instrumentální složka
apod.).
Nejrozsáhlejší formou protestantské chrámové hudby se naproti tomu staly pašije - jejich
názvy se odvozují podle evangelií, jejichž texty se staly základem literárně zpracovaného libreta.
Vrcholnými skladbami tohoto druhu jsou bezesporu Matoušovy a Janovy pašije Johanna
Sebastiana Bacha, které stojí vysoko nad veškerou soudobou tvorbou včetně opery. Bachovy
pašije svým uměleckým stylem i rozsahem (mnoho desítek vět) daleko přesahovaly tradice i potřeby bohoslužebných obřadů a po autorově smrti byly „znovuobjeveny" až na počátku 19. století.
V instrumentální hudbě se dominantním „duchovním" nástrojem logicky stávají varhany
(ichorálová předehra, fuga, canzona, preludium

apod.), ale používají se i nové hudební formy

jako triová sonata da chiesa (chrámová sonáta) nebo vícehlasá sonáta, často nazývaná sinfonia,
která se provozovala jako druh reprezentační hudby v chrámech vysoké církevní hierarchie.
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V období klasicismu se z duchovní hudby prosazuje zejména píseň (v Německu navazuje
na bohatou tradici protestantského duchovního zpěvu), která měla široké uplatnění při bohoslužbě i mimo ni; dále se hojně skládá oratorium (Haydn) a v oblasti mešních kompozic se
vyvinul typ missa brevis (krátká mše) a missa solemnis (slavnostní mše).
V 19. století se žádná nová hudební forma zaměřená na duchovní hudba neobjevuje,
vrcholný romantismus ale obohacuje církevní hudbu novými harmonickými a instrumentálními
prostředky (Berlioz, Liszt, Verdi, Dvořák). Díky restauračním tendencím v církevním umění ve
druhé polovině 19. století se objevuje snaha obnovit tradice gregoriánského chorálu a renesanční
polyfonie, což mělo za následek odtržení církevní hudby od soudobých hudebních proudů.
Velká duchovní díla autorů 20. století už ve své většině nejsou určena к liturgickému
použití (Honegger, Stravinsky, Britten, Penderecki apod.), ale slouží spíše к individuálnímu
uměleckému vyjádření autorů. Svou kvalitou se ale tato moderní duchovní hudba stává
vrcholným uměleckým dílem.

3 . 1 . 1 Hudební vývoj mše
Zpěv byl samozřejmou součástí bohoslužby již od nejstarších dob.10 Mše chápaná jako
hudební forma prošla v dějinách hudby dlouhým a složitým vývojem. Její jednotlivé druhy a formy sjednocuje vlastně pouze text, který se ustálil již v 6. století a zůstal pro římskokatolickou
liturgii závazný. Až do rozšíření polyfonie jsou mešní zpěvy velmi úzce svázány s gregoriánským chorálem, případně s dalšími typy duchovních zpěvů (v jiných oblastech). Chorál byl
jednohlasý a jeho funkce byla důsledně liturgická, stejným způsobem se vlastně provádí raně
středověká mše v chrámu a na volných prostranstvích bez zásadnějších změn dodnes.
Do renesance se zhudebňují pouze samostatné části ordinaria (velmi zřídka i vícehlasně),
jednu z výjimek tvoří slavná čtyřhlasá mše velmi známého Guillauma de Machauta (kolem
1300-1377). Teprve v 15. a 16. století se stala vícehlasá kompozice celého mešního ordinaria
hlavním a nejvyšším druhem umělé hudby, původní především funkcionální charakter raně
středověké mše tím dostává uměleckou náročnost. Příkladem mohou být

skladatelé

burgundské Školy (1. pol. 15. století) Guillaume Dufay a Gilles Binchois nebo zejména
vlámské školy (2. pol. 16. století) John Dunstable, Jean Ockeghem, Jacob Obrecht, Josquin des
Prés, Adrian Willaert, Orlando di Lasso a další, kteří již běžně komponují ve vícehlasu a
zdokonalují polyfonní techniku. Cantus fírmus (vedoucí hlas) bývá použit jednak z chorálu,
jindy z motetové, madrigalové nebo chansonové produkce, jsou dokonce využívány i lidové
7

The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2001; Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 1998; Das
neue Lexikon der Musik,1996;Slovníkčeskéhudebníkultury,1997.
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písně. V této době bylo běžné použít ve skladbě i delší úsek nějakého známého díla jiného
autora, aniž by to bylo považováno za nepatřičné - formování tzv. parodické mše. Na konci
renesance se také objevují vícesborové mešní kompozice (mnohdy abnormální dimenze dvanáctisborovost), které byly církví přijímány velmi vděčně. V Palestrinově okruhu se vytváří
typ tzv. krátké mše, zanedlouho se objevují i parodické mše, zpracovávající vánoční písně (missa
pastoralis).
V barokním období proniká do liturgie instrumentální živel. Od roku 1610 se objevuje
tzv. missa concertata se sólovými hlasy a generálbasem, slavný italský operní skladatel
Alessandro Scarlatti (1660 - 1725) zavádí do mší árii. Nový generálbasový typ mše však hodně
dlouho zápasí s tradičním vokálním pojetím celé bohoslužby. Od katolického repertoáru přejímala četné podněty i německá protestantská mše, zdůraznění kazatelského charakteru bohoslužby, ale vedlo i к uplatnění jiných žánrů duchovní tvorby (moteto, duchovní koncert,
chrámová sonáta, kantáta). Až do barokního období se také od 14. a 15. století vyvíjel specifický typ nazývaný varhanní mše, založený na zpracování chorálu; uplatňoval se zejména ve
Francii a střední Evropě a vznikal sestavou krátkých varhanních skladeb, které plnily speciální
funkci v rámci liturgie.
V katolickém prostředí se stala mše reprezentativním vokálním či vokálně-instrumentálním útvarem celého 17. a 18. století a na jejím vývoji se podíleli přední skladatelé baroka
i klasicismu, např. Claudio Monteverdi (1567-1643), Giacomo Carissimi (1605-1674), Giovanni
Battista Pergolesi (1710-1736), Johann Sebastian Bach (1685-1750), Joseph Haydn (1732-1809),
Michael Haydn (1737-1806), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), z českých autorů pak
Adam Václav Michna zOtradovic (kolem 1600-1676), Jan Dismas Zelenka (1679-1735),
František Xaver Richter (1709-1789), František Ignác Tůma (1704-1774), František Xaver Brixi
(1732-1771) a další. Zvláštního postavení nabývají v této době jednak pastorální mše
užívajících lidových vánočních motivů - zcela mimořádná je tu Česká mše vánoční Jakuba Jana
Ryby (1765-1815) „Hej, mistře", která, ač formálně zachovává členění mešního ordinaria a
propria, má svůj původ prokazatelně vjesličkových hrách; jednak mše zádušní. Provozování
duchovní hudby při bohoslužbě bylo pak v 2. polovině 18. století silně omezeno dekrety Josefa
II., které na druhou stranu podnítily rozvoj kostelní písně.
Od 19. století lze sledovat ve vývoji mešní kompozice dvě základní tendence. Na
Beethovenem nastolený typ symfonicky koncipované mše (jeho Missa solemnis svými bohatými
kontrapunktickými a symfonicky pojatými částmi poprvé zřetelně porušuje liturgickou účelovost mešní formy) navazují autoři jako Luigi Cherubíni (1760-1842), Carl Maria von Weber
(1786-1826), Franz Schubert (1797-1828), Ferenc Liszt (1811-1886), Anton Bruckner (1824-
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1896) a další, přičemž stylově tento nový repertoár reaguje na vývojové podněty romantismu a
funkčně je už velmi daleko od své liturgické podstaty, je spíše stále více využíván pro
mimořádné slavnostní příležitosti. Vrcholné umělecké mešní kompozice se vedle oratorních a
kantátových skladeb posléze zabydlují i na koncertním pódiu. Druhá tendence je dána faktickými
potřebami chrámové praxe. Nová tvorba stylově navazuje na klasické i novější romantické či
postromantické vzory, svou hodnotou však vykazuje značný pokles. Ceciliánská reforma
(snaha o obrodu liturgické hudby v polovině 19. století), jejímž hudebně nejschopnějším
představitelem byl už zmiňovaný F. Liszt, prakticky vylučuje z kůru všechny nástroje
s výjimkou varhan, klesá potřeba velkých vokálně instrumentálních děl, která jsou provozována
pouze na největší svátky. Prosazuje se návrat chrámové hudby ke gregoriánskému chorálu a polyfonní tvorbě palestrinovského typu.
V průběhu 20. století se propast mezi vznikající hudbou a hudbou provozovatel nou při
liturgii ještě prohloubila, vzniká mnoho umělecky pojatých mší většinou jako vyjádření mimoliturgických a mnohdy i mimonáboženských myšlenek. К vrcholům soudobé mešní kompozice
patří Mše pro sbor a dechové nástroje Igora Stravinského (1948), v české tvorbě potom
Glagolská mše Leoše Janáčka (1854-1928), Křečovická mše Josefa Suka (1874-1935) a Polní
mše Bohuslava Martinů (1890-1959). Po liturgické reformě 60. let 20. století se objevují pokusy
nahradit gregoriánský chorál v mešním ordinariu novými nápěvy, později dokonce vzniká i tzv.
kytarová mše na způsob prokomponovaného propria (zpravidla jde o překlady černošských
spirituálů a o využití podnětů hudby jazzové oblasti) - jako příklad můžeme uvést Mši Leonarda
Bernsteina (1918-1990), Kreolskou mši, Africkou mši K. Nyberga nebo Keňskou mši Paula
Baslera. Z tvorby poslední doby není možné nezmínit Truvérskou mši Petra Ebena (nar. 1929),
mezinárodně proslulou Jazzovou mši Jaromíra Hniličky (nar. 1932) a samozřejmě Missu brevis
Zdeňka Lukáše, která je nejzpívanější mší mezi našimi sbory.

3. 1. 2 Hudební vývoj zádušní mše
Po hudební stránce je vývoj Requiem svázán s hudebním vývojem mše jako takové."
Pro vznik zádušní mše jako zvláštního hudebního druhu bylo ovšem rozhodující, že se
v průběhu 1 1 . - 1 3 . století ve mši za mrtvé opakovaly stejné části propria (Introit, Graduale,
Tractus, Sekvence, Offertorium, Communio) a neměnné zůstaly části ordinaria. Tento charakter
má Requiem i po Tridentském koncilu.

7
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Slavení eucharistie ve mši za mrtvé je prvně zmiňováno na konci 2. století ve Skutcích
Janových a v Martyriu Polykarpa ze Smyrny v tomtéž období, ale kořeny této praxe budou
zřejmě mnohem starší. V textech graduálu z 8. a 9. století se nám žádné doklady pro mši za
mrtvé nedochovaly, nejstarší zdroje pro zpěvy jsou z 10. století. Mezi 10. a 14. stoletím se
repertoár rychle rozšiřoval, takže z období středověku se nám zachovalo nejméně 16 Introitů,
14 Graduale, 12 Tractů, 20 Offertorií, 36 Communií a dokonce 7 zpěvů Alleluia. Zádušní zpěvy
se zachovaly rovněž v starořímském a ambroziánském (milánském) ritu.
Ze 105 známých zpěvů Requiem v gregoriánském chorálu je 58 určeno výhradně pro mši
za zemřelé, zatímco ostatní jsou výpůjčky ze starších mší, často na základě textové vhodnosti.
Ve středověku existuje sice řada zpěvů určených pro Requiem, které používají melodické formy
podobné standardnímu repertoáru, část z nich ale také nevykazuje žádné známky užití
gregoriánských postupů.
Po rozšíření votivních mší během 13. a 14. století liturgické směrnice postupně omezovaly jak možnost celebrování Requiem, tak i počet zpěvů při jeho vysluhování. Dále už byl
obsah přesněji určen Tridentským koncilem (1545-1563). Nepřítomnost graduálů mezi léty
1600-1880 neumožňuje popsat rozsah repertoáru Requiem v tomto období, směrodatný
formulář z let 1880-1970 obsahuje Introitus Requiem aeternam, velmi jednoduché a jednotvárné Kyrie v 6. modu, Graduale Requiem aeternam, Tractus Absolve Domine, Sekvenci
Dies irae, Offertorium Domine Jesu Christe, úpravu Sanctus a Agnus Dei, Communio Lux
aeterna a Requiescant in pace. Řády dominikánů, cisterciáků a kartuziánů ještě připouštěly
určité alternativy. Po vydání Římského misálu v roce 1969 (po II. vatikánském sněmu) nabízelo Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae značnou možnost výběru, z praktického důvodu byly ovšem z obvyklého repertoáru vybrány alternativní zpěvy; tedy pouze 2 ze 7 schválených Introitů, 3 ze 6 Graduale, ani jedna z 5 Alleluia, všechny 4 Tracty, 3 ze 7 Offertorií a
2 z 10 Communií náleží к středověkému souboru zpěvů spojených s Requiem.
V českém středověku byly zádušní zpívané mše podporovány, přičemž mohly mít texty
i o Panně Marii. Pro období kolem roku 1400 je v českém prostředí doložen výraz missa
defunctorum. Proti nadměrnému užívání zpívaných Requiem výslovně kázal Jan Hus, táboří mše
za zemřelé odmítali, v Praze se však opět záhy mše za mrtvé zaváděly. Další doklady přejímání
mše za zemřelé se u nás týkají až 16. století.
Ze všech liturgických útvarů se mše za mrtvé nejdéle bránila užití polyfonie,
pravděpodobně proto, že pohřeb byl považován za příliš smuteční událost, než aby při něm
zaznívaly radostné ozdoby (i když jsou náznaky, že improvizovaná polyfonie snad byla
tolerována). Rozhodně se dá říci, že tradice polyfonní mše za zemřelé není starší 2. poloviny
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15. století. Dochovaly se i jednotlivé části requiem (Itálie), ale první existující cyklus od Jeana
Ockeghema (kolem 1425-1497) se datuje přibližně po roce 1450 a je nekompletní (chybí zde
Sanctus, Agnus Dei a Communio).

К prvním skladatelům Requiem patří kromě výše

zmíněného J. Ockeghema také Pierre de la Rue s neobvykle hlubokou polohou všech hlasů,
Claude de Sermissy, Jean Richafort (psáno patrně na smrt Josquina des Prés), Antoine Brumel
(1516, poprvé se sekvencí Dies irae), Felice Anerio, Orlando di Lasso ( kolem 1532-1594,
pětihlasé Requiem z roku 1589), Giovanni Pierluigi da Palestrina (kolem 1525-1594), Cristobal
Morales, „španělský Palestrina" Tomasso Lodovico da Victoria (asi 1548-1611, Missa da
Requiem, na smrt španělské císařovny Marie) a další. Pro hudební ztvárnění těchto skladeb je při
vší stylistické různorodosti italsko-nizozemské polyfonie časté užívání chorálních melodií
jako cantu firmu a striktní vyhýbání se parodickému postupu. Dochovaných zádušních mší ze
16. století není příliš mnoho - asi 50.
Na počátku 17. století sloužil po několik desetiletí renesanční polyfonní styl ve všech
svých formách jako hlavní způsob kompozice Requiem. Významnou inovací, jak je zřejmé
z počtu děl, je začlenění varhanního continua, což umožňovalo větší variabilitu ve struktuře a
dynamice skladby, příkladem mohou být Aichingerovo Requiem (1615) nebo dílo Antonia
Brunelliho a Jeana de Bournonville (1619). Ve Francii se v téže době vytváří kompoziční styl
blízký stylu Orlanda di Lassa a v žánru Requiem ho lze nalézt ve skladbách Eustacha du
Caurroye (1606) a Etienne Mouliniéra (1636). Pro zajímavost, du Caurroyeho dílo bylo
provedeno na pohřbu Jindřicha IV. v roce 1610 a od té doby bylo provozováno při všech
19
pohřbech francouzských králů až do roku 1774.
Od 17. století se dá o zádušní mši uvažovat už velmi intenzivně jako o příležitostném,
společensky podmíněném druhu hudebního díla, často komponovaném na zakázku, jež je spojeno s vyšší úrovní a postavením osobností své doby (souvisí to pochopitelně s velmi početným
obsazením vokální i instrumentální složky Requiem) - forma Requiem je totiž zprvu řešena
vícesborovou technikou, po vzoru dobových mešních a oratorních skladeb však stále výrazněji
převládá typ vokálně-instrumentální kompozice monumentálního rozměru a účinku. Do tohoto
období i druhu patří mimo jiné díla C. Monteverdiho, F. Uspera, G. P. Grilla, G. Cavaccia,
A. Bertaliho, A. Caldary, P. F. Cavalliho, A. Scarlattiho, A. Lottiho, G. B. Pergolesiho, G. O. Pittoniho, J. B. Lullyho a dalších. Mnoho skladeb vznikajících za účelem či z povinnosti uctít
vysoce postavené zesnulé příslušníky dvorů nebo hlavních evropských měst je proto možné
poměrně přesně datovat - například Fuxovo dílo pro arcikněžnu Eleonoru, ovdovělou královnu
12
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Polska (1697), také ke smrti prince Evžena Savojského (1736) a císaře Karla VI. (1740), dále
skladby Jommelliho (1756 za vévodkyni Wtírttembergskou), Schiirera (1757 za Augusta
Saského), Campioniho (1766 za císaře Františka I . a 1781 za Marii Terezii), Michaela Haydna
(1771 za arcibiskupa salcburského), Salvadora Pazzaglia (1781 rovněž za Marii Terezii).
Podobná vzpomínková díla vznikala i v protestantském prostředí, z nichž je nejdůležitějiší
Muzikalische Exequiem (1636) od Heinricha Schůtze. Velké uznání získala po celé Francii v 18.
století skladba od Jeana Gillese provedená v roce 1764 (za J. P. Rameaua) a znovu r.1774 (za
krále Ludvíka XV.) a nahrazující tak dílo du Caurroye. Od konce 17. století se skladby vyznačují
velkou diferencovaností. Společná je pro ně vazba na generálbas a bohatší instrumentace, což
postupně vede až к úplnému osamostatnění instrumentální a vokální složky a používání téměř
operních stylových prostředků. Jednotlivé části Requiem se prodlužují, komplikuje se
orchestrace a sólové party jsou stále náročnější, vedle toho začíná mít opět větší význam
používání částí gregoriánských melodií. Do centra zájmu skladatelů se dostává sekvence Dies
irae (často vedle reponsoria Libera me komponovaná jako samostatná skladba) rozvinutá do
samostatných hudebních vět s textově velmi efektním líčením posledního soudu.
Mezi nejzajímavější a nejvýznamnější díla druhé poloviny 18. století patří skladby
Josepha Haydna (1771 za arcibiskupa Zikmunda ze Schrattenbachu), Františka Antonína
Rósslera-Rosettiho (1776 za hraběnku Marii Terezii zThurnu a Taxisu, 1791 na památku
Wolfganga Amadea Mozarta, znovu uvedeno v Praze), Giovanni Paisiella (1789) a Francoise
Josepha Gosseca (1734-1829), jehož skladba již přesahuje do blízkého 19. století - například
Tuba mirum je vykresleno dvěma orchestry, jedním o 23 dřevěných dechových nástrojích a žestích umístěných na kůru kostela a druhým, smyčcovým, hrajícím pianissimo a tremolando mimo
budovu.13 Vrcholem tohoto období zůstává ale bezesporu Requiem Wolfganga Amadea Mozarta
(1756-1791). Své Requiem Mozart nedokončil, bylo dokončeno po jeho smrti Mozartovým
žákem F. X. Sůssmayrem s částečnými doplňky J. L. Eyblera - skutečný rozsah Mozartovy
práce na něm je neustále předmětem diskusí (pouze Iníroitus a Kyrie je prokazatelně jeho vlastní
práce). Jeho výjimečný styl je ještě v mnohém založen na barokní tradici (generálbas,
kontrapunkt apod.), ukazuje už ale také významné novinky - nový druh obsazení (v historii
Requiem ojedinělé použití bassetových rohů) a zejména přesunutí hudebního důrazu na sekvenci
rozvinutou do jednotlivých vět. Premiéra Requiem se konala 2. ledna 1793 na koncertu ve Vídni,
jehož čistý výtěžek byl určen vdově, Konstanci Mozartové.

13
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Z českých autorů (nebo skladatelů původem z českých zemí) období baroka a klasicismu,
kteří vytvořili Requiem, lze uvést Adama Václava Michnu, Heinricha Ignaze Franze Bibera,
Jana Dismase Zelenku, Františka Ignáce Tůmu, Jana Zacha, Františka Xavera Richtera,
Jana Křtitele Vaňhala, Františka Xavera Brixiho, Jakuba Jana Rybu, Jana Nepomuka Škroupa,
Jana Augusta Vitáska, Antonína Rejchu apod.
Po roce 1800 dochází к postupnému rozšiřování funkcí hudebního druhu Requiem. Mše
za zemřelé určené pro výlučně nebo primárně liturgické účely zpracovávali vedle skladatelů
z okruhu tzv. cecilianismu také autoři z nej slavnějších jako Ferenc Liszt (1868), Anton Bruckner
(1849), Charles Gounod (1865) apod. Vedle toho zůstává Requiem druhem dvorské a později
ovšem i státní reprezentace. Zpravidla se jedná o velmi bohatě obsazené a velkolepé kompozice.
Vzorem tohoto druhu je Grande messe des morts francouzského skladatele Hectora Berlioze
(1803-1869) z roku 1837 původně komponovaná к poctě obětí revoluce z roku 183014. Další,
novou funkci získává forma zádušní mše právě až v 19. století jako dílo, které se hodí ke
koncertnímu provozování, i když bylo původně určeno (nebo alespoň většina z nich) pro
konkrétní pohřební obřad. Hned dvěma skladbami se zapsal do historie žánru italský skladatel
Luigi Cherubíni (1760-1842). V roce 1816 zaznělo jeho Requiem к uctění památky popraveného Ludvíka XVI., jednodušší, ale stejně kvalitní druhé Requiem, psané pro mužský sbor a
orchestr a složené v roce 1836, bylo určeno přímo pro jeho tvůrce.15
Jednou z nej významnějších skladeb je slavná Messa de Requiem od Giuseppa Verdiho
(1813-1901). Už po smrti velkého operního skladatele Gioacchina Rossiniho v roce 1868
plánoval Verdi uctít jeho památku smuteční skladbou, na níž by se podíleli všichni významní
soudobí italští skladatelé. Plán se neuskutečnil, a tak, když zemřel na jaře 1873 v Miláně
uznávaný básník, romanopisec a dramatik Alessandro Manzoni, ožila ve Verdim původní
myšlenka znovu, ovšem v nové podobě. Rozhodl se, že celý text zhudební sám a skladbu
provede za vlastního řízení o prvním výročí Manzoniho smrti. Premiéra zádušní mše se skutečně
konala 22. května 1874 v kostele San Marco v Miláně, přesně rok po Manzoniho smrti."'
Další pozoruhodné skladby 19. století vzešly z pera Gaetana Donizettiho (1835 za
Belliniho a 1837 za Zingarelliho), Francoise Josepha Fétise (1850 za belgickou královnu), Pietra
Mascagniho, Carla Reineckeho, Camilla Saint-Saěnse (1878), Gabriela Faurého (1888), což jsou
velmi často provozované skladby dodnes, kde je patrný vliv chorálu a polyfonie 16. století.
Zvláštní případ představuje neliturgické Německé requiem Johannesa Brahmse (1833-1897)
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z roku 1868 na text, který si skladatel sestavil sám z Lutherova překladu bible (jsou to texty
к památce zesnulých a útěše truchlících) a ve kterém Brahms navazuje na tradice německé
hudby založené Heinrichem Schiitzem a Johannem Sebastianem Bachem.
Z českých skladatelů jednoznačně dominuje Antonín Dvořák (1841-1904). Po vynikajícím několikerém úspěchu v Anglii (kantáta Svatební košile a oratoria Stabat Mater a Svatá
Ludmila) dostává Dvořák dopis od ředitele festivalového výboru v Birminghamu, Alfreda
Littletona, s výzvou napsat opět „něco pro Anglii. Jak by se Vám líbilo napsat mši nebo
requiem?"17 Na takto jasně položenou otázku dává Dvořák neméně jasnou odpověď v podobě
Requiem premiérovaného

9. října

1891 v Birminghamu

s obrovským

úspěchem.

Toto

„birminghamské requiem" je opravdu mimořádně kompaktní dílo bez uzavřených sólových a
sborových čísel se základním čtyřtónovým motivem, kterým skladatel pokládá bolestnou, stále
se naléhavě opakující otázku o smyslu života a smrti.
Skladby Requiem ve 20. století jsou pozoruhodné svým rozsahem a variabilitou, počet
kompozic je však v porovnání s bezprostředně předcházejícím obdobím nízký.18 Trend, který pokračuje v „koncertní" tvorbě svých předchůdců, je například reprezentován díly G. Guerriniho
(1938 na památku G. Marconiho), V. Thompsona (1960) nebo Franka Martina (1971). Další
proud se orientuje podle národnostních nebo rasových hledisek jako např. Requiem od Williama
Josepha (1963), skladba na motiv hebrejského kadiš, modlitby za mrtvé, nebo Polské requiem od
Kryzstofa Pendereckého zasvěcené obětem z Osvětimi (1980).
Také liturgických skladeb, většinou a capella, vzniká celá řada. Ukazují jednoduchost
a střízlivost, která se dovolává cílů ceciliánského hnutí z 19. století a snaží se je naplnit.
Hlavními postavami jsou G. Migot (1953), P. Rainier (1955), Randall Thompson (1958) nebo
I. Hamilton (1979). Podobného charakteru je i velice úspěšné Requiem M. Duruflého (1947,
přepr. 1961), věnované památce skladatelova otce. Svou harmonickou strukturou a použitím
chorálních melodií v mnoha částech skladby připomíná dílo Gabriela Faurého z konce 19. století.
Většina kompozic 20. století je ovšem oddělena od tradičního liturgického významu a spojuje je
pouze název symbolizující druh hudební skladby určené památce zemřelých. Takové „věnování"
je charakteristické pro 3. symfonii Dmitrije Kabalevského (1933) označenou jako Requiem se
sborem za Lenina, skladby Hanse Eislera Requiem Lenin (1936), C. Bresgena (1945 za A. Weberna). Mezi díla věnované padlým obou světových válek patří Fouldsovo Světové requiem
(1920) a Brittenovo Válečné requiem (1961, к zasvěcení obnovené katedrály v Coventry), ve
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kterém skladatel do plného liturgického textu vkládá anglické básně Williama Owena. 19
Z dalších tvůrců Requiem stojí za zmínku dílo Hindemitha (1946, Pro ty, jež milujeme),
Zimmermanna (1967, Za mladého básníka), Bussottiho (1969) nebo slavného italského dirigenta
•

20

Sinopoliho (1976, Hashshinm).
Některé skladby 20. století rozdělují text na fragmenty nebo ho používají nesouvisle
a využívají protáhlých slabik a instrumentálních technik. Ligetiho Requiem (1964) se skládá
pouze ze čtyř částí, v některých skladatel násilně roztrhává slova a dokonce i jednotlivé slabiky,
v jiných uplatňuje tzv. „mikropolyfonii" - rychlé opakující se vokální figury z jednotlivých
hlásek kontrastují s chromatickým pozadím orchestru. Ve Stravinského Requiem Canticles
(1966) je část Libera me naráz zpívána kvartetem sólistů a zároveň rychle odříkávána sborem
v jiném rytmu. Podobného styluje také dílo G. Burgona (1976) s textem ze 16. století komentujícím vlastní latinské liturgie.
Z děl, která jsou na okraji žánru, je nutno zmínit Keltské requiem Johna Tavenera (1969),
které spojuje liturgii, irskou poezii a dětské hry způsobem vhodným spíše pro jevištní představení. Ostatní skladby už překračují žánr naprosto mimo rámec daný textem - příkladem za
všechny může být Whenzeho Requiem (1992). Vůbec nepoužívá vokální prvek, části sice nesou
názvy zádušní mše, ale jejich poselství je spíše humanistické a politické než náboženské (část
Dies irae, např. Rex tremendae

byla inspirována válkou v Perském zálivu). S klasickou

liturgickou skladbou má podle slov autora dílo společnou: „ ... lidskou bázeň a potřeby
v současnosti, která je plná nemocí, smrti, lásky a osamělosti." 21

3. 2 Duchovní tvorba českých skladatelů 20. století
Nový, modernější způsob života ve 20. a počínajícím 21. století se svým převážně konzumním a materialistickým zaměřením určitě není ideálním prostředím pro vznik nových
duchovních skladeb. Na druhou stranu si ale myslím, že právě absence tradičních duchovních
hodnot může proto vyvolávat potřebu vytváření nových skladeb tohoto typu u mnoha skladatelů,
potřebu jejich reprodukce u mnoha interpretů a pochopitelně také chuť je poslouchat u mnoha
posluchačů.
Čeští skladatelé patřili v minulosti к předním evropským a světovým hudebním tvůrcům.
Absolutní většina z nich se zabývala pochopitelně také duchovní tvorbou, dokonce přímo hudbou liturgickou. Proto nás nemůže překvapit, že mezi autory této hudby patří taková jména jako
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Adam Václav Michna z Otradovic (kolem 1600-1676), Jan Dismas Zelenka (1679-1745), Jan
Zach (1699-1773), František Ignác Tůma (1704-1774), František Xaver Richter (1709-1789),
František Xaver Brixi (1732-1771) a další. Pro Jakuba Jana Rybu (1765-1815) byl cyklus tří
Requiem к výročí úmrtí papeže Pia VI. dílo, na němž si značně zakládal22. Také skladatel
obdivovaný samotným Goethem, Václav Jan Tomášek (1774-1850), napsal v roce 1820
Requiem - je to jedno z jeho nejlepších děl. Dalšími známými českými autory duchovní hudby
byli například Pavel Křížkovský (1820-1885) a Bohuslav Jeremiáš (1859-1918) se svým dílem
České requiem.
Významné místo zaujímají duchovní díla v tvorbě již zmiňovaného Bohuslava Martinů vedle Polní mše je to oratorium Hora tří světel, Hymnus ke Svatému Jakubu, Proroctví
Izaiášovo, Gilgameš, skladba na rozhraní oratoria, kantáty a melodramu, apod. V nejlepších
tradicích naší duchovní tvorby potom pokračují především skladatelé Petr Eben (např. Missa
adventus et quadragessimae, oratorium Jeremiáš, Missa cum populo, Vesperae), Jaroslav Křička
(např. Mešní písně, Duchovní zpěvy, několik mší, Zpěvy před rozloučením) Jan Hanuš (např.
Sedmá mše - hlaholská), Jiří Laburda (např. Missa clara, Missa sistina, Missa in Fa), Zdeněk
Pololáník (např. Liturgická česká mše, oratorium pro jednoho herce), Radek Rejšek (např. Missa
brevis), Ivana Loudová (např. Stabat mater), Lukáš Hurník (např. Magnificat), Sylvie Bodorová
(např. oratorium Juda Makabejský) a mnoho dalších.
Snížení kvantity duchovní hudby 20. století a jejího zaměření spíše koncertním směrem
ale nemění nic na její kvalitě a využívání nových hudebních směrů, stylů a technik, rozvíjejících
se celé 20. století. Pokud bych se zaměřil jen na zádušní mše od II. světové války23, zásadní
místo by mělo rozhodně České requiem - Smrt a spasení (1940) skladatele Ladislava Vycpálka
(1882-1969) a Requiem Karla Boleslava Jiráka (1891-1972) z roku 1952 na památku autorovy
matky, jehož premiéra ovšem zazněla až v roce 1971 к poctě skladatelových 80. narozenin. I aké
slavný český dirigent Rafael Kubelík (1914-1996) napsal Requiem (Pro memoria uxoris) v roce
1962 a o rok později nedokončil své Requiem pro orchestr s lidskými hlasy předčasně zemřelý
nadějný skladatel Tomáš Vačkář (1945-1963). Není překvapivé, že Petr Eben (nar. 1929),
zabývající se celý život duchovní tvorbou, také napsal v roce 1966 Mši za zemřelé. Jako
apoteóza na 21. srpen 1968 vzniká v témže roce Requiem pro sóla, sbor a orchestr od Luboše
Fišera (1935-1999). Někteří skladatelé se nezabývají zádušní mší jako celkem, ale zhudebňují
pouze některé její části; nejlákavější je z dramatického hlediska určitě Dies irae, kterou
zpracoval do komorní kantáty v roce 1969 Petr Řezníček (nar. 1938).
22
23

BERKOVEC, J.: Život a dílo J. J. Ryby. Praha, 1995.
MARTÍNKOVÁ, A.: Čeští skladatelé současnosti. Praha, 1985.
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Z dalších českých autorů, jejichž zádušní mše vznikají v 70. letech minulého století, bych
připomněl Františka Emmerta (nar. 1940), Jana Bedřicha (nar. 1932), dále Petra Doubravského
(nar. 1925), Zdeňka Blažka (1905-1988), Jana Bůžka (nar. 1927) a Vladimíra Sommera
(1922-1997), který svou Vokální symfonii č. 2, da Requiem pro sóla, sbor a orchestr věnoval
památce své matky.24
Jeden z nejprůbojnějších českých skladatelů 20. století Miloslav Kabeláč (1908-1979)
napsal v roce 1979 velmi zajímavé dílo Kaddiš (židovská modlitba za zemřelé pro zpěv a recitaci), ve kterém hledá odpovědi na základní otázky bytí. Ani v 90. letech 20. století neopadá
zájem našich skladatelů o zádušní mši, o čemž svědčí skladby Otomara Kvěcha (nar. 1950) a
Silvie Bodorové (nar. 1954) nebo Starobrněnské requiem, zatím nejmonumentálnější dílo Pavla
Smutného (nar. 1975)25.
Z uvedeného, zdaleka ne úplného výčtu nej zajímavějších duchovních skladeb soudobých
autorů, je jasně patrné, že hudební díla, která používají liturgické texty, mají stále svou platnost,
svou oblibu a své posluchače. Platí to nejen pro skladby určené přímo к liturgii, ale i pro
duchovní díla prováděná v koncertních sálech nebo v divadlech.

4 ZDENĚK LUKÁŠ A JEHO DUCHOVNÍ TVORBA
Následující části práce se už věnují přímo autorovi, jeho dílu a rozboru
dvou jeho skladeb jak po stránce kompoziční, tak po stránce interpretační.
Nejdříve je ale nutné představit autora a jeho dílo.

4. 1 O autorovi
Český skladatel Zdeněk Lukáš (nar. 21. srpna 1928 v Praze) je absolventem učitelského
ústavu v Praze. V letech 1953 - 1963 se stal redaktorem plzeňského rozhlasu, kde mohl plně
rozvinout a uplatnit své všestranné hudební nadání a vědomosti získané právě v učitelském
ústavu a samostudiem. Pro potřeby plzeňského hudebního vysílání založil v roce 1954 smíšený
pěvecký sbor Česká píseň, který vedl téměř 20 let.2'' Současně se stále více věnoval kompozici:
od prostých úprav lidových písní jihozápadních Čech dochází к osobitým stylizacím, folklór se

24
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VYSLOUŽIL, J.: Hudobníci 20. storočia. Bratislava: ŠHV, 1964.
VYSLOUŽIL, J.: Hudební slovník pro každého. Vizovice: Lípa, 1995.
Do roku 1972.
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také stává základní inspirací jeho tvorby. V letech 1962 - 1970 konzultoval své skladby
s Miloslavem Kabeláčem (narozen 1. srpna 1908 v Praze, zemřel 17. září 1979 v Praze), což
mělo pro jeho tvorbu rozhodující význam. V této době experimentoval

se soudobými

skladatelskými technikami včetně práce v elektroakustickém studiu. 27 Od roku 1964, kdy odchází z Plzně do Prahy, se plně věnuje pouze skladatelské činnosti.
Pro jeho tvorbu, která dospěla zejména v posledním desetiletí 20. století к osobitému
výrazu, je charakteristický velký důraz na melodicko-harmonickou linii skladby, pracuje
s modální a často diatonickou harmonií v kombinaci se zahuštěnými akordy, jeho kompozice
mají bohatý metrorytmický průběh a pestrou škálu zvukové barevnosti. Zdeněk Lukáš je členem
98
•
•
skladatelské skupiny Quatro , která si mj. klade za cíl psát skladby komunikující s širokým
okruhem posluchačů.
Neobyčejně rozsáhlé skladatelovo dílo čítá v současné době přes 350 opusů. Mezi nimi je
sedm symfonií, z nichž 5. symfonie získala ocenění v roce 1973 v soutěži města Terstu, poslední, 7. Trionfo del tempo pro sólový soprán a symfonický orchestr byla v roce 2001 oceněna
v mezinárodní skladatelské soutěži „Symfonie pro 3. tisíciletí". Je zde několik oper - např. Veta
za vetu byla uvedena v divadle J. K. Tyla v Plzni, mnoho koncertantních skladeb, kantátových
děl apod.

ЛД

Mimořádnou úlohu hraje Lukášova tvorba vokální.

Jako dlouholetý sbormistr doko-

nale rozumí lidskému hlasu a tak dokáže využít jeho možností jak ve sborových, tak i v sólových skladbách. Je autorem mnoha stovek sborových úprav lidových písní. Většina z nich je
nahrána v plzeňském rozhlase, výběr vyšel na CD Potěšení v roce 2002 ve vydavatelství Edit.
Lidových textů skutečně mistrovsky využil v řadě stylizací (cykly Jaro se otvírá, Hadroplet,
Veselá kopa, V podzámčí apod.). Jeho sborové skladby sklízejí vavříny v mezinárodních soutěžích (za mnohé úspěšné uveďme např. vítězství cyklu Parabolae Salomonis v soutěži E. Blocha
v USA v roce 1965 nebo kantáty Versos d'amor i de comiat ve španělské Barceloně v roce
1972). V národních soutěžích byly oceněny sbory Omittamus studia, Jaro se otvírá, Dragouni,
Cara mihi semper eris ad. Lukášovy skladby však především žijí v dětských, mládežnických i
dospělých sborech amatérských i profesionálních, a jsou velmi oblíbeny nejen u zpěváků, ale
(a to je snad ještě důležitější) i u posluchačů.

27
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EAS Plzeň.
Patří sem ještě Sylvie Bodorová (nar. 1954), Luboš Fišer (1935-2003) a Otmar Mácha (1922-2006)).
Kompletní přehled viz Přílohy.
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4. 2 Tvůrčí přístup
Zdeněk Lukáš nestudoval hudební kompozici na žádné odborné hudební škole, není tudíž
1Л

E

ovlivněn žádnými styly a naučenými schématy . Nepatří mezi typy skladatelů, kteří komponují
u klavíru a tam také rozvíjejí své hudební nápady. Není to ani žádný muzikant, jak o sobě s oblibou tvrdí, jeho životní nutností a zároveň posláním je prostě skládat. A tak to s aktivitou sobě
vlastní velmi úspěšně dělá!
Lukáš má samozřejmě hluboké znalosti skladebných stylů jednotlivých období, které
získal dlouhodobým poslechem a vlastním studiem, na počátku tvorby často konzultoval své
skladby s Miloslavem Kabeláčem. Zejména jeho bohatá sborová tvorba z něj učinila bez přehánění jednoho z nejpopulárnějších skladatelů české současnosti.
Jak vůbec komponuje a kde nachází inspiraci? Jeho největší inspirací pro kompoziční
práci je absolutní ticho a prázdný notový papír.31 Téměř nikdy se nedotkne klavíru (pouze
výjimečně, pro kontrolu), píše inkoustem rovnou, načisto, u psacího stolu. Při psaní nezná únavu,
naopak je „psavec" (jako byli Dvořák nebo Martinů), píše naprosto lehce, samozřejmě. Vždy
psal z vnitřního popudu, dělá mu to radost, jeho nejkrásnějším pocitem je tvorba; nikdy si
nevytváří předem žádný tonální nebo formový plán, jde mu to zcela automaticky, samo.
Skladatel sám v podstatě nehraje na žádné hudební nástroje, přesto ale bezpečně zná zvukové i
technické možnosti všech nástrojů, pro které psal (kromě kytary a akordeonu snad pro všechny).
Lukášova hudba vůbec nevychází z harmonického principu, ale z melodie ve všech
hlasech, vše je bližší polyfonii než homofonii. Základním autorovým výrazovým prostředkem je
melodičnost a zpěvnost, hlavní melodie Lukášových skladeb jsou překvapivě jednoduché a
přirozené a snadno se pamatují.

Používá také základní, jednoduché harmonické výrazové

prostředky a funkce, skladby se pohybují často v jedné nebo navzájem příbuzných tóninách.
Záměrně se nevyhýbá (proti klasickým pravidlům) paralelnímu vedení hlasů, velmi často
používá oktávové postupy a dá se říci, že právě tyto prostředky jsou pro něj naprosto
charakteristické a typické; díky nim se dá velmi dobře poznat!
Sborové skladby pro smíšené sbory jsou často psány jakoby dvoj sborově, tj. zpívají
„proti sobě" často ženský a mužský sbor zvlášť, navzájem spolu komunikují, obvykle
kánonickým způsobem. Vedle nejvyššího ženského hlasu má mnohdy spodní mužský hlas (bas)
ústřední melodickou funkci.
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Vyprávění Zdeňka Lukáše viz Příloha č. 3.
Sborník Cantus choralis 03. Ústí nad Labem, 2003.
Vyprávění Zdeňka Lukáše viz Příloha č. 3.
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Rytmus jeho skladeb je podstatně bohatší, hojně využívá synkopy a trioly, často střídá
takty a přesunuje přízvuky. To, eo lze u Lukáše vysledovat jako typické, je v mnohých skladbách
vystavěná působivá gradace od spodních hlasů až к nejvyšším, kterou užívá většinou právě před
koncem díla. O vývoji skladby nikdy nepřemýšlí zpětně, vždy to u něj logicky vyplyne. Vše má
prostě v hlavě a ví přesně, že právě tak to má být.

4. 3 Duchovní sborová tvorba
Sborová tvorba Zdeňka Lukáše je velmi bohatá a tvoří významnou součást jeho
rozsáhlého skladatelského díla. Její počátky souvisejí sjeho sbormistrovskou činností, která jej
naučila vokálnímu hudebnímu myšlení a umožnila mu ověřit si v praxi nejen to, co ve sborové
sazbě dobře zní, ale i to, že zpěvák neprofesionálního sboru nesmí při zpěvu nikdy ztrácet pocit
radosti a štěstí. Jen tak totiž může naplno vychutnat a prožít hudební výraz skladby, „uvěřit jí" a
přesvědčit o tom své posluchače.
Lukáš sám o tom říká: „Kdysi, jako zpěvák, jsem nesnášel skladatelovy vymyšlené,
rádoby originální a mnohdy nezpěvné kroky. A tak jsem s tím nikdy nechtěl trápit sborové
pěvce. Vždyť disonantní akordy lze vytvořit logickým a zpěvným způsobem vedení jednotlivých
hlasů. Všechno je dáno, i to, že po staletí je nám bytostně dán do duše kvintakord. Kolik různých
směrů tu bylo a kolik krásy vzniklo jen pomocí těch sedmi tónů durové nebo mollové stupnice.
A lidský hlas je zvláštní hudební nástroj, který nemá klapky ani klávesy, po jejichž stisknutí se
ozve požadovaný tón. Zpěv je nej při raženější lidský hudební projev."
Pokud bychom přehlédli celé dosavadní Lukášovo sborové dílo33 (kromě jeho úprav
lidových písní), je z toho patrné, že největší pozornost věnoval sborům smíšeným. O něco menší
podíl jeho tvorby tvoří sbory ženské, resp. dívčí, další v pořadí jsou sbory dětské, a nejméně
skladeb napsal pro mužské sbory. Vyplývá to celkem logicky jednak ze zmíněné sbormistrovské
praxe, a zcela určitě také z bohatších zvukových možností smíšeného sboru a větší technické
i výrazové vyspělosti sborů dospělých.
Z hlediska textové předlohy se dají všechny Lukášovy sborové skladby rozdělit do tří
skupin. První tvoří sbory na slova lidové poezie, druhou velkou skupinou jsou skladby na texty
českých básníků (např. Václav Fischer, Markéta Procházková, Jaroslav Seifert), a konečně třetí
skupinu tvoří skladby na latinská slova - buď z oblasti duchovní hudby, nebo z oblasti starověké
či středověké poezie.

33

viz Příloha č. 4.
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Jak sám Zdeněk Lukáš prohlašuje, liturgie mu moc neříká a do kostela chodí zřídka, ale
naprosto pravidelně každý rok na Velikonoční Vzkříšení. Je to pro něj symbol znovuzrození
a toto znovuzrození potom v pokoře a vděčnosti prožívá každý den po celý rok. Věřící sám není,
ale „ví", že má něco nad sebou a tomu „něčemu" říká Lukáš osud. Díky tomuto osudu se stal
skladatelem a dělá to, co má a co prostě dělat musí. V tomto smyslu je Zdeněk Lukáš pro mě
opravdovým věřícím a možná i proto vnímám jeho duchovní skladby jako díla plná pokory, citu,
radosti, víry a naděje.
Latinské duchovní texty používá skladatel velmi rád, některé z nich dokonce několikrát
(např. Dies irae, Tuba mirum). Některé z nich ale nejsou určeny sborům, nýbrž sólovému hlasu
s doprovodem, např. Lacrymosa, Ave Maria, Mariánské písně, Písně Šalomounovy, Kvítek
šáronský34apod. Nejméně pozornosti věnuje skladatel mužským sborům, proto také duchovní
skladby pro mužské sbory jsou pouze dvě - Amica mea (op. 225) a Proverbium (op. 327).
Ženských (dívčích) sborů s duchovní tématikou je už podstatně více - kromě skladby Psalm 137
(op. 167) a slavné Missy brevis (op. 176) vznikají v první polovině 90. let poměrně krátce po
sobě Lucerna Domini (op. 260), Vox dilecti mei (op. 277) a Gaudete et exultate (op. 289).
Jak už bylo řečeno, nejvíce se věnuje Lukáš sborům smíšeným. V srpnu 1965 dokončil
cyklus pěti sborů komponovaných na latinské texty Šalomounových přísloví Parabolae
Salomonis (op. 44). Je to dodnes jeden z nej propracovanějších Lukášových sborů, což dokazuje
i úspěch ve skladatelské soutěži E. Blocha v USA, kde získal čestné uznání. Další dvě duchovní
skladby, Modlitba (op. 59) pro smíšený sbor, varhany a bicí nástroje pro jednoho hráče na slova
modlitby ghanských křesťanů, a Judica me, Deus (op. 65), zkomponoval v letech 1968 a 1969.
Ještě v roce 1968 využívá možností na naše poměry špičkového studia elektroakustické hudby
v plzeňském rozhlase a vytváří kompozici elektroakustické a konkrétní hudby Eece, quomodo
moritur iustus (op. 63).
Jedním z vrcholů Lukášovy sborové tvorby je Missa brevis (op. 176) pro ženský sbor a
barytonové sólo (později upravené Košlerem na smíšený sbor), složená skladatelem v roce 1982.
Absolutním sborovým vrcholem se pak stává skladba tvořená vlastně nadvakrát, Requiem per
coro misto (op. 252), která svým rozsahem, vynikajícím kompozičním zpracováním i obrovskou
citovou hloubkou, která dokáže bezprostředně oslovit posluchače, patří к nej lepším českým
sborovým skladbám posledních desetiletí. V první polovině 90. let vznikají také Liturgické
písně (op. 236) pro baryton a smíšený sbor na modlitby z liturgie církve československé, Quis
potest dicere (op. 254) na text Šalomounova přísloví a prostý, velmi působivý sbor Pater noster

34

viz Příloha č. 4.
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(op. 263), latinský Otčenáš. Na objednávku rozhlasu z Baden Badenu

píše Lukáš výrazně

kompozičně odlišné oratorium Dies irae (op. 274) pro sólový klavír, velký smíšený sbor a čtyři
hráče na bicí nástroje. V roce 1999 vznikají Tuba mirum (op. 276) a Praedicatio (op. 279) na
latinský text Blahoslavenství, šestihlasé smíšené sbory a capella komponované na objednávku do
USA. Kantáta pro smíšený sbor a komorní orchestr Lux aeterna (op. 294) se tak trochu vymyká
běžné sborové tvorbě. Jako vhodný doplněk populární Rybovy České mše vánoční by mohla
sloužit pro vánoční koncerty napsaná mše к poctě J. J. Ryby Radujme se všichni v Pánu (op.
301). O něco později vzniká další duchovní skladba, Те Deum laudamus (op. 311), která již
bylo několikrát natočena na CD. V posledních letech Lukáš napsal ještě šestihlasé přídavkové
Alleluia

(op. 321), které bylo zkomponováno v letadle nad Atlantikem při nočním návratu

z USA na jaře 2001, a Angelům pacis Michael (op. 332), věnovaný košickému sboru Collegium
Technicum. Zatím poslední sborovou skladbou s duchovním námětem je v uplynulém roce
vytvořená Dona nobis pacem (op. 350) pro smíšený sbor a capella.

5 MISSA BREVIS ZDEŇKA LUKÁŠE
Mezi nejzpívavější Lukášovy sbory ze všech patří Veselá kopa, Na horách, Buď zdráva
písni, Pater noster, Requiem (spíše jednotlivé části než celek) a Missa brevis. Za tuto
nejčastěji prováděnou sborovou skladbu dostal Zdeněk Lukáš v roce 2005 výroční cenu OSA.

5.1 Historie vzniku
Po několika letech, kdy nesměl skladatel socialistické Československo z politických
důvodů opustit, se mu na podzim v roce 1982 podařilo vycestovat na týdenní pobyt do
Západního Německa. Jel na návštěvu ke své známé sbormistryni Elfi Zechner. Ta jej požádala,
aby pro její malý kostelní ženský sbor napsal krátkou mši, ve které by mohl být i barytonový part
pro jejich dobře zpívajícího varhaníka. Zdeněk Lukáš vyhověl, Missu brevis napsal (5.10.1982),
skladbu si s sebou z Německa ani nepřivezl a prakticky na ní zapomněl.
Po revoluci přijel v roce 1990 do Německa znovu a byl mile překvapen, když mu sbor jeho
zapomenutou skladbu poprvé zazpíval. Tentokrát si sebou partituru domů přivezl (opatřil ji
opusovým číslem 176) a ukázal ji sbormistru Jiřímu Kolářovi. Ten ji vzápětí se sborem Iuventus
pedagogica i nastudoval, a od jejího prvního provedení na zájezdě v Belgii v roce 1990 začala
sklízet úspěchy všude, kde zazněla.
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Velký zájem o ní projevil i Miroslav Košler, který chtěl skladbu nastudovat se smíšeným
sborem. Bez předběžné konzultace s Lukášem se sám rozhodl к úpravě partitury. Jeho zásahem
vznikla tedy vznikla druhá, smíšená varianta Missy brevis.
Sám Zdeněk Lukáš považuje Košlerovy zásahy za sporné, přesto právě zejména díky této druhé
verzi se stala Missa brevis velmi známou, dá se říci populární, a hlavně, často prováděnou
skladbou. Obě verze byly v roce 1992 ve vydavatelství Ferrimontana ve Frankfurtu vydány.
Nakladatelství získalo i vydavatelská práva к této skladbě 35 .
Co se týče rozdílů mezi oběma verzemi Missy brevis, týkají se zejména tónin, rozdělení
do hlasů, tempa a dynamiky. Největší rozdíl mezi oběma variantami je v tóninách - smíšená
varianta je oproti originálu transponována o celý tón níž a tudíž je přístupná prakticky všem
alespoň částečně vyspělým sborům. Původní třetí ženský hlas je svěřen tenoru, zatímco
barytonové sólo v originále je nahrazeno kompletním mužským hlasem - basem. Poměrně
zásadně jsou upravena Lukášem předepsaná tempa (ve smíšené verzi volí Košler tempa
rychlejší) a velmi často i původní dynamika - to se pochopitelně projevuje zejména u dynamické
úrovně basové skupiny.

5. 2 Kompoziční analýza
V této části se zaměřím na rozbor díla z hudebního hlediska, tj. harmonickou,
melodickou, dynamickou a rytmickou složku skladby. Budu se zabývat původní verzí mše, tedy
originální skladbou autora.

5. 2.1 Dílo jako celek
Toto dílo Zdeňka Lukáše je sice skladbou duchovní, ale provádí se až na výjimky pouze
koncertně a jako liturgická skladba také nebyla složena. Celá Missa brevis se skládá z pěti částí
mešního ordinaria: Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei a při dodržení předepsaných
temp trvá 11.50 minut.

Délky jednotlivých

částí:

KYRIE

2.50

GLORIA

1.50

SANCTUS

1.50

35

Je to výjimka při vydávání Lukášovy hudby - naprostou většinu skladeb kupuje americké nakladatelství Alliance
Publications, Wisconsin, USA.
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BENEDICTUS

2.10

AGNUS DEI

3,40

Celkem

12.20

Jedná se o vokální skladbu pro 3 ženské hlasy s barytonovým sólem. Použité výrazové
prostředky jsou relativně střídmé, skladba je přísně tonální, z harmonického pohledu nepřináší
nic neobvyklého. Polyfonické vedení hlasů je zastoupeno především v rytmickém kontrastu
barytonového sóla proti celému ženskému sboru. Poměrně často se střídají takty a akcenty. Pro
sbor je skladba snadno přístupná, velmi zpěvná, nesetkáme se v ní s žádnými přílišnými nároky
na hlasový rozsah, intonačními skoky ani komplikovanou rytmikou. Na druhou stranuklade
Missa brevis poměrně vysoké nároky na propracování pěveckých linek, vyvážení jednotlivých
hlasových skupin sboru a vystavění dynamických kontrastů, což je náročnější spíše pro
sbormistra.
Celá skladba začíná v tónině d moll, aby se do ní opět po vystřídání různých tónin
v poslední části vrátila a skončila jasným a pozitivním D dur.

Tóniny jednotlivých částí a jejich VZÍ
KYRIE

d moll

tonika

GLORIA

В dur

terciová příbuznost к d moll

SANCTUS

С dur

paralelní к dominantní a moll

BENEDICTUS

F dur

paralelní к tónice d moll

AGNUS DEI

d moll

tonika (konec rozjasněné D dur)

Zajímavé je, že skladatel v celé skladbě nepoužívá úvodní předznamenání charakterizující
příslušnou tóninu.
Z formálního hlediska mají kromě Agnus Dei všechny části díla malou třídílnou formu
typu ABA', poslední část pak formu ABA'B'. Všechny části díla na sebe po výrazové stránce
velmi dobře navazují.
Stručný popis jednotlivých částí:
KYRIE má zpočátku tklivý, až lkavý charakter, začíná velmi klidně a jemně. Postupně
prosba („smiluj se") nabírá na důrazu a naléhavosti, v prostřední část s unionem celého sboru
připomíná dokonce chorál. Závěr vyznívá do velmi slabé dynamiky, jakoby pokorně a
odevzdaně, do ztracena.
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GLORIA začíná slavnostně ve forte a hudba přesně odpovídá textu. Ve střední, kontrastní
části dostává svůj prostor sólista s výraznou melodií, zatímco ženský sbor tady působí jako
poklidný harmonický doprovod. V závěru se jásavý durový úvodní motiv znovu opakuje.
SANCTUS se dá považovat za první vrchol díla. Opakovaný rytmický vstupní motiv
postupně graduje a vrcholí rytmickým unisonem celého sboru {„Pleni sunt сое li") při použití
střídavého akcentovaného rytmu a taktu. V prostřední části je pak podobně jako v předešlém díle
hlavní motiv nejprve svěřen sólistovi - nad jeho zpěvnou melodií je postaven doprovod
ženského sboru - tentokrát ale ve třech různých rytmických vzorcích. Před návratem ke
vstupnímu motivu se původní melodie barytonu přenechává ženskému sboru
tepajícím ostinatním doprovodem sólisty). Závěrečným

(s rytmicky

„Hosanna in excelsis" ve forte končí

tato část a vytváří tak pro následující díl potřebný kontrast.
BENEDICTUS je pravým opakem předchozí části, je to vlastně forma „rozhovoru" mezi
sólistou a sborem. Na začátku je dlouho slyšet velmi jemně pouze ženský sbor, vyvolávající
dojem modlících se jeptišek. Do jejich „modlení" pak vstupuje s půvabnou melodií baryton
(„kněz"), obě linky mají ale svůj samostatný rytmus. V prostřední části ženský sbor napodobuje
kánonicky zvuk zvonů a po obvyklém zopakování úvodního motivu končí Benedictus opět velmi
rytmicky se stejným textem závěru předešlého dílu.
AGNUS DEI celou mši uzavírá. Přesto (nebo možná právě proto) ho považuji za vrchol
díla. Tónina je shodná s úvodní tóninou první části, velmi klidná homofonie je vystřídána
postupnou rytmickou pulsací ženského sboru, před závěrem se motiv úvodu objevuje ve smířlivé
stejnojmenné tónině.

Coda

s charakteristickým

textem

{„Daruj

nám

pokoji)

směřuje

nevyhnutelně do vyrovnaného usmíření v pianissimu.

5. 2. 2 Kyrie
Jedná se o velmi důstojnou vstupní část cyklu. Základní tóninou je d moll, ve
svém průběhu skladba moduluje do a moll, aby se na konci opět vrátila do tóniny původní.
Harmonicky je úvodní část velmi jednoduchá, výrazově působí sice prosebně, ale nikoliv
odevzdaně, tomu ostatně odpovídá i pestrá dynamika. Lukáš nestřídá vůbec takty, základní je Ул,
předepsané tempo andante, % = 60.

Celou větu lze rozčlenit na tyto díly:
Část A

1 . - 1 3 . takt

Část В

1 4 . - 2 7 . takt
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Část A'

2 8 . - 4 2 . takt

CODA

43. - 56. takt

Část A
Základem je třítaktový motiv, který se za sebou čtyřikrát opakuje a dynamicky roste.
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Spodní ženský hlas téměř až do konce společně s barytonovým sólem zdůrazňuje
základní melodii, zatímco horní ženské hlasy se postupně dostávají do vyšších poloh, takže
v závěru zní celý sbor velmi naléhavě (a ve forte).
Celý úvod je postaven na čisté diatonice d moll, nepoužitím ani velkého, ani malého
šestého stupně však autor připouští jak možnost dórské, tak i aiolské tóniny. Lukáš se ale
dokonce vyhýbá i použití sedmého stupně a tím pádem pocit harmonické nevyjádřenosti ještě
stupňuje - může se jednat o aiolskou nebo harmonickou mollovou stupnici.
Závěr této části moduluje do a moll, i když v posledním akordu nezazní charakteristický
3. stupeň („prázdný akord").

Část В
1 4 . - 1 9 . takt Hned v úvodních taktech se harmonický pocit a moll ještě upevňuje.
Recitací mužského sóla na základním tónu spolu s altovou rytmicky souznějící kvintou vyvolává
pocit modlitby doprovázené zdálky melodickým zpěvem ženského sboru (v terciích).
20. - 27. takt Zdůrazňováním tónu a se Lukáš připravuje na velmi naléhavé téma,
v němž nečekaným použitím tónu b v unisonu celého sboru (a častým různě rytmickým
opakováním) dosahuje extrémně naléhavého pocitu v celé další části.
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Po předchozím a moll využívá skladatel na tomto místě mistrně frygické stupnice.
Neustálé zdůrazňování jednoho konkrétního tónu tato část připomíná gregoriánský chorál,
koneckonců i textem Kriste, smiluj se. Využití dynamiky pak jen dokazuje autorovo mistrovství.
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Zpočátku sbor zpívá unisono slabě, potom dokonce velmi slabě, aby v závěru nastoupil
v mohutném (a nečekaném) forte a skončil v dlouhé držené tercii a - c.

Část A'
28. - 36. takt Opět se vrací úvodní třítaktový motiv, tato část je přesným opakováním
4 - 12. taktu. Znovu je tím připomenut chorál, postupné opakování roste dynamicky do forte,
také se vrací i modulace do „prázdného" akordu a moll.
37. - 42. takt Ve 37. taktu se náhle hudební řeč mění. Lukáš si připravuje cestu к závěru
a používá své typické polyrytmické postupy se střídavým akcenty - barytonové sólo je
v rytmickém kontrastu к ženskému sboru. Jedná se vlastně o oktávový dvojhlas, kde střední
ženský hlas i baryton opakují rytmicky různě základní tón, zatímco krajní ženské hlasy zpívají
v oktávě. To všechno ještě v tónině a moll.
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CODA
Celý závěr tonálně koresponduje s 1. dílem (d moll), barytonu zůstává úloha deklamace
textu na jediném tónu, přičemž základní rytmickou jednotkou sólového hlasuje půlová hodnota.
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V ženském sboru tvoří naproti tomu rytmický základ (až na výjimky) tři osminové hodnoty.
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e - Id-son. Ky-ri - с
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soil, с -

lei

Tím Lukáš dosahuje jednoduché polyrytmičnosti postavené na postupném překrývání se
dvou různých rytmických modelů, což je právě jeho typický výrazový prostředek.
Celá Coda zní na prodlevě d, setrvává na akordu d moll - spodní ženské hlasy mají tóny
a, d, jediný melodický pohyb ve formě rozloženého akordu d moll probíhá v sopránu. Dynamika
postupně klesá к pp (repetiění prodloužení závěru) a celá věta tak doznívá do ztracena. Do
drženého posledního akordu ženského sboru ještě sólista dosloví („vydechne") závěrečné
„ Christe eleison ".

5. 2.3 Gloria
Tato část je v naprostém kontrastu s částí předchozí, jako celek působí velmi slavnostně,
dokonce i v umírněnější střední části. Z harmonického hlediska je Lukáš (jako ostatně v celé
mši) velmi střídmý, střídáním základních harmonických funkcí však dosahuje při převažujícím
paralelním vedení hlasů dostatečného účinku. Oba krajní díly jsou napsány v jásavé В dur,
v prostředním díle je použito dominantní durové tóniny F dur. Dynamicky výrazné krajní části
jsou vystřídány podstatně slabší částí střední (až do p).
Z rytmického hlediska plyne celá věta ve stálém klidném slavnostním toku ženských
hlasů, proti kterému je několikrát použito rytmického zvýraznění v mužském sólu. Častým
střídáním taktů (1 - 4/4) je pak dosaženo dostatečného neklidu, zajímavosti a slavnostnosti,
к čemuž přispívá i tempo moderato con moto, lA = 88.
Část Gloria neobsahuje celý text mešního ordinaria (končí již textem ,glorifwamus /e"),
proto je z liturgického hlediska pro použití při bohoslužbě celá Missa brevis obtížně použitelná.

Celá skladba se dá rozdělit na tyto části:
Část A

1 . - 2 5 . takt

Část В

2 6 . - 4 1 . takt

Část A

42. - 66. takt
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Část A
1 . - 9 . takt

Úvodní čtyřtaktové téma, ve kterém Lukáš vkládá velmi rafinovaně mezi

fanfárový kvartový vzestup ve všech hlasech průchozí tercii, je vedeno paralelně ve všech
hlasech, horní ženský hlas dokonce v oktávě spolu s barytonovým sólem.
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Po svém uvedení se motiv ještě jednou opakuje v drobné obměně (5. - 9. takt).
Tříčtvrťový 1. takt je tu nahrazen dvěma dvouětvrťovými (5. - 6. takt) rozšířením motivu o dvě
osminky. Podobně je obohacen o osminové hodnoty (namísto jedné čtvrtky) i 7. takt vzhledem
ke 2. taktu.
1 0 . - 2 5 . takt Také pokračování první části obsahuje nejprve další melodický motiv úvod obstarává pouze ženský sbor, mezi 1 1 . - 1 3 . taktem se přidává pouze rytmickým modelem
na dominantě i baryton. Další čtyři takty jakoby rozvíjejí úvodní motiv opět paralelně ve všech
hlasech, a teprve potom se celých 8 taktů znovu opakuje (18. - 25. takt) s některými drobnými
rytmickými změnami (21. takt). Základní harmonické funkce i stálá dynamika {forte) společně
s konečným ritardandem dokreslují a potvrzují slavnostní charakter.

Část В
Celý díl В se odehrává v dominantní tónině F dur a zůstává v původním tempu. Doposud
převažující syrrytmické vedení všech hlasů (kromě již zmíněné části v barytonu) je vystřídáno
působivým rozhovorem mužského sóla s ženským sborem. Celou část lze v tomto smyslu
rozčlenit na předvětí (26. - 32. takt) a rozšířené závětí (33. - 41. takt). V závětí Lukáš již
tradičně obměňuje melodickými a rytmickými změnami motiv předvětí.
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Baryton je například v 27. - 28. taktu

I 0 m
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v obměně zpracován ve 34. - 35. taktu v diminuci.

lau - da - mus

te.

Zvýšeného účinku dosahuje skladatel v této části nejen častými změnami taktů, ale i
melodickým a harmonickým „obohacováním" ženského sboru. Ten zde jakoby předzpěvuje text,
který je potom melodicky a rytmicky rozveden barytonem.
Pouze základní tónický kvintakord v taktech 26. - 28.
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je obohacen o subdominantní kvartsextakord ve 33. - 35. taktu.
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Celý prostřední díl dynamicky roste z piana do vrcholného forte ve 37. taktu a pak se
v decrescendu vrací do závěrečného piana. Dvojím opakováním posledních dvou taktů při
ipném dynamickém ztišování získává posluchač pocit klidného, tichého závěru.

Část A
Tím slavnostněji pak vyznívá zopakování 1. části věty a její zakončení přesvědčivým
ritardandem

forte.

5. 2. 4 Sanctus
Jedná se o velmi svižnou a rytmickou část celé mše, Lukáš pro ni používá durové tóniny
- základní je С dur, střední část s barytonovým sólem se po modulaci odehrává v D dur a v G
dur, v poslední části se skladatel vrací do původní toniky. Po rytmické stránce sbor i sólista
podstatnou část skladby opakují v osminových hodnotách základní text Sanctus, uprostřed
dostává (jako už téměř tradičně) prostor sólista. Pro značnou část díla jsou použité výrazné
dynamické hodnoty (forte), také tempo je svižné, i když ne přehnaně (allegro, lA = 120).
Tříčvrťový takt tentokrát Lukáš střídá velmi zřídka, účelově ho doplňují takty 2/4 a 3/8.

Celou skladbu můžeme rozdělit na tyto části:
Část A

1 . - 2 5 . takt

Část В

26. - 50. takt

Část A

5 1 . - 7 3 . takt

CODA

7 4 . - 8 1 . takt

Část A
1 . - 1 5 . takt

Vstupní tóninou je С dur, ženský sbor začíná v unisonu na 5. stupni tóniny

třítaktovým motivem.
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Ten je postaven pouze na třech tónech a má velmi rytmický charakter typický pro celou
část cyklu. Jako v předešlých částech se tento motiv několikrát opakuje (střídavě se přidává
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к ženskému sboru i baryton) a je v postupných variacích „obohacován", nejprve v terciích (MS
a A) s ostinatním tónem с (sólista a S) a posléze variací (opět unisono). Potřebné gradace je
dosaženo také doprovázením variace původním terciovým doprovodem motivku.
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Konečně v poslední variaci je doprovodná tercie přeložena o oktávu výše do sopránu.
Podobně jako v předchozích větách (zejm. Kyrie), je v úvodu použit omezený stavební materiál
- původní třítónový motivek je jen málo obohacen a až do 10. taktu zazní ve všech hlasech
pouze tóny gl, al, f l , cl, c2, el, f l . Protože se Lukáš použití citlivého tónu h vyhýbá (základní
motiv vychází z 5. stupně - tónu g - a na něm i končí), není tonální pocit С dur zcela ukotven a
nabízí se pocit mixolydické stupnice G (podobná situace jako v Kyrie). Dynamika je stálá, ve
forte.
16.-25. takt Tento díl je vlastně modulačním úsekem, v němž je pro modulaci do D
dur využit výrazný rytmický motiv v unisonu celého sboru (z hlediska tónového materiálu je
opět velmi střídmý - neúplná pentatonika) začínající na tónu g a končící tónem d.

- m vur.i

ттщ

Motiv se ještě jednou opakuje - podruhé s dynamickou ozvěnou (místo forte je piano),
navíc už bez vysokých sopránů o oktávu níže. Rytmickou pulzaci zdůrazňuje řada akcentů
v každém taktu.

Část В
26. - 39. takt

Po úvodních dvou taktech ženského sboru se snad v nejkrásnější pasáži

celého díla rozezpívá baryton. Překrásná melodie je po celou dobu doprovázena pianovým
akordem D dur ženského sboru. Doprovod je rytmizován ve třech různých rytmických rovinách
a každý ze třech ženských hlasů opakuje svůj dvojtaktový rytmický vzorec na jediném tónu:
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I když se v ženském sboru na tomto místě hudebně vlastně vůbec nic neděje, samotná
polyrytmická struktura činí doprovod velmi zajímavý a právě tady je Lukášův rukopis snad
nerozpoznatelněj ší.
Ústřední barytonová melodie (pochopitelně ve forte) má 5 taktů, začíná na 5. stupni
(stejně jako úvodní motiv celé věty Sanctus) a po kvartovém vzepětí se vrací do tonálního d.
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rj

3.

Při svém druhém uvedení je pak lehce pozměněna - první takt je nahrazen dvěma takty,
podobně i poslední takt je zastoupen dvojtaktím s diminucí barytonu.
40. - 50. takt Variaci předchozí sólové melodie tu v G dur přebírá ženský sbor (5 taktů),
respektive soprán a alt (pohyb v sextách), zatímco polyrytmickou strukturu doprovodu obstarává
na ostinatním g sólista spolu s mezzosopránem. Aby v hluboké poloze sólový baryton pod
zvukem celého ženského sboru nezanikl, předepisuje Lukáš sboru slabou dynamiku - piano.
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Při opakování (45. - 49. takt) Lukáš ještě graduje melodii sopránu malým ozdobením
v jejím čtvrtém taktu, do závěru střední části pak vkládá samostatný, izolovaný takt se zvoláním
Sanctus na unisonovém g celého sboru ve forte, který jednoznačně předznamenává další část
skladby.

Část A'
V tomto díle se vrací zpět tónina С dur, přirozená modulace G dur - С dur je o to snazší,
že základní motiv nastupující části se odvíjí od 5. stupně, tedy opakujícího se tónu předchozí
části. Z původních pěti variací vstupního motivku opakuje Lukáš jen tři - druhou, čtvrtou a pátou
- j e n ty z původních, v nichž zpíval se sborem i sólista - takty 5 1 . - 6 0 . jsou stejné jako takty
4 - 6 . , 10. - 12. a 13. - 15. Také následující takty 60. - 69. jsou věrnou citací 16. - 25. taktu.
Aby Lukáš situaci ještě trochu vygradoval, přidává ještě dvě dynamicky odstupňovaná dvoutaktí.
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CODA
Tvoří jásavý závěr celé části, je dynamicky velmi silná (forte) a zní v původní tónině С
dur. Nej podstatnější roli v ní hraje dvakrát opakovaný (s malou variací) třítaktový motiv
barytonu:

По - мп

гц сх
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5. 2. 5 Benedictus

Tvoří dokonalý kontrast к předchozím dvěma částem, a to v celém svém průběhu, snad
kromě závěrečného Hosanna in excelsis, který tuto část „spojuje" s předchozí. Lukáš si opět
vystačí pouze se základními harmonickými funkcemi, případně jejich paralelami - základní
tóninou je F dur. Z hlediska dynamiky je to část velmi umírněná (do mezzoforíe), pouze závěr
graduje do forte. Výrazově připomíná pokornou, tichou modlitbu se zpěvem kněze, přitom je ale
plná napětí a očekávání, které se vlastně v závěrečném zvolání potvrdí. Pro větší účinek skladatel
opět střídá velmi často takty, předepsané tempo andante, V* - 60.

Celo větu lze rozčlenit na tyto části:
Část A

1 . - 1 1 . takt

Část В

1 2 . - 2 8 . takt

Část A'

2 9 . - 4 0 . takt

CODA

4 1 . - 4 5 . takt

Část A
Vstup do celé části je naprosto výjimečný - s minimem prostředků dokáže Lukáš vytěžit
maximální napětí. Ženský sbor ve čtyřech gradujících frázích (takty 1. - 2., 3. - 4., 5. - 7. a 8. 11.) recituje na takřka neměnném akordu F dur (pouze dvakrát sbor zazní paralelním d moll).
Účinnost relativně dlouhých celotaktových pomlk je obrovská, jsou plné napětí, v těchto taktech
je sbor „slyšet", i když vůbec nezpívá! Dynamika je velmi slabá, nejvíce piano.

Část В
12. - 20. takt Tato část je opět postavena jako rozhovor mezi sólistou a ženským sborem
a má trochu podobný charakter jako prostřední část Gloria. Hlavní melodie probíhá v barytonu
(12. - 17. takt) a má tentokrát sestupný charakter, přičemž poslední 3 takty se ještě jednou
v rytmické i melodické variaci opakují.
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Melodie se v těchto taktech úplně vyhýbá tónice (!), proto působí poněkud neuzavřeně
Doprovod v ženském sboru běží v samostatné rytmické rovině - opět recitací na dominantním
akordu С dur, případně jeho zástupci a moll, a vytváří tak se sólem polyrytmickou strukturu.
Celý tento úsek věty je postaven na dominantní harmonické funkci.
21. - 28. takt

Navazující část zůstává v dominantní С dur a je charakteristická pouze

ženským sborem, kde horní hlasy zpívají v kánonu a jsou podepřeny „recitací" altu na 5. stupni.
Ke konci postupně dozpívává už jen soprán, celá část se tak ztišuje a připravuje nástup
následujícího dílu.

Část A'
Po extrémně dlouhém, až tvrdošíjném opakování znějícího dominantního akordu působí
tonika

jako pohlazení. Zejména v partu sólisty, když poprvé v celé skladbě (!) jeho melodie

konečně spočine (30. takt) na dlouho očekávaném f.
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Ženský sbor v tomto díle doslova opakuje vstupní část A (kromě prvních 2 taktů, tj. takty
3. - 10.), pouze poslední takt (38.) je zopakován ještě jednou se změnou harmonie (končí
v dominantě), aby mohla následující CODA zaznít v tónice. Původní velmi působivé pauzy
v ženském sboru jsou ale na tomto místě vyplněny melodií sólisty, který se může po dlouhém
půstu a „věznění" na dominantě konečně krásně rozezpívat.

qui

vc

-

nit

in

no - mi - ne

Do

-

m i - ni.

Do

-

mi-ni.

Celá tato část se opět pohybuje na konstantním tónickém akordu s kratičkými výlety do
paralely. Dynamika naopak graduje z mp d o / , před závěrem je celotaktová pomlka.

CODA
V závěrečné fanfáře „Hosanna in excelsis"

se v rychlém sledu střídají obě zákaldní

harmonické funkce (T, D, T) a typickým Lukášovým rytmickým modelem (triolou v ženském
sboru oproti osminovým hodnotám sólisty) celá část ve forte končí.
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5. 2. 6 Agnus Dei
Celá závěrečná část Missy brevis má výrazně závěrečný charakter, který je jen podtržen
závěrečným vyústěním původní tóniny d moll do její stejnojmenné D dur. V průběhu skladby se
ovšem tóniny mění převážně v základních harmonických nebo paralelních vztazích, v celé mši
snad vůbec nejvíce. Dynamicky je tato část velmi pestrá, od pianissimo až po vypjaté forte.
Skladatel používá opět střídání taktů, tentokrát ovšem až v posledních dvou částech, základem je
% takt. Velmi mírné, poklidné tempo {lento, lA = 52) se ve druhé části výrazně zrychluje (1/4 —
66), aby vzápětí zase zvolnilo a část i celá mše mohla skončit pozitivně ve smíření.

Celou větu můžeme rozdělit na tyto části:
Část A

1 . - 2 1 . takt

Část В

22. - 29. takt

Část A'

30. - 40. takt

Část В'

4 1 . - 5 0 . takt

CODA

5 1 . - 7 3 . takt

Část A
1 . - 7 . takt

Celá skladba začíná velmi tklivě krásným jemným motivem v d moll na

pouhých čtyřech tónech (el - al). Zatímco krajní hlasy se pohybují paralelně v decimách a bas
tak vytváří takřka „lidový" doprovod sopránu, oba prostřední hlasy setrvávají v recitaci na
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jednom tónu (a a dl) a zdůrazňují tím charakter modlitby. Nižší poloha všech hlasů o to více
umocňuje klid a pokoru.

As - nu»

líc

-

i.

V 5. taktu se při pohybu krajních hlasů a prodlevě vnitřních hlasů docela přirozeně objeví
i krásný neobvyklý kvartový akord (tři kvarty nad sebou - e, a, dl, gl). Dynamika je velmi
jemná prakticky v pianu s mírnými vzestupy na dlouhých tónech.
8 . - 2 1 . takt

Následující část (8. - 14. takt) je vlastně obohacení základního motivu,

platí to ovšem pouze pro krajní melodické hlasy (zůstává decimová vzdálenost); vnitřní Ms a A
stále opakuji stejné tóny jako v úvodu. Také dynamika je o poznání silnější a při předepsaném
opakování těchto taktů (15. - 21. takt) dosahuje dokonce nakrátko fortel Konec části ovšem
vyznívá opět velmi jemně a smířlivě.
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Část В
Hned v úvodu této části se prudce mění charakter a výraz skladby - mění se tempo
(výrazně zrychluje), drobí rytmus a dynamika prudce zesílí. Tato změna se týká první dva takty
(22. a 23. takt) jen ženských hlasů, nastupují postupně na stejném tónu (dl, d2) v akcentovaném
rytmu a vyvolávají dojem rozeznělých zvonů.

47

sso J = 66
pili mosso

uui tol /

ta

lis реС-СЛ

mun - di;

ш

qui iol-lispec-ca

ta

Ф
í

mun- di;

X

jp-*- - " П Ш
• Г Т Г » " » 1 Г

ГТ»

qui lollis pec-cu-ta mun- di

Vzápětí se přidává к ženskému sboru i baryton a v naléhavé prosbě („ Miserere nobis")
graduje tato část ve třech dvoutaktích. Všechny ženské hlasy se pohybují paralelně ve stejných
krocích (s výjimkami) a po celou dobu se střídají akordy d moll a G dur. Použitím tónu h (v
tónině d moll) zde Lukáš využívá působivého efektu dórské tóniny. Baryton se pohybuje
v protipohybu pouze na tónikách uvedených akordů. Všechno směřuje v crescendu a ritardandu
do dominantního akordu A dur.

Část A'
První dva takty v unisonu horních ženských hlasů (30. a 31. takt) tvoří naléhavý úvod
celé části (naléhavost je skvěle zdůrazněna tónem f).
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Po koruně následuje motiv, který je postaven velmi podobným způsobem jako melodie
vstupní, je jejím rozvinutím. Oba krajní hlasy se opět pohybují v decimách, mezzosoprán
setrvává na prodlevě dl, o něco pohyblivější než v první části je alt (jeho nejfrekventovanějším
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tónem ale přesto zůstává a). Melodie je ovšem tentokrát v D dur a tvoří melodický vrchol celé
části - je jednou z nejkrásnějších melodií celé mše.

Část B'
Hned na začátku se objevují stejné dva takty jako v části В (22. - 23. takt), tentokrát jsou
však skutečně samostatné - odděleny ritardandem a odsazením od následujícího, druhého
(hlavního) dramatického vrcholu věty. Opět jsou o něco rychlejší (41. a 42. takt), ale okamžitě
po ritardandu se tempo vrací do původního. Zmíněným vrcholem jsou takty 43. - 50., které jsou
rozpracováním původních taktů 24. - 29. části B.
Lukáš zde pracuje „blokovou technikou" - všechny hlasy se opět pohybují (s několika
výjimkami) ve stejných melodických krocích a harmonicky projdou postupně všemi obraty
akordů G dur a A dur (subdominanta a dominanta - celý díl zůstává tentokrát v D dur). Vše se
odehrává v rozmezí jedné oktávy vymezené prostorem mezi paralelně jdoucím barytonem a
horním ženským hlasem.
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Střídáním taktů je naléhavost modlitby („dona nobis pacem") ještě podtržena. Jednotlivé
verše jsou odděleny předepsaným odsazením a pomalé crescendo už navozuje pocit závěru.
Celá část končí na dominantě A dur.
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CODA
Celý rozsáhlý závěr se skládá z několika samostatných motivů.
5 1 . - 5 6 . takt Začíná malým kánonickým rozhovorem sopránu a mezzosopránu, kde je
tónem b naposledy připomenut původní mollový charakter věty. Dynamika je umírněná,
mezzopiano.
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57. - 62. takt Ve dvou vnitřních hlasech (MS + A v terciích) se tady objevuje dvakrát
opakovaný motiv, zatímco úloha prodlevových tónů je pro změnu svěřena krajním hlasům (d, al).
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Pak se ještě v dvoutaktové reminiscenci ozve připomínka předchozí melodie této věty
(takty 63. - 64.). Z harmonické stránky se jedná o postup z tónické D dur do subdominantní G
dur, zároveň i naposled se stoupající dynamikou (zpiana do mezzoforíe).
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65. - 73. takt Úplný závěr této části i celé Missy brevis dodržuje ve čtyřtaktovém
motivku paralelní decimový postup melodie v krajních hlasech a trvalou prodlevu vnitřních
hlasů na tónice (d) a dominantě (a). Bez prvního taktu se tento motivek ještě jednou opakuje ve
střídavých taktech, s klesající dynamikou a postupným zpomalováním. Celá mše končí v až
nábožném klidu a smíření v tónickém D dur.

5.3 Interpretační analýza
V první části této kapitoly podám základní informace o interpretech tří porovnávaných
nahrávek, v další pak vyjádřím svůj názor na uvedené nahrávky a vlastní pojetí skladby.

5. 3. 1 O interpretech srovnávaných nahrávek
V rámci studia Missy brevis jsem poslouchal tyto nahrávky:
1. Nová Česká píseň, sbormistr Zdeněk Vimr, 1995, chrám Panny Marie v Plzni.
2. Iuventus paedagogica, sbormistr Jiří Kolář, 1992, živá koncertní nahrávka.
3. Pěvecký sbor ČKD Praha, sbormistr Miroslav Košler, 1991, České televizní studio.
4. Česká píseň, sbormistr Lubomír Henrich, 1992, Evangelický kostel českých bratří
v Plzni.
Ad 1. Komorní smíšený sbor vznikl v roce 1990 po rozdělení původní Lukášem
založené České písně.

Působí při Západočeské

univerzitě v Plzni a dosáhl již

řady

pozoruhodných úspěchů: ocenění a absolutní vítězství na festivalech v Jihlavě, přední místa
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v mezinárodních soutěžích v Nidderau, Mainhaisenu, Toulouse, Praze. Koncertuje v celé ČR i
v zahraničí (Evropa i USA), spolupracuje s profesionálními orchestry při provádění rozsáhlých
vokálních děl, nahrává v Českém rozhlase v Plzni, na svém kontě má řadu CD.
Uměleckým vedoucím a sbormistrem je Zdeněk Vimr (1952), docent katedry hudební
kultury FPE Západočeské univerzity v Plzni a od roku 1994 sbormistr opery Divadla J. K. Tyla.
V čele České písně stál od roku 1979, v roce 1990 založil komorní sbor Nová Česká píseň. Je
uznávanou osobností v českém sborovém hnutí, vede řadu sborových ateliérů v celé republice, je
zván jako porotce do mezinárodních sborových soutěží.
Ad 2. Ženský sbor Iuventus paedagogica vznikl v roce 1967 jako sbor studentek oboru
hudební výchova na Pedagogické fakultě UK v Praze. V současné době jsou jeho členkami
převážně absolventky Pedagogické fakulty UK a některých dalších vysokých škol, repertoár
sboru je zaměřen především na současnou českou sborovou tvorbu, ale obsahuje i domácí a cizí
skladby všech stylových epoch a žánrů.
Zakladatelem sboru je prof. PaedDr. Jiří Kolář (1932), vrcholná sbormistrovská kapacita
uznávaná u nás i v zahraničí. Kromě své pedagogické a lektorské činnosti je také členem mnoha
odborných a přípravných výborů sborových festivalů a soutěží, působí jako předseda HV a HK
Unie českých pěveckých sborů a předseda mnoha národních i mezinárodních sborových soutěží.
Jako hlavní dirigent sboru působil až do roku 1999. Od roku 1999 vede sbor Ivana Štíbrová.
Za dobu své existence absolvoval sbor více než 800 koncertů a koncertních vystoupení
doma a v 17 dalších evropských zemích, stal se dvanácti násobným laureátem prestižních
evropských sborových soutěží (např. mezinárodních soutěží v Neerpeltu, Corku, Llangollenu,
Tours, Middlesbrough, Arnhemu, Cantonigros, Arezza) a je nositelem celé řady dalších
významných ocenění (Zvláštní cena Radio France, Zlatá medaile belgického ministerstva 1987,
1992), MHF Pražské jaro (1981, 1984, 1986, 1992), Pražské dny sborového zpěvu apod.
Významné jsou i nahrávky sboru v domácích i zahraničních rozhlasových a televizních
studiích (více než 60 nahraných titulů pro Čs. Rozhlas Praha, nahrávky v zahraničních studiích
v Arnhemu, Berlíně, Bruselu, Budapešti, Corku, Freiburgu, Helsinkách, Karlsruhe, Kolíně nad
Rýnem, Lipsku, Oslo, Paříži; ČT Praha, BBC Anglie, BBC Wales, Curychu, Lipsku a na
gramofonových deskách, CD a audiokazetách pro Supraphon, Panton, Opus musicum,
Multisonic, Clarton aj (celkem 7 LP, 12 CD, 3 audiokazety).
Ad 3. Pěvecký sbor CKD Praha byl založen v roce 1945, v současné době má přes sto
aktivních zpěváků, v repertoáru sboru jsou vokální díla skladatelů všech období, v posledních
letech také velké skladby oratorní a kantátové. Za více než 60 let své existence uspořádal stovky
koncertů a absolvoval desítky zahraničních zájezdů po Evropě, do Japonska a USA. Sbor často
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uvádí díla, která mu věnoval současný skladatel Zdeněk Lukáš (!) a získal také řadu vítězství a
ocenění v mnoha mezinárodních pěveckých soutěžích (Paříž, Moskva, Arezzo, Spittal, Cork,
Maasmechelen, Toulouse apod).
Od roku 1951 nese sbor jméno svého hlavního sponzora a od stejného roku (!) je
sbormistrem sboru profesor sborového dirigování na Pražské konzervatoři Miroslav Košler.
Košler je členem i předsedou jury mnoha mezinárodních sborových soutěží, spolupracuje
s mnoha českými i světovými dirigenty při uvádění rozsáhlých vokálně instrumentálních děl
Dvořáka, Martinů, Beethovena, Berlioze, Wagnera, Mahlera a dalších skladatelů. S Pražským
mužským sborem jako jeho dlouholetý šéf i s dalšími profesionálními sbory se mnohokrát
zúčastnil proslulých hudebních festivalů jako jsou Pražské jaro, Bratislavské hudební slavnosti,
Holland Festival, Dresdener Musikfestspiele, Bodensee Festival apod.
Ad 4. Smíšený sbor Čeká píseň byl založen v roce 1954 skladatelem Zdeňkem
Lukášem. Za více než 50 let své činnosti vystřídal sbor celou řadu dirigentů (Jaroslav Krček,
Zdeněk Vimr, Ivan Pařík, Pavel Chaloupka, Lubomír Henrich, Roman Michálek, Adam Viktora)
a absolvoval stovky koncertů u nás i v zahraničí.

Může se také pyšnit mnoha oceněními na

festivalech a soutěžích (Bratislava, Brno, Jihlava, Llangollen, Barcelona, Spittal, Utrecht, Haag absolutní prvenství) a kromě několika desek také natočením dvou CD (1992, 1994).
Současným sbormistrem je od roku 2002 Jiří Štrunc (1969), absolvent plzeňské
konzervatoře a AMU v Praze, působící od roku 1997 jako dirigent opery divadla J. K. Tyla
v Plzni.
První dvě posuzované nahrávky jsou v původním Lukášově originále, další jsou
v upravené, smíšené verzi.

Durat a jednotlivých

nahrávek:

Lukáš (orig.)

Vimr

Kolář

Košler

Henrich

KYRIE

2.50

2.31

2.51

1.58

3.27

GLORIA

1.50

1.44

1.22

1.32

1.41

SANCTUS

1.50

1.37

1.36

1.38

1.44

BENEDICTUS

2.10

2.24

2.17

2.03

2.48

AGNUS DEI

3.40

3.37

3.40

3.21

5.28

12.20

11.53

11.46

10.32

15.08

Celkem
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Jen velmi stručně к jednotlivým nahrávkám:
Mohu říci, že žádná z uvedených nahrávek není pro mne absolutním vzorem. Každá mě
něčím zaujala, snad nejblíže mám к nahrávkám Zdeňka Vimra a Jiřího Koláře, Košler volí tempa
velmi rychlá, Henrich zase naopak extrémně pomalá, i když jeho sbor zase velmi pěkně
artikuluje a zaujal mě svým výrazem. U Koláře je nevýhodou nahrávka z živého koncertu, na
druhou stranu je „věrohodnější" než studiové nahrávky.

5.3. 2 Vlastní interpretační pojetí
Myslím, že pojem interpretace lze vnímat snad jen jako velmi subjektivní a relativní
pojem. S přibývajícím časem a zkušenostmi se může původně dokonce třeba velmi jednoznačný
názor na skladbu nebo její části poměrně radikálně změnit. A myslím si, že je to tak správně, že
to tak snad i má být! Všechno kolem nás se totiž mění (a často mnohem rychleji než je nám
milé), i my sami, a tak je celkem logické, že zákonitě dochází к určitému názorovému posunu;
samozřejmě by se měl maximálně respektovat autor a příslušné období.
Pokud chci nějakou skladbu „správně interpretovat", mělo by jít vlastně o to, abych jako
sbormistr neudělal nějaké zásadní interpretační chyby a abych nešel proti hudebnímu i verbálnímu „duchu" díla.
Velmi častým způsobem seznámení se skladbou je skutečnost, že dirigent ji nejdříve uslyší na nějakém koncertě nebo vystoupení, zalíbí se mu a má-li štěstí, získá vzápětí noty. To je
často i můj případ. Další fáze mého zaobírání se skladbou je tzv. selekce, tzn. čistě subjektivní
posuzování náročnosti, vhodnosti a „zpívatelnosti" skladby pro příslušný typ sboru. Termín
vhodnost se týká nejen textu, ale také toho, zda se daná skladba hodí к současnému repertoáru,
zda bude dost časuji v konkrétní době nastudovat apod. Někdy jsou noty založeny do „archivu"
s představou blízkého budoucího využití, někdy spíše s vědomím „až někdy", a občas dochází
také к mé snaze „zfanatizovat" a nadchnout celý sbor přesně tak, jak se to dílu podařilo se mnou.
Na jednu stranu těžší, na stranu druhou mnohem snazší je mít v ruce pouze noty a nemít
žádnou posluchačskou zkušenost. Těžší je to z hlediska celkové představy o díle, protože první
poslech skladby je vlastně takovým instantním pokrmem, „konzervou", která dává určitou představu o slyšené skladbě. Já osobně této možnosti dávám přednost, protože umožňuje vytvořit si
na skladbu vlastní, osobitý názor. Po této první představě o skladbě je pro mě nejlepší poslechnout si nějakou verzi díla, abych si představu mohl potvrdit, poopravit, případně s ní i „hrubě" nesouhlasit. Poměrně často se mi stává, že si při poslechu potvrdím své „interpretační objevy" během studia partitury, což mě samozřejmě potěší. Podobné nalézání dalších vztahů a
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souvislostí mě čeká později při podrobném nacvičování skladby (a to mě uspokojuje snad ještě
více). Pochybnosti o všem možném, o sobě, o díle, o jeho „správné interpretaci", to je to, co mě
provází až do určitého stadia vývoje a nácviku díla. Od tohoto okamžiku už mám ,jasno", jsem
sám vnitřně přesvědčen o všem, co se nám podařilo doposud udělat a nepochybuji o následujícím
vývoji; najednou jako kdyby kdosi mávl kouzelným proutkem. Teď mám ovšem na mysli mé
ztotožnění se skladbou a tudíž i příliv energie přesvědčit o tom sbor, nikoliv mou spokojenost,
případně jasný, definitivní názor na interpretaci. Já vlastně nemám téměř nikdy pocit ukončené
práce, uzavřeného díla. To je zřejmě také dobře, protože pocit něčeho hotového, definitivního,
konečného, „dokonalého" je velmi statický (a to hudba opravdu není!) a demotivující. Naopak,
neustálé vylepšování, objevování (třeba i slepých cest) nutí člověka dívat se na hudbu a svět
kolem sebe aktivně, prostě žít a prožívat.
Teď už několik poznámek к představě mé interpretace ve srovnání s uvedenými
ukázkami. Nutným předpokladem (nikoliv jediným) výborného provedení celého díla je správná
artikulace latinského textu a „ztotožnění se" s jeho významem.

Kyrie
Originální tempo je poměrně pomalé, osobně bych volil o něco rychlejší tempo, Vimr je
pro mne už zase příliš rychlý, extrémní v tomto směru je ovšem Košler. Příliš pomalý je ale zase
Henrich (o více než půl minuty!). Lepší naslovení prvního slova {Kyrie) by slušelo prakticky
všem nahrávkám. Během prvních tri taktů bych se snažil využít nádherné klenuté fráze o něco
více dynamicky (poměrně dobře u Koláře, Vimra), u rozvinutého motivu od 4., 7., resp. 10. taktu
bych více zdůrazňoval nové melodické prvky a potlačoval opakující se základní motiv. V 15.
taktuje velmi nebezpečné místo nástupu horních ženských hlasů (zpěv je tam ale zbytečně silný
- předepsané mp\), poměrně slušně to zvládl Vimr a Henrich. Velmi dobře zvládli všichni
krásnou dynamickou pasáž v taktech 21. - 23., jen předepsaná ozvěna by mohla být ještě
kontrastnější. Výrazné subiío forte ve 25. taktu vyšlo nejlépe Vimrovi i Košlerovi, Kolář to zpívá
snad až příliš hymnicky s malým ritardandem, ve velmi pomalém tempu na tomto místě Henrich
lehce detonuje. Opakující se takty 37. - 42. jsou dynamicky zpívány stejně, i když osobně bych
zkusil volit dynamiku kontrastní (a porušil bych tak předepsané forte Lukášovo!), závěrečná část
vychází nejlépe Henrichovi, který výborně dodržuje zeslabující se dynamiku, ostatní začnou
v příliš velkém pianu a nemají kam zeslabovat. Celkově ale působí Henrich příliš „unaveně",
odevzdaně a extrémně pomalé tempo se pochopitelně podepisuje i na intonaci - neudrží původní
tóninu. Podobně je na tom i Kolář, u živé nahrávky je to ale mnohem více omluvitelné; u něj je
snad až příliš dominantní sólo, mělo by se podle mne více „zapojit" do celkové barvy zvuku
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sboru. Košler je až příliš rychlý a myslím, že sbor ani nemůže stihnout „prozpívat" všechny
krásné tóny skladby. U Vimra to celé to velmi pěkně „šlape", jen bych se snažil více „provázat"
jednotlivé fráze.

Gloria

V této části volí všichni dirigenti tempo rychlejší než předepisuje Lukáš a musím přiznat,
že s nimi úplně souhlasím. Tentokrát bych se tempově přiklonil ke Košlerovi, Vimr s Henrichem
jsou pomalejší, Kolář zase příliš rychlý. Slavnostní začátek nasazují všichni velmi dobře,
nejhorší výslovnost má Henrich (...excelsis...),

nejlépe spojuje fráze Košler, na druhou stranu

jeho ženský sbor hůře nasazuje v 10. taktu, ostatní jsou na tom podstatně lépe. Na konci úvodní
části (23. - 25. takt) bych stejně jako Košler i Henrich vůbec nezpomaloval (i když to Lukáš
předepisuje), až příliš velké ritardando dělá Kolář. Nejkrásnější něžný ženský nástup ve střední
části (od 26. taktu - přesně tak bych si to představoval!) má Vimr, na konci před repeticí je ale
příliš velká pauza stejně jako u Košlera, který navíc ve střední části prakticky vůbec nepoužívá
dynamiku (všechno v pianu). Podobně je na tom Henrich, u kterého se mi ale velmi líbí
dozpívávané délky not (koncovky). Závěr je až přehnaně „hymnický", akcentovaný a
zpomalovaný u Vimra a Koláře, velmi dobrý konec má Košler (jen je slyšet příliš mnoho
sykavek) a Henrich. Celá část je (až na závěr) výborná u Vimra, u Koláře jsou barevně velmi
kompaktní sólista i sbor (bohužel v průběhu skladby „leze" o půl tónu níž), Košler zpívá celou
část Gloria nekoncentrovaně, nesoustředěné, je to rytmicky i intonačně nepřesné, u Henricha se
mi velmi zamlouvá krásné a jemné provazování všech frází.

Sanctus
Podobně jako u druhé části je tempo všech ukázek rychlejší než skladatelův originál,
osobně bych volil tempo Vimra nebo Koláře (rozdíl jedné vteřiny je zanedbatelný). Zajímavě
pojal tuto část Košler, který nasazuje poměrně rychlé, ostré tempo, ale v závěru skladby při
Hosanna výrazně zpomaluje a nakonec přidává (tentokrát už předepsané) ritardando - tím se
celková délka skladby prakticky shoduje s Vimrem i Kolářem. Henrich (jako tradičně) volí
tempo pomalejší, což by mohlo (a mělo) vést к preciznější artikulaci u kratších notových hodnot,
bohužel to dostatečně nevyužívá. Více bych se snažil hned na začátku zvýraznit melodické
variace v různých hlasech za současného potlačení ostatních hlasů. U všech ukázek postrádám
precizní výslovnost na dvou zásadních místech - od začátku opakující se sykavky (...sanctus,
sanctus, ...nebo...Deus Sabaoth...) a naslovení dvou t po sobě (...et_ terra...). U všech nahrávek
postrádám výraznější akcenty v 21. - 25. taktu při současné slabé dynamice ( t a j e dodržována
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velmi dobře u všech). Také první představení rytmických modelů ženských hlasů (26. - 27. takt)
by mohlo být podstatně výraznější, naprosto správně ale dominuje střední části krásné
barytonové sólo - nádherně plastické (s chybným frázováním) u Koláře, lehce „surové" u Vimra,
velmi dobře artikulované u Košlera (sólistou!), ale bohužel nehezky a intonačně nepřesně
zpívané celým mužským sborem u Henricha (28. - 39. takt). Výrazově i dynamicky nejlepší a
přímo vzorový je ženský sbor od 40. taktu u Koláře, velmi dobrý také u Vimra, Košler ani
Henrich si v těchto místech dynamiky příliš nevšímají, přitom je to přímo ideální místo pro
uplatnění krásného výrazu celého sboru. V razantním nástupu Sanctus (50. takt) ve forte je
nejpřesnější Kolář, v další části (od 51. taktu) se objevují u všech podobné nešvary jako na
začátku (výslovnost, dynamika, plastičnost), Vimrovi i Kolářovi jako by docházel dech,
projevuje se to zejména ve ztrátě tempa a preciznosti. U Košlera a Henricha zase postrádám
celkovou gradaci v závěru a vysloveně nepřirozené je již zmíněné ritardando u Košlera (již od
74. taktu). Mým představám se nejvíce blíží provedení Vimra a Koláře.

Benedictus
Osobně bych tempo této části volil pomalejší než si přeje Lukáš, přibližně na úrovni
Vimra nebo Koláře, Košler je příliš rychlý a Henrich zase výrazně pomalejší, i když jeho začátek
je výrazově velmi pěkný! Nástup něžného ženského sboru (1. - 11. takt) se výborně povedl
Vimrovi a snad ještě lépe Kolářovi s propracovanou jemnou dynamikou jednotlivých frází,
bohužel na konci sbor výrazně klesá. Nástup na barytonové sólo ve 12. taktu se nejlépe podařil
Vimrovi i Košlerovi

(u něj navíc oceňuji výbornou artikulaci!), i když u Vimra a hlavně u

Koláře dochází к poměrně značným rytmickým nepřesnostem. U Henricha nastupuje basová
sekce na stejném místě intonačně i rytmicky velmi nepřesně a také nízko, podobně „nejasný" a
nedůrazný je nástup ženského sboru ve 21. taktu. Naproti tomu Vimr a Kolář toto místo
interpretují velmi jistě a výrazně (Kolář navíc zdůrazňuje kontrastní část malým zrychlením),
Košlerův ženský sbor je v nástupu sice také jistý, ale dynamicky poměrně potlačený. Největší
zpomalení před dalším barytonovým sólem (28. - 29. takt) provádí Kolář, osobně bych dal
přednost spíše kratšímu „pozastavení" jak je tomu u Vimra, Košler nezpomaluje vůbec a Henrich
své pomalé tempo také částečně zpomaluje, o to více pak bohužel vynikne opětný velmi
nepřesný nástup basů. Také u Vimra je nástup sólisty ve 29. taktu nepřesnější než poprvé, stejně
jako u Koláře, který před závěrečným Hosanna ve 41. taktu příliš zpomaluje, aby vzápětí
nastoupil velmi ostře a „sekaně", navíc v podstatně rychlejším tempu. Také Vimr volí závěr
velmi expresivní s postupnou gradací, což má za následek velmi nepřesný závěrečný akord.
Košlerův závěr je oběma předchozím interpretům poměrně nevýrazný, u Henricha se к tomu
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navíc přidává nedostatečná artikulace {...excelsis...)

a velmi nepřesná rytmika, kterou všichni

ostatní zvládají bez problémů. Kromě závěrů, které bych prováděl poněkud méně hymnicky,
bych upřednostnil opět Vimra a Koláře.

Agnus D e i

Poslední část celého cyklu je z hlediska tempa nej zajímavější. Zatímco Vimr s Kolářem
v podstatě dodržují předepsané tempo a Košler je tradičně o něco rychlejší, Henrich tentokrát
volí tempo skutečně výjimečně pomalé (i když ho velmi často mění v průběhu skladby) - je
téměř o 50% pomalejší než originální! Sám bych dal přednost tempu o něco pomalejšímu než si
představuje Lukáš. Úplný začátek vychází velmi dobře u všech interpretů, osobně bych provázal
celý úvod až do konce 7. taktu tak jak to dělá Henrich, ostatní oddělují 4. a 5. takt. U Koláře
nastupuje ženský sbor na rozvinutou variaci v 8. taktu příliš nízko a při opakování (15. - 21.
takt) by měla být v této části výraznější dynamika tak jak je tomu výborně u Henricha a částečně
u Vimra (zesilování u něj provádí především sólista). Košler řeší toto místo pouze stejnou
dynamikou (mf), o to silnější (a rychlejší) je ale nástup jeho ženského sboru ve 22. taktu. Na
stejném místě Henrich výrazně zrychluje a dosahuje tím velmi dobrého kontrastu s pomalým
(a tichým) úvodem. Žádný ze sborů nedodržuje předepsané Lukášovo zesilování ve 29. taktu,
následující jemný a naléhavý nástup jednohlasého ženského sboru se nejvíce povedl Vimrovi a
Henrichovi, u Koláře a zejména u Košlera byl nástup nepřesný a intonačně nepřesný. Při durové
verzi původního motivu (od 32. taktu) zní ovšem Kolář velmi dobře stejně jako Vimr, také
Henrich má po návratu do svého původního pomalého tempa krásný a jemný sborový zvuk, i
když už lehce detonuje; podobně je na tom i Kolář. Co se týče závěru, až na tempo (volil bych
volnější) je vynikající Vimr a také Kolář zní velmi jemně, něžně. Zajímavý závěr zvolil Košler,
který provádí agogické změny prakticky v každém druhém taktu. Ještě úplně jinak končí celý
cyklus Henrich, který ještě zpomaluje (!) a prakticky celý závěr spojuje - daří se mu to a konec
vyznívá ve velké smířlivosti a pokoře. Tato část je určitě nejtěžší i nej zajímavější a moje
představa interpretace se pohybuje mezi všemi uvedenými ukázkami.
Bylo pro mě velmi přínosné poslouchat všechny uvedené ukázky a konfrontovat je se
svými představami, tím spíše, že se jednalo o naše přední sbormistry - Vimr (navíc odborník na
tvorbu Zdeňka Lukáše), Kolář, Košler. Celkově bych se přikláněl nejvíce ke dvěma z nich, ke
Kolářovi а к Vimrovi.
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6 REQUIEM ZDEŇKA LUKÁŠE
Sborová a capellová cyklická skladba Requiem patří bezesporu mezi klenoty české
sborové tvorby 20. století.

6.1 Historie vzniku
Okolnosti vzniku Lukášova Requiem jsou nesmírně zajímavé, tato zádušní mše není totiž
první skladatelovo dílo takto zaměřené. V září 1991 po jednom z prvních festivalů v Havlíčkově
Brodě36, kde se prováděla pod vedením Jiřího Koláře37 skladba Missa brevis, zazněla poznámka
o tom, že když už je hotová mše, tak proč by také nemohla vzniknout mše zádušní, tedy
Requiem. Skladatel se pustil do práce, po půl roce v červnu 1992 bylo Requiem hotové, ovšem
byla to skladba pro symfonický orchestr, velký smíšený sbor a sóla. Při cestě do Archivu
českého hudebního fondu mu byla kompletní originální partitura v nestřeženém okamžiku
•50

ukradena.
Během dvou letních měsíců téhož roku pak vzniklo dílo úplně nové bez jakékoliv vazby
na původní skladbu, Requiem per coro misto, dílo pro smíšený sbor a capella, a jak říká Lukáš,
osudovost vidí právě v tom, že na rozdíl od původního Requiem tato skladba žije a i když je
náročná, provádějí ji amatérské i profesionální sbory na celém světě. Není to dílo vysloveně
liturgické, aleje komponováno zejména pro koncertní účely.
Všechny typické „lukášovské" kompoziční znaky se zejména v Requiem projevují ve
vrchovaté míře, jeho osobitý přístup к tomuto velmi závažnému tématu právě proto vychází ze
způsobu kompozice. Na jednu stranu volba pěti hlasů evokuje představu renesanční vokální
polyfonie, na druhou stranu nezaměnitelné unisonování a harmonická sazba už jednoznačně
připomínají 20. století. Pokud bych byl nucen použít nějaký jednoznačně zařazovací „šuplík",
zřejmě by nesl nálepku novorenesance nebo snad moderní renesance. Pojem renesance zároveň
velmi přesně vystihuje nejen hudební stránku věci, ale zároveň i skladatelův přístup ke smrti. Jak
sám Lukáš říká, není to skladba o smrti, alespoň ne o takové, jakou si ji dnes představujeme my,
ale o životě! Asi nejvýstižnější přívlastek by byl „veselé" Requiem! Jeho skladba není totiž
žalozpěvem nad tragikou smrti, ale hluboce procítěným vyznáním skladatele z víry v nesmrtelnost ducha a lásky к životu.

36

Ateliérový festival pěveckých sborů BOHEMIA CANTAT, ke kterému mimochodem napsal Zdeněk Lukáš
znělku.
,7
Hudební pedagog, sbormistr, předseda Unie českých pěveckých sborů apod.
38
Vzpomínky Zdeňka Lukáše viz Příloha č. 3.
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Poprvé uvedl několik částí mše sbormistr Miroslav Košler s Pěveckým sborem ČKD na
zájezdu v Japonsku v roce 1993, celé dílo pak bylo premiérováno 26. dubna 1995 v Praze,
vtémže roce také bylo prvně vydáno ve Wisconsinu ve Spojených státech (Alliance
Publications). V tradičním sedmidílném rozvrhu mše za zemřelé rozvíjí Zdeněk Lukáš celou
škálu výrazových ploch a nálad: zamyšlení nad lidským údělem ve vstupním Requiem

aeternam,

dramatické vzepětí v Dies irae, lyrickou zpěvnost v líbezné Lacrymosa, odhodlanost ve fugatu
Offertoria, půvabné zklidnění v Hostias, slavnostnost v Sanctus a smířlivé spočinutí v Agnus

6. 2 Kompoziční anylýza
V této části své práce se zaměřím na podrobný rozbor díla z hudebního hlediska,
soustředím se zejména na harmonii, melodiku, rytmickou a dynamickou složku. Z mého
osobního pohledu je to dílo velmi pozoruhodné. O to víc působí na současného posluchače (tím
spíše zpěváka), oč jednodušších hudebních prostředků ve své skladbě Zdeněk Lukáš používá.

6. 2.1 Dílo jako celek
Requiem Zdeňka Lukáše není dílo přímo liturgické, bylo složeno s úmyslem provádět jej
koncertně, nicméně soudím, že jeho použití pro bohoslužbu je možné. Skladatel zhudebňuje
tradiční používané části zádušní mše s použitím liturgických latinských textů, které jsou částečně
kráceny.
Celé dílo je rozdělené do sedmi částí: Requiem aeternam, Dies irae, Lacrymosa,
Offertorium, Hostias, Sanctus a Agnus Dei. Délka celé skladby je 23.05 minut, pochopitelně
při respektování předepsaných temp autora.

Délky jednotlivých

částí:

REQUIEM

4.30

DIES IRAE

2.00

LACRYMOSA

3.30

OFFERTORIUM

3.30

HOSTIAS

3.45

SANCTUS

1.20

AGNUS DEI

430

Celkem

23.05
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Zdeněk Lukáš používá ve své zádušní mši celkem jednoduché výrazové prostředky, které
ovšem dovede mistrně využívat. Oproti svému zvyku v jiných skladbách velmi málo střídá takty,
vlastně jen ve 2. a 3. ěásti. Celá skladba je tonální (respektivě modální), dynamická škála celku
je velmi pestrá.
Requiem je čistě vokální skladba pro 5 - 6 hlasů, výjimku tvoří jen prostřední
Offertorium, které je důsledně čtyřhlasé (kromě šestihlasého závěru). I z tohoto důvodu je
skladba jako celek pro běžný amatérský sbor poměrně náročná, není to ovšem problém přílišné
rozsahové náročnosti ani obtížných intervalových skoků jako spíš vzájemného souznění
(harmonicko-akordického ladění). Co se týče stylizace jednotlivých hlasů, skladatel dokáže
vytvořit pro všechny hlasy nádherné horizontální linie, jak je to pro něj ostatně typické. Pro
sbormistra platí v zásadě to samé, podstata náročnosti pro něj tkví zejména ve správném výrazu,
barevnosti a ve vyváženosti jednotlivých hlasů.

Rozsahy jednotlivých hlasů:
REQUIEM AETERNAM

DIES IRAE

LACRYMOSA

OFFERTORIUM

HOSTIAS

SI

fisl - g2

S2

cisl - d2

A

a - d2

T

cis - gl

В (dělený)

E - dl

SI

dl - g2

S2

fisl - fis2

A

dl - cis2

T

cis - gl

В

FIS-dl

SI

cisl - fis2

S2

cisl - d2

A

a - al

T

d-fisl

В

FIS-h

S

cl-g2

A

g-d2

T

e - gl

В

C-dl

SI

el - gis2
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SANCTUS

AGNUS DEI

S2

cisl - c i s 2

A

a-gl

T

cis-el

В

FIS-a

SI

disl - g 2

S2

disl - e 2

A

h-hl

T

gis-fis 1

В

A - dl

SI

fisl - a2

S2

h - fis2

A

gis - dis2

T

fis

В

- al
FIS-dl

Všechny části na sebe po hudební stránce velmi dobře navazují, charakter jednotlivých
částí je výborně výrazově vystižen příslušnou tóninou.

Tóniny jednotlivých částí a jejich vztahy:
REQUIEM AETERNAM

fis moll

tonika

DIES IRAE

h moll

subdominanta mollová к fis

LACRYMOSA

H dur

subdominanta durová к fis

OFFERTORIUM

a moll

terciová příbuznost к fis

HOSTIAS

D dur

terciová příbuznost к fis

SANCTUS

A dur

paralelní к fis

AGNUS DEI

FIS dur

tonika dur - stejnojmenná, „zjasněný" návrat

Myslím si, že charakter a přiměřená náročnost skladby umožňuje nácvik vybraných částí
celku s amatérskými (i mládežnickými) sbory.
Z formálního hlediska se značná část vět opírá o logickou a vyváženou malou třídílnou
formu typu A B A ' .
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Stručný popis jednotlivých částí:
REQUIEM AETERNAM začíná velmi pomalu a působivě (připomíná chorál) ve f
unisono ve všech hlasech, po prolínání ženských hlasů se opět vrací úvodní motiv, postupné
dynamické i sazebně narůstání zvuku a později rychlé dynamické kontrasty vytvářejí velmi
efektní úvod začátek celého díla. Závěr je velmi pokojný a klidný v pp, což bezezbytku odpovídá
textu.
DIES IRAE už od začátku svým charakterem dokonale naplňuje obsah (Den hněvu),
razantní, rytmicky členěný nástup dokonale kontrastuje s předchozí částí a ještě graduje
v mužské partii sboru synkopickým akcentovaným postupem a zesilující dynamikou, střídání
taktů navíc velmi účinně zvyšuje dramatičnost a napětí. O něco klidnější střední část je spíše
krátkým „nádechem" к závěrečnému vrcholu, kde se opakuje úvodní rytmické téma a vyúsťuje
do zatvrzele opakovaného disonantního šestihlasého akordu. Je prvním vrcholem díla.
LACRYMOSA tvoří svou náladou a tempem pravý opak dramatické 2. části, má
nádhernou melodickou linku, která se na začátku dvakrát opakuje (s rytmickým a dynamickým
zpestřením). Jemnost celé skladby podtrhuje i velmi měkké připojení basů před střední částí, aby
vzápětí právě tady spodní mužský hlas převzal dominantní melodii (končí ve f ) . Den nářků končí
ve smířlivém ppp. Nejvíce v celém díle se zde střídají takty.
OFFERTORIUM je jedinou výrazně se vymykající částí svou hudební formou. Začátek
v a moll je řešen jako fúgato postupně se připojujících hlasů (od nejvyššího ženského ve f ) . Ve
střední části nastává stylový, tempový i výrazový zlom - homofonní akordy na zprvu dlouhých
tónech a střídavá dynamika. V poslední části se vrací fugatové téma, ovšem ve zhuštěné podobě,
v závěru téma graduje osminovými a šestnáctinovými notami do jásavého A dur. Tvoří druhý
vrchol celé skladby.
HOSTIAS je opět oproti předchozímu dílu velmi kontrastní, vlastně je to 2. pomalá část
celé skladby. Celá je ve % taktu, začíná sólovým sopránem s jemným akordickým doprovodem
zbylých ženských hlasů, část navazující má až „taneční" charakter. Po velmi jemném a
rytmickém nástupu mužských hlasů (v repetici s připojeným vrchním sopránem ve f ) se opět
objevuje soprán s dominantní počáteční melodií a konec znamená zklidnění a smír.
SANCTUS vyjadřuje svou velmi výraznou rytmikou dokonalý kontrast к části předchozí,
koneckonců je to zase téměř absolutní souznění s textem. Po krátkém úvodu přejímá ústřední
melodický motiv tentokrát mezzosoprán, kterému basy ostinátně osminkově

rytmicky

„přizvukují", aby se při tradičním opakování motivu synkopicky přidal nejvyšší hlas se svým
akcentovaným tónem. Po střední, čistě ženské, zpěvné a zároveň velmi rytmické části a po
razantním předtaktí mužských hlasů je slyšet návrat к základnímu tématu. Rychlý postupně
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vokálně navazující homofonní zvukově výrazný závěr korunuje celou část a připravuje
posluchače na vyvrcholení celého díla.
AGNUS DEI je bezesporu absolutním vrcholem celého Requiem, a to jak hudebním, tak
obsahovým. Tóninou Fis dur se skladatel vrací к základní tónině úvodní skladby (fis moll),
tentokrát ovšem velmi smířlivě (sám charakterizuje úvod jako „varhanní chorál") a zjasněně
v dur. Z hudebního hlediska zde Lukáš připomíná některé postupy, náznaky motivů a rytmy předešlých částí, ovšem velmi nenápadně. V pomalém úvodu se střídají kánonicky ženský a
mužský sbor, střední mollová připomínka z 1. části skladby rychle přechází v pevné výrazné
durové akordy, před závěrem se opakuje znovu úvodní téma. Celá skladba a vlastně i dílo končí
v téměř neslyšitelném durovém akordu

a světlo věčné aťjim svítí. Amen.

6. 2. 2 Requiem aeternam
Jedná se o úvodní, vstupní část celého díla a rozhodně tuto funkci beze zbytku splňuje.
Základní tóninou je fis moll aiolská, skladba je přísně diatonická, později se mění mód na h
dórskou (využití tritonu d - gis). Skladba má hodně deklamační charakter a skladatel hojně
využívá stupňovitých a variačních postupů, v celé části se nevyskytují mimotonální akordy.
Dynamicky je skladba velmi pestrá a kontrastní, Lukáš také téměř nestřídá takty, základní je 4/4,
tempo velmi mírné, 1/4 = 48.

Celou skladbu lze rozdělit na tyto části:
Část A

1 . - 1 9 . takt

Část В

20. - 36. takt

CODA

37. - 54. takt

Část A
1 . - 8 . takt

Tvoří vstup do části a vlastně i celé skladby. Podle textu úvodní části nese

název celé dílo a podle toho také skladba začíná mohutným / unisono všemi hlasy na 5. stupni
základní tóniny, tedy cis. Deklamačně se stále opakuje cis téměř celé tři takty (letmo se mihne na
vystřídání h ve 2/4 osminkovém taktu) se vstupním textem Requiem aeternam dona eis, Domine.
Teprve ve 4. taktu se hlasy prolnou opakováním tří sestupných tónů d - cis - h v různých
rytmech (spolu jdou S2 a T, A a B), aby se na začátku 6. taktu všichni sešli na h (vytváří spíše
charakter dórské h!). Od 6. taktu nastupuje na 2 takty kánonický krátký motiv v ženských
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hlasech (A, S2 a SI) s textem ...el lux perpetua luceat eis. Dokonale je tím vyvolána atmosféra
lidské běžné reálné řeči, ještě umocněné od konce 5. taktu slábnoucí dynamikou až do p v 8.
taktu. Do opakovaného tónu hl už nastoupuje na konci 8. taktu mužský sbor opět s úvodním cis
a počátečním textem.

J.

Requiem aeternam
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Rat eternal fronttothem. О Lord.
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and let perpetual light jhme upon them
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1С. - ЦМ1" bill

tu 11Ш11

9 . - 1 9 . takt

Muži nastupují v 8. taktu už ve forte a vzápětí opět celý sbor unisono na

cis s textem requiem. Následující dva takty jsou variacemi na takty úvodní, v 11. a 12. taktu
kromě SI (drobné a rychlé ozdobné motivky) kopírují všechny hlasy takty 4. a 5., aby se sešli
opět na h a v p na začátku 13. taktu. Od téhož taktu nastupuje krásná samostatná ženská část,
v které vlastně vůbec poprvé slyšíme plnohodnotné akordy základních harmonických funkcí, tj.
T, D, a S, konkrétně fis moll, cis moll a h moll, případně paralelní E dur к dominantě. Funkce
mají hlasy přímo názorně rozděleny - zatímco SI v dlouhých půlových a čtvrťových notách
zpívá úspornou melodii (jen v 16. a 18. taktu jsou velké spodní intervalové skoky) a S2 po
dvoutaktovém ostinatním střídavém osminkovém doprovodu kopíruje vrchní melodii v terciích,
alt drobí svůj opakující se motivek šestnáctinovými notami a „harmonizuje" tak celý troj hlas. Od
17. taktu (E dur) už ženský sbor směřuje do nevysloveného, ale pocitově jednoznačného akordu
A dur na začátku 20. taktu. Celý tento ženský sbor je pouze ve slabé dynamice p.

Část В
V této části se objevuje vrchol skladby v naprostém logickém souladu s textem (Те decet
hymnus, Deus, ... Tobě patří chvalozpěv, Bože ... ). Harmonicky vnímám začátek jako
jednoznačně durový v paralelní tónické tónině A dur s občasným fis mollovým „zatrnutím"(když
bas opakovaně intonuje fis). Ve 20. taktu nastupují pro změnu pouze mužské hlasy, aby se na ně
postupně „nabalovaly" všechny hlasy ženské. Nástup je decentně v mp, dokonce unisono В i T
s občasným dvojhlasým výkyvem, základní dvoutaktový motiv zpívá bas. Od 22. taktu se bas
dělí, navazující motiv zpívá B1 už jen jeden takt, spodní bas ostinátně opakuje v osminkách
tónické a, to vše v mf v následujícím taktu se přidává i alt opakující o oktávu výše spodní bas,
v tomto taktu by měl hrát prim tenor opět s trochu jiným motivem. Ve 24. taktu nastupuje S2,
který opakuje motivek vrchního basu, a konečně v taktu 25. se přidává už netrpělivě čekající
soprán, který umocňuje melodii tenoru.
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A hymn btfiu thte. 0 God in Zion.

To vše se odehrává v zesilující dynamice do mohutného celosborového forte na počátku
26. taktu. V taktech 26. a 27. se rychle střídá forte a piano zároveň se septimovými skoky
s opakujícím se textem (et tibi, ...reddetur votum ...), kde mužský i ženský trojhlasý sbor zpívá
v oktávě totéž. Typické „lukášovské" paralelní dominantní a subdominantní akordy přecházejí
v 28. taktu do paralelní mollové harmonie - h moll, fis moll. Po hudebním vrcholu v předchozích
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taktech a ještě krátkém dynamickém i polohovém vzepětí v taktech 28. a 29. (mužské a ženské
hlasy už se od sebe částečně oddělují) dochází к postupnému zeslabování až do pp ve 33. taktu.
V předchozích necelých třech taktech používá skladatel v mužských a žen- ských sborech různé
notové hodnoty pro stejné akordy (muži jsou 2x rychlejší než ženy) v sestupných harmonických
akordech (fis moll a h moll). Od 32. taktu sbor drží akord h moll, sólo má SI na několika málo
tónech s textem ...exaudi orationem meam, ad Те omnis caro veniet

vyslyš modlitbu mou,

к Tobě každý přijde .... Výjimku tvoří spodní a trochu nečekaný triton v 35. taktu (gisl - dl),
který výrazně připomíná dórskou tóninu h.
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CODA
3 7 . - 4 3 . takt Při drženém fisl v nej vyšším ženském hlase nastupují ostatní 2 ženské
hlasy (zpočátku unisono na dl) na začátku 37. taktu ještě \ p jako „předtaktí" к 38. taktu, kde už
naplno ve forte nastoupí celý sbor jako v 9. taktu skladby unisono na cis, následuje repetice
v pianu a unisonní postup opět silně a slabě až do 42. taktu (gis), odkud tenor s basem opakují
tvrdošíjně gis v oktávě pod krásně a jemně znějícím průzračným kvintakordem D dur v ženských
hlasech.
44. - 54. takt Od 44. taktu bas střídavě a poměrně tvrdohlavě opakuje tóny GIS a FIS,
tenor repetuje jedenapůltaktový pětitónový motiv a ženské hlasy se v homofonních akordech
pohybují „proti" mužům opět v mollových tónických a subdominantních akordech. Vše probíhá
v p s opakujícím se textem Kyrie eleison, Christe eleison. Od 50. taktu už je slyšet jen závěrečné
Requiem aeternam v pianissimovém fis moll se závěrečnou fermatou.

6. 2. 3 Dies irae
Je to nejdramatičnější a nejvýbušnější část celého díla, několikanásobně ještě umocňující
už tak dost hřímající text (Dies irae, dies ilia...

Den hněvu, onen den ...). К dokreslení celku

přispívá značnou měrou i silná dynamika neklesající pod mf a neochabující tempo od začátku do
konce. Celá část je charakteristická svou metrickou nepravidelností a krátkými opakujícími se
motivickými prvky s typickou „lukášovskou" stylizací, totiž zdvojováním SI a T a hojným používáním prodlev. Základní tóninou je dvojkřížková h moll, tempo není voleno překotné % = 80.

Dies irae můžeme rozdělit do několika částí:
Část A

1 . - 1 5 . takt

Část В

1 6 . - 4 0 . takt

Část A

4 1 . - 5 5 . takt

CODA

5 6 . - 6 1 . takt

Část A
1 . - 1 0 . takt

Úvod je velmi razantní v e / a zpívaný všemi hlasy pomocí krátkých

několikatónových motivků, které se pohybují pouze do 5. stupně základní tóniny h moll.
Výrazný fanfárový nástup zdvojených hlasů SI a T (V2 + Č4 a V2 + Č 5 ) j e doprovázen
opakující se tónikou v altu a basu (od 5. taktu i v 2. sopránu), ve 3. a 4. taktu se navzájem ženské
a mužské hlasy střídají, jako by rychle (v šestnáctinkách) si odpovídají s akcenty na téměř každé
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druhé notě. V celých pěti prvních taktech zní společně maximálně dvojhlasy (samozřejmě
v oktávách), stejně je ale naprosto zřetelná základní aiolská h, jejíž kvintakord zazní naplno až na
začátku 6. taktu.

Soprano 1

Soprano 2

Tenor

Di-a

i-rae,

Di-ej

i - rae.—

Di-eí

i-r»e.

i-rae.

di-a

il-U.

V 6. - 8. taktu přebírají vedoucí zpěvní úlohu mužské hlasy svým stoupajícím
synkopickým akcentovaným postupem v terciích, zatímco všechny ženské hlasy „překládají"
obraty základní tóniny. Návrat ke 4. taktu (tj. systém rychlého střídání ženských a mužských
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hlasů) znamená 9. takt, ten samý vztah je mezi 8. a 10. taktem, to vše ovšem už s jiným textem
(Teste David cum Sibylla).
1 1 . - 1 5 . takt Na konci 10. taktu (oproti 8. taktu je delší o 2 osminy) najednou bas
spodním tritonem zabarvuje aiolskou tóninu do dórské (skokem z dl na gis). Právé zvýšení tónu
g na gis zní velmi naléhavě a zvyšuje napětí (dalo by se to vnímat i jako frygická cis). Od 11. do
15. taktu se v podstatě opakují předešlé takty (6. - 10.) s bohatším členěním v sopránech (místo
osmin často šestnáctiny), jediný zásadní rozdíl je právě v basech vždy důsledně opakujících tón
gis namísto g, celý sbor navíc graduje ve f . Tímto tónem vzniká velmi zajímavě znějící zmenšeně
malý septakord (gis - h - d -fis), vyskytující se v celém Requiem na mnoha místech.

Část В
1 6 . - 2 3 . takt Na konci 15. taktu, kde bas na stupuje ve /

na tón fis, se dá mluvit o

přechodu na frygickou fis, v dalších taktech zdůrazňovaná kromě základního tónu ještě typickým
2. i 6. stupněm (tedy malé sekundy od 1. a 5. stupně). V taktech 16. - 19. jdou SI a T opět spolu
(kvarta cis - fis a „naléhavý" tón g), hlasy S2 a A se v těchto taktech dublují (pro změnu kvinta
fis - cis) s rozběhem na zmiňovanou malou sekundu cis - d, bas na rozdíl od ostatních hlasů
v dlouhých tónech opakuje fis. V prvních dvou taktech je slyšet nejdříve čisté kvinty a kvarty
s tóny fis a cis a vzápětí к nim přidané disonantní půltóny, v 18. taktu zazní nad drženým fis v В
opět zmenšený akord cis - e - g (tentokrát bez septimy). V taktech 20. - 24. se zase opakují
takty 16. - 19. s drobnými osminkovými „ozdobami" v melodických hlasech (tradiční S2 a T),
zásadnější změna je v basu, který opouští zatvrzelé tónické fis a zdůrazňuje dramatičnost a naléhavost sextovým skokem na „citlivý" tón dl (zároveň tak i zesiluje S2). Ve 22. taktu stoupá
bas dramaticky vzhůru, aby se opět z g posunul na gis, tj. opětovný návrat do dórské h.
Dynamika v této části rozhodně neochabuje, i když neroste.
24. - 40. takt Po osminkové pauze nastupuje celý sbor tentokrát opět synkopicky ve
zmenšeně malém septakordu na 6. stupni dórské stupnice h (gis - h - d - fis), všechno opět ve
forte. Takt 28. začíná „prázdným" akordem cis moll, tj. bez vysloveného 3. stupně, přestože
vyznění je jasně mollové (zní vlastně jen trojzvuk cisl - gisl - cis2), charakter přesně vystihuje
text (Tuba mirum spargens sonum...

Polnice zvuk pronikavý...) - až do 32. taktu zní převážně

kvarty a kvinty, protože vedle S2 a T melodii ztrojuje ještě B, zatímco S2 a A vytrvale opakuje
charakteristický „dórský" tón gis. V následujících taktech 33. - 35. se rozvíjí snad poprvé v celé
této části trochu jemnější (ale opravdu jen trochu!) plně neobsazená melodie - soprány a tenor pouze v rámci prvních 5 stupňů základní stupnice h moll (takže nevyslovená charakteristika
tušeného dórského 6. stupně nás opět nenechá v klidu), v taktu 36. alt nahrazuje SI a znovu se
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objevuje bas s nástupním dominantním tónem cis к následujícímu pohybu sboru v opět pouze
pětistupňovém postupu, tentokrát ve fis moll. Na tomto místě má znít mf, ovšem v následujících
dvou taktech (39. a 40.) naplněných šestnáctinovými opakujícími se krátkými motivy na třech
tónech (h, cis, d) v nižších ženských hlasech už je dynamika / , která ještě zesílí s nástupem
mužů na konci 40. taktu a nejvyššího ženského hlasu na začátku 41. taktu.
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11he lombi of ertry land.

Co - ia ora- nej
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will summon alltí^brjlfi thrvne.
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Část A
Unisono nástup mužů na h v e / n a konci 40. taktu znamená předtaktí pro část opakující
textově, dynamicky, frázováním, intonačně a tedy i harmonicky impozantní začátek skladby
v taktech 1 . - 1 5 .
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CODA
Bezesporu vrchol celé části. Během prvních tří taktů z neplnohodnotného akordu fis cis 1 - fisl „vyběhnou" hlasy (pouze В a T2 zůstávají na těchto tónech) do závěrečného téměř
čistého kvartově harmonického akordu, který se potom ještě akcentovaně opakuje s textem dies
ilia (onen den). Tento disonantní závěr celé skladby (fis - cis 1 - el - al - d2 - g2) vyznívá
záměr-ně neukončeně a je vlastně dominantní - kromě 4. stupně obsahuje všechny tóny frygické
stupnice fis.
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Sám skladatel o této části říká: „ Je to jediná věta, která končí disonantním akordem,
který je ale zase velmi logický - každý hlas se po svém melodickém pohybu zastaví na „svém"
tónu a ten si podrží až do konce."

6. 2. 4 Lacrymosa
Tato 3. část Requiem, první a určitě nejkrásnější z několika pomalých vět tohoto celku,
by mohla být názornou ukázkou toho, jak si může moderní hudba vytvořit (a nalézt!) cestu za
současným posluchačem. Je to především cesta jednoduché, krásné melodiky a vroucnosti, a tu
Zdeněk Lukáš ukazuje bezezbytku právě na tomto místě. Skladba je charakteristická metrickou
nepravidelností (od 1/4 po 4/4), základní tóninou je v průběhu skladby neměnná H dur, tempo
velmi pomalé lA = 60. Skladatel zase zřejmě kontrastně к textu (Lacrymosa dies ilia...Slzavý den
onen...) volí právě proto jasnou durovou tóninu jako symbol sepětí života a smrti.

Lacrymosa můžeme rozdělit do těchto částí:
Část A

1 . - 1 6 . takt

Část В

1 7 . - 2 8 . takt

Část A'
CODA

2 9 . - 4 2 . takt
4 3 . - 4 8 . takt

Část A
Takty 1 . - 8 .

Úvod je velmi jemný v p, společně nastupují všechny hlasy kromě basů,

základní nádherný melodický motiv vyzpívává SI jako již klasicky podepřen T (takže vlastně
v tomto případě oba krajní hlasy!), vnitřní hlasy S2 a A do vytvářejí harmonický doprovod. Celý
melodický začátek je tvořen čistými akordickými vazbami (H, FIS, E, dis, gis), poslední tři takty
tohoto úvodu už vytvářejí jakousi přípravu к další části, T „opouští" ústřední melodii už v 5.
taktu a víceméně věrně doplňuje pro změnu altovou linku.
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Takty 9. - 16. Až do 12. taktu se jedná o velmi obohacenou reprízu úvodního tématu, a to
jednak prostřednictvím hustší notace (osminky, šestnáctinky), a jednak silnější dynamikou (mf).
Zajímavá je změna funkce tenoru v i l . taktu — klesá poměrně hluboko na d, vlastně na tomto
místě nahrazuje ještě se připravující bas a přebírá zpěvnou melodii nejvyššího sopránu. Ve 13.
taktu poprvé zazní bas (dokonce částečně dvojhlasý), ve 14. taktu nastává jakoby „předávání
štafetového kolíku" - vrchní 3 hlasy předávají svou o oktávu nižší melodii sousedním spodním
hlasům (bas repetuje, A i T předtím zpívaly totéž), navíc v celosborovém p, takže dojem je
velkolepý! Je zde také dynamická chyba - piano je psané pro mužské hlasy zřejmě omylem o
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takt dříve ve 13. taktu. V 15. taktu „odpadává" bas, v taktu 16. i tenor a opět tu zůstává jen
ženský sbor ve dvoj (troj )zvučnýeh prázdných „gregoriánských" kvintách nevyslovených akordů
cis moll a gis moll, které se vytratí v 17. taktu.

Část В
Těcho 12 taktů se naprosto liší od dosavadního průběhu skladby. Vyznívá jako nádherně
nosný chorální responsoriální dvojhlasý zpěv (s doplňkovým hlasem), kde nosnou melodickou
a textovou linii nese tentokrát bas (Laskavý Pane Ježíši, dej jim odpočinutí), jemuž „odpovídá"
vrchní soprán, doplňkovým hlasem je alt, 2. soprán s tenorem se přidávají až ve 26. taktu.
Dynamicky je nejznělejší samozřejmě bas s lokálním melodickým i dynamickým vrcholem ve
23. taktu.

Harmonicky se střední část pohybuje velmi důsledně v paralelních akordech - úvodní
čtyři takty jsou v gis moll (tedy v paralelní к základní tónické H dur), dále se kombinuje
dominantní Fis dur a paralela к subdominantě cis moll. Od 26. taktu, kdy se přidávají oba
zbývající hlasy a sbor začne znít v plné síle, směřuje celá harmonie jednoznačně к plné durové
dominantě ve forte, potvrzuje to ostatně 1. soprán posunutím opakovaného gis na 3. stupeň
dominanty nebo ostinatní fis v S2. Na konci 27. a ve 28. taktu se objevuje velmi zajímavá
harmonická tzv. „moravská" modulace, tj. přechod z moll tóniny (gis) přes přirozený VII. stupeň
(Fis) do dur toniky (H).

Část A'
Takty 29. - 42. (i s předtaktím, tedy koncem 28. taktu) jsou do poslední noty opakováním
taktů 1. - 14. z počátku skladby.
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CODA
Celý závěr je v pp, vnitřní hlasy opakují kvartsextakord II. stupně (cis moll) za současné
toniky obou krajních hlasů (SI a B), jedná se o vlastně o plagální závěr, vyznívá jako Amen na
konci tradičního liturgického zpěvu, tady ovšem s textem Requiem aeternam.

Závěrečné spočinutí v H dur ve velmi tichém zvuku by mělo dovršit bez přehánění
úchvatný pocit z celé této části.

6. 2. 5 Ofertorium
Tato část tvoří střed díla, se svou kombinovanou formou je tak trochu výjimečná v celém
díle a je to určitě změna vítaná, která přichází v pravý čas.
Je z velké části skladbou typicky polyfonní, má fugatový charakter, je rytmicky
pravidelná (2/4 takt). Tempo má rozmezí 80 - 84 na jednu dobu, základní tóninou je aiolská a,
v průběhu skladby se samozřejmě mění. Skladba je čtyřhlasá, Lukáš si pro tento hudební typ
dovedl „vybrat" geniálně právě vhodný text, závěr nakonec ústí do jásavé tóniny A dur.

Offertorium můžeme rozdělit do následujících částí:
Část A

1 . - 4 8 . takt

Část В

4 9 . - 7 5 . takt

Část A'

76. - 97. takt
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CODA

9 8 , - 110. takt

Část A
Takty 1 . - 7 .

Jedná se o začátek polyfonní skladby fugatového charakteru, kde nastupuje

pouze jeden dominantní hlas v základní tónině a aiolské, v našem případě se jedná o soprán. Měl
by nastoupit velmi razantně ve forte, celé základní téma trvá sedm taktů a nazývá se DUX. Celé
téma nastupuje typickou spodní kvintou z 5. na 1. stupeň tóniny, pohybuje se v rozsahu do 6.
stupně a používá osminové a šestnáctinové noty - nese se jako celek v jasně pozitivním
„říkadlovém" duchu.
Takty 8 . - 1 4 . Přidává se další hlas, alt, jedná se o tzv. COMES, kdy se základní téma
důsledně melodicky i rytmicky opakuje (jedinou drobnou výjimkou jsou dvě šestnáctinky místo
jedné osminy na konci 14. taktu), ovšem do jiné tóniny, v tomto případě do dominantní
vzhledem к tónině původní, tj. aiolské e - nástup je opět spodní kvinta hl - el, pochopitelně ve
forte. Soprán přestává být dominantním hlasem, ustupuje do pozadí, v obou hlasech také zazní
místo předchozího f (6. stupeň a moll) fis, čili 2. stupeň e moll.

Offertorium
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Takty 15. - 17. Jedná se třítaktovou mezivětu před nástupem dalšího hlasu. V 15. taktu
oba hlasy opakují 14. takt, dokonce se stejnými akcenty, 16. a zejména 17. takt už připravuje
přechod do původní tóniny - tady už se objevuje místo fis opět f! Všem taktům dominují rychlé
šestnáctinové noty, dynamika rozhodně nezeslabuje!
Takty 18. - 24. Nástup nejvyššího mužského hlasu, tenoru, znamená důsledný návrat
к úvodu skladby, tedy znovu DUX v původní tónině a moll (opět změna na f), rytmicky, dynamicky i intonačně totožné se sopránovým začátkem. Poprvé také můžeme slyšet trojhlas, i když
se jedná spíše o zvukomalebné prolínání jednotlivých hlasů než o akordické vnímání souzvuků.
Takty 2 5 . - 3 1 . Bas je posledním nastupujícím hlasem, opakuje se COMES v altu se vším
všudy, dynamika celého sboru logicky plynule roste, opět se objevuje fis jako součást tóniny e
aiolské.
Takt 32.

Je to krátká (ta nejkratší) spojka mezi předcházející klasickou fugou a ná-

sledující částí. Má dvě fúnkce, které stoprocentně plní! Jednak umožňuje harmonickou přípravu
další části, a také chvilkové dynamické oddechnutí před novým náporem. Kromě sopránu jdou
totiž všechny hlasy paralelně, tj. z typického e moll v 31. taktu se dostávají do d moll se
základním tónem f a připravují tak půdu к návratu do původní tóniny. Navíc je celý takt označen
piano a tím se dosahuje vynikajícího kontrastního dynamického účinku (a krátkého odpočinku!).
Takty 33. - 48. Tato část se nazývá TĚSNA a ukazuje skladatelovu práci se základním
tématem v poněkud zhuštěné podobě. Hned ve 33. taktu po sobě nastupují soprán i alt (ve
stejných polohách jako předtím), v taktech 34. a 35. je následují tenor a bas, v dalších třech
taktech se nástupy opakují, to všechno v jasném razantním forte (Domine Jesu Christe).
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Od 39. taktu, kdy se ztrácí fugový charakter (text Rex gloriae...), se objevuje opět fis a
ženské a mužské hlasy jdou proti sobě v kánonickém dvojhlase s charakteristikou dominantního septakordu ke G dur (paralelní s e moll) - stoupající a vzápětí klesající dvojhlas (fis, a) se
v 41. taktu posouvá o tercii nahoru (a, c). Ve 43. taktu se už ženské hlasy (mužské o takt později)
dostávají z G dur do kvinty d - a (vnímané jednoznačně jako D dur), aby se všechny hlasy pomocí altového výstupu ve 44. taktu „objevily" v tónině paralelní к základní - průzračné С dur
(opět charakteristická „lukášovina" - postup z dominanty na subdominantu!). Takty 46. a 47. už
znamenají jen „spočinutí", potvrzení a doznívání tohoto akordu (ve skutečnosti to je ale pouze
dvojhlas с - e v oktávě!!). Ve 48. taktu se mění tempo (1/4 je 60) a je to zároveň předtaktí klidné
střední části.
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Část В
Střední, pomalá část této skladby je naprosto kontrastní к části předchozí. Jedná se o
akor- dickou, homofonní sazbu v dominantní tónině, tj. aiolské e. Dlouhé půlové a čtvrťové noty
(výjimečně se mihne osminka) se střídají v harmonických akordech (e, C, D, a) často
v paralelních postupech (jak jinak u Lukáše!).

V 57. taktu celý sbor zesiluje do forte, následující dva takty se objevuje (spíše jen
mihne), dokonce jako dominantní tónina lydická f, v 60. - 61. taktu celý sbor opět zeslabuje a od
62. tak- tu nahrazuje tóninu e moll lydická С dur. V 64. taktu se objevuje ještě jedno dynamické
vzepětí ve střední části, od 66. taktu už je celý sbor v pianu. 65. takt je velmi náročný pro
zpěváky - celý sbor „skočí" o oktávu níže (D dur)! Až do 71. taktu se opět střídají konsonantní
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akordy

(kromě už dříve uvedených ještě h moll), více osminových not znamená oživení,

důsledné paralelní postupy jsou běžným prostředkem. Ještě nad drženým akordem D dur
nasazeným v 71. taktu vytváří soprán ětyřtaktovou spojovací část před návratem к základnímu
motivu - kvintové a sex- tové skoky oběma směry s postupným zesilováním a zrychlováním.
V posledním, 75. taktu se ještě přidává v unisonu tenor a pomáhá tak nástupu celého sboru
v následující části.

Část A'
Takty 76. - 83. Jedná se o vlastně o opakování COMESu z první části skladby, tentokrát
ovšem zdvojeného, protože tuto melodii v příslušné tónině (opět aiolská e) zpívají alt i bas
současně, doprovod je také tvořen unisono sopránem a tenorem (je to typická „lukášovská"
sazba), opět je to tedy ,jen" dvoj hlas. Alt s basem by měly znít výrazněji, ostatní hlasy by se
měly trochu dynamicky stáhnout. Takt 83. tvoří spojku před další částí skladby.
Takty 84. - 97. Tyto takty jsou důsledným intonačním, dynamickým i textovým
opakováním taktů 3 3 . - 4 6 .

CODA
Takty 98. a 99.

Ještě částečně navazují na předchozí С dur, ale už zároveň rytmicky

(synkopy) připravují rychlý a silný závěr. Od taktu 100. do taktu 102. se ve spodním třech
hlasech uplatňují vzestupné a sestupné šestnáctinové a osminové řady, nad nimi delší držený
soprán, to už opět v tónině a moll, takty 103. - 105. znamenají ve spodních hlasech zejména
terciové a kvartové skoky (nad nimi opět dlouhý držený soprán), exponovaný takt 106. se
zdvojenými oktávovými a kvartovými spodními skoky už předznamenává závěrečný durový
akord A, držený tři a půl taktu.

6. 2. 6 Hostias
Je 2. volnou větou v celém cyklu. Tato velmi klidná část má v sobě ovšem zakódován
pohyblivý, až „taneční" rytmus, takže bychom to, myslím, měli chápat opět jako připomínku
nerozlučně spjatých pojmů života a smrti, nakonec stačí si přeložit posledních několik slov
původního celého textu Hostias {...facias Domine de mořte transire ad vitam. ...učiň Pane, ať
přejdou ze smrti do života.). Trošku to dokonce charakterem hudby připomíná funkci taneční
věty v sonátovém cyklu. Základní tóninou je D dur a % takt, který se v průběhu skladby nemění,
tempo velmi mírné Va = 60.

83

Hostias má tyto části:
Část A

1 . - 2 7 . takt

Část В

2 8 . - 4 3 . takt

Část A'

44. - 60. takt

CODA

6 1 . - 6 8 . takt

Část A
Takty 1. - 11. Začíná tradičně pouze ženským sborem (u Lacrymosa byl navíc pouze T),
tady dokonce v 1. taktu pouze jednohlasem v nej vyšším hlase na dominantním al, oba zbylé
ženské hlasy se přidávají dlouhými drženými celotaktovými tóny od 2. taktu. Soprán 1 nese
hlavní melodii, sestupující hlasy pod ním vytvářejí půvabné konsonantní akordy (neúplný A7, D,
h, e, A, fis), to vše až do D dur v i l . taktu (Hostias et preces tibi Domine laudis offerimus. Oběti
a modlitby chval Ti, Pane, přinášíme.) ve velmi jemné dynamice pouze s výraznější melodií
v nejvyšším hlase.
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Takty 12. - 22. Prvních 6 taktů do taktu 17. nejvyšší hlas v podstatě kopíruje a obohacuje
úvodní melodii z počátku skladby, přidává se už i tenor a spolu sS2 a A vytvářejí právě ten
„taneční" a zároveň harmonický doprovod, o kterém jsem se zmiňoval v úvodu. Je tvořen celých
šest taktů opakujícím se střídáním tónického kvartsextakordu (D dur) a subdominantního
sextakordu (G dur), to vše stále ještě v p.
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Od taktu 18. se pod pokračující melodickou linkou v SI (a důsledně v A dur) střídají
v ostatních hlasech všechny harmonické akordy (fis, e, A, G, h), tentokrát v trochu silnější
dynamice. Už na konci 22. taktu při neúplném drženém septakordu na II. stupni (e, h d úmyslně nevyslovená charakteristika dur moll) začíná zpívat následující dva takty samotný SI,
od něj melodii přebírá výrazný A a ještě o takt později poměrně silně rytmicky opakující se tón
hl v podání prostředního ženského hlasu. Těchto pět taktů (23. - 27.) „připravuje půdu" pro
následující část, všechny hlasy používají důsledně tóny dórské stupnice e.

Část В
Začíná už vlastně předtaktím - poslední čtvrťovou notou ve 27. taktu. Po předchozím
odsa- zení nastupují kromě SI \ p všechny hlasy (bas v této skladbě vůbec poprvé!) na tónech h
a e, aby se vzápětí rozezněl nízko posazený akord A dur, v této poloze znějící velmi chorálně,
„středověký" charakter ještě umocňují kvintové paralely obou mužských hlasů (důsledně až do
39. taktu!) a paralelní sexty (malé i velké) mezi T a A. Právě alt tvoří hlavní melodický hlas,
zatímco S2 opakuje rytmicky toniku. Celý motiv je šestitaktový (takty 28. - 33.), doprovázený
opět pouze harmonickými akordy ve velmi slabé dynamice. Takty 34. - 39. jsou důsledným opakováním předcházejících taktů s přidaným 1. sopránem kopírujícím ústřední altovou melodii.
Právě tato část (je navíc hodně výrazná ve f ) se dá považovat za vrchol celé skladby.
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Poslední dva takty (38. a 39.) už celý sbor zeslabuje do dlouhých půlových tónů, aby
následovaly čtyři přechodové takty sestavené velmi důmyslně vlastně pouze z dvojnásobného
dvojhlasu. S2 а В se pohybují melodicky dvě oktávy od sebe, A a T „přizvukují" opakujícími se
tóny fis a e v oktávě, SI odpočívá a nabírá síly. V taktu 43. končí tento čtyřhlasý dvojzvuk tóny
GIS - cis - cisl - gisl s představou neúplné paralely к E dur (tedy cis moll) ve velmi slabé
dynamice.
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Část A'
Hned na začátku 44. taktu je vidět Lukášova tvůrčí představivost v plné kráse - opakuje
se motiv a počátečních šest taktů z úvodu skladby s rozdílným 1. taktem. Zatímco na začátku
nastu- puje SI na čisté kvintě v základní tónině (tedy al), přidávající se 1. soprán ve 44. taktu
naváže na držené gisl z nižšího sopránu a teprve v následujícím taktu se posune o půltón na
„správné" al (tzv. „přepojení"). Od 45. taktu už opět nastupují stejně jako na začátku další
ženské hlasy. Jedná se vlastně o trochu bohatší reprízu začátku skladby, protože na rozdíl od
úvodu se ve 47. taktu přidává T (tradičně kopíruje a tedy i zvýrazňuje melodický SI), od 49.
taktu se nově objevuje také „kráčející" sestupný bas. Dynamika se postupně zeslabuje do p v 54.
taktu. Také ná- sledujících šest taktů (55. - 60.) znamená tentokrát doslovnou reprízu taktů 12. 17. z úvodu, jedná se o vzpomínanou „taneční" část.

CODA
V taktech 61. - 63. navazuje SI (spolu s o oktávu nižším altem) na předchozí melodickou
část za současného paralelního pravidelného čtvrťového postupu zbylých hlasů (В, T, S2)
v kvintakordech e moll, fis moll, G dur; В a T připomínají svým postupem paralelní kvinty
z části B. Nástup sboru v CODĚ je ve všech hlasech v e / postupně proběhne zeslabování do p,
na začátku 64. taktu se už objevuje klidná a „svítící" subdominantní G dur, hlasy se zklidňují a
zpomalují, nižší se prolínají s vyššími, začátek 65. taktu ještě zaznamenáváme měkké e moll, aby
se v 66. taktu ozval závěrečný tónický D dur ještě s taktovým průtahem S2 na el.

6. 2. 7 Sanctus
Základní tóninou této části je A dur a po několika změnách v průběhu skladby se do ní
v závěru opět vrací. Celá část je velmi rychlá, svěží a nese se v jasném opravdu slavnostním
duchu přesně podle textu (Sanctus, sanctus,...

Svatý, svatý, svatý, Pán Bůh zástupů, nebe i země

jsou plny Tvé slávy, Hosana na výsostech.). Základní 2/4 takt se nemění celou skladbu, tempo je
svižné, 'Л = 92.

Sanctus můžeme rozdělit do následujících částí:
INTRODUKCE

1 . - 6 . takt

A

7. - 26. takt

В

27. - 40. takt

87

A'

4 1 . - 5 0 . takt

CODA

5 1 . - 6 2 . takt

INTRODUKCE
Tvoří jásavý, jubilózní úvod v základní tónině A dur. Slyšíme vlastně jakoby trojhlas,
pro-tože mužské hlasy jsou zdvojené se soprány (Sl+T; S2+B). Rychlý osminový, synkopický a
ak- centovaný začátek ve/začíná tradičně v subdominantní tónině D dur, po níž následuje sazba
(

f

paralelních kvartsextakordů ve všech hlasech s občas zaznělým tónickým kvintakordem. Uvod
končí dominantou na konci 5. taktu, aby se mohl sbor v 6. taktu (generálpauza) „nadechnout"
к úvodnímu melodickému motivu.
Část A
Takty 7 . - 1 6 . Ústředním tématem je dvoutaktová jednoduchá rytmická melodie v 2. sopránu (7. a 8. takt), která je dále rozvíjena, např. šestnáctinkami v následujících třech taktech.
Jedná se o čtyřhlas, kde A a T tvoří rytmicky stejný harmonický doprovod a bas opakuje
v osminkách jednoduchou prodlevu na tónice. Celý úvod je ve / , střídají se v něm pouze
základní harmonické akordy (místy opět paralelně) a opakuje text Sanctus, sanctus,

....

Následujících pěti taktů (takty 12. - 16.) znamená vlastně repetici, к předcházejícím hlasům se
ovšem přidává zbývající SI v e / v e velmi efektních synkopických přiznávkových prodlevách na
kvintě (e2).
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Přidáním hlasu se zároveň stupňuje dynamika, takt 15. a 16. už znamená textovou
(.Dominus Deus Sabaoth) i harmonickou (konec v E dur) přípravu na další část, ovšem při
důsledném, až polopatickém opakování tónu a v basu.
Takty 17. - 26. Ústředními tóninami jsou paralelní h moll a D dur. Už první, tentokrát
důsledně pětihlasý akord (zdola gis - h - dl - fisl - hl), vlastně h moll s 6. stupněm v basu (do
čisté h moll přechází sbor vzápětí), vyvolává představu o harmonické změně, která se objeví a
doslova „rozsvítí"ve 22. taktu. Po pravidelném střídání h moll a D dur v taktech 17. - 20. následuje v taktu 21. unisono trojhlasá čistá vrchní kvarta h - e, aby dalších 5 taktů následující
zpěvný motiv zněl v tónině H dur. Hlavní melodie je tradičně obsazena souběžně dvěma hlasy
(SI a T - u Lukáše snad více než typické, téměř to vyznívá jako „životní nutnost"), bas se
přidává ostinatně opakováním toniky H od 22. taktu.

Část В
Po geniálním harmonickém přechodu do H dur v 2. polovině předchozí části následuje
prakticky jen čistě ženská pasáž (pouze 4 takty je „doprovází" tenor a bas opakuje toniku e ),
tentokrát v tónině E dur; je vidět výborný logický harmonický vztah s přehodnocením H dur na
konci předešlé části jako dominanty vzhledem к následující tónické E dur. Nejvyšší hlas vykresluje krásnou melodickou linku z p do mf až do 39. taktu, nižší soprán rytmizuje osminkami,
alt se synkopicky a akcentovaně přidává až ve 30. taktu na opakující se tónice, od 34. taktu se
všechny hlasy pohybují většinou v osminkách přes / v 36. taktu do závěrečného dynamického
zklidnění a unisono tónu el na začátku 40. taktu. V této části se průběžně střídají harmonické a
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paralelní akordy (E, A, H, fis, gis). Synkopieký a razantní ( v e / ) nástup mužů na oktávovém e ve
40. taktu už vlastně tvoří předtaktí následující části.

Část A'
Takty 4 1 . - 5 0 . Znamenají doslovnou repetici taktů 7. - 16. z části A včetně dynamiky,
frázování i textu.

CODA
Začíná opakujícím se rytmickým modelem (1 osmina, 2 šestnáctiny a 1 osmina) na text
Hosanna postupně se přidávajících hlasů - T+B, A, S2 a nakonec SI v e / s t á l e v dominantní E
dur až do 54. taktu. Od 55. taktu na sebe jednotlivé hlasy „navazují" pro změnu obráceně od
vrchních ženských hlasů (S1+S2, A, T+B) do subdominantní A dur v 58. taktu a po čtvrťovém
nádechu v podobě pomlky zbývá už jen závěr v krásné a rychlé harmonii fis, h, E a konečné
dlouhé držené tónické A dur závěrečné tři takty (... in excelsis.).

6. 2. 8 Agnus Dei
Tóninou této části je Fis dur, která má к tónině A dur předchozí části vztah chromatické
příbuznosti, tempo není příliš pomalé, lA = 92.
Zároveň je jakýmsi návratem к původní tónině 1. části, Requiem, kterou je fis moll. Jak
už bylo zmiňováno v předchozím textu, tato poslední část tvoří bezpochyby myšlenkový i
hudební vrchol celého díla, o čemž svědčí i motivická myšlenková souvislost s předchozími
částmi skladby, ovšem v jiném, novém kontextu, např. použití stejného 3A rytmu jako v klidném
Hostias, připomenutí mollové tóniny ve střední části shodné s tóninou úvodního Requiem,
použití velmi výrazného postupu mužských hlasů v kvintách jako v Sanctus, Hostias a částečně
v Requiem nebo stejný harmonický akordický postup v obratech v Sanctus. Jedná se tedy o tonální i motivický návrat к počátku, což je zjevně vyjádřením autorova přesvědčení a životního
názoru, totiž, že život a smrt jsou nerozlučně spjaty s člověkem a jedna bez druhé prostě
nemohou existovat.

Agnus Dei můžeme rozdělit na 4 části:
A

1 . - 2 4 . takt

В

2 5 . - 4 8 . takt

'9 V tisku j e chybné číslování taktů, takže jsem ho opravil podle skutečnosti.
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A'

49. - 60. takt

CODA

6 1 . - 7 8 . takt

Část A
Tato část se skládá z jednoho opakovaného dvanáctitaktového tématu. V úvodu nastupuje
pouze ženský trojhlasý sbor (u Lukáše velmi obvyklé!) v čistém durovém kvintakordu, přitom
prvních 6 taktů vytváří melodický pohyb pouze SI, nižší ženské hlasy opakují homofonné stále
stejný tón. Od 7. taktu nastává pohyb ve všech ženských hlasech, ovšem důsledně v základní
tónině FIS dur a stejným směrem při použití pouze kvintakordů a jejich obratů. V 1 1 . - 12. taktu
se všechny hlasy „sejdou" na tónice. Celý úvod je vlastně modlitbou žen (Beránku Boží, který
snímáš hříchy světa, dej jim odpočinutí věčné.).
V následujících 12 taktech se počáteční téma v ženském sboru doslovně tonálnč i textově
opakuje, navíc se v protipohybu objevuje mužský trojhlas s téměř totožným tématem, výjimku
tvoří pouze nástup mužských hlasů - v taktu 13. - 15. se opakuje Agnus Dei oproti jednomu
provedení ženských hlasů. V taktech 15. - 19. se tento jakoby mužský „souhlas" a připojení se к
ženské modlitbě objevuje kánonicky přesně o 2 doby později (jednoduchý, ale nesmírně
působivý postup, navíc velmi zajímavý právě v Уi taktu!), od konce 19. taktu (dona eis requiem)
do 22. taktu zpívá sbor homofonně vlastně pouze trojhlasně - muži i ženy zpívají totéž, závěr
části A (sempiternam) už je zase „přitakání" mužského sboru o jeden takt později.

Misj awiy A* tifa of the worU.

Lamb of God.

i.
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qui

lol

grant them rest everUuling.

Dynamika celé úvodní části je střídmá, předepsané je vlastně jen p, pouze ke konci je
naznačeno zeslabení do pp.
Naprosto typické je střídání a „dohánění" ženských a mužských hlasů, v této části to
vyznívá tím více jako symbol smyslu a podstaty života.

Část В
Ve druhé části nastává výrazná změna, průzračná tónina Fis dur se mění na fis moll. Je to
nádherně naznačeno v 25. taktu v melodickém hlase S2 snížením 3. stupně, což právě vytváří
typickou mollovou charakteristiku. Od 25. taktu (s předtaktím v taktu 24.) zpívá až do 31. taktu
opět pouze ženský sbor, tentokrát ovšem velmi naléhavě {Te decet hymnus Deus, et tibi reddeíur

92

volum in Jerusalem), což je zdůrazněno lehkým nádechem cikánského modu (místo h je his)
v melodickém hlase v taktech 26., 27. a 29.
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Do tohoto taktu vede základní motiv nej vyšší ženský hlas v půlových a čtvrťových
notách, taktům 30. a 31. dominuje mezzosoprán s klidnými čtvrtkami, který předtím tvrdošíjně
ostinatně zdůrazňuje mollový charakter změny. Nejnižší ženský hlas, alt, naplňuje tradiční
harmonicko-rytmickou funkci opakováním základního tónu kromě posledních dvou taktů.
Všechny hlasy se opět „sejdou" na počátku 32. taktu na tónice fis. Zde žádná dynamika
předepsána není, zesilování v úvodu a zeslabování v závěru by mělo logické vzhledem ke stavbě
a charakteru této části skladby.
Od konce 31. taktu nastupuje pouze mužský dvojhlas ve velmi působivých paralelních
kvintách (střídavě čistá a zmenšená) a opakuje svůj převážně osminový dvoutaktový motiv
celkem třikrát, o dva takty později se přidává alt (opakuje basovou linku o oktávu výše)
s mezzosopránem (ten postupuje v tradičních terciích), aby se od konce 35. taktu přidal i nejvyšší
hlas s „kopírováním" tenorové melodie. Naléhavost textu {Te deceí hymnus Domine) je
podepřena narůstající dynamikou - jednak přirozenou zvětšováním vokálního aparátu a navíc
skladatelem předepsanou (celý sbor už od 36. taktu ve7) a také zopakováním oslovení {Domine).
V této části se pravidelně harmonicky střídají akordy fis moll a E dur se zmenšeným kvintakordem (v mužských i ženských hlasech nad sebou) gis h d - je to vlastně úmyslně nevyslovený
dominantní septakord bez základního tónu E к paralelní tónině, tj. A dur. Ve 39. taktu se nádherně harmonicky „rozsvítí" celý sbor do trochu nečekané subdominanty к A dur - D dur.
Následují čtvrťové harmonické homofonní akordy v kvintakordech a kvartsextakordech základní harmonie (D, G a A dur), zadržovaný bas na dl a nad ním fis moll ve zbývajících hlasech ve
41. taktu vytvářejí jen letmo se mihnoucí charakteristickou Lukášovskou disonanci s následným
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návratem do subdominantního kvartsextakordu (G dur). I text dokresluje bezpochyby absolutní
vrchol celého díla (...quiapius est. ...protože jsi milostivy).
in Jerusalem.
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Od 43. taktu se nálada vrací, tentokrát do tóniny h moll (střídavě je připomínána fis moll
svým odlišným zvýšeným gis) - osminové melodické členění vytvářejí v oktávě SI s T, vnitřní
hlasy střídají tercie a kvarty a bas zůstává na tónu fis. Postupně ustupuje i dynamika, od 46. taktu
je předepsané decrescendo až do p, ve 48. taktu se muži odmlčí a ženský sbor o takt později
úplně přirozeně „vpluje" do základní tóniny, tj. Fis dur.

Část A'
V taktech 49. - 60. následuje doslovné opakování taktů 13. - 24. ze začátku skladby i
s původní dynamikou, frázováním a textem.

Část CODA
Vlastní závěr skladby se připravuje už od 61. taktu (se synkopickým a šestnáctinkovým
předtaktím) posledním dynamickým vzepětím do dominantního Cis dur při melodii vedené
souběžně tradičními hlasy SI a T, zbylé ženské hlasy jsou v kvartách a bas přiznává základní
harmonické tóny (61. a 62. takt je to Cis, v 63. taktu ais). Od 64. taktu nastává postupné
ztišování celého sboru, aby v taktech 67. - 70 při držených celých tónech v mp ve spodních
čtyřech hlasech (H, fis, d l , gisl) pouze nejvyšší ženský hlas naposled naléhavě připomněl
v opakujícím se motivu se sníženým d (je to vlastně akord h moll s přidanou dórskou sextou gis)
závažnost celého díla {...requiem
řelým...).

aeternam dona defunct is..., ...odpočinutí

věčné dej zem-

Poslední část od 71. taktu až do konce znamená smíření vyjádřené v šestihlasém
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akordu základní tóniny Fis dur opakující se podle textu, jediným vybočením je pokles tónů z cis
na h a ais na gis při drženém fis v příslušných hlasech u předposledního akordu. Celý závěr je
v p a pp s mírným zpomalením na konci, na posledním akordu je pochopitelně dlouhá fermata.

6. 3 Interpretační analýza
Tato část práce má dvě kapitoly - v první se soustředím na interprety několika nahrávek
(dvě kompletní a jedna neúplná), v druhé kapitole se pokusím vyjádřit svůj vlastní interpretační
názor a zkušenosti, které mám s tímto dílem.

6. 3. 1 O interpretech srovnávaných nahrávek
V rámci studia Requiem jsem poslouchal tyto nahrávky:
5. Nová Česká píseň, sbormistr Zdeněk Vimr, 1995, chrám Panny Marie v Plzni.
6. Pěvecký sbor ČKD Praha, sbormistr Miroslav Košler, 1996, studio Státní opery Praha.
7. BOHEMIACHOR, sbormistr Jan Staněk, 1997, studio Českého rozhlasu, Ústí nad
Labem.

Ad 1. Komorní smíšený sbor vznikl v roce 1990 po rozdělení původní Lukášem založené České písně. Působí při Západočeské univerzitě v Plzni a dosáhl již řady pozoruhodných
úspěchů: ocenění a absolutní vítězství na festivalech v Jihlavě, přední místa v mezinárodních
soutěžích v Nidderau, Mainhaisenu, Toulouse, Praze. Koncertuje v celé ČR i v zahraničí (Evropa
i USA), spolupracuje s profesionálními orchestry při provádění rozsáhlých vokálních děl, nahrá-
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vá v Českém rozhlase v Plzni, na svém kontě má řadu CD. Uměleckým vedoucím a sbormistrem
je Zdeněk Vimr (1952), docent katedry hudební kultury FPE Západočeské univerzity v Plzni a
od roku 1994 sbormistr opery Divadla J. K. Tyla. V čele České písně stál od roku 1979, v roce
1990 založil komorní sbor Nová Česká píseň. Je uznávanou osobností v českém sborovém
hnutí, vede řadu sborových ateliérů v celé republice, je zván jako porotce do mezinárodních sborových soutěží.
Ad 2. Pěvecký sbor ČKD Praha byl založen v roce 1945, v současné době má přes sto
aktivních zpěváků, v repertoáru sboru jsou vokální díla skladatelů všech období, v posledních
letech také velké skladby oratorní a kantátové. Za téměř 60 let své existence uspořádal stovky
koncertů a absolvoval desítky zahraničních zájezdů po Evropě, do Japonska a USA. Sbor často
uvádí díla, která mu věnoval současný skladatel Zdeněk Lukáš (!) a získal také řadu vítězství a
ocenění v mnoha mezinárodních pěveckých soutěžích (Paříž, Moskva, Arezzo, Spittal, Cork,
Maasmechelen, Toulouse apod). Od roku 1951 nese sbor jméno svého hlavního sponzora a od
stejného roku (!) je sbormistrem sboru profesor sborového dirigování na Pražské konzervatoři
Miroslav Košler. Košler je členem i předsedou jury mnoha mezinárodních sborových soutěží,
spolupracuje s mnoha českými i světovými dirigenty při uvádění rozsáhlých vokálně instrumentálních děl Dvořáka, Martinů, Beethovena, Berlioze, Wagnera, Mahlera a dalších skladatelů. S Pražským mužským sborem jako jeho dlouholetý šéf i s dalšími profesionálními sbory
se mnohokrát zúčastnil proslulých hudebních festivalů jako jsou Pražské jaro, Bratislavské hudební slavnosti, Holland Festival, Dresdener Musikfestspiele, Bodensee Festival apod.
Ad.3. BOHEMIACHOR vznikl v roce 1993 jako smíšené pěvecké víkendové těleso,
které se schází pouze několikrát ročně na víkendových soustředěních. Na ně si sbor zve různé
české i zahraniční dirigentské osobnosti, které přinášejí svůj vlastní repertoár. Před sborem se tak
za dobu od jeho vzniku vystřídala celá řada sbormistrů a dirigentů jako např. Jiří Kolář, Jan
Maria Dobrodínský, Helmuth Steger, Lumír Pivovarský, Solvieg Ágren, Luboš Krtička, Ján
Glos, Roman Válek, Zdeněk Lukáš, Milan Uherek a mnoho dalších. Sbormistrem a prvním dirigentem tělesa je Jan Staněk (původně vysokoškolský učitel teoretické fyziky a matematiky, jenž
v současné době „objíždí" své další dva sbory ve Švýcarsku a v jižním Tyrolsku), druhým
dirigentem je Libor Sládek. Jejich úkolem je udržovat stálý koncertní a soutěžní repertoár sboru.
Repertoárově sbor využívá specializace svých hostujících dirigentů, od skladeb starých mistrů
přes úpravy lidových písní až po tvorbu soudobých autorů, spirituály apod. Na své první mezi-
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národní soutěži v roce 1997 ve Llangollenu (Wales) získal sbor 1. místo v kategorii velkých
smíšených sborů. Koncertuje po celé republice i v zahraničí (Anglie, Švýcarsko, Itálie).

Durat a jednotlivých

nahrávek:

Lukáš (orig.)

Vimr

Košler

Staněk

REQUIEM AETERNAM

4.30

4.28

4.04

-

DIES IRAE

2.00

1.57

2.08

1.50

LACRYMOSA

3.30

3.19

3.04

3.28

OFFERTORIUM

3.30

3.11

3.31

-

HOSTIAS

3.45

3.53

3.41

-

SANCTUS

1.20

1.08

1.26

1.11

AGNUS DEI

4.30

5.17

4.40

_

23.05

23.13

22.34

Celkem

Jen stručně к jednotlivým nahrávkám:
Obecně se dá říci, že se plně neztotožňuji s žádnou nahrávkou jako celkem, i když mě
velmi blízká je nahrávka Nové české písně se sbormistrem Zdeňkem Vimrem, zejména
některých částí, a to jak co se týká tempa, tak i výrazu a dynamiky. Nahrávka Sboru ČKD zní
poměrně nevy-rovnaně, sbormistr často mění tempo (těžko říci, zda vždy úmyslně), i nasazovaná
tempa se, myslím, mnohem více liší od původní představy skladatele. Neúplná nahrávka
Bohemiachoru se svým pojetím blíží spíše Vimrovi, není ovšem tak intonačně přesná a
kompaktní.

6. 3. 2 Vlastní interpretační pojetí
Jak už jsem se zmiňoval u předešlé skladby, můj názor na interpretaci konkrétního díla se
pochopitelně mění a není nikdy definitivní. Lukášovo Requiem mě oslovilo hned napoprvé
v podání sboru ČKD Miroslava Košlera při koncertě na Žofíně a měl jsem velké štěstí, když se
mi naskytla možnost se ho naučit jako zpěvák o něco později se sborem BOHEMIACHOR. Od
té doby považuji tuto Lukášovu skladbu za nádherné dílo, v kterém jsem schopen objevovat stále
nové krásy.
Teď několik poznámek a představa mojí interpretace ve srovnání se zmiňovanými nahrávkami. Na úvod bych rád upozornil na systematické zdvojování (nebo dokonce ztrojování)
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jednotlivých hlasů, což je jev právě u Zdeňka Lukáše naprosto typický, které pro zpěváky
znamená stupeň velmi vysoké obtížnosti! Obecně bych se také pokusil „ohlídat" co nejlepší artikulaci celého textu v průběhu skladby.

Requiem aeternam
Předepsané tempo této úvodní části celé zádušní mše je velmi pomalé, sám za sebe bych
volil tempo o něco málo rychlejší. Co se týče poslouchaných nahrávek, důsledně předepsané
tempo sleduje Vimr, Košler je o poznání rychlejší, já bych se svými představami ocitl někde mezi oběma ukázkami. Zahájení celé skladby (sborové unisono) by mělo zaznít v mohutném forte
s velmi přesnou artikulací (příliš se nedaří Košlerovi, Vimr je velmi dobrý!). Ve 4. a 5. taktu
bych akcentoval slovo Domine, i když akcenty nejsou předepsány, na konci 5. taktu by měl celý
sbor plynule zeslabit. Prolínající kánonické ženské hlasy v taktech 6. - 8. musí po důrazném
nástupu zeslabit a umožnit „vyniknutí" následujícímu hlasu (velmi hezké u Vimra). Na konci 8.
taktu pozor na akcentovaný a přesný nástup mužů (!), v dalším taktu je důležité opět čisté unisono ve forte (velmi nepřesné u Košlera). V i l . taktu by se měla rozhodně zvýraznit krátká
synkopická část v 1. sopránech (zaniká u obou), která se tam objevuje velmi nečekaně, obecně
by mělo platit pro všechny šestnáctiny v taktech 1 0 . - 1 2 . trošku svižnější tempo (muži u Košlera
často přehlušují ženy!). Ve 12. taktu celý sbor zeslabí, aby měl v následujících osmi taktech
nejdůležitější úlohu pouze ženský tříhlasý sbor. Na tomto místě je Vimr krásně plastický, Košler
výrazně hrubší a zejména jeho nástup sopránů ve 13. taktuje zřetelně výše - dolaďuje předchozí
detonaci. Každý z hlasů má vlastní rytmicko - melodické frázování, které by se mělo nejlépe
prostřednictvím pečlivé artikulace zvýraznit, jinak je celá tato část v pianu, intonačně velmi nepříjemné jsou takty 16. a zejména 18. se svými spodními sextovými a septimovými skoky, v 19.
taktu se ženské hlasy ještě více ztiší (celá část velmi hezká u Vimra). Ve 20. taktu by měli tenoři
a basy nastoupit jemně (úžasné u Vimra, snad až příliš jemný nástup), ale artikulačně a intonačně
jasně (nejdřív unisono, pak dvojhlas a dokonce trojhlas), tím spíše pozor na oktávový skok v tenorech (z e na el) ve 22. taktu. Další nástupy jednotlivých hlasů by měly být čím dál silnější (ve
23. taktu alt, ve 24. druhý soprán, ve 25. taktu první soprán). Košler dělá vždy jakoby odsazení
před nástupem dalších hlasů, což zbytečně narušuje rytmus a porušuje plynulou gradaci.
Nádherné místo - gradující a zároveň velmi kontrastní - se objevuje v taktech 26. a 27., kde se
rychle střídá dynamika zároveň se septimovými a dokonce decimovými intervalovými skoky ve
všech hlasech. Ve 28. taktu opět celý sbor na krátkou chvíli zesílí, aby od 30. taktu postupně na
dlouhých půlových tónech zeslaboval až do 31. taktu (opět velmi pěkné u Vimra). Od 32. taktu
je slyšet pouze 1. soprán se svým „deklamačním" sólem - ne příliš podařené u Vimra (pozor na
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přesné ukončení ostatních hlasů ve 34. taktu!), ve 37. taktu by měl velmi jednotně nastoupit nižší
soprán a vzápětí alt - naopak hezká návaznost u Košlera (sice v pianu, ale poměrně důrazně),
aby po rychlém crescendu už celý sbor mohl ve 38. taktu zopakovat úvodní téma velmi razantně
ve forte (a hned v následujícím taktu subito piano) - tady se opakuje nejasný a nečistý nástup
Košlera jako na začátku, u Vimra je to naopak. Ve 40. taktu se situace dynamicky opakuje
(Košler je tady poměrně nesourodý a nevýrazný) a celý závěr by pak měl vyznít jako střídání
modlitby žen a mužů, ovšem v zeslabujícím pianu. Závěrečný akord by měl být po předcházejícím odsazení v 51. taktu v téměř absolutním pianissimu.
Celkově je jednoznačně výborný Vimr, do značné míry naplňuje mé interpretační
představy, u Košlera postrádám kromě výše uvedených poznámek větší celkové zaujetí skladbou
a také často chybí důsledná artikulace.

Dies irae
Celkově bych osobně cítil tempo o něco rychleji než Lukáš předepisuje (asi 85) - Košler
je moc pomalý, Vimr na hranici, Staněk moc rychlý. Na začátku bych volil poměrně razantní
nástup celého sboru (u Košlera je nástup málo důrazný a málo akcentovaný, u ostatních v pořádku), velkou pozornost bych věnoval nešvaru, který je slyšet ve všech sborech, tj. vyrážení
druhé slabiky v i-rae (zvlášť markantní u Košlera^ což je zapříčiněno výraznou vrchní kvartou a
kvintou v 1. a 2. taktu. V 6. a 7. taktu bych trochu potlačil ženský sbor a zvýraznil muže - jsou
dominantní, snad ještě více v taktu 8. - akcenty na každé notě tak, jak jsou napsané (až trochu
přehánět!). Prakticky obdobné je to to v taktech 9. - 15., nebezpečné je to hlavně z hlediska obeznámenosti s daným úsekem, tj. opakuje-li zpěvák určitou část, je méně soustředěn a má pocit,
že už to zná a umí, celkově to zní často unaveněji, nesoustředěné a méně zúčastněně. V této
rychlé pasáži vzniká navíc možnost nepřesného rytmu („rozsypanosti") daného také obtížnějším
textem {Teste David cum Sybilla), to je nejvíc patrné u Košlera a u Staňka. V 16. taktu Košler
pro mě nepochopitelně zřetelně zpomaluje. V 15. taktu musí mužské hlasy nastoupit ve forte,
celý sbor pak trochu dynamicky ustoupí, aby se znovu do plné síly ve 20. taktu vrátil; je třeba
ohlídat si „čisté" disonantní souzvuky a zejména vrchní sexty basů ve 20. a 21. taktu.Ve 24. 26. taktu bych rozhodně udělal akcentované synkopické nasazení celého sboru (přesto, že není
psané) a ve 28. taktuje důležitý čistý kvintkvartový souzvuk ve fortel Ve 30. a 31. taktuje snad
intonačně nej nepříjemnější místo - spodní sexta h - d současně ve třech hlasech a vzápětí návrat
zpět, nejhorší zřejmě u Staňka. V taktech 33. - 35. by mělo být jemné crescendo a decrescendo,
nástup basů v 36. taktu výrazně artikulovaný, dále opět nepolevující crescendo až do 41. taktu.
V těchto místech hrozí nezřetelnost a rytmické nepřesnosti, protože se jedná o rychlé artiku-
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lované šestnáctiny (patrné u všech, nejvíce u Staňka). Od následujícího taktu je velmi obtížné
nastolit a udržet (!!!) tempo, artikulaci a zejména výraz, vlastně celkové nasazení; hrozí udýchanost, únava, zpomalování (opět patrné u všech, u Vimra je to zvláště v taktech 41. a 42., u Staňka
zejména ve 49. a 50. taktu). Vlastně by nasazení mělo být ještě větší, právě aby eliminovalo tyto
skutečnosti! V závěru je nutné provést přesné intervalové skoky a „podržet" disonantní opakující
se akord (to se poněkud nepovedlo Vimrovi) ve stálém napětí! Je poněkud diskutabilní taková
vazba taktů 56.a 57. jak to udělal Vimr, legato ano, ale se zvýrazněním Di - v 1. době 57. taktu
by to bylo podle mého názoru vhodnější. Závěr podle mě úplně nezvládl Košler, nehledě na textové chyby (irae versus illá) velmi zrychluje (!!!) závěrečné čtvrťové noty; Vimr pro změnu tuto
pasáž pro mne až příliš zatěžkává a zpomaluje.
Celkově má Staněk celkem živý, i když poněkud nestejnorodý zvuk (hlavně ženy nejsou
zvukově vyrovnané), což je patrné zejména v závěru, sbor dobře "šlape", v druhé části bohužel
poněkud zpomaluje. U Košlera je podle mě největším problémem přílišná agogika (často zcela
určitě nechtěná!), trochu nesourodý ženský prvek sboru a nepřesné sykavky. Vimrovo provedení
mi sedí nejvíce, až na několik uvedených drobností jsem schopen se s ním ztotožnit.

Lacrymosa
Celkově bych tempo této části vnímal o něco málo rychleji než Lukáš předepisuje (spíše
65 než 60); Košler odpovídá mé tempové představě, Vimr už to má pomalejší a nejpomalejší je
r

Staněk. Uvod bych pojal maximálně něžně až vroucně (to je to pravé slovo!) a co nejvíce vázaně. Hned jedno nebezpečí na začátku je příliš silný nástup (psané je piano), je nutné opravdu
začít velmi jemně (více či méně u všech nahrávek). Textový oříšek je mezi 2. a 3. taktem - dies
ilia je nutno zpívat odděleně, ale rozhodně bez odsazení, nemělo by totiž vyznít die - silla
(například Staněk - velmi těžké!). Ve 3. taktu je nutné odsadit po illa, dále pozor na vyrážení
první doby v následujícím 4. taktu (vrchní kvintový nebo sextový skok) a čistý návrat na původní tóny a ztrátu dynamiky a zejména napětí v 5. - 8. taktu, je možné jen částečně zeslabit na
konci fráze. Při opakování tématu od 8. taktu (sborový nádech!) pozor na přesnost zdobných
šestnáctin a postupné (!!!) zesilování, nikoliv překotně a naráz (u všech nahrávek slušné, ale
malý rozdíl oproti úvodnímu pianu). Intonační a další problémy ze 4. taktu se v taktu 11. mohou
ještě znásobit - rychlejší a intonačně nebezpečnější, stále by se mělo jemně zesilovat až do konce 13. taktu - náhlé piano je kvůli sextovému skoku velmi těžké zejména pro soprány. Na konci
15. taktu je nutné přesně a jednotně ukončit tenory na sykavku, to samé platí pro celý ženský
sbor v taktu 17. (nehezké u Staňka). Ve střední části je nej důležitější jednotný dynamicky
plastický a výrazově přesvědčivý motiv basu (trochu falešný zejména u Košlera, velmi dobře
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vyšlo u Vimra), další problém může být s altovými vstupy (méně zřetelné u Košlera, nepřesné u
Staňka) a ještě větší se sopránovými odpověděni - zejména první nástup na konci 21. taktu na
vysokém el bývá kamenem úrazu (falešný Košler, nehezký a nesmělý Vimr). Ve 26. taktu je
důležitý přesný a ještě poměrně jemný (v p) nástup S2 a T, ve stejném taktu důrazný SI na každé
notě a vázaný do dalšího taktu, v taktu 27. držené basy a soprány proti sobě a v celém závěru této
části postupné a plynulé zesilování až do forte. Košler tu vyznívá trochu nepřesně, u Vimra se
malinko rozostřuje poslední akord a nechává před dalším nástupem příliš velkou pomlku, Staněk
má akord poměrně rozladěný a celý sbor už je pod tónem. Při opakování úvodního tématu platí
obdobné zásady jako na začátku, opět vidím velké nebezpečí v „uspokojení" zpěváků a v ochabujícím napětí. V závěrečných akordech je důležité velmi pečlivě artikulovat (tím spíše, pokud je
sbor v pianu) a jemně akcentovat (pomůže to i srozumitelnosti) - to chybí právě u Vimra, kde
vyznívá závěr příliš „placatě", Staněk zase ve 44. taktu hodně předržuje znějící akord na úkor
pomlk.
Celkově vyznívá z uvedených ukázek nejlépe Vimr, snad bych se pokusil více rozlišovat
dynamiku p a mf ph opakování ústředního motivu, u Košlera je zřejmě časté zrychlování a zpomalování jeho interpretačním zvykem (markantní zrychlování před střední částí a zpomalování
před závěrem), nemá příliš vyrovnané hlasy ani dobrou artikulaci, což zřejmě souvisí i s koncovkami (zejména - s); také dynamika by mohla být plastičtější. U Staňka je se podle mě většina
problémů odvíjí od tempa, které sice dodržuje nejpřesněji, ale to je asi také důvod, proč ostatní
volili tempo rychlejší - totiž udržení napětí a intonace sboru. U pomalých temp je to nejnebezpečnější ze všech možných nástrah, Bohemiachor je zejména v druhé polovině intonačně pod
tónem.

Offertorium
Tato část se, jak už bylo řečeno, tak trochu vymyká formě všech ostatních částí, proto také interpretace by měla vypadat částečně jinak. Skladatelem předepsané tempo precizně dodržuje Košler, Vimr je výrazně rychlejší, já osobně bych vnímal tempo někde mezi oběma, tj o něco
rychleji než je předepsáno. Začátek skladby má typický fúgátový charakter - nastupuje nejdříve
velmi silně soprán (v této části se soprány nedělí, jedná se o klasický čtyřhlas); je třeba dát si
pozor hned na první tóny nástupu (velmi slušné u Vimra, nepřesné u Košlera - částečná detonace), kde se objevuje spodní čistá kvinta z e 2 na al, dále na správnou artikulaci a skoro až
portamentový způsob zpěvu, aby tempo od počátku přesně strojově „šlapalo". Na začátku 8. taktu soprán ustoupí do pozadí a naopak razantně nastoupí ve forte a l t . Ten má podobnou spodní
čistou kvintu (hl - el), takže opět pozor na přesnou intonaci (opět nepřesnosti u Košlera), a platí
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zde to samé co před tím u sopránů, u nejvyššího hlasu je navíc velké nebezpečí „vykřičení"
vysokých šestnáctin ve 14. a 15. taktu (u obou ukázek!). V 15. taktu by se už hlasy měly zvukově vyrovnat (takty 1 5 . - 1 7 . tvoří přechod), v taktech 14., 15. a 17. alt musí dodržovat předepsané akcenty. V 18. taktu přebírá dominantní úlohu tenor (opět pozor na nástupní kvintu a na
všechny zásady platné pro předchozí hlasy), takže oba ženské hlasy se stahují do pozadí, alt si
musí dát pozor na těžký nástup ve 24. taktu a soprán o takt později! Na tomto místě se mi zdají u
obou ukázek tenory málo výrazné, jako by byly „překryté" ženskými hlasy, Košlerův sbor je
tady už příliš „chlupatý", malinko pod tónem. Ve stejném, tedy 25. taktu, už začíná zpívat ve
forte svou melodickou linku bas se stejnými úskalími jako všechny hlasy před ním (a opět jsou
ostatní hlasy zbytečně silné, trochu lepší je to u Košlera), S, A i T ustupují dynamicky do pozadí.
V této části by si soprán měl hlídat přesné synkopické nástupy ve 27. a 28. taktu a u všech hlasů
bych doporučoval kromě co nejpřesnější artikulace také zvýraznit první slabiky všech slov
(.Domine Jesu, Christe, Rex gloriae), aby skladba celkově co nejpřesněji „šlapala" a nedošlo ke
zpomalování (velmi patrné u Vimra!!) a tříštění rytmu; to je obzvlášť důležité u altů, které mají
velmi mnoho rychlých šestnáctinových not. Ve 32. taktu je krásný přechod do subito piana,
takže pozor na něj (nedostatečná artikulace u Košlera)!! V části skladby od 33. do 44. taktu je
úplně nejdůležitější udržet napětí a tempo, tj. dokonale vnímat rytmus celého sboru, dodržovat
téměř přehnaně přesně pomlky, nástupy a akcenty, protože se jedná o zhuštěnou podobu předcházejících motivů v jednotlivých hlasech. V ideálním případě by měl platit vždy výrazný
dynamický nástup konkrétního hlasu a naopak jeho ústup při nastoupení hlasu následujícího.
Od 48. taktu (možná zbytečně dlouhá pomlka u Vimra) nastává určité zklidnění skladby
(a také zpomalení, V* je 60), objevují se dlouhé, čisté akordy, které by měly být na rozdíl od
předcházejících taktů zpívány dlouze a vázaně, až do 56. taktu v pianu (zbytečně velké odsazení
u Košlera, tady už je sbor opět v intonaci). Po crescendu v 57. taktu by měl sbor zpívat o něco
silněji a po opětném zeslabení nastává dynamická „vlna" až do piana v 66. taktu - přitom je
nutné dbát na intonační čistotu v disonančních akordech v 58. a 59. taktu, v paralelních akordech
63. a 64. taktu a na oktávový skok současně ve všech hlasech v 65. taktu. V 72. taktu má sice
soprán předepsané piano, ale vzhledem к drženému akordu celého sboru bych se nebál dominantní hlas poněkud zesílit až do 75. taktu, kdy po dvoutaktové sborové pauze (v 73. taktuje
nutné skončit přesně!) nastupuje tenor v mf Od 76. taktu je skladba opět v původním tempu
(Vimr se „rozbíhá" trochu moc pomalu) a napodobuje úvodní motiv skladby, až do 83. taktu
zpívají v oktávě S, T a zároveň A, B, takže pozor na čistou intonaci (nehezké soprány u Košlera,
u Vimra o něco lepší)! Takty 84. - 97. jsou opakováním taktů 33. - 46., takže ke všem
předchozím připomínkám bych zdůraznil nebezpečí ztráty napětí, skladba by měla naopak
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gradovat ke svému závěru (v 99. taktu trochu zabolí „vyštěknuté" glori -ae u Vimra). Naplno se
to může projevit vzápětí od forte v taktu 100. s rychlými šestnáctinovými notami. Ještě v taktech
103. - 105. je třeba dát si pozor na přesnost intervalů v jednotlivých hlasech, aby vytvářely
přesně předepsané konsonantní akordy, a zejména na kvartové a oktávové skoky před závěrečným akordem ve forte ve 106. taktu (opět zbytečné vyrážení u obou ukázek)! Poslední amen
bych rozhodně trochu odsadil (u Vimra je to málo). Poslední durový akord vyznívá u Košlera
poněkud nečistě.
V celkovém kontextu vyznívá pro mou představu o něco lépe Vimr, i když myslím, že
nahrávka má příliš velký dozvuk. Určitě by se dalo pracovat ještě lépe s dynamikou, ale tato část
je pro sbor opravdu velice náročná a není jednoduché ji skvěle interpretovat.

Hostias
Tempově moje představa koresponduje s autorem i uvedenými ukázkami (Košler a Vimr
se liší velmi málo od předepsaného originálu). Sopránový začátek by měl být jemný (u Košlera
tomu tak bohužel není), ale zároveň přesný a pevný s přesným naslovením první slabiky, ve druhém taktu se musí ženské hlasy přidat v pianu, velké intonační nebezpečí se skrývá ve 3. taktu pozor na nízké hl v sopránech (opět u Košlera, intonačně už začíná sbor klesat!)! Ve 4. taktu by
se měl oddělit text {...preces, et...) a v 6. taktu pozor na čistou vrchní kvartu opět v sopránech.
Malebná klenutá melodie nejvyššího hlasu trvá až do 11. taktu a vrací se po dynamickém oblouku zpět do p, v 11. taktu je nutné uzavřít soprány dříve (mají předepsané odsazení), aby mohly
včas naslovit ve 12. taktu (cítil bych tady trochu akcent na 1. slabice Ho-) - obě ukázky jsou tu
celkem v pořádku. Od 12. taktu se dominantní melodie nejvyššího hlasu částečně vyrovnává
s rytmicko - harmonickými přiznávkami ostatních hlasů (kromě basů). Tuto část vnímám téměř
„tanečně", houpavě a mělo by to být také slyšet, dirigent by měl tady dávat pozor na přesné
koncovky - 5 ve slovech hostias a preces. Na začátku 18. taktu pozor na intonaci sboru - je tam
intervalový skok, dynamicky by se mělo celkově zesilovat až do 20. taktu a vzápětí opět ustoupit
(intonace Košlera už tady není v pořádku, Vimr je na tom o poznání lépe). V taktech 22. - 24. je
důležitá pečlivá artikulace a „naléhavost" sólových sopránů, ve 23. taktu pozor na přesnou
koncovku -s ostatních hlasů, opět to záleží na dirigentovi. Ve 24. taktu by měl být jistý a poměrně důrazný nástup altů a jakákoliv nepřesnost v intonaci je právě tady velmi slyšet - alt zpívá
pouze „proti" S2, který by měl skoro až akcentovaně přehánět své ostinátní hl.Ve 27. taktu je
důležité místo, kde oba zpívající ženské hlasy dynamicky ustoupí a odsadí, celý sbor kromě
sopránů pak velmi jemně a měkce (!) nastoupí na konci 27. taktu (Košler to vůbec nerespektuje,
neodsazuje a zpívá hned ve forte), vzápětí bych cítil potřebu drobného synkopického „zhou-
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pnutí" na začátku 28. taktu (..., quarum...) a zrychlení šestnáctin ve stejném a následujícím taktu
- tam vzniká velké nebezpečí zpomalení! Nad altem a mužskými hlasy by měl S2 zpívat poměrně důrazně (až deklamačně) své opakující se al (málo důrazné u Košlera). Po dynamickém vrcholu ve 30. taktuje nutné opět tlumit ve 33. taktu celý sbor, aby pak mohl už dohromady se SI
v opakujícím se motivu rychle zesílit až do mohutného forte v 36. taktu (pozor na čistotu oktávového gisl a gis2 v SI a A), částečně dynamicky ustoupit, v 37. taktu udělat ještě jednu, menší
dynamickou vlnu, a zeslabit do půlového p v 39. taktu. V této části zní Košler až příliš surově.
V několika taktech mezizpěvu by mělo znít důrazné piano (opět hrubé forte u Košlera).
Tady vzniká nebezpečí intonační nepřesnosti dvouoktávového gis ve 40., 41. a zejména 43. taktu, bez přesného tónu by byl na něj navazující melodický SI a vzápětí ženský sbor až do konce
intonačně nejistý. Právě nástup S2 a A ve 45. taktuje velmi obtížný - nemají se vlastně „čeho
chytit".
V následující části, kdy se opakuje úvodní motiv, je důležitý pevný a jistý nástup tenorů
ve 47. taktu a basů ve 49. taktu (falešné soprány a nehezký nástup tenorů u Košlera). Mezi takty
55. - 60. platí obdobné zásady jako v taktech 12. - 17. V závěrečné části je důležité nevyrazit a
přitom zazpívat čistě sopránové šestnáctinové gis2, vzápětí celosborově dynamicky ustoupit do
piana a odsadit - to vše v 63. taktu (Košler odsazení úplně pomíjí, Vimr ho naopak dělá zbytečně dlouhé). Od 64. taktu bych začal trochu zpomalovat (ne přehnaně!), v taktech 64. a 65. je
důležité přesně dodržovat čtvrťové pomlky v A, T a B. Jemné důrazy na celosborových čtvrtkách
(S2 by zde měl být podle mne ještě o něco silnější než ostatní hlasy) vyústí do pokojného piana
závěrečného dlouhého drženého akordu.
Tato část ukazuje (alespoň pro mě) dva extrémy poslouchaných ukázek. Vimr téměř bezezbytku naplňuje moji ideální interpretační představu (až na trochu „padající" sbor v úvodní
části skladby), na druhou stranu Košlerova nahrávka je podle mého názoru velmi nepodařená,
kromě intonace a protismyslné dynamiky mě vadí zejména z mé strany nedůvěra vůči sboru, to
znamená, že nevěřím, že to zpívají potěšením a vědí, o čem to má být!

Sanctus
Je to rychlá, oslavná a nejkratší část celého cyklu. Tempo se mi zdá relativně pomalé,
osobně bych dal přednost o něco větší rychlosti (spíše tak 98 - 100), v tomto směru mi spíše
vyhovuje Staněk nebo Vimr (nesmí se to ovšem přehnat!), u Košlera je to na můj vkus příliš
pomalé. Nebezpečným úskalím této části je jednoznačně udržení nasazeného tempa a artikulace
- například mnoho sykavek v rychlém opakujícím se sanctus, sanctus (problém u všech ukázek
bez výjimky!!). Myslím, že je nutné všude, kde se za sebou opakují slova se sykavkami - první
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na konci a druhé na začátku, od sebe obě vědomě a důsledně oddělovat. Je to ovšem velmi náročné zejména při dané rychlosti skladby a frekvenci těchto slov.
V prvních pěti taktech je nutné udržet úvodní nasazené tempo a napětí a snažit se dodržovat předepsané akcenty - vnímal bych je kromě předepsaného 5. taktu ještě v taktech 3. a 4.
Po pomlce v 6. taktu by měl mít jednoznačnou melodickou funkci S2, ostatní hlasy bych nepatrně ztlumil, basy mají velmi obtížnou úlohu právě v rychlé a přesné artikulaci opakujícího se
slova sanctus (nehezké u Košlera, lepší u Staňka, velmi dobré u Vimra!). Další nebezpečné místo
je v 11. taktu, kdy by měla být přesně celým sborem doslovena koncovka slova Sabaoth, v daném tempu je to velmi obtížné (problém u všech sborů). Neméně nebezpečný je synkopovaný
rytmus přidávajícího se nejvyššího sopránu v taktech 12. - 14. (u Košlera málo zřetelné, velmi
dobré u Vimra a Staňka, kde jsou poněkud úsečné). Stejný problém, který byl v taktu 11., se
objevuje znovu v 16. taktu. V taktech 17. - 21. je třeba důsledně (snad až přehnaně) dodržovat
předepsané synkopické akcenty a hlavně neztratit tempo a napětí (správně nevyráží koncovky
slov Staněk, u Košlera a Vimra už ne tak pěkné). V taktech 22. - 26. by měl celý sbor znít
maximálně kompaktně, poměrně silně a zvukově vyrovnaně, jen pozor na přesný a akcentovaný
nástup basů ve 22. taktu (trochu nepřesvědčivé u Košlera, příliš sekané u Staňka); ve 26. taktuje
nutné ztlumit do piana. Krásná střední část by měla nechat vyniknout ženský sbor s melodickou
dominancí nejprve v SI, aby se po výrazném nástupu altů ve 30. taktu (s následným přesným
synkopickým frázováním!) rozezpíval celý ženský sbor do forte ve 36. a 37. taktu. Velmi
důležité je dodržování akcentů v altu v taktech 30. - 33. a postupné zeslabování celého ženského
sboru v 38. a 39. taktu; pozor také na intonaci v altech v 38. taktu - spodní velká sexta na a
(malá plasticita a „utopené" alty u Košlera, pěkný Staněk, poněkud nesourodý Vimr)! 40. takt je
charakteristický jasným a přesným nástupem mužského sboru v čisté oktávě (nehezké u Košlera
a Staňka), v následující části (takty 41. - 50.) se opakují takty 7. - 16. z počátku skladby - tady je
vedle výše uvedených problémů nejdůležitější neztratit napětí a tempo. Zřetelně se tady projevuje velká nevýhoda rychleji nasazeného tempa, což je patrné zejména u Staňka. Prakticky to
samé platí o závěru skladby, kde musí jednotlivé „nabalující" se hlasy včas a přesně razantně
nastoupit v taktech 51. (tenor a bas), 52. (alty), 53. (nižší soprán) a 54. (vyšší soprán). Poslední
velké nebezpečí je ve zpomalování horních ženských hlasů v taktech 55. a 56. U Košlera je tady
patrné zřetelné úmyslné zpomalení celého závěru, na můj vkus je to ale příliš brzy, naopak se mi
to právě u něj líbí v 58. taktu těsně před závěrem. Potom už jen zbývá ohlídat přesný nástup
mužů v 57. taktu a společný přesný nástup celého sboru před závěrečným mohutným forte.
Z uvedených ukázek by se mi v jednotlivých částech líbily všechny, jako celek bych dal
přednost Staňkovi, případně Vimrovi. Přes některé problémy způsobené mimo jiné zvoleným
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tempem v jejich pojetí skladba „žije", zřetelně je doslova „vidět" nasazení sborů, Košler mi připadá příliš nevýrazný a akademický.

Agnus Dei
Je to podle mého názoru nej krásnější část celého Requiem, ve které dochází к hudebnímu
i textovému vyvrcholení celého díla. Zajímavé je, že se zde nejvíce liší tempa uvedených ukázek
- Košler je tentokrát relativně rychlý (předepsané tempo je dokonce ještě o něco rychlejší!),
Vimr naopak výrazně pomalejší. Sám bych volil tempo blížící se spíše rychlejšímu Košlerovi,
Vimr už je příliš pomalý a ještě má tendenci v průběhu skladby zpomalovat. Prvních 12. taktů je
plně věnováno ženskému sboru - v této části je nej důležitější harmonický souzvuk (použité
základní akordy jsou tak průzračné, že jakákoliv nepřesnost by byla okamžitě slyšet - velmi
patrné je to bohužel u Košlera), přesné dodržování pomlk a využití dynamické plasticity
(nemluvím už ani o samozřejmé pečlivé artikulaci). Myslím tím částečné zesílení ve 4. a 5. taktu
a po zeslabení další dynamické vzepětí v 8. - 9. taktu. Pozor snad jen u sopránů na čistou horní
kvartu ve 4. taktu! Od 13. taktu by už na ženský sbor měl patřičně dynamicky vyváženě „odpovídat" i nastupující mužský trojhlasý sbor, který je vlastně veden kánonicky к ženským hlasům.
Tady je důležité se přesně prolínat, dodržovat pomlky a stejně ukončovat jednotlivé fráze (slušné
u obou sborů, lepší u Vimra). Poprvé se celý sbor „objeví" až v 19. taktu (na 3 takty), kde by měl
zaznít o něco silněji, aby se v následujících taktech 23. a 24. (opět v kánonu) ztišil do pianissimo.
Od 25. taktu zpívá opět pouze ženský sbor, ve kterém jsou důležité oba soprány - vnímal bych je
o něco silněji než alt, největší dynamický oblouk před zklidněním je v taktech 27. - 28 (Vimr má
trochu nevýrazný S2, Košler tentokrát naopak!). Na začátku 32. taktu by se měly ženy sjednotit
na čistém tónu fisl - také to může dělat někdy problém! Ještě předtím by měli opět nastoupit
muži v čisté kvintě (u Vimra velmi pěkné), sice v pianu, ale poměrně důrazně, o dva takty
později už výrazně silněji alty s 2. sopránem a na konci 35. taktu už ve forte i 1. soprán. Na
tomto místě by se mělo krásně využít postupného zvukového „nabalování" jednotlivých hlasů a
plynulého zesilování tradičním způsobem - zeslabením stávajícího hlasu před nástupem následujícího (Košler by mohl být plastičtější, Vimr je velmi pěkný). Připomněl bych ještě jedno
drobné úskalí - basy a tenoři zpívají střídavě v čistých a zmenšených kvintách - důležitá je
přesnost! Celá tato část a vlastně i skladba graduje v 39. - 42. taktu (plně se ztotožňuji s Lukášem, který zde předepisuje „pouze" forte - není třeba „řvát"!) a pokud by se na tomto místě
opravdu podařil krásný, plný zvuk celého sboru, měl bych cítit příjemné mrazení v zádech. Pro
vrchní soprány je ve 41. taktu nepříjemné vysoké a2 (trochu nedotažené u Vimra), naštěstí se
tam pouze mihne. Od 44. taktu nastává postupné decrescendo celého sboru, je nutné ohlídat čisté
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„oktávové" zpívání tenorů a sopránů (ve 45. taktu Vimr zbytečně vyráží qui), ve 48. taktu už
dozpívávají v pianu jen ženy, mužské hlasy se opět přidávají kánonicky ve 49. taktu jako reakce
na ženskou modlitbu, přičemž průběh i dynamika této části jsou stejné jako na začátku skladby
(od 13. taktu), to vše až do 60. taktu (tady už je stále klesající Košler o čtvrt tónu níže). Tady je
velmi obtížné místo, je to takové poslední dynamické i intonační vzepětí (soprán a tenor v oktávě
ve forte opakovaná gis), v následujících deseti taktech nastává velmi pozvolné zklidňování celého sboru (Košler tady naopak trochu zrychluje), aby od 71. taktu celý sbor s nepatrnými důrazy
(v pianu) postupně i zpomaloval a závěrečné Amen zazpíval ve smířlivém (nikoliv odevzdaném!)
pianissimu. Košler v posledních taktech téměř nezpomaluje, naopak Vimr dělá opravdu velmi
dlouhé odsazení před závěrečným Amen.
Nebýt Vimrova příliš pomalého tempa, bylo by to přesně podle mých představ - velká
dynamická plasticita a jemné nasazování hlasů a hlasových skupin, u Košlera jde opět o částečnou „nezůčastněnost", což souvisí s artikulací, „padáním" sboru apod.
Rozhodně bylo velmi poučné konfrontovat své představy, zkušenosti a znalosti s interpretací takových odborníků jako jsou Miroslav Košler nebo specialista na Lukáše, Zdeněk Vimr.
Jsem rád, že moje interpretační představy se z velké části shodují právě se Zdeňkem Vimrem,
jehož sbor Nová Česká píseň interpretuje skladby Zdeňka Lukáše podle mého názoru u nás zdaleka nejlépe!

7 ZÁVĚR
Snažil jsem se podle svého nej lepšího vědomí a svědomí zpracovat téma, které jsem si
sám a rád vybral. Pokusil jsem se ukázat nezastupitelnou historickou úlohu mše jako specifické
hudební formy, která má svou stálou platnost (a funkčnost) i v současné době. Začínám si
dokonce myslet, že by hudební význam mší mohl v budoucnu mírně stoupat. Zásadním
předpokladem pro to ale jsou podle mého názoru dvě věci. Jednou z nich je hudební přístupnost
a srozumitelnost díla (ovšem nikoliv na úkor kvality), aby nejen interpreti, ale také posluchači
byli ochotni a schopni tuto hudbu přijmout. Druhou, neméně důležitou věcí, je možnost dílo
tohoto typu často a kvalitně provádět. A v tom ukazuje právě Zdeněk Lukáš cestu. Jeho skladby
rozhodně nejsou lehké (zejména Requiem), ale jejich obtížnost nepřesahuje možnosti slušných
amatérských sborů. Co je však rozhodující - jeho dílo nevyžaduje žádný rozsáhlý instrumentální
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aparát!40 Jsou to „pouze" vícehlasé skladby pro ženský nebo smíšený pěvecký sbor, kterých je po
celém světě naštěstí ještě dost.
Missa brevis je půvabná melodická skladba, kterou mohou provádět dokonce velmi
dobře i dětské nebo mládežnické sbory. V tom vidím její velký smysl, ostatně o její oblibě svědčí
již zmíněná cena OSA za nejčastěji prováděnou soudobou skladbu.
Requiem Zdeňka Lukáše je výborným způsobem prokomponované dílo, je velmi dobře
čitelné pro zpěváky i sbormistra, melodické a plné citu. Ač je to zádušní mše, nevyjadřuje smíření se smrtí, aleje naopak plná lásky к životu a ke všemu, co je kolem nás.
Měl jsem možnost poznat obě díla jako zpěvák i jako sbormistr, ale teprve tato práce mi
umožnila uvědomit si a co nejvíce pochopit skladatelovu typickou a tak charakteristickou
hudební řeč. Čím více poznávám Lukáše jako skladatele, tím více si ho vážím i jako člověka a je
pro mě inspirací v mé práci s mládežnickým sborem. Věřím, že by se někdy v budoucnu dala
tato práce využít к dalšímu studiu Lukášova díla nebo к jeho monografii, kterou si jistě dávno
zaslouží.

40

Podrobná historie vzniku viz Příloha č. 3
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Příloha č. 1
Text Missy brevis
Kyrie
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se.4'
Gloria
Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te.
Chválíme tě. Velebíme tě. Klaníme se ti. Oslavujeme tě.
Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
Sanctus
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh zástupů.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Plná jsou nebesa i země slávy Tvé.
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh zástupů.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Plná jsou nebesa i země slávy Tvé.
Hosanna in excelsis.
Hosana na výsostech.
Benedietus
Benedictus, qui venit in nomine Domini.
Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.
Hosanna in excelsis.
Hosana na výsostech.
Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj.
41

Překlad Mgr. Vít Náměstek.

Příloha č. 1
Text Requiem
Requiem aeternam
Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.
Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí.42
Те decet hymnus, Deus, in Sión, et tibi reddetur votum in Jerusalem.
Tobě patří chvalozpěv, Bože, na Siónu, a Tobě ať se plní slib v Jeruzalémě.
Exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet.
Vyslyš modlitbu mou, к Tobě každý přijde.
Requiem aeternam dona eis, Domine.
Odpočinutí věčné dej jim, Pane.
Kyrie eleison. Christe eleison.
Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Requiem aeternam.
Odpočinutí věčné.
Dies irae
Dies irae, dies ilia, solvet saeclum in favilla: teste David cum Sybilla.
Den hněvu, onen den roztaví svět v popelu: jak svědčí David se Sybilou.
Quantus tremor est futurus, quando iudex est venturus, cuncta stricte discussurus!
Jaká to bude hrůza, až přijde Soudce vše přísně prošetřit!
Tuba mirum spargens sonum, per sepulchra regionům, coget omneš ante thronum.
Polnice rozšiřujíc zvuk pronikavý, nad hroby ze všech končin požene všechny před trůn.
Dies irae, dies ilia, solvet saeclum in favilla: teste David cum Sybilla.
Den hněvu, onen den roztaví svět v popelu: jak praví David se Sybilou.
Dies irae, dies ilia.
Den hněvu, onen den.
Lacrymosa
Lacrymosa dies ilia, qua resurget ex favilla iudicandus homo reus.
Slzavý den onen, ve kterém vstane z popele к soudu člověk provinilý.
Pie Jesu Domine, dona eis requiem.
Laskavý Pane Ježíši, dej jim odpočinutí.
Lacrymosa dies ilia, qua resurget ex favilla iudicandus homo reus.
Slzavý den onen, ve kterém vstane z popele к soudu člověk provinilý.
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Překlad Mgr. Vít Náměstek.

Requiem aeternam.
Odpočinutí věčné.
Offertorium
Domine Jesu Christe, rex gloriae, libera animas omnium fidelium deflmctorum de poenis inferni
et de profundo lacu.
Pane Ježíši Kriste, králi slávy, vysvoboď duše všech věrných zemřelých z útrap podsvětí a z hlubokého močálu.
Domine Jesu Christe, rex gloriae, amen.
Pane Ježíši Kriste, králi slávy, amen.
Hostias
Hostias et preces tibi laudis offerimus, tu suscipe pro animabus illis, quarum hodie memoriam
faciemus.
Dary a modlitby chval Ti obětujeme, přijmi je za tyto duše, jejichž památku dnes slavíme.
Hostias et preces tibi laudis offerimus.
Dary a modlitby chval Ti obětujeme.
Sanctus
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh zástupů.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Plná jsou nebesa i země slávy Tvé.
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů.
Hosanna in excelsis.
Hosana na výsostech.
Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem sempiternam.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, dej jim odpočinutí věčné.
Те decet hymnus, Deus, et tibi reddetur votum in Jerusalem.
Tobě patří chvalozpěv, Bože, a Tobě ať se plní slib v Jeruzalémě.
Те decet hymnus, Domine, quia pius es.
Tobě patří chvalozpěv, Pane, protože jsi milostivý.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem sempiternam.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, dej jim odpočinutí věčné.
Те decet hymnus, Domine, requiem aeternam dona defunctis, et lux perpetua luceat eis. Amen.
Tobě patří chvalozpěv, Pane, odpočinutí věčné dej zemřelým, a světlo věčné aťjim svítí. Amen.

Příloha č. 3
Vzpomínky Zdeňka Lukáše
Jednou v Havlíčkově Brodě, myslím, že to bylo někdy v roce 1991, (no ano, to muselo být
tehdy) mně někdo řekl, abych napsal třeba taky Requiem, když už mám Missu brevis.
Já věřím, že všechno je osud, že je to prostě předem dáno. A takový osud se právě stal
s tím Requiem, že já ho dopsal, to byl začátek června 1992. Byla to partitura pro velký orchestr,
velký smíšený sbor, sóla, to byla takhle tlustá partitura, já to psal půl roku. A tu partituru jsem
vezl do Archivu českého hudebního fondu (nebo to byla rozmnožovna či co) do Dlouhé třídy,
vezl jsem to к rozpisu, že se to třeba provede. V Obecním domě jsem potkal dva skladatele,
kolegy, šli jsme na pivo tam dole, já jsem si šel odskočit, pak jsem se vrátil a můj kufr
s partiturou byl pryč. Oni z toho byli zděšení, prostě si ničeho nevšimli, no, a já nebyl. Oni
koukali na mě a byli vyděšení z toho, že já nebyl!! No, a pak jsem v červenci odjel na chatu, a do
konce srpna byla skladba hotová!
Bylo to opět Requiem, ovšem osudovost vidím v tom, že jsem to už nenapsal pro ten velký
aparát, ale pro smíšený sbor, protože jsem si uvědomil, že ta skladba takto bude žít a že, i když to
bude skladba náročná, tak existuje celá řada výborných amatérských sborů (u nás i ve světě),
kteří to můžou provádět! Proto jsem napsal Requiem a capella pro šestihlasý smíšený sbor. Byla
vydána tiskem ve Spojených státech4 ' a skutečně se zpívá.
A už tenkrát jako kdybych tušil (a v tom je samozřejmě zase ten osud!), že budu po čase
psát skladbu s názvem Triumf smrti na verše Francesca Petrarcy.44 Jako kdybych tušil, že se
vrátím к té otázce smrti, protože já jsem to Requiem také nepsal jako dílo, které by bylo
použitelné liturgicky, tedy opravdu jako zádušní mše, ale jako skladbu koncertní. Teď jsem se
ale vrátil znovu к tomuto tématu, protože jsem byl požádán zpěvačkou Magdalenou Koženou,
která slyšela mou skladbu Triumf času (na Petrarcův text), abych pro ní také něco napsal. Tak
jsem jí nabídl právě opět od Petrarcy Triumf smrti. Ukázal jsem jí vynikající český překlad
básníka Pokorného a dal jsem jí původní italský text ze 14. století.
Renesanční smrt vlastně v tomto Triumfu smrti vypráví o svých činech, které vykonala,
ale nevypráví je vůbec krvelačně (jen tak trošku straší), klade je za sebe jako fakta, Laura je
nakonec s ní, s touto paní, dámou (tak jí Petrarca oslovuje) smířená! A právě tak jsem napsal
Requiem, ne o smrti, z které by člověk měl mít strach, ale o smrti (můžu říct krásné?), která je
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součástí života a s kterou člověk tak trochu počítá. Já mám například v Jílovém45 hrobku, na
které už je napsáno Zdeněk Lukáš.
Ono to moje Requiem vlastně vůbec není o smrti, ale o životě, je to vlastně takové
„veselé" Requiem, snad jen Dies irae je o tom...
Já si nedělám žádné skicy, já píšu rovnou, já píšu rovnou v barvě, ani к pianu nechodím,
jen občas kvůli kontrole. Já vůbec nejsem hudebník, protože hudebník na něco hraje, já jsem
skladatel, nepotřebuju ani piano ke kontrole, já když komponuju, tak si sednu a píšu. Píšu rovnou
čistopisy, partitury, ale ani to neumím zahrát a ani si to nepamatuji, a protože si nepamatuji ani
jinou muziku, tak si myslím, že mám jenom takovej mozeček co vypadá spíš jako tlumočník,
takový pramínek, studánku, do níž to odněkud jde a já to jen píšu na papír. A když nemůžu
komponovat a ta studánka se zanáší pískem, tak potom jsem vzteklej a trvá mi potom delší dobu,
než se ten mozek rozjede, ale jak se rozjede, tak už to jde. Já jsem jenom takový přepisovač,
„ruka Boží", já jsem jenom nástroj, já za to nemůžu! Mně je hezky, mně je moc hezky, když
píšu, to je jako když miluješ.
Ještě к tomu mýmu komponování - pan profesor, lékař, mi řekl, když jsem chtěl, aby mi
pomohl, abych nemusel furt komponovat: „Vážený pane, to nejde, to prostě nejde, Vaše komponování je pro Vás droga, vždyť Vy už máte 330 opusů, Vy si nepamatujete ani notu, ale psát
musíte pořád dál a dál! To psaní, ten výkon tou tužkou, to je pro Vás droga, to je jako když malíř
musí malovat. Je to droga a když tu drogu mít nebudete, tak to odnesete. Odnesete to, prostě
odejdete ze života. V tom momentě se ten mozek naštve a onemocní Vám třeba ledviny a
půjdete. Takhle on nemá čas! Tam uvnitř je někde centrum, které snímá lidskou blaženost, pocit
rozkoše, a je to to samé centrum, kam jdou účinky drog, alkoholu a třeba milování, ten pocit. A
Vy к tomu ten alkohol nepotřebujete, Vy tam tu rozkoš musíte dávat, a ta rozkoš pro ten mozek
je, když píšete, ten mozek to žádá, Vy jste ho tak naučil odmalička. Vy už jste v tom, to je droga.
A Vy musíte to drogu tomu mozku dát. Vy máte drogu ve svých rukou, tak jí užívejte a budete
v pořádku. A uvidíte, jak budete šťastnej!" A já jsem!
Já kolikrát hledám jeden jedinej tón a na tom záleží celá skladba. Kdybych vymýšlel, tak
budu komponovat jako všichni skladatelé. Já nevymýšlím, já si sednu a píšu! Ono to nejde úplně
samozřejmě, teda ono to jde, mně tam jde pořád muzika, ale člověk si vybírá, to je strašně
důležitý, ne co mě napadne, tak si napsat hned, ne, ne, to není ono! To počkám, anebo si to
napíšu, ale vím, že to není ono, počkám do rána, jenom si udělám skicy, pár tónů a vím, že to
ráno bude jiný. A taky to ráno je jiný! To úplně ten mozek přes noc pracuje a on Ti to přes noc
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vyřeší a já ráno jdu a píšu. Takže já odpočívám a ono to řeší. Ten mozek to absolutně vyčistí!
Takže já už se ráno probouzím do muziky. Ale musím tam do toho počítače (mozku) večer něco
dát, aby měl co dělat v noci, když já spím.
A ještě jednu drogu prý mám - pozitivní vztah ke všemu! Já nežiju v problémech, já žiju
s krásou, obdivuju všechno, nacházím krásu ve všem, opravdu ve všem kolem nás. A ona
skutečně je, v každé maličkosti!
Jakékoliv umění mě nebaví, protože já mám svého dost. Mě baví třeba pěkný obraz - tak
na něj čumím; a ten se mi líbí, protože se ani nehne, nekecá, nezvučí. A to je krásný!
Skladatelé poznají mou muziku podle paralelních postupů, a hlavně podle subdominanty,
no a já povídám: „Pánové, to je vrchol!" Já si opravdu myslím, že nejlepší vazba je D, S, ale
když už tam musí být klasicky S a D (samozřejmě v paralelách), tak už ale potom nemůžu dát T,
musím jinam. To Ti je taková zvuková krása, když celá kapela, celý orchestr (i tuby, jak mi
zdůrazňoval jeden kolega), fakt celý orchestr jde paralelně!!
Já hodně zdvojuju, ztrojuju, vlastně to zní často jen jako trojhlas (i dvojhlas!). Košler mi
řekl: „Člověče, Ty nepíšeš smíšené sbory, Ty píšeš ženské a mužské sboiy zvlášť! A ony spolu
komunikují, doplňují se, odpovídají si, hádají se ... "
A já mu odpovídám: „Ale dohromady, to musí bejt! Ale není to bohudík vymyšlená,
nějaká taktická věc, já to tak prostě cítím."
Já si nedávám pozor, neuvědomuji si tóninu, to už vím, to už tak píšu podle toho, že vím,
pro co to má být.
Už od maličkajsem tu hudbu slyšel a cítil, ale původně jsem chtěl být zpěvákem, a opera,
to byl takový můj sen. Ve vokálních dílech využívám své zkušenosti, kdy jsem pracoval jako
sbormistr a možná ještě více svých zkušeností zpěváka. Já jsem nikdy nechtěl zpívat věci, které
byly „nezpěvné", to mi bylo proti srsti. Tak to tím pádem ani nepíšu.

Příloha č. 4
Seznam sborové tvorby Zdeňka Lukáše (k 30.12. 2005 zpracoval Zdeněk Vimr)
DĚTSKÉ SBORY
Dva dětské sbory s klavírním doprovodem, op. 20.
Jaro. Suita na slova lidové poezie pro dětský sbor, ženský sbor, soli a orchestr, op. 28.
Léto. Suita pro smíšený sbor, dětský sbor, sóla a orchestr, op. 31.
Zima. Suita pro smíšený sbor, sóla, dětský sbor a orchestr na slova lidové poezie, op. 33.
Poupata. Suita pro dětský sbor a orchestr na lidovou poezii, op. 38.
Čtyřlístek. Čtyři písně na slova I. Štuky a I. Borské pro dětské hlasy a housle sólo, op. 41.
Poklady. Cyklus pěti dětských sborů na text F. Nechvátala, op. 53.
Amicitia. Dětský (dívčí) sbor a klavír na větu Cicera, op. 54.
Holoubek. Dětský sbor a cappella, op. 56.
Sedm trubačů. Cyklus čtyř trojhlasých dětských sborů na lidovou poezii, op. 67.
Ze špalíčku. Dvojhlasý dětský sbor na text F. Hrubína a cappella, op. 74.
Počítadla. Devět počítadel pro dětský sbor, flétnu, hoboj a klavír na verše V. Fischera, op. 108.
Písně letních dnů a nocí. Tři trojhlasé dětské sbory s trianglem na text V.Fischera, op. 111.
Tři dětské sbory. Na verše V. Fischera, s průvodem houslí, op. 114.
Řemeslníci. Pro trojhlasý dětský sbor, klavír a bicí na slova lidové poezie, op. 117.
Byl jeden domeček. Písně a verše pro dětský sbor, recitaci, flétnu a 2 housle na slova V.
Fischera, op. 133.
Hádanky. Pro dětský sbor, housle a klavír, op. 134.
Olmicii laudes. Kantáta pro tři dětské sbory, 3 trubky, varhany a bicí, op. 142.
Zpívala bych, zpívala. Dětský trojsbor, flétna a klavír na slova lidové poezie, op. 160.
Čarohrátky. Trojhlasý dětský sbor a klavír na verše V. Provazníkové, op. 162.
Svítá. Kantáta pro velký dětský sbor a komorní orchestr na verše V. Provazníkové, op. 169.
A co ty víš. Čtyřhlasý dětský sbor a klavír na slova D. Ledečové, op. 178.
Poselství hudby. Dětský čtyřhlasý sbor s klavírem na text M. Procházkové, op. 180.
Aby svět voněl písní. Kantáta pro dětský a smíšený sbor a orchestr na slova Václava Fischera,
op. 214.
Zpívejte ptáčkové. Dětský dvojsbor a cappella na slova české lidové poezie, op. 220.
V horách. Čtyřhlasý dětský sbor na verše V. Fischera, op. 222.
Tam v dálkách. Dětský sbor a cappella na verše V. Fischera, op. 256.
Svita. Dětský sbor a klavír na verše M. Procházkové, op. 266.

Šťastné a veselé. Vánoční zpívání pro dětský sbor, housle a klavír na verše V. Fischera, op. 268.
Hádanky - zpívánky. Jednohlasý dětský sbor, housle a klavír na verše V. Provazníkové, op. 272
Vox iuvenalis. Dvojhlasý dětský sbor s doprovodem žesťů, op. 309.
ŽENSKÉ (DÍVČÍ) SBORY
Jaro. (viz dětské sbory)
Dvě písně. Pro ženský (dívčí) sbor, baryton sólo, housle a klavír na slova M. Kundery a
lidové poezie, op. 39.
Zaříkání milého. Pro ženský sbor, flétnu, kontrabas, tamb. picc. a tamb. rull., op. 48.
Cantus studiosus. Pro trojhlasý dívčí sbor, recitátora, klavír a triangl na verše středověké
rozverné latinské studentské poezie, op. 89.
Máj. Cyklus pěti trojhlasých dívčích sborů s flétnou (nebo houslemi) na slova lidové poezie,
op. 100.
Otep myrhy. Trojhlasý ženský sbor s průvodem varhan nebo klavíru volně na text neznámého
autora z 2. poloviny 14. století, op. 101.
Hejdum dá. Čtyřhlasý ženský sbor na slova lidové poezie, op. 114.
Kalendář. Pro ženský sbor s 8 sólistkami, klavír, cembalo, housle a bicí na slova lidové poezie,
op. 118.
Hádání, hraní, milování. Celovečerní koncert pro 10 zpěvaček, 1 herce (na text J. Stránského)
a 10 hudebníků na verše lidové poezie, op. 131.
České lidové hry. Svita o pěti částech pro ženský komorní sbor, 7 sólistek a komorní orchestr
na slova lidové poezie, op. 131a.
Věneček. Dívčí sbor na slova lidové poezie, op. 135.
Miserere mei. Malá kantáta na slova středověké latinské studentské milostné poezie pro sólový
bas, čtyřhlasý ženský sbor, klavír a triangl, op. 144.
Devět artikulí aneb Mandáto vládnutí žen. Ženský sbor a sóla, baryton, flétna, 2 cl. B,
cembalo, housle, cb. a bicí nástroje, op. 145.
Kravarky. Čtyřhlasý ženský sbor s doprovodem trianglu, tamburíny a dřívek na slova lidové
poezie moravské, op. 148.
Čepení. Čtyřhlasý ženský sbor a cappella na slova lidové poezie české, op. 149.
Jak by kdosi krásně hrál. Tři písně pro trojhlasý dívčí sbor, flétnu a harfu na verše D. Ledečové
op. 157.
Holoubci. Ženský sbor na slova lidové poezie s citacemi lidových písní, op. 159.
Quot sunt apes. Rondo pro ženský sbor a cappella na slova středověké latinské studentské
poezie, op. 166.
Psalm 137. Ženský sbor, varhany, sopránové a basové sólo na německý text, op. 167.
Missa brevis. Ženský sbor s barytonovým sólem a cappella, op. 176.
Zpěv zpěvů. Píseň pro ženský sbor na báseň M. Procházkové, op. 182.
Titul člověčí. Čtyřhlasý dívčí sbor a cappella na slova V. Fischera, op. 193.
Návraty. Čtyřhlasý ženský (dívčí) sbor na verše Dagmar Ledečové, op. 196.

Strom života. Ženský sbor na text V. Fischera, op. 198.
Svatba. Pro ženský čtyřhlasý sbor na báseň D. Ledečové, op. 209.
Ama musicam - amor musicae! Čtyřhlasý ženský (nebo smíšený) sbor, op. 228.
Quam pulchra est. Dívčí sbor a cappella na latinský text, op. 229.
Píseň o lidském srdci. Ženský sbor a cappella na verše K. Šiktance, op. 238.
Pro lásku. Čtyřhlasý ženský sbor na verše J. Seiferta, op. 239.
Tak staň se. Čtyřhlasý ženský sbor a cappella na verše E. Šlesingerové, op. 245.
Lucerna Domini. Tříhlasý ženský sbor, baryton a varhany (klavír) na latinský text
Šalomounových přísloví č. XX, op. 260.
Vox dilecti mei. Ženský sbor a cappella na Šalomounovy verše, op. 277.
Gaudete et exultate. Čtyřhlasý ženský sbor na verše z Blahoslovenství, op. 289.
Tenera iuventa. Dívčí sbor a cappella na slova středověké studentské latinské poezie, op. 306.
Tres canti studiozorum. Čtyřhlasý dívčí (ženský) sbor a smyčcový orchestr na verše
středoevropského študáckého latinského zpěvníku, op. 319.
Tulák větroplach. Ženský (dětský) sbor a cappella na verše V. Fischera, op. 322.
SMÍŠENÉ SBORY
Měsíční noc. Smíšený sbor na slova J. Seiferta., op. 17.
Kdybych obejít měl celý svět. Smíšený sbor a cappella na slova F. Branislava, op. 25a.
Jarní píseň. Smíšený sbor s doprovodem smyčců, op. 25b.
Pět písní o lásce. Smíšený sbor a klavír na slova lidové poezie, op. 27.
Ranní písně. Na slova lidové poezie pro smíšený sbor a orchestr, op. 29a.
Léto. (viz dětské sbory)
Zima. (viz dětské sbory)
Podzim. Suita pro smíšený sbor, klavír a smyčce na slova lidové poezie, op. 35.
Když si člověk zpívá. Heslo pro smíšený sbor na slova F. Fabiána, op. 35a.
III. Symfonie „Dove sta amore". Pro smíšený sbor a symfonický orchestr, op. 40.
Parabolae Salomonis. Cyklus pěti smíšených sborů na latinské texty Šalomounových přísloví,
op. 44.
Modlitba. Pro smíšený sbor, varhany a bicí na slova modlitby ghanských křesťanů, op. 59.
Judica me, Deus. Smíšený sbor a cappella na latinský text Žalmu 43, op. 65.
Vyšel jsem dřív než hvězda ranní. Pět zpěvů pro smíšený sbor a klavír s bicími nástroji na
verše A. S. Puškina, op. 71.
Blázen u cesty. Čtyři písně o láskách pro tenor sólo, smíšený sbor, klavír, tamb. rull. a triangl,
op. 72.
Tváře lásky. Cyklus pěti smíšených sborů s průvodem 2 trubek a bicích nástrojů, op. 73.
Dohráno a dozpíváno. Píseň pro alt a smíšený sbor na slova S. K. Neumanna, op. 84.
Quisquis amat valeat! Heslo pro smíšený sbor a capella, op. 84b.

Vivat iuventus! Cyklus pro smíšený sbor se sóly a stereofonní magnetofonový pás na verše
středověké latinské studentské poezie, op. 86.
Versos d'amor i de comiat (Verše lásky a loučení). Pro smíšený sbor, recitátora a komorní
orchestr na verše starých katalánských básníků, op. 90.
Hadroplet. Cyklus sedmi smíšených sborů na texty lidové poezie s průvodem klavíru a bicích,
op. 99.
Ignoratio dulcis. Na verše studentské středověké latinské poezie pro komorní smíšený sbor,
2 flétny, klavír, cembalo, kontrabas, činel a malý bubínek, op. 105.
Canti iuventutis. Tři skladby pro smíšený sbor, 2 flétny, cembalo, klavír, kontrabas a bicí na
verše středověké studentské latinské poezie, op. 109.
Cultus amoris. Kantáta pro smíšený sbor, varhany a symfonický orchestr na verše antických
filosofů, op. 136.
Veselá kopa. Čtyřhlasý smíšený sbor na slova humorné lidové poezie, op. 143.
Podej mi ruku. Osmihlasý smíšený sbor na verše M. Procházkové, op. 146.
Pocta tvůrcům. Cyklus tří sborů s doprovodem houslí a klavíru na slova V. Fischera, op. 147.
Na horách. Zpracování lidových písní pro smíšený sbor a cappella, op. 156.
České svatební písně. Smíšený osmihlasý sbor, op. 156b.
V podzámčí. Čtyři české tance pro cembalo sólo a smíšený sbor, op. 170.
Cara mihi semper eris. Smíšený sbor a cappella na slova latinské středovělé studentské poezie,
op. 171.
Dragouni. Smíšený sbor a cappella na slova D. Ledečové, op. 183.
Buď zdráva písni. Smíšený sbor a cappella na slova V. Fischera, op. 191.
Jsem této země zpěv. Kantáta pro smíšený sbor, žesťové kvinteto a klavír na verše Markéty
Procházkové, op. 194.
S humorem. Smíšený sbor na slova lidové poezie, op 205.
Aby svět voněl písní. Kantáta pro dětský a smíšený sbor a orchestr nebo klavír na text V.
Fischera, op. 214.
Jan Ámos Komenský. Smíšený sbor a violoncello na báseň J. Seiferta, op. 217.
Ama musicam - amor musicae! Čtyřhlasý smíšený (nebo ženský) sbor, op. 228.
Magna est vis veritatis. Osmihlasý smíšený sbor a cappella na text L. A. Senecy, op. 231.
Liturgické písně. Cyklus tří sborů pro baryton sólo a smíšený sbor a cappella, op. 236.
Třeba se spolu jednou pomilujem. Smíšený sbor a cappella na verše M. Kohoutové, op. 237.
Requiem per coro místo. Pro velký smíšený sbor a cappella, op. 252.
Quis potest dicere. Smíšený sbor a cappella na text přísloví Šalomounova, op. 254.
Plynutí času. Smíšený sbor s flétnou na verše V. Fischera, op. 255.
„Wadači" Arigato (Děkujeme). Smíšený sbor a capella, op. 259.
Pater noster. Pětihlasý smíšený sbor a cappella na latinský překlad „Otčenáše", op. 263.
Dies irae. Oratorium na latinský text pro sólový klavír, velký smíšený sbor a čtyři hráče na bicí
nástroje, op. 274.

Tuba mirum. Šestihlasý smíšený sbor a cappella, op. 276.
Praedieatio. Šestihlasý smíšený sbor a cappella, op. 279.
No man is an island. Smíšený sbor na text anglického renesančního básníka J. Donna, op. 287.
Oj» °j> °j* Valašské písně pro smíšený sbor a cappella, op. 288.
Tavadavadava. Etuda pro smíšený sbor, op. 291.
Lux aeterna. Kantáta pro smíšený sbor a komorní orchestr, op. 294.
Sbohem a šáteček. Smíšený sbor a cappella na verše V. Nezvala, op. 298.
Radujme se všichni v Pánu! Vánoční mše к poctě J. J. Ryby pro smíšený sbor a orchestr na
liturgický a lidový text, op. 301.
Pod mostem Mirabeau. Smíšený sbor a cappella na verše G. Apollinaira, op. 307.
Те Deum laudamus. Šestihlasý smíšený sbor a cappella, op. 311.
Alleluia. Šestihlasý smíšený sbor a cappella, op. 321.
Four sonnets. Šestihlasý smíšený sbor a cappella na anglický text, op. 330.
Angelům pacis Michael. Velký smíšený sbor a cappella na latinský text, op. 332.
Chansons populaires. Cyklus smíšených sborů na francouzské texty, op. 338.
Dona nobis pacem. Smíšený sbor a capella, op. 350.
MUŽSKÉ SBORY
Halekání chlapců. Pro mužský sbor a orchestr na slova lidové poezie, op. 29b.
Ommitamus studia. Cyklus tří mužských sborů na texty staré latinské studentské poezie, op. 50.
Lode al canto. Pro mužský sbor, sólovou violu a symfonický orchestr, op. 94.
Jaro se otvírá. Cyklus pěti sborů s průvodem houslí na slova lidové poezie, op. 110.
Pohádka. Mužský sbor a cappella na slova V. Provazníkové, op. 165.
Praze. Kantáta pro dva soprány, mužský sbor a symfonický orchestr na verše M. Procházkové,
op. 174.
Když přišlo jaro. Mužský sbor a cappella na český i německý text D. Ledečové, op. 200.
Ani sis neoblékl frak. Mužský sbor, housle sólo, 3 tamburi na báseň D. Ledečové, op. 209.
Amica mea. Cyklus mužských sborů s flétnou na latinské verše Šalomounovy „Písně písní",
op.225.
Chorus Mysticus. Pro dva čtyřhlasé mužské sbory a cappella na verše W. Goetha, op. 261.
Proverbium. Mužský sbor a cappella na Šalomounova přísloví, op. 327.
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