BACH - COLLEGIUM PRAHA

PROGRAM:

Kostel sv. Šimona a Judy

ukázka p vodního jednohlasého zn ní
rorát

Dušní 29, Praha 1 – Na Františku

pond lí 29. listopadu 2010
v 19.30

koncert . M10

„Staro eské roráty
a váno ní pastorely“

barokní doznívání rorát podle
Svatojánského kancionálu

písn : Hle p ijde Pán a Zdráva bu Panno
Maria

moderní pojetí rorát ve 20. století
zachycené ve Svatováclavském
kancionálu

Soubor písní: Roráty v ned li
_______________________________________

Adam Václav Michna z Otradovic
(1600 - 1676)

Nebeský slaví ek k chvále Boží
pro smíšený sbor, orchestr a varhany

Tomáš Norbert Koutník (1698 - 1775)

Vám, ó v rní pastý i

pro sólový tenor a bas, orchestr a varhany

Sólisté

Milan Vl ek – tenor
Radek Krej í – bas
Miroslav Navrátil – varhany

Ji í Ignác Linek (1725 - 1791)

Pastorela Narodil se Kristus Pán

pro smíšený sbor, sólový tenor, orchestr a varhany

"Zlod jská pastorela"

pro sólový tenor a bas, orchestr a varhany

František Xaver Brixi (1732 - 1771)

Quem vidistis, o pastores
Pastores loquebantur

KOMORNÍ SBOR a ORCHESTR
BACH-COLLEGIA PRAHA

pro smíšený sbor, orchestr a varhany

Jan Nepomuk Vitásek (1770 - 1839)

Sem ov i ky vábné

pro smíšený sbor, sólový bas, orchestr a varhany

Jakub Jan Ryba (1765 - 1815)

Dirigent
Ji í Mátl

Pospíchejme k Betlému

pro smíšený sbor, orchestr a varhany

Hlavní myšlenkou adventu, otevírajícího liturgický rok
je p íprava na oslavu narození Syna Božího, tedy na
svátky váno ní. P i and lském zv stování této události
se dominantní osobou stává Panna Maria jako
nastávající matka budoucího Spasitele. Mariánský
formulá doby adventní za ínal slovy: Rorate, coeli,
desuper… (Rosu dejte, nebesa, sh ry) a podle tohoto
za átku byl odvozen i název odpovídající ranní mše rorát . Vývoj a složitá krystalizace rorátních zp v
trvala velmi dlouho. V první p li dnešního koncertu
vám p iblížíme tento vývoj na t ech ukázkách
z r zných období:
V dob Karla IV. a arcibiskupa Arnošta
z Pardubic se zpíval rorátní adventní formulá latinsky.
eské texty rorátních zp v se objevily až v 16. století.
Z tohoto období také pochází naše první ukázka. Zazní
vstupní zp v – Introit, složený z jednohlasého eského
chorálu, protkaného n kolika písn mi.
Druhá naše ukázka je ze Svatojánského
kancionálu vydaného roku 1864, zachycujícího
barokní doznívání rorát . Jedno i vícehlasé zp vy
byly v té dob již doprovázeny varhanami. Kancionál
uvádí i varhanní mezihry, vkládané mezi jednotlivé
verše sloky písn . Varhaník musel hrát p esn
p edepsaný doprovod, mezihry a dohry, aby nestrhával
„zbyte ným koncertováním“ zp vákovu pozornost od
textu písn .
Poslední ukázka vývoje rorátních zp v je ze
Svatováclavského kancionálu, vydaného roku 1921
s harmonizacemi Václava Vosyky. Dobroslav Orel zde
z eských rorátních písní vytvo il pro jednotlivé dny
v týdnu mešní ordinaria. Dnes zazní ned lní roráty,
pouze bez vstupního chorálu, který je stejný jako
v první ukázce.
***
eské váno ní pastorely 17. a 18. století
p edstavují druh p vodní eské hudební tvorby, která
nemá obdobu v sousedním Bavorsku nebo Rakousku.
Živnou p dou pro jejich vznik byla skladatelská
invence eských kantor , pro n ž ve shod s lidovým
cít ním byly Vánoce jedním z vrchol církevního
roku. A proto na eském venkov vznikala každoro n
pot eba nových skladeb, ur ených k oslav Kristova
narození. etní vesni tí kanto i a chorregenti pro tuto
dobu horliv opisovali díla svých „pán bratr “ i

komponovali díla vlastní, a tak vznikala více i mén
zda ilá váno ní hudba, inspirovaná jak eskou
duchovní, tak i sv tskou lidovou písní. Pastorely tedy
vznikaly v prost edí mimo ádn bohatého církevního
lidového zp vu s n kolik set let starou tradicí
kancionál . K jejich inspira ním zdroj m pat il i sám
váno ní motiv: na venkov bylo narození dít te
chápáno vždy jako radostná rodinná událost, a tak se
auto i pastorel dívali i na oslavu narození Božího
dít te. Proto ho oslovovali „rozmilé d átko, spanilé
pacholátko, milostné pa átko“ apod. Protože sami
skladatelé byli zpravidla i autory eských text ,
vytvo ili pastorelovou tvorbu poslucha sky zcela
srozumitelnou; z vesnických k ru o vánocích zn la
hudba, vyjad ující svým obsahem i
mate ským
jazykem radostné poselství o Kristov narození.
Chorregenti z m stských chrám , jako nap .
svatovítský dómský kapelník F.X.Brixi, skládali
ovšem „lege artis“, tj. na latinské texty; avšak i oni
dokázali do hudby vložit venkovskou pastorálnost.
Pastorelovou
ást dnešního koncertu
zahájíme skladbou Adama Michny z Otradovic, která
stojí na míst jakési p edmluvy: „Dovol nám promluvit
sloví ko…“ Tato skladba, autorem nazvaná Nebeský
slaví ek, je z Michnovi sbírky Svatoro ní muzika.
Choce ský kantor Tomáš Norbert Koutník
byl z ejm erudovaným skladatelem. Pro jeho váno ní
skladby je charakteristické použití tuby pastoralis,
nástroje p vodn lidového, který – dnes nahrazován
klarinou – má napodobit pastý ský roh. Tento nástroj
nemá celou chromatickou stupnici, lze na n j zahrát
jen omezený po et tón . Proto se v dnes uvád né
skladb Vám ó v rní pastý i objevuje opakovan motiv
rozloženého kvintakordu.
Všechny skladby Ji ího Ignáce Linka,
kantora v Bakov nad Jizerou, jsou doslova prototypy
eské pastorelové tvorby. Nalezneme v nich jistou
naivní teatrálnost i komi nost situací, dramatizující
váno ní zv st jednoduchými prost edky (nap .
oslovováním k estními jmény).
V pastorele Narodil se Kristus Pán je
transformována
známá
váno ní
píse
do
postbarokního,
lze
íci
již
klasického,
temperamentního hudebního cít ní. Skladba cituje

první strofu písn a pak již pokra uje vlastním
Linkovým textem i hudbou.
Po áte ní slova textu pastorely „Nastal nám
den veselí…“ p ipomínají eské zn ní latinské váno ní
písn Dies est letitie. Jejich pokra ování a v bec
tendence Linkovy skladby má však zcela jiný smysl.
Jde o po in dvou šibal , kte í si opat í dary pro
betlémské dít nekalým zp sobem. Ukradnou v noci
hospodá i ovce a kozlíka. To z ejm budilo p i
provád ní skladby pohoršení, nebo
v partech
sólových bas jsou patrny úpravy m nící krádež
v obchod. Berani a kozel jsou vybráni s hospodá ovým
svolením a ádn zaplaceni. My si ovšem poslechneme
Linkovu "Zlod jskou pastorelu" v p vodním zn ní.

Kulturní klub Poštovka
Zahradní kova 1118/2, Praha 5
_______________________________

Františka Xavera Brixiho, p edního
eského p edklasicistního skladatele, není jist t eba
zvlášt p edstavovat. Temperament a jisk ivý vtip,
který je pro n j charakteristický, zazní z obou jeho
dnes uvád ných skladeb. Ob se na první pohled liší
od d l vesnických kantor . Noblesa a jakási d stojnost
spolu s latinským textem odpovídají estetickým i
liturgickým požadavk m pro hudební provoz
pražského svatovítského k ru v 18.stol.
Hudba Jana Nepomuka Vitáska, dalšího
svatovítského kapelníka, je již klasická. Vitásek byl
jeden z nejv tších pražských mozartovc – skv lý
klavírista. V Hymnu, který uvádíme, použil melodie
protestantského latinského chorálu Adeste fideles.
Dílo Jakuba Jana Ryby sm uje již
k romantickému cít ní. Ve váno ní hudb však
skladatel úmysln archaizuje. Dnes uvád ná skladba
Pospíchejme k Betlému je typickou ukázkou Rybovy
pastorelové tvorby, jejíž syntézu provedl ve své eské
mši váno ní Hej, mist e.

***

Zveme Vás na náš tradi ní váno ní koncert:

Jakub Jan Ryba
eská mše váno ní „Hej mist e…“

Sobota 25. 12. 2010 v 16.00
Kostel sv. Václava, Nám. 14. íjna, Praha 5
www.bachcollegium.cz
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