


HUDBA Z RÁJE, KTERÁ ZRAJE



Vážení příznivci Hudebního fóra,

s barevným podzimem přichází do Hradce Králové stejně tak pestrý festival Hudební fórum. 
A i když je jeho program už dopředu znám, teprve nevšední zorný úhel, ze kterého dramaturgové 
a interpreti nechají na hudbu všechny nedočkavé nahlédnout, přináší tomuto festivalu jedinečnost. 

Doufám, že k potěšení z výkonu hudebníků přispěje i to, co není na první pohled úplně vi-
dět. Pětatřicátou sezonu Filharmonie Hradec Králové totiž zahájila díky podpoře města a evropských 
dotací v rekonstruovaných prostorách. Věřím, že technické dovybavení, stavební úpravy, moderni-
zace vzduchotechniky či světelného a zvukového parku za třiadvacet milionů korun poskytnou do 
budoucna divákům, posluchačům, hudebníkům i celému nynějšímu festivalu takové zázemí, jaké si 
bezpochyby zaslouží. 

MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradec Králové

- - - - - - -

Hudební fórum Hradec Králové letos překračuje práh koncertní síně královéhradecké Filhar-
monie a pokouší se zabydlet nové prostory domovského města. Je to symbolické, protože festival díky 
svému přesnému zacílení a důmyslné dramaturgii je vnímán jako událost celorepubliková a mož-
ná ještě silněji - evropská. Letošní Hudební fórum zahájí Schnittkeho 1. symfonie, což je manifest 
postmoderny, mnohavrstevné dílo, které nabízí posluchači několik možných rovin vnímání. Kéž by 
takto fungoval i náš festival: někomu může posloužit jako přehlídka toho, co se tvoří v cizině, jinému 
k společenskému vyžití a dalšímu k zamyšlení nad rolí takových hodnot, jako jsou tvorba, originalita, 
invenčnost v tomto čím dál pragmatičtějším světě. Ať se i letošní HFHK vydaří!

Mgr. Lukáš Hurník, Ph.D., prezident festivalu 

- - - - - - -

Festival Hudební fórum je příležitostí poznat určitou výseč v zahraničí aktuálně vznikající 
hudby nikoli prostřednictvím importovaných nahrávek a mediálních zpráv, ale takříkajíc tváří v tvář. 
Místo toho, abychom zůstávali odkázáni na pouhé „informace“, můžeme na festivalu tuto hudbu pro-
žít jako „živou situaci“. Výtvarné řešení vybraných koncertů (videoprojekce) zviditelňuje jednu z mož-
ných reakcí na tuto situaci. Symbolizuje, že dotek kreativity druhého má moc osvobozovat naši vlastní 
kreativitu.

Mgr. Marek Hrubecký, dramaturg FHK



Pondělí 29. 10. 2012, 18.00 hod., foyer FHK

VERNISÁŽ K VÝSTAVÁM
„HFHK očima studentů UHK“  
a „Partitury Broniuse Kutavičiuse“

- - - - - - -

Pondělí 29. 10. 2012, 20.00 hod., Blackbox Divadla Drak

„ENTRÉE K HFHK 2012 – VIDEO-KONCERT“

Georgs Pelēcis: Setkání s přítelem
Taťjana Grinděnko – housle, Orchestr Berg, Andreas Sebastian 
Weiser – dirigent

Alfred Schnittke: Seid nüchtern und wachet...
Iva Bittová, Roman Janál, Tomáš Kořínek, Jan Mikušek, Pražský 
filharmonický sbor, Lukáš Vasilek – sbormistr, Filharmonie Hra-
dec Králové, Peter Vrábel – dirigent

Záznam provedení skladeb na Hudebním fóru 2008

- - - - - - -

Úterý 30. 10. 2012, 20.00 hod., sál FHK

Alfred SCHNITTKE
Symfonie č. 1 (1969–1972)

 Filharmonie Hradec Králové
 Gabriela Vermelho housle
 Michal Nejtek klavír
 Marko Ivanović dirigent

- - - - - - -

Středa 31. 10. 2012, 20.00 hod., Blackbox Divadla Drak

Georgs PELĒCIS, Vladimir MARTYNOV
Korespondence pro dva klavíry (1984–2002)
 
 Stanislav Gallin klavír
 Martin Levický klavír

- - - - - - -

Čtvrtek 1. 11. 2012, 17.00 hod., Koncertní síň  
Petra Ebena – Regiocentrum

Erkki-Sven Tüür: 7 etud v obraze  
(Erkki-Sven Tüür: 7 etuudi piltides)  
dokumentární film (2010, režie: Marianne Kõrver)

Čtvrtek 1. 11. 2012, 20.00 hod., sál FHK

Erkki-Sven TÜÜR 
Architectonics IV „per Cadenza ad Metasimplicity“ (1990)
Passion (1993)
Flamma (2011)
Architectonics VI (1992)
Oxymoron (Music for Tirol), (2001)
 
 BCO – Brno Contemporary Orchestra 
 Pavel Šnajdr dirigent

- - - - - - -

Pondělí 5. 11. 2012, 20.00 hod., Sbor kněze Ambrože

Bronius KUTAVIČIUS 
Magický kruh sanskrtu (1990)
Z kamene Jatvěhů (1983)
Poslední pohanské obřady (1978)

 Laura Zigmantaitė mezzosoprán
 Renata Marcinkutė-Lesieur varhany
 Královéhradecký dětský sbor Jitro 
 Jiří Skopal sbormistr 
 Komorní sbor Aidija 
 Romualdas Gražinis sbormistr a dirigent

- - - - - - -

Úterý 6. 11. 2012, 20.00 hod., kaple sv. Klimenta

Alexander KNAJFEL
Lamento (1967/1987)
Žalm 51 (50), (1995)

 Jan Žďánský violoncello
 Mons. Josef Suchár průvodní slovo

- - - - - - -

Středa 7. 11. 2012, 20.00 hod., sál FHK
 
Pēteris VASKS 
Canto di forza pro 12 violoncell (2005)
Violoncellový koncert (1994)
Symfonie č. 2 (1999)

 Symfonický orchestr Českého rozhlasu 
 Jiří Bárta violoncello 
 Andreas Sebastian Weiser dirigent

Světelný a výtvarný design: Jaromír Vlček, studenti Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby PF UHK pod vedením doc. Jaroslavy Severové
Dramaturgie a muzikologické texty: Mgr. Vítězslav Mikeš, Ph.D., Mgr. Marek Hrubecký 



FHK, HUDBA HRADNí STRÁŽE A POLICIE ČESKÉ 
REPUBLIKy, STANISLAV VAVříNEK (2011)
© ARCHIV FHK

ANDREAS SEBASTIAN WEISER,  
TEODORO ANZELLOTTI (2007)
© ARCHIV FHK

VLADIMIR TARASOV, FHK, KASPAR ZEHNDER (2008)
© ARCHIV FHK

KRZySZTOF PENDERECKI, FHK (2009)
© ARCHIV FHK



„HFHK OČIMA STUDENTŮ UHK“

Výtvarné řešení koncertů festivalu Hudební fórum Hra-
dec Králové je v letošním roce nově připravováno ve spolupráci 
se studenty Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby PF UHK 
pod vedením renomované české výtvarnice Jaroslavy Severové. 
Kromě toho studenti katedry vytvořili celou řadu grafických ná-
vrhů propagačních materiálů festivalu, z nichž některé představí 
unikátní výstava situovaná do foyer Filharmonie Hradec Králové.

KATEDRA VÝTVARNÉ KULTURY A TEXTILNÍ 
TVORBY Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové 
zajišťuje výuku výtvarné výchovy pro studenty dvouoborových 
programů zaměřených na všechny stupně studia učitelství, 
současně garantuje studium v  oborech grafická tvorba – 
multimédia, textilní tvorba a uměleckořemeslné textilní disciplíny. 
Posluchači výtvarných oborů společně s pedagogy prezentují 
svou tvorbu na řadě výtvarných přehlídek a výstav. V rámci 
školní tvorby tak studenti vystavují např. autorské knihy, filmové 
plakáty apod. Studenti i vyučující se navíc pravidelně účastní 
prestižních soutěží. Studenti jsou též zapojováni do kvalitativního 
výzkumu zaměřeného na změny konceptu ve výtvarné výchově 
a na synestetické vnímání. Výzkumný materiál studenti pořizují 
ve fakultních školách a  výsledky prezentují v odborném tisku 
a na konferencích. Katedra rovněž garantuje chod Galerie T 
při Univerzitě Hradec Králové častými výstavami přehlídek 
studentských prací klauzurních, bakalářských a diplomových, 
ale i soubornými přehlídkami většinou recipročních výstav se 
spřátelenými umělecky zaměřenými základními, středními a 
vysokými školami.

- - - - - - -

„PARTITURY BRONIUSE KUTAVIČIUSE“

Partitury litevského skladatele Broniuse Kutavičiuse, 
jehož skladby zazní na koncertě 5. listopadu, jsou často výtvarný-
mi díly svého druhu. Platí to zejména o partiturách jeho oratorií, 
jako jsou Poslední pohanské obřady, Z kamene Jatvěhů, Magický 
kruh sanskrtu nebo Boj stromů. Originální notový zápis má často 
symbolickou funkci, zároveň je nezřídka vodítkem pro interprety 
(např. grafické vyjádření jejich pohybu v prostoru). Ve foyer FHK 
vystavujeme pouze zmenšené kopie partitur vybraných děl (ora-
toria Poslední pohanské obřady, Z kamene Jatvěhů, Magický kruh 
sanskrtu a Boj stromů), výstava je tak spíše ilustrativní povahy.

Pondělí 29. 10. 2012, 18.00 hod., 
foyer FHK
VERNISÁŽ K VÝSTAVÁM
„HFHK očima studentů UHK“ a „Partitury Broniuse 
Kutavičiuse“

- - - - - - -

Pondělí 29. 10. 2012, 20.00 hod., 
Blackbox Divadla Drak
„ENTRÉE K HFHK 2012 – VIDEO-KONCERT“

Georgs Pelēcis: Setkání s přítelem
Taťjana Grinděnko housle
Orchestr Berg, Andreas Sebastian Weiser dirigent

Alfred Schnittke: Seid nüchtern und wachet...
Iva Bittová, Roman Janál, Tomáš Kořínek, 
Jan Mikušek, Pražský filharmonický sbor, 
Lukáš Vasilek sbormistr, Filharmonie 
Hradec Králové, Peter Vrábel dirigent

Záznam památného provedení dvou skladeb na Hudebním 
fóru Hradec Králové 2008. V concertinu Setkání s přítelem 
Georgse Pelēcise se spolu s Orchestrem Berg řízeným 
Andreasem Sebastianem Weiserem představila slavná 
ruská houslistka Taťjana Grinděnko. Ve faustovské kantátě 
Alfreda Schnittkeho se v roli Mefista zaskvěla Iva Bittová, 
na strhujícím podání této kompozice se však rovným dílem 
podíleli všichni interpreti. 



BRONIUS KUTAVIČIUS: MAGICKÝ  
KRUH SANSKRTU – 4. ČÁST

BRONIUS KUTAVIČIUS: POSLEDNí POHANSKÉ  
OBřADy – UCTíVÁNí VRCHU MEDVėGALIS

VíTěZNÝ NÁVRH PROSTOROVÉHO řEšENí SÁLU FHK 
(AUTORKA: KATEřINA LEHKÁ, SPOLU SE šÁRKOU 
SKALICKOU A VERONIKOU HORÁKOVOU)

VíTěZNÝ NÁVRH PLAKÁTU 
(AUTOR: MILAN DRAšNAR)



ALFRED SCHNITTKE
© yNGVILD SøRByE

Úterý 30. 10. 2012, 20.00 hod.
Sál Filharmonie Hradec Králové

Alfred SCHNITTKE
Symfonie č. 1 (1969–1972)

1. Senza tempo – Moderato – Allegro – Andante
2. Allegretto (attacca)
3. Lento (attacca)
4. Lento

Filharmonie Hradec Králové
Gabriela Vermelho housle
Michal Nejtek klavír
Marko Ivanović dirigent



ALFRED GARRIJEVIČ SCHNITTKE (psán též šnitke) 
se narodil v  roce 1934 v Engelsu, v bývalé Autonomní sovětské 
socialistické republice povolžských Němců (dnešní Saratovské 
oblasti). Jeho otec byl německý Žid, matka povolžská Němka. 
Rozkolísanost původu, umocněná přímou konfrontací s ruským 
prostředím a kulturou, předurčila Schnittkeho k častému rozva-
žování nad otázkou jeho národnostní identity i nad otázkou vzta-
hu k víře. Schnittke studoval v letech 1953–1961 na Moskevské 
konzervatoři. Po jistou dobu ho pojilo silné přátelské a ideové 
pouto s Edisonem Děnisovem, hnacím motorem moskevské hu-
dební avantgardy 60. let, k níž Schnittke patřil. Jeho přesvědčení, 
že Děnisovovo až nekritické tíhnutí k západoevropské moderně 
je pro soudobého skladatele správná volba, však brzy ochladlo a 
Schnittke se později vyznal, že na vlastní nohy se postavil teprve 
tehdy, až když se vymanil z  Děnisovova vlivu. Postupně dospěl 
k osobité polystylovosti, jejímž základem je současná přítomnost 
různých hudebních jazyků a časoprostorů a jejich přenesení do 
nového kontextu. Od roku 1990 žil převážně v Hamburku. Zhor-
šující se zdravotní stav mu v posledních letech komplikoval tvůrčí 
činnost. Zemřel v roce 1998. Už za svého života se však dočkal 
velkého mezinárodního uznání.

Symfonie č. 1 z  let 1969–1972 představovala důležitý 
mezník v  tvorbě Alfreda Schnittkeho. Stala se manifestem skla-
datelovy hudební polystylovosti (Schnittke operoval v ruštině vý-
razem полистилистика). Vznikala ve stejné době jako Sinfonia 
Luciana Beria, opery Váš Faust Henriho Pousseura a Vojáci Bern-
da Aloise Zimmermanna nebo koláže Arvo Pärta, tedy díla taktéž 
kombinující hudbu různých slohových období. Schnittke některá 
z nich znal, ale jeho pojetí vzešlo z jiných východisek (přesto byl 
nejednou nařčen z plagiátorství). Leccos si ozkoušel už ve své rané 
– neprovedené – opeře Jedenácté přikázání (1962), podnět mu dal 
též film Skleněná harmonika, vytvořený na bázi propojování vý-
tvarných děl minulosti a současnosti (Schnittke k němu skládal 
hudbu); hlavním stimulem ale byla snaha neutralizovat hodnoto-
vý rozdíl mezi hudbou pro filmové plátno (banální melodie, styli-
zace apod.) a hudbou s uměleckými ambicemi, tedy mezi dvěma 
poli působnosti, která Schnittke do té doby striktně odděloval.

Symfonie č. 1 nese podtitul (K)eine Symphonie, resp. Sym-
fonie – antisymfonie, antisymfonie – symfonie, který naznačuje ná-
vaznost na tradici žánru (čtyřvětý cyklus, sonátové allegro v prv-
ní větě apod.) a zároveň jakoby potření souvislosti s ní. Na ploše 
více než hodinové Schnittke rozehrál drama boje mezi Dobrem a 
Zlem, harmonií a chaosem (často v rovině polarity „vysokého“ a 
„nízkého“), to vše při využití velkého množství pseudocitátů hud-
by od středověku po dvacáté století i skutečných citátů (marše, 

foxtrot, barokní figurace, úryvky z Beethovenovy Osudové, Strau-
ssova valčíku Povídky z Vídeňského lesa, Chopinova Smutečního 
pochodu, Griegova Peera Gynta, Čajkovského Klavírního koncertu 
č. 1 b moll, Haydnovy Symfonie č. 45 „Na odchodnou“, sekvence 
Dies irae atd.).

„...V  roce 1967 zemřel otec Marka Lubockého [slavného 
ruského houslisty] a pohřbívali ho na hřbitově. Ten den byl děsivý. 
Přijeli jsme na Vostrjakovský hřbitov, a sotva sundali rakev z auta, 
přihnala se bouřka. Být s mrtvým v bouři, to je zlé, proto se všichni 
báli. Během bouřky se tam sešla ještě dvě procesí se dvěma decho-
vými orchestry. Přestalo pršet a všichni se vydali na jedno místo, 
přičemž orchestry hrály současně dva různé pochody – něco straš-
nějšího jsem nikdy neslyšel. Odsud tedy vzešel nápad spojit několik 
smutečních pochodů ve finále. (...) Pak jsem měl jinou ideu – scher-
zo spojující styly, v mžiku přecházející od baroka k dodekafonii a 
zpět (...); v kulminaci, kde jsou všechny ty marše a tance spojeny a 
zní pochod v As dur, jsem chtěl navodit pocity, které ve vás vznikají 
třeba na náměstí, kdy ze všech stran hřmí reproduktory vyřvávající 
různou hudbu a kdy z oken zní různorodá taneční směs, přičemž 
jsem nemyslel ani tak na psychologickou stránku věci, jako spíš na 
akustickou, protože tato směs zní velice zajímavě – někdy vzni-
kají hodně zvláštní náhody, rodí se pozoruhodný kontrapunkt...“  
(A. Schnittke)

Provedení Symfonie č. 1 zahrnuje i divadelní prvky: sym-
fonie začíná postupným příchodem hudebníků na scénu, na kon-
ci druhé věty odcházejí hráči na dechové nástroje, aby se vrátili ve 
čtvrté větě se směsí smutečních pochodů, ve finále pak – stejně 
jako v Haydnově Symfonii č. 45 – orchestr odchází, ovšem násled-
ně znovu nastupuje stvrdit závěr celého díla.

Ne náhodou se Schnittke později stal jedním z  nejfrek-
ventovaněji zmiňovaných skladatelů v diskusích o postmoderně. 
A třebaže pojetí, jaké nastolil v Symfonii č. 1, v tak rozmáchlém 
měřítku už nezopakoval, prvky jako polystylovost, divadelní akce, 
konfrontace Dobra a Zla prostřednictvím konfliktu „trvalého“ a 
„všedního“ atd. se staly klíčovými momenty skladatelova tvůrčího 
myšlení.

Premiéra symfonie – zpočátku zamítnutá, nakonec přece 
povolená díky přímluvě skladatele Rodiona ščedrina – se usku-
tečnila 9. února 1974. Nedošlo k ní ovšem v Moskvě, ale v Gor-
kém (dnešním Nižném Novgorodu): jednak proto, že dirigent 
Gennadij Rožděstvenskij, jemuž Schnittke symfonii věnoval, byl 
v  dané době vystaven zákazu dirigování v  Moskvě, jednak také 
proto, že úřady chtěly premiéru utajit. To se jim však nepodaři-
lo: první provedení symfonie zaznamenalo velkou odezvu, jejíž 



echo následně dolehlo i do hlavního města Ruska; dílo bylo hojně 
diskutováno na akademické i neoficiální půdě, kolovala jeho na-
hrávka apod.

MICHAL NEJTEK (*1977) alias NTECH absolvoval 
Konzervatoř v Teplicích (klavír) a Hudební fakultu AMU v Praze 
(skladba). Píše symfonickou i komorní hudbu, věnuje se scénic-
kým projektům (např. Lamenti). Skládal na objednávky prestiž-
ních evropských festivalů Donaueschinger Musiktage, Varšavský 
podzim a Klangspuren. Spolupracuje se skupinou The Plastic Pe-
ople Of The Universe (Obešel já polí pět, Pašije, Vlaková opera). 
Hraje na klavír a klávesové nástroje v souborech Face Of The Bass, 
Limbo, David Koller Band a NTS. Zkomponoval hudbu k diva-
delním inscenacím režisérů Arnošta Goldflama, Jiřího Ornesta, 
Jiřího Havelky, Braňa Mazúcha či režisérského dua SKUTR. Za 
hudbu k divadelní performanci Exit 89 (Divadlo Archa, 2008) byl 
nominován na cenu Alfreda Radoka. Vyučoval na Konzervatoři 
v Teplicích a na VOš Jaroslava Ježka, nyní je doktorandem v obo-
ru kompozice na JAMU v Brně. Občas píše recenze do časopisu 
Harmonie.

GABRIELA VERMELHO je nevšední postavou na naší 
hudební a divadelní scéně. Prezentuje se jako zpěvačka, hous-
listka, violistka, hráčka na kvinton, skladatelka a herečka, půso-
bí v oblasti vážné hudby, muzikálu, jazzu a rockové alternativy. 
Je členkou Talichova komorního orchestru, primáriem kvarteta 
Gadrew Way, spolupracovala se SOČRem, Kaprálová Quartet, 
Orchestrem Gustava Broma, skupinou Čechomor atd. Hraje, 
zpívá a tvoří v kapelách Maraca a Zimbova, vystupuje společně 
s Epoque Quartet a Petrem Wajsarem ve sdružení EWaVe. Sklá-
dá scénickou hudbu (např. Nikdy nekončící příběh, 2011, Diva-
dlo F. X. šaldy Liberec, Mlč, Jobe, mlč!, 2012, švandovo divadlo), 
je autorkou hudebního doprovodu k  dokumentárnímu snímku 
České televize Uloupené mateřství (2011). Za roli čarodějky Evy 
v Baladě pro banditu (divadlo Husa na provázku) získala v roce 
2005 cenu Alfreda Radoka v kategorii Talent roku. V roce 2011 se 
úspěšně zhostila sólového partu v české premiéře video-opery An 
Index of Metals Fausta Romitelliho. Spolupracuje s mladými čes-
kými autory (mj. Markéta Dvořáková, Michal Nejtek, Jan Meisl), 
kteří pro ni píšou své skladby.

MARKO IVANOVIĆ (*1976) studoval skladbu a dirigo-
vání na Pražské konzervatoři a na Akademii múzických umění 
v Praze. Doktorandské studium ukončil v roce 2008. Jeho kom-
pozice zazněly na mnoha festivalech a některé byly natočeny 
rozhlasem. Je laureátem Mezinárodní soutěže mladých dirigentů 

Grzegorze Fitelberga v Katowicích (2003). Spolupracuje s před-
ními českými orchestry, jako hostující dirigent působí pravidelně 
i v  zahraničí. Pořídil řadu nahrávek pro ČRo, v  současné době 
natáčí pro Supraphon se Symfonickým orchestrem Českého roz-
hlasu komplet symfonií Miloslava Kabeláče. Velký důraz klade 
na propagaci soudobé hudby a hudby 20. století. Spoluvytvořil 
úspěšný edukativní projekt Čtyři kroky do nového světa, zaměře-
ný na studentské publikum (dříve realizováno pod Českou filhar-
monií, nyní pod Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK). 
Byl angažován v Národním divadle v Praze, kde mj. nastudoval 
v české premiéře operu B. Brittena Curlew River, se S. Červenou 
spolupracoval na opeře A. Březiny Zítra se bude..., jako dirigent 
i jako autor nové instrumentace se podílel na slavné inscenaci 
Dobře placená procházka režiséra M. Formana; v roce 2012 zde už 
jako hostující dirigent uvedl svou vlastní operu Čarokraj. Od roku 
2009 je šéfdirigentem Komorní filharmonie Pardubice.

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ byla založena 
v roce 1978 pod názvem Operní orchestr města Hradec Králové, 
o rok později bylo těleso přejmenováno na Symfonický orches-
tr Hradec Králové, od roku 1987 na Státní symfonický orchestr 
Hradec Králové. Od vzniku České republiky (1. 1. 1993) nese or-
chestr název Filharmonie Hradec Králové, vyjadřující historickou 
kontinuitu sahající přes Filharmonii Sokola v Hradci Králové až 
k Filharmonické jednotě činné ve městě od roku 1887. Významné 
období uměleckého rozkvětu tělesa je spojeno se jménem prof. 
Františka Vajnara. Od sezóny 2012–2013 je šéfdirigentem FHK 
Andreas Sebastian Weiser, který u orchestru dříve působil jako 
hlavní dirigent. FHK účinkovala v Belgii, Francii, Itálii, Německu, 
Nizozemí, Polsku, Rakousku, španělsku a švýcarsku. Její dosaže-
nou interpretační kvalitu dokumentují CD nahrávky pro tuzem-
ské i zahraniční společnosti nebo Český rozhlas. Od roku 2005 
FHK pořádá festival Hudební fórum Hradec Králové.



GABRIELA VERMELHO
© ARCHIV FHK

MARKO IVANOVIć
© ARCHIV FHK

MICHAL NEJTEK
© KAREL šUSTER

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
© ARCHIV FHK



Středa 31. 10. 2012, 20.00 hod.
Studiová scéna – Blackbox  
Divadla Drak

Georgs PELĒCIS,  
Vladimir MARTYNOV
Korespondence pro dva klavíry (1984–2002)
I.  Georgs Pelēcis Vladimiru Martynovovi
II.  Vladimir Martynov Georgsi Pelēcisovi
III.  Georgs Pelēcis Vladimiru Martynovovi
IV.  Vladimir Martynov Georgsi Pelēcisovi
V.  Georgs Pelēcis Vladimiru Martynovovi
VI.  Vladimir Martynov Georgsi Pelēcisovi
VII.  Georgs Pelēcis Vladimiru Martynovovi
VIII.  Vladimir Martynov Georgsi Pelēcisovi
IX.  Georgs Pelēcis Vladimiru Martynovovi
X.  Vladimir Martynov Georgsi Pelēcisovi
       Post scriptum (Martynov)
       Post post scriptum (Martynov)
XI.  Georgs Pelēcis Vladimiru Martynovovi
XII.  Vladimir Martynov Georgsi Pelēcisovi
XIII.  Georgs Pelēcis Vladimiru Martynovovi
-------

Stanislav Gallin klavír
Martin Levický klavír

Lotyšský skladatel, muzikolog a pedagog GEORGS PELĒCIS 
(*1947) prošel studiem kompozice na Moskevské konzervatoři ve třídě 
Arama Chačaturjana, postgraduální studium v oboru hudební teorie ab-
solvoval na téže škole u Vladimira Protopopova. Od roku 1970 působí 
pedagogicky na Lotyšské státní konzervatoři (dnešní akademii múzic-
kých umění), kde mu byl v roce 1990 udělen profesorský titul. Ve své ba-
datelské činnosti se soustředí na hudbu středověku, renesance a baroka 
(habilitoval se prací Principy Palestrinovy polyfonie a tradice epochy vo-
kálního vícehlasu), je však i autorem několika vědeckých pojednání věno-
vaných novodobé lotyšské hudbě. Po jistou dobu Pelēcis vedl také rižské 
Centrum pro starou hudbu, na jehož založení se podílel. Jako skladateli 
jsou Pelēcisovi bližší komornější žánry, třebaže je autorem i několika roz-
měrných kompozic (oratorií, kantát apod.) pro velká obsazení. Komorní 
skladby dokážou lépe vstřebat a vyjádřit nostalgické a melancholické rysy 
jeho tvorby, které vycházejí jak ze vzpomínek na život, tak z postesku nad 
minulostí klasické hudby. Nejznámější Pelēcisovou skladbou je dvojkon-
cert pro housle, klavír a smyčcový orchestr Nevertheless (1994), věnovaný 
Gidonu Kremerovi a Vadimu Sacharovovi; dílo se dočkalo i trojího balet-
ního zpracování (v Rize, Pittsburghu a San Francisku).

Skladatel, klavírista a filozof VLADIMIR MARTYNOV (*1946) 
patří v současnosti k nejznámějším a nejvlivnějším autorům v Rusku. Je to 
dáno i tím, že se vyhýbá akademickému hudebnímu prostředí a rozumí si 
třeba s rockovou skupinou Aukcyon nebo s tuvinským folklorním ansám-
blem Huun-Huur-Tu, s nimiž vytvořil už nejeden úspěšný společný pro-
jekt. Nejčastěji ale komponuje pro ansámbl nazvaný Opus posth, vedený 
jeho ženou a světoznámou houslistkou Taťjanou Grinděnko (návštěvníci 
Hudebního fóra Hradec Králové měli možnost Vladimira Martynova i 
Taťjanu Grinděnko vidět a slyšet na festivalu v roce 2008). Martynov ab-
solvoval studium kompozice na Moskevské konzervatoři. Do hudebního 
života vstoupil na počátku sedmdesátých let ovlivněn avantgardou, půso-

VLADIMIR MARTyNOV
© ARCHIV FHK

GEORGS PELēCIS
© EDMUNDS MICKUS



STANISLAV GALLIN
© ARCHIV FHK

bil však i v rockové skupině. Po tvůrčí pauze vyplněné vyučováním na du-
chovní akademii a studiem staroruských hudebních památek se přiklonil 
k  minimalismu, který určuje povahu jeho hudby dodnes. Martynovova 
tvorba úzce souvisí s  jeho historicko-filozofickými publikacemi (Konec 
doby skladatelů, Zóna opus posth aneb Zrození nové reality, Doba Alenčina, 
Autoarcheologie atd.), které v Rusku zaznamenávají široký ohlas (pozitivní 
i negativní) a které velice pádně – a zároveň do jisté míry provokativně – 
popisují proměny současného kulturního a uměleckého prostředí.

Mezi Georgsem Pelēcisem a Vladimirem Martynovem panuje 
dlouholeté přátelství už od dob jejich studií na Moskevské konzervato-
ři. Oba skladatelé si rozumí i názorově, mají podobný pohled na hudbu 
jako takovou a v jistých ohledech si jsou velice blízcí i svou tvorbou. To 
vše se odrazilo v jejich společné Korespondenci. Jedná se o svého druhu 
work-in-progress, tedy dlouhodobě se vyvíjející dílo, které vlastně není 
nikdy završeno na způsob tradičního opusu. Vše začalo Pelēcisovým do-
pisem adresovaným Martynovovi ze dne 3. prosince 1984: „Využil jsem 
nedávno toho, že jsem večer sám, sedl jsem si ke klavíru a za nějakých de-
set dvacet minut jsem napsal krátkou skladbičku. Zpočátku mě nebrala, ale 
teď ji hraju pořád dokola. Je v ní jakási schumannovská struna, kterou je 
příjemné rozeznívat. Nic objevného v ní není, ale přesto se chci s  tebou o 
ni podělit. Veřejně ji nemá smysl hrát, kdo by o ni taky stál... Možná ani 
ty o ni nestojíš. Ale stejně ti ji pošlu. Jenom tak, jako ‚pozdrav z Rigy‘. Když 
budeš mít náladu a čas, napiš něco!“ Pro Martynova to byl impuls. Do 
Rigy brzy poslal odpověď s variačním rozvinutím Pelēcisova motivu a se 
slovy: „Jsi na tahu.“ „Probíhalo to jako v šachách,“ říká Pelēcis. „Pak ale 
přišla doba, kdy od Martynova odpověď dlouho nepřicházela. Uběhlo deset 
let a on najednou podotkl: ‚Vzpomínáš na naše dopisování? Já jsem teprve 
teď vymyslel odpověď. Co kdybychom to zahráli na koncertě?‘“ Tak se také 
stalo: oba autoři svou Korespondenci uvedli v moskevském Sále Petra Iljiče 
Čajkovského v roce 2002 (nahrávka z koncertu vyšla i na CD). Dnes mají 
skladbu ve svém repertoáru už i jiní interpreti, např. Polina Osetinskaja a 
Alexej Goribol.

STANISLAV GALLIN (*1981) studoval na hudebním gymnáziu 
v Petrohradě, v roce 2007 završil své studium ve třídě prof. Petera Toper-
czera na Akademii múzických umění v  Praze. Absolvoval také studijní 
pobyt na Mozarteu v Salcburku u prof. Petera Langa, zúčastnil se řady 
mistrovských kurzů (mj. u Lazara Bermana, Eugena Indjice, Avedise 
Kouyoumdjiana, Pierra Jasmina). V  roce 2012 získal doktorský diplom 
na VšMU v  Bratislavě, kde studoval u doc. Eleny Händler. Úspěšně se 
prezentoval na mnoha tuzemských i mezinárodních soutěžích (např. v ně-
meckém Nersingenu či na Prague Junior Note, kde mu byly uděleny první 
ceny). V roce 2008 spoluzaložil Orbis Trio, s nímž kromě čtyř cen na za-
hraničních soutěžích obdržel Cenu Českého spolku pro komorní hudbu 
(2010). Jako sólista se představil s orchestrem Petrohradské filharmonie, 
Petrohradským rozhlasovým orchestrem, Moravskou filharmonií Olo-
mouc, Bruno Walter Festival Orchestra, Orchestrem Berg atd. Je vyhledá-
vaným komorním hráčem, vystoupil na koncertech v mnoha evropských 
zemích, v USA i Africe.

MARTIN LEVICKÝ
© ARCHIV FHK

MARTIN LEVICKÝ (*1986) studoval na Akademii múzických 
umění v Praze u prof. Petera Toperczera a prof. Borise Krajného. Během 
studia se zúčastnil také mistrovských kurzů, které vedli Matti Raekallio, 
Dmitrij Baškirov, Michail Voskresenskij, Vitalij Margulis, Boris Berman, 
Claudio Martínez Mehner, Jacques Rouvier ad. Ocenění na soutěžích sbí-
ral již v dětských letech, později na tyto úspěchy navázal mj. vítězstvím 
v Mezinárodní smetanovské klavírní soutěži v Plzni či cenou za nejlepší 
provedení skladby Arnolda Schönberga na festivalu Prag – Wien – Buda-
pest v Rakousku (2003). V roce 2005 zvítězil v mezinárodním konkursu o 
stipendium firmy yamaha. Je držitelem první ceny ze soutěže Bohuslava 
Martinů v Praze (2007), třetí ceny ze soutěže Leoše Janáčka v Brně (2008), 
v roce 2011 zvítězil v soutěži J. N. Hummela v Bratislavě. Už jako dvanác-
tiletý hrál s orchestrem pražských filharmoniků pod taktovkou Gaetana 
Delogua. Jako sólista vystupoval mj. se Slovenskou filharmonií, Filharmo-
nií Brno, Virtuosi di Praga, Solisti di Praga, Filharmonií Bacau či Morav-
skou filharmonií Olomouc. Dvěma recitály se prezentoval na Beethoven-
festu v Bonnu, účinkoval i na jiných prestižních akcích – v cyklu koncertů 
Musikerlebnis Mitteleuropa ve Vídni a Krakově, na světovém setkání mla-
dých umělců v  Kjótó (2006), na Bratislavských hudobných slávnostech 
(2009), koncertoval též v Rachmaninovově sále Moskevské konzervatoře 
v rámci turné Masters on Tour (2009). Vystupoval mj. s houslistou Jose-
fem Sukem či violoncellistou Fransem Helmersonem.



Čtvrtek 1. 11. 2012, 17.00 hod.
Koncertní síň Petra Ebena – 
Regiocentrum

Erkki-Sven Tüür: 7 etud v obraze
(Erkki-Sven Tüür: 7 etuudi piltides)
dokumentární film (2010, režie: Marianne Kõrver)

ZÁBěR Z FILMU ERKKI-SVEN TüüR: 7 ETUD V OBRAZE

Severská krajina Pobaltí, disputace o tvorbě, vhled do 
estonské kultury a moderní historie. Erkki-Sven Tüür je nejzná-
mější estonský skladatel po Arvu Pärtovi. Vizuálně silný portrét 
jednoho z „duchovních minimalistů“, který býval strážcem majá-
ku na Faerských ostrovech, plus hudební hostina: film vysloveně 
určený pro velké plátno. Tüürovu hudbu prý ovlivnili King Crim-
son, Emerson, Lake & Palmer, Frank Zappa a Genesis. Skladatel 
ovšem disponuje širokou škálou prostředků, od gregoriánského 
zpěvu po křiklavou teatrálnost. Co znamená být skladatelem? Jak 
se rodí hudební skladba? Snímek sleduje tvůrce při práci v rurál-
ním domovském kraji, provází ho však i na scénu (s věhlasným 
dirigentem Neemem Järvim) a zachycuje setkání jeho artrockové 
kapely In Spe. (Text z katalogu Mezinárodního filmového festiva-
lu Karlovy Vary, kde byl film uveden v roce 2011.)



Čtvrtek 1. 11. 2012, 20.00 hod.
Sál Filharmonie Hradec Králové

Erkki-Sven TÜÜR
Architectonics IV „Per Cadenza Ad Metasimplicity“ (1990)

Erkki-Sven TÜÜR
Passion (1993)

Erkki-Sven TÜÜR
Flamma (2011)

*** přestávka ***

Erkki-Sven TÜÜR
Architectonics VI (1992)

Erkki-Sven TÜÜR
Oxymoron (Music for Tirol), (2001)

-------

BCO – Brno Contemporary Orchestra
Pavel Šnajdr dirigent

Koncert se koná pod záštitou Estonského velvyslanectví v Praze

ERKKI-SVEN TüüR
© TAAVI KULL

ERKKI-SVEN TÜÜR (*1959), spolu s  Arvo Pärtem a 
Veljo Tormisem nejvýznamnější současný estonský skladatel s 
mezinárodním renomé, začínal svou kariéru na poli tzv. progre-
sivního rocku coby skladatel, klávesista, flétnista a zpěvák skupiny 
In Spe, ovlivněné kapelami jako King Crimson, yes či Genesis. 
Kompozici studoval v letech 1980–1984 na Tallinské konzervatoři 
(dnešní akademii) u Jaana Räätse, na soukromé hodiny dochá-
zel k Lepo Sumerovi. V  letech 1987–1990 působil jako hudební 
ředitel divadla Vanalinnastuudio, 1993–1995 vyučoval kompozi-
ci na Estonské hudební akademii (jeho jedinou studentkou byla 
dnes mezinárodně renomovaná skladatelka Helena Tulve). Od 
roku 1995 je Tüür skladatelem na volné noze, píše převážně pro 
světově proslulé interprety, jeho díla vydávají takové firmy jako 
ECM, BIS, Ondine, Virgin nebo Teldec. Je držitelem mnoha oce-
nění (mj. Estonské hudební ceny, Ceny Baltického shromáždění, 
Výroční ceny Estonské hudební rady atd.).

Tüür je autorem osmi symfonií (např. Čtvrtá s podtitu-
lem Magma a se sólovými bicími nástroji byla napsána pro Eve-
lyn Glennie), několika instrumentálních koncertů (violoncellový, 
houslový, klavírní, Noesis pro housle, klarinet a orchestr, Ardor 
pro marimbu a orchestr, Illuminatio pro violu a orchestr atd.), celé 
řady komorních kompozic a jedné opery (Wallenberg). Prvního 



mít čas, abyste naslouchali tomu, co se děje hluboko v nitru: pravé 
rozhodování probíhá v tichu.‘“

 
V letech 1984–1992 Erkki-Sven Tüür vytvořil volný cyk-

lus sedmi jednovětých skladeb pro odlišná obsazení a na objed-
návky od různých hudebních institucí či ansámblů. Cyklus dostal 
název Architectonics. Čtvrtá skladba tohoto cyklu, Architectonics 
IV „per Cadenza ad Metasimplicity“ pro housle/elektronické 
housle, fagot, barytonsaxofon a klavír/syntezátor, vznikla v roce 
1990 pro kanadský soubor Sound Pressure. Je to hudba na pome-
zí jam session a hudebního žertu. Podtitul (volně přeloženo: přes 
kadenci k metajednoduchosti) dobře vystihuje její průběh: vlídná 
pseudoklasická kadence (s reminiscencemi na Mozartův Houslo-
vý koncert K.219) neústí do očekávané tóniky základní tóniny, ale 
do děsivého fortissimového klastru syntezátoru a sarkastických 
glissand amplifikovaného saxofonu. Je to jako „...rokokově deko-
rovaná brána vedoucí do metalového podzemí, které střídavě chrlí 
žár i chlad“.

 Oproti několika předchozím skladbám cyklu, zvukově 
agresivnějším a co do obsazení většinou atypickým, představuje 
kompozice Architectonics VI návrat k decentnějšímu zvuku a tra-
dičnímu instrumentariu. Její původní verze z roku 1992 je napsá-
na pro flétnu, klarinet, vibrafon a smyčce, na dnešním koncertě 
ovšem zazní její novější verze z roku 2004, upravená pro jiný pro-
vozovací aparát (flétnu, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh, trubku, 
pozoun, bicí nástroje, dvoje housle, violu, cello a kontrabas).

Passion pro smyčcový orchestr tvoří centrální část cyklu 
tří skladeb Action – Passion – Illusion, zkomponovaného v roce 
1993 pro Tallinnský komorní orchestr a později nazvaného Show. 
Skladba je založena „na pozvolném naplňování prostoru, od nej-
nižšího registru kontrabasu a violoncell ke klastru houslí ve vyso-
kých polohách“, v čemž si lze snadno, aniž by k tomu autor přímo 
naváděl, představit postup od temnoty ke světlu.

V roce 2007 Erkki-Sven Tüür napsal na objednávku Aus-
tralského komorního orchestru kompozici Whistles and Whispers 
from Uluru (Svisty a šepoty z Uluru) pro flétnu a smyčcový orche-
str, která se v Austrálii setkala s velkým ohlasem. Tento úspěch 
podnítil týž orchestr k další zakázce: v roce 2011 pro něj vznikla 
skladba s  latinským názvem Flamma (Oheň, též Plamen). Sám 
autor k ní poznamenal: „Osobně si tuto skladbu spojuji s horkem, 
s nelítostnou silou slunce, když je člověk na australské poušti. Jistě, 
oheň je destruktivní i očišťující, je to regenerativní síla krajiny. Do-
morodí Australané to pochopili velice dobře a využívali této myšlen-
ky bohatě ve svých tradicích.“

velkého mezinárodního ohlasu se dočkal v roce 1989 po premiéře 
skladby Insula deserta, která vedla k  dalším ojednávkám. V  90. 
letech dospěl ke stylu, který byl založený na kombinování postupů 
staré hudby (chorálu), hudební moderny a repetitivních – mini-
malistických – technik, přičemž často v rovině polarity (sám skla-
datel hovořil o „metajazyce“). Později si skladatel vyvinul meto-
du, kterou označuje jako „vektorovou“: „Počínaje kolem roku 2002 
jsou mé skladby založeny na jiných východiscích než předtím. Celá 
kompozice má na základní úrovni cosi jako zdrojový kód – je to 
gen, který se vyvíjí a proměňuje a během tohoto procesu se nava-
zuje na uzlíky v tkanivu díla. A proč metodu nazývám vektorovou? 
Vedení hlasů je v širším slova smyslu určováno projekcemi vektorů 
do různých směrů. Současně je definován sled intervalů, a to na 
základě určitého numerického kódu, který má vzhledem k celé kom-
pozici genetickou funkci včetně všech jejích mutací a transformací. 
Je to hodně flexibilní systém, důležitou roli v něm nicméně centrál-
ní organizační princip“ (překlad: W. Dobrovská). Prvním ryzím 
příkladem skladby napsané touto metodou je Oxymoron a na její 
bázi komponuje skladatel dosud.

Z článku Wandy Dobrovské Čas a zvuk v hudbě Erkki-Sve-
na Tüüra (HIS Voice, 2010, č. 5, s. 22–27):

„Skalní stoupenci modernistické avantgardy by asi Erkki-
-Svena Tüüra mezi sebe nevzali, ‚odpadlíci‘ od moderny by zase 
jeho hudbu nejspíš považovali za příliš složitou. Není snadné sty-
lově ji zařadit, záleží na tom, z jakého úhlu pohledu se na ni člověk 
dívá. ‚Hudba, kterou píšu, by měla být schopna komunikovat nejen 
se specialisty na moderní hudbu, ale i s těmi, kteří mají hudbu pros-
tě jen rádi a mají náročný vkus. Moje hudba provokuje, ale zároveň 
i něco poskytuje.‘“ (...)

„Hudba Erkki-Svena Tüüra není popisná ani jakkoli pro-
gramní, v  procesu strukturace jakoby vždy ve chvíli, kdy už by 
bylo možno zachytit nějaký tvar, uhne a podněcuje tak představi-
vost, není ale ani bezbřehá: při bližším zkoumání zjistíme, že Tüür 
na způsob architekta či sochaře v každé skladbě pracuje s předem 
definovaným materiálem, nechává jej plynout v mohutných zvu-
kových ‚vlnách‘ a průběžně jej obnovuje, někdy téměř nerozpo-
znatelně a tak, že formální soudržnost díla lze vnímat spíše intui-
tivně nežli bezprostředně analyticky.“ (...) 

„Erkki-Sven Tüür žije tam, kde se narodil – na ostrově 
Hiiumaa v Baltském moři – a kromě organizační práce v souvis-
losti s festivalem NyyD se věnuje výhradně komponování. Diář 
má plný na tři roky dopředu, objednávky ze světa se mu jen hr-
nou. ‚Nikdy nemůžete vědět dopředu, co vám přivede nové hudební 
nápady. Podle mého názoru musíte žít s otevřenou myslí a být vní-
maví. Může mě inspirovat cokoli, co mi přijde do cesty. Ale musíte 



Oxymoron (Music for Tirol) vznikl v roce 2003 na objed-
návku festivalu Klangspuren v rakouském Schwazu a byl věnován 
Olarimu Eltsovi, šéfdirigentovi a uměleckému vedoucímu věhlas-
ného estonského souboru NyyD Ensemble, který skladbu také 
premiéroval. Oxymoron je první Tüürovou kompozicí napsanou 
čistě „vektorovou metodou“. Jak ovšem přiznává: „Do jisté míry je 
toto dílo inspirováno vizuálním zážitkem z pohledu na majestátné 
panorama Alp – na ten obrovský oceán zkamenělých vln. To je je-
den z možných výkladů názvu...“

PAVEL ŠNAJDR (*1975) absolvoval na JAMU v  Brně 
nejprve studium skladby a poté dirigování, v současnosti je tam-
též doktorandem. Za své kompozice byl dvakrát oceněn ve skla-
datelské soutěži Generace. Byl členem skladatelského sdružení 
Bezmocná hrstka. S brněnským souborem Ars incognita premié-
roval na čtyři desítky skladeb soudobých autorů, z nichž některé 
nahrál na CD. V roce 2001 s tímto souborem vystoupil na Praž-
ském jaru. V  letech 2001–2008 byl dirigentem opery Divadla J. 
K. Tyla v Plzni, kde kromě operního repertoáru nastudoval také 
baletní představení, a to jak díla klasická, tak současná (světová 
premiéra baletu Zahrada podle stejnojmenné knihy Jiřího Trn-
ky na hudbu Zbyňka Matějů). V  letech 2004–2007 byl angažo-
ván v Národním divadle Brno, kde v současnosti opět působí. Od 
roku 2007 spolupracuje se Státní operou Praha (v roce 2008 zde 
nastudoval světovou premiéru baletu Fantom Opery Petra  Ma-
láska a Libora Vaculíka) a v sezóně 2011–2012 byl šéfdirigentem 
opery Moravského divadla Olomouc. V roce 2011 založil soubor 
BCO – Brno Contemporary Orchestra, s nímž se soustředí přede-
vším na interpretaci soudobé hudby.

Soubor BCO – BRNO CONTEMPORARY ORCHEST-
RA byl založen v roce 2011 jako těleso, které si vytyčilo za cíl uvá-
dět světovou a tuzemskou soudobou hudbu (s přesahy do hudby 
20. století). Posluchače se snaží přitáhnout a zaujmout koncerty 
koncipovanými jako konzistentní dramaturgické celky, případně 
jako osobité projekty spojující hudbu s dalšími uměleckými dru-
hy (filmem, výtvarným uměním apod.). Zakladatelem, umělec-
kým vedoucím a šéfdirigentem BCO je Pavel šnajdr. Soubor je 
složen z mladých brněnských profesionálních hudebníků, otevře-
ných podnětům současné hudby. Prezentoval se již několika kon-
certy, z nichž dosud největší ohlas zaznamenalo letošní červnové 
vystoupení v brněnské Vile Tugendhat, které bude mít v této mo-
derní stavbě díky velmi pozitivnímu přijetí další pokračování. Le-
tos v září se soubor představil v rámci abonentního cyklu Filhar-
monie Brno v  Besedním domě s živým hudebním doprovodem 
Michaela Obsta k Murnauovu němému hororu Upír Nosferatu.

BCO - BRNO CONTEMPORARy ORCHESTRA
© LUCIE šNAJDROVÁ

PAVEL šNAJDR
© ARCHIV FHK
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Z kamene Jatvěhů (Iš jotvingių akmens, 1983)
I.
II.

*** přestávka ***

Bronius KUTAVIČIUS 
Poslední pohanské obřady (Paskutinės pagonių apeigos, 1978)
I. Příchod (Atėjimas)
II. Kobylko zelená (Žioge žaliasai)
III. Uctívání vrchu Medvėgalis (Medvėgalio pagarbinimas)
IV. Zaklínaní hada (Gyvatės užkeikimas)
V. Uctívání dubu (Ąžuolo pagarbinimas)
VI. Odchod (Išėjimas)
-------
Laura Zigmantaitė mezzosoprán
Renata Marcinkutė-Lesieur varhany
Královéhradecký dětský sbor Jitro 
Jiří Skopal sbormistr 
Komorní sbor Aidija 
Romualdas Gražinis sbormistr a dirigent

Koncert se koná pod záštitou  
Velvyslanectví Litevské republiky v Praze

BRONIUS KUTAVIČIUS
© DMITRIJUS MATVEJEVAS

BRONIUS KUTAVIČIUS (*1932), který letos oslavil 
své osmdesáté narozeniny, je nejvýznamnější současný litev-
ský skladatel. Převážná část jeho tvorby bývá řazena k mini-
malismu. Ten má však v Kutavičiusově případě kořeny nikoli 
v  americkém směru, ale ve starobylé  litevské lidové hudbě, 
z  níž skladateli učarovaly především písně zvané sutartinės 
(z litevského slova sutarti – domluvit se; žít ve shodě) – uni-
kátní synkretické útvary „minimalistické“ povahy, vyznačují-
cí se imitačním vedením hlasů a sekundovým napětím mezi 
nimi, monotónností, svéráznou choreografií a archaickými 
texty s častým výskytem onomatopoií. Kutavičius se proslavil 
zejména svými oratorii ze 70. a 80. let, ve kterých zprostřed-
koval svou uměleckou představu rituálů pohanských předků 
Litevců (např. Panteistické oratorium, Poslední pohanské ritu-
ály). Později čerpal vlivy i z jiných starobylých kultur – japon-
ské, keltské... (cyklus Brány Jeruzaléma, oratorium Boj stromů 
atd.). Napsal mj. symfonii Epitaf uplývajícímu času pro smí-
šený sbor a symfonický orchestr, kde každá věta připomíná 
vždy jeden historický mezník v dějinách Vilniusu, operu Lo-
kys (Medvěd) podle stejnojmenné mystické novely Prospera 
Mériméa, dílo na pomezí opery a oratoria Oheň a víra, za-
sazené do doby jediného litevského krále Mindaugase, nebo 
cyklus skladeb inspirovaný poémou Roční doby litevského 
klasika Kristijonase Donelaitise. Významným počinem se 
stala i hudba k němému filmu Carla Theodora Dreyera Utr-
pení Panny orleánské, kterou Kutavičius zkomponoval v roce 
2009 a kterou díky Orchestru Berg mohlo krátce nato živě 
slyšet i pražské publikum.



V roce 1990, kdy vzniklo oratorium Magický kruh san-
skrtu (Magiškas sanskrito ratas), probíhaly v celém bývalém soci-
alistickém bloku zásadní společensko-politické změny. Samo dílo 
se k  nim přímo nevyjadřuje, třebaže Kutavičius události spjaté 
s  rozpadem Sovětského svazu intenzivně prožíval. Hlavním té-
matem oratoria je smrt a reinkarnace. „Znovu to tajemství – ta-
jemství smrti. Kruh jako žádné jiné moje dílo je velice dramatický, 
tragický, někde mezi smrtí a životem,,“ prohlásil skladatel. S  tím 
korespondují i básně litevského literáta Sigitase Gedy zhudebněné 
v oratoriu (všechny pocházejí ze sbírky Náhrdelníky ze zeleného 
jantaru, 1988), které jsou symbolické, mystické, vypořádávají se s 
ontologickými otázkami a spojují mikrosvět s makrosvětem, rea-
litu s nadpřirozenem, individuálnost s univerzálností. Mikrosvět, 
realita a individuálnost jsou přitom ve většině těchto básní meta-
forizovány litevskými motivy. Patrné je to i z Gedova textu, který 
skladatel vepsal do partitury jako motto:

„Litva je jen provizorní místo reinkarnace, – do něj se 
vstupuje a z něj se i vychází, – pro putující úkazy bytí světa.

Parametry času a prostoru se mění. Vše probíhá zároveň 
a na mnoha místech.

Jeden plán bytí naráží na další, bez rozlišení ker v jarním 
moři. Nutno psát jako Jan z ostrova Patmos – osmnácti rukama.

Mnohohlasá fuga světa, ale témat je jen pár.
Zní v rozšiřujících se kruzích. V oválu. Neb jediný způsob 

zdokonalování je dumání o mukách, která svět přinášel, přináší a 
bude přinášet tobě i jiným lidem v nedaleké budoucnosti.“

Oratorium tvoří devět částí. Pro každou z nich skladatel 
zvolil – podobně jako už dříve v Posledních pohanských obřadech 
– jiný grafický zápis, který svou podobou v několika případech 
plní též funkci symbolickou (tvar slunce, šesticípé hvězdy, schodů 
atd.). V komentáři k dílu skladatel napsal, že Magický kruh sanskr-
tu komponoval jako „hudbu duší“ (vėlių muzika), přičemž duše 
(vėlės) je zde nutno chápat v souladu s litevskou mytologií jako 
duše zemřelých, které po smrti člověka ještě po jistou dobu putují 
světem živých a převtělují se do podoby zvířat nebo jsou nema-
teriální povahy. „Hudba duší“ je ve skladbě spojena s  témbrem 
starého nástroje na česání lnu, nazývaného linų karštuvas (jde o 
dřevěný hřeben s  dlouhými hřeby) a v oratoriu rozeznívaného 
smyčcem. Zbylé instrumentarium oratoria tvoří litevské lidové 
nástroje jako kanklės (citera), skudučiai (sestava píšťal různé ve-
likosti), birbynės (šalměje), molinukai (keramické okaríny), laba-
noro dūda (dudy), doplněné o bicí nástroje – skrabalai (dřevěné 
zvonce), zvonkohru (campanelli) a zvon. Idea opakování, cyklič-
nosti je v  oratoriu symbolicky vyjádřena použitím kompoziční 
techniky kánonu ve většině částí.

I. 
visata – irgi mažytis prologas – vesmír – též maličký prolog –
kur aš grojau – alksnine dūdele –  kde jsem hrál – na  
    olšovou píšťalu –
žaliam Paterų – kaime –  v zelené – vesnici Paterai –
o lakštingala kaišiojo –  a slavík strkal –
savo rausvą – trišaką  svůj rudý – trojzubý
liežuvėlį – karklo krūmuos  jazyk – ve vrboví
po moliniu kalnu   pod hliněnou horou

ubagas    žebrák
po karo    po válce
nakvojantis   nocující
mūsų    v naší
trobelėj    chaloupce
guldavo    lehával
tik    jen
asloje    na podlaze
apsibrėždavo   obtahoval
ratą    kruh
kreida    křídou
(Žemaitijoje   (v Žemaitsku
nesant    když nebyla
kreidos    křída
apsitverdavo   obkládal si
degtukais   sirkami
savo    svůj 
visatą)    vesmír)
tuomet    pak
jau    už
būdavo    býval
saugus    chráněný
ir    a
neliečiamas   nedotknutelný

gnostinis    gnostický
mikrokosmosas   mikrokosmos
ovale.    v oválu.

visata – irgi mažytis prologas – vesmír – též maličký prolog –
kur aš grojau – alksnine dūdele –  kde jsem hrál – na  
    olšovou píšťalu –
žaliam Paterų – kaime –  v zelené – vesnici Paterai –
o lakštingala kaišiojo –  a slavík strkal –



savo rausvą – trišaką  svůj rudý – trojzubý
liežuvėlį – karklo krūmuos  jazyk – ve vrboví
po moliniu kalnu   pod hliněnou horou

II.
– liks   – zůstane
stovėt   stát
amžinai   věčně
Trakų   trakajského
pilies   hradu
akmuo   kámen
krintantis   padající
ežeran   v jezeře
mėlynoj   v modrém
totoriškų   tatarských
vandenų   vod
šviesoje   světle
palei   podél
Vytauto   Vytautasovy
sodą –   zahrady –
graudžiai   za hořkého
verkaujant  pláče
Lokės   Medvědiččina
sūnui   syna
salelėj –   na ostrůvku –

III. ---

IV.
– pradžios – neregėjau – nei galo – vien – Saulės – šviesos –  
sukinys –

– začátek – jsem neviděl – ani konec – jen – slunečního – světla 
– odraz –

V.
Ir vėl   A zas
išeina   odchází
tasai pats   týž
vieversys   skřivan
iš žemės   ze země
šiaurės   severu
dvasia   duše
susigūžus   se schoulila
žalsvam   v nazelenalém
kiaušiny –   vajíčku –

vieversys   skřivan
kurio   kterého
klausiausi   jsem poslouchal
prieš 10   před 10
tūkstančių  tisíci
metų   lety

visai   vůbec
ne šitam   ne na tomto
pasauly   světě
giesmė   píseň
ta pati   ta samá
ta pati –    ta samá –
visatą   vesmír
suvaldančios  krocený
trelės   trylky

VI. ---

VII. ---

VIII.
kai angelas  když anděl
sutrimituos  zatroubí
galingai   nakonec
ir skliautai  a klenby
grius   se zřítí
aptemusio  potemnělého
dangaus   nebe
tą baisią   v ten strašný
dieną   den
o malonės  ó milosti
pilnas   pln
pasigailėk   slituj se
prapuolusio  nad ztraceným
žmogaus   člověkem

pasigailėk   slituj se
tu moteriškės  ty nad ženy
vaiko   dítětem
žaizdoto   raněnou
vargšo   žebráckou
veidu   tváří
nenuožmiu  nezuřivou
numirėlių   zemřelých



ir tų    a nad těmi
kurie dar    kteří se stále
vaikšto    brodí
pasigailėk    slituj se
visų    nad všemi
visų    nad všemi
žmonių    lidmi

atversi    otevřeš
slaptą    tajnou
amžinąją    pradávnou
knygą    knihu
žvaigždžių   v hvězdném
skaistybėje   očistci
ak man    ach je mi
baisu    strašně
kaip maža   jak málo
laiko    času
ir vilties    a naděje
jau likę    už zůstává
šioj žemėj    na této zemi
pats kalčiausias   nejvíce vinen
aš esu    jsem já

pasigailėk    slituj se
ir šito    i nad tímto
kvailo    hloupým
paiko    tupým
manęs    mnou
ir brolių    a nad bratry 
tėvo    otcem
seserų    sestrami
rausvos    červeným

ugnies    ohněm
tylaus    tichou
vandens    vodou
ir laiko    a časem
erdvių    prostory
žydrų    lazurovými
kaip ašara    jak slza
skaidrų    průzračnými

IX.
Žiūrėti į gyvulių plauką, judesius.  Hledět na zvířecí srst,  
    pohyby.
Klausytis žmonių balsų.   Poslouchat lidské hlasy.
Mokytis sanskrito.    Učit se sanskrtu.
Dažniau lankyti numirėlius.   Častěji navštěvovat  
    mrtvé.
Kur dingo žmonių akys,  Kam zmizely oči lidí,  
veidai, rankos ir kojos?   tváře, ruce a nohy? 

Kodėl niekas negieda,   Proč nikdo nepěje,  
nekalba ir nešaukia?  nemluví a nevolá? 

Kodėl taip tylu?    Proč je tak ticho?

Oratorium Z  kamene Jatvěhů (Iš jotvingių akmens) 
vzniklo v roce 1983 – stejně jako Magický kruh sanskrtu – pro le-
gendární, dnes však již neexistující Vilniuský ansámbl pro novou 
hudbu, který nedlouho předtím založil Kutavičiusův žák šarūnas 
Nakas (soubor uvedl toto dílo v roce 1995 i na Pražském jaru). 
Skladba s  rituálním pojetím a názvem odkazujícím k  jednomu 
z  dávno vyhynulých baltských pohanských kmenů sestává ze 
dvou kontrastních částí. V první, rychlé větě, založené na poly-
rytmii několika opakovaných rytmických modelů, hudebníci hra-
jí na nástroje bez vyladěné tónové výšky, jako jsou kameny, luk, 
švilpa (flétna z vrbového proutku), brumle, šiaudo birbynė (sla-
měná píšťala), hliněné bubínky, jako „perkusivní“ nástroje tu vy-
stupují i lidské hlasy deklamující tři dochované fráze v jatvěžském 
jazyce. Druhá věta je klidnější, dominuje v  ní repetitivní melo-
dika, přičemž instrumentarium se od první části zcela odlišuje: 
interpreti se dělí o flétnu, harmoniku, housle, skudučiai (sestavu 
několika dřevěných píšťal různé velikosti, z nichž každá vyluzuje 
tón jiné výšky), láhve, litevskou citeru kanklės, ragai (rohy) i o 
vokální party, jejichž textovou složkou jsou slova litevské lidové 
písně Vál vítr. 

I. (text v jazyce Jatvěhů)

KAILS POSKAILS AINS PAR ANTARS
KAILS NOUSSEN GIGNETHE
NOI MILE SWENTE PANNIKE

ZDRAVíM JEDNOHO ZA DRUHÝM
ZDRAVíM NÁš ROD
MŮJ MILÝ POSVÁTNÝ OHNíČEK



II. (litevský lidový text)

Pūtė vėjas,    Vál vítr,
pūtė vėjas vėjelis   vál vítr větříček
ųžuoluosnan.    na dub.

Krėtė lapus,    Shazoval listy,
krėtė lapus    shazoval listy
dirvonuosnan.    lístečky na zem.

Nepūsk, nepūsk,    Nevěj, nevěj,
nepūsk, nepūsk,    nevěj, nevěj,
vėjeli, ųžuoluosnan.   větříčku, na dub.

Nekrėsk, nekrėsk,    Neshazuj, neshazuj,
nekrėsk, nekrėsk    neshazuj, neshazuj
lapelių dirvonuosnan.   lístečky na zem.

Oratorium Poslední pohanské obřady (Paskutinės pago-
nių apeigos, 1978) pro sbor, varhany a litevské lidové nástroje ragai 
(rohy), zkomponované na Gedova slova, fascinuje svou zvukovou 
monumentalitou dosaženou minimálními prostředky, a také až 
hypnotizující statičností, kterou způsobuje výrazně užitý princip 
opakování v  hudebních i textových strukturách díla. Důležitou 
roli v Obřadech hrají též prvky rituálu a akustické efekty vyvolané 
pohybem účinkujících v prostoru. Čtyři části oratoria, orámova-
né úvodními fanfárami resp. závěrečným varhanním chorálem, 
představují jednotlivé obřady, při nichž jsou účinkující rozmístěni 
v prostoru pokaždé jinak (pokyny k rozestavení a pohyb interpre-
tů jsou předepsány verbálně v partituře, zároveň jsou naznačeny 
i samotným grafickým zápisem). V části Kobylko zelená vrstvené 
hlasy dokola opakující „své“ motivy de facto bez metrického tepu 
vyvolávají dojem statičnosti, připomínající vláčnost léta, k níž od-
kazuje i Gedův poetický text. Uctívání vrchu Medvėgalis (první 
zmínky o tomto kopci pocházejí ze 14. století, kdy na něm stál 
dřevěný hrad, který bránil Žemaitsko před nájezdy křižáků) je 
pojato jako kánon založený na terasovitě vystavěných gradacích a 
jejich oslabováních, na vrstvení hlasů a jejich následném utichání. 
Zaklínání hada je nejdramatičtější částí celého oratoria, v níž je 
had, v litevské mytologii bohyně podzemních vod (v litevštině je 
slovo gyvatė – had –ženského rodu), člověkem žádán o to, aby 
neničil jeho okolní svět (rodinu, dům, slunce, obilí, boha). V textu 
závěrečného obřadu, Uctívání dubu, je dub personifikován, spo-
jován s částmi lidského těla, čímž je současně vytvořen básnický 
obraz Stromu světa. Chorál, který Obřady uzavírá, je programním 
vyjádřením přijetí křesťanství v Litvě (na přelomu 14. a 15. stole-

tí). V době vzniku oratoria, kdy byla v tehdejším socialistickém 
bloku víra represivně potlačována, měl tento program ovšem i 
symbolický význam. Oratorium bylo po premiéře přijato zvláš-
tě ve skladatelských kruzích s  rozpaky. Památným se stal výrok 
litevského skladatele Eduardase Balsyse, který prohlásil: „To jsem 
přišel, abych poslouchal čtyři noty?“ Dnes je označováno za důle-
žitý vývojový mezník nejen v Kutavičiusově tvorbě, ale v litevské 
hudbě druhé poloviny 20. století vůbec (ne náhodou je pokládáno 
za manifest „litevského minimalismu“).

I. Atėjimas (Příchod) ---

II. Žioge žaliasai (Kobylko zelená)
Vasarų vasaružės žalia aviža Léta letního zelený oves
žalia aviža vakar žydėjo zelený oves včera kvetl
vasarų vasaružės žaliai žydėjo léta letního zeleně kvetl

Vasarų vasaružės vasaružės danguj Léta letního na letním nebi
žiogas žaliasai vasaružės ilgai kobylka zelená v létě dlouho
vasarų vasaružės per dangų ėjo léta letního nebem šla

Vakar vakaro vasaružės vakar Včera večerního léta včera
žaliai aviža vasaružės žalio zeleně oves léta zeleného
žioge žaliasai vasaružės žalio kobylko zelená léta zeleného

Nekirsk žalio stiebo žalios avižos Nesekej zelené stéblo  
 zeleného ovsa
nekirsk avižos vasaružės stiebo nesekej stéblo letního ovsa 
žalios avižos vasaružės kelio zeleného ovsa cestu léta 

Vasaružės vakar vasaružės žalio V létě včera léta zeleného
nelaužk žalio stiebo žalios avižos nelam zelené stéblo  
 zeleného ovsa
žioge žaliasai žioge dievo žalio. kobylko zelená kobylko boha  
 zeleného.

III. Medvėgalio pagarbinimas (Uctívání vrchu Medvėgalis)
Kalnelis kalnasai,
kalnalėlis kalnasai,
kalnelis kalnelio,
kalnulėlis kalnėlio,
kalnolis kalnuosai,
kalnuolėlis kalnuolio,
kalnulis kalnusai,



kalnusėlis kalnusio,
kalnylis kalnylio,
kalnylėlis kalnylio,
kanlylio kanlylio
kalnuolėli liuole-lio...

Text této části sestává ze sledu těžko přeložitelných novotvarů, 
vytvořených z litevského deminutiva kalnelis (vršek, hůrka), a to 
přidáváním různých sufixů k  jeho kořeni kaln-. Mnohé z novo-
tvarů mají koncovku -lio, která je příznačná pro refrény lidových 
písní sutartinės.

IV. Gyvatės užkeikimas (Zaklínaní hada)
Nekirsk mano brolio,   Neštkni mého bratra,
nekirsk mano sesers,   neštkni mou sestru,
nekirsk mano motinos,   neštkni mou matku,
nekirsk mano tėvo,    neštkni mého otce,
tu gyvate gyvatėla,    ty hade hádku,
tu gyvate gyvatėla, oj!   ty hade hádku, oj!

Nekirsk mano namų,   Neštkni můj dům,
nekirsk mano saulės,   neštkni mé slunce,
nekirsk mano javo,    neštkni mé obilí,
nekirsk mano dievo,   neštkni mého boha,
tu gyvate gyvatėla,    ty hade hádku,
tu gyvate gyvatėla, oj.   ty hade hádku, oj.

V. Ąžuolo pagarbinimas (Uctívání dubu)
Tu ąžuole, tu ąžuole,  Ty dube, ty dube,
tu ąžuole, ąžuolasai!  ty dube, dubový!
tu ąžuole, tu ąžuole,    ty dube, ty dube,
tu ąžuole ąžuolranki!   ty dube duboruko!
tu ąžuole, tu ąžuole,   ty dube, ty dube,
tu ąžuole ąžuolgalvi!   ty dube dubohlavo!
tu ąžuole, tu ąžuole,    ty dube, ty dube,
tu ąžuole ąžuolkoji!    ty dube dubonoho!
tu ąžuole, tu ąžuole,    ty dube, ty dube,
tu ąžuole ąžuolburni!    ty dube dubopuso!
tu ąžuole tu ąžuole,    ty dube, ty dube,
tu ąžuole ąžuoliausias.   ty dube nejdubovější.

VI. Išėjimas (Odchod) ---

LAURA ZIGMANTAITĖ studuje od roku 2008 zpěv na Litev-
ské hudební a divadelní akademii ve třídě Reginy Maciūtė. Úspěšně se 
zúčastnila několika soutěží (mj. 3. cena International Musical Eistedfodd 
– Llangollen ve Walesu – 2006, 1. cena na soutěži Giovani Musicisti v Itá-
lii a 3. cena na soutěži komorního zpěvu Beatričė v Litvě – 2011). Účin-
kovala v Litevském národním divadle opery a baletu (mj. Rossweisse ve 
Wagnerově Valkýře), Klaipėdském státním hudebním divadle (Valetta v 
Monteverdiho Korunovaci Poppey), vystupovala s operním souborem Bo-
hemiečiai (např. Glaša v Janáčkově Kátě Kabanové), s nímž se v současné 
době připravuje na uvedení Pucciniho opery Manon Lescaut.

RENATA MARCINKUTĖ-LESIEUR absolvovala studium na 
Litevské hudební a divadelní akademii v oborech klavír a varhany, v le-
tech 1992–1993 studovala na salcburské univerzitě u Heriberta Metzgera, 
později prošla mistrovskými kurzy u Zsigmonda Szathmáryho, Jeana Bo-
yera, Margaret Phillipsové atd. Je držitelkou několika ocenění (mj. 2. cena 
na varhanické soutěži v Kyjevě – 1989, laureátka soutěže v interpretaci 
díla Flora Peeterse v Belgii a laureátka Klavírní a varhanní soutěže M. K. 
Čiurlionise v Litvě – 1991). Vystupuje doma i v zahraničí, sólově, s or-
chestry, ansámbly i sbory, koncertovala s významnými interprety (David 
Geringas, Ivan Monighetti, Linda Maxey ad.). Často prezentuje litevskou 
soudobou hudbu. Působí též jako organizátorka (mj. v Centru duchovní 
hudby ve Vilniusu), pedagožka (vedoucí katedry varhan a cembala na vil-
niuské akademii), je varhanicí v kostele sv. Kazimíra ve Vilniusu.

ROMUALDAS GRAŽINIS (*1962), zakladatel sboru Aidija, 
sbormistr a pedagog. Studoval obor sbormistrovství na Litevské státní 
konzervatoři (dnešní akademii) ve Vilniusu, ve studiu pokračoval na pa-
řížské konzervatoři, kde se pod vedením Louis-Marie Vigneho věnoval 
dirigování gregoriánského chorálu, následně na konzervatoři v Boulogne-
-Billancourt u Pierra Calmeleta a na hudební akademii v Kodani u Petera 
Phillipse. Od roku 1983 působí na vilniuské Umělecké škole M. K. Čiur-
lionise, kde vyučuje a od roku 1994 vede sbor, s nímž zvítězil na několika 
národních i mezinárodních soutěžích. Byl členem Vilniuského ansámblu 
pro novou hudbu, zaměřeného na provozování soudobé litevské hudby 
(vystoupil s ním mj. v Kanadě, Polsku, České republice či Rusku). V letech 
1989–1995 zpíval gregoriánský chorál ve sboru Cantores chorales capellae 
S. Casimiri působícím při kapli sv. Kazimíra ve Vilniusu, od roku 2006 
vede sbor Schola cantorum Vilnensis, zřízený při kostele sv. Jana na Vilni-
uské univerzitě. Od roku 1994 též pravidelně diriguje sbory na masových 
litevských Svátcích písní. Premiéroval celou řadu skladeb současných 
litevských autorů, stejně velkou pozornost však věnuje i klasické a staré 
hudbě.



Litevský KOMORNÍ SBOR AIDIJA byl založen v roce 1989 při 
prestižní Umělecké škole M. K. Čiurlionise ve Vilniusu z  podnětu jeho 
dosavadního uměleckého vedoucího a sbormistra Romualdase Gražini-
se. Název je odvozen z litevského slovesa aidėti (znít), odkazuje ovšem i 
k anglické výslovnosti slova idea. široký repertoár sboru zahrnuje hudbu 
16.–21. století, počínaje miniaturami a cappella a konče rozsáhlými vo-
kálně-instrumentálními partiturami. Aidija pravidelně vystupuje na nej-
významnějších festivalech a dalších akcích v Litvě, úspěšně se prezentuje 
také v zahraničí, na svém kontě má řadu ocenění (první cenu ze sborové 
soutěže v Middlesbrough ve Velké Británii [1992], cenu Best youth Choir 
ze soutěže ve waleském Llangollenu [1994] atd.). Sbor premiéroval mno-
ho děl soudobých litevských skladatelů, z těch zásadních zmiňme alespoň 
Západní brány Broniuse Kutavičiuse, Requiem in memoriam Stasys Lozo-
raitis Osvaldase Balakauskase či oratorium Centones meae urbi skladatel-
ky Onutė Narbutaitė. Tvorbě Broniuse Kutavičiuse věnuje Aidija velkou 
pozornost už od svého založení: uvádí ji na koncertech doma i za hranice-
mi Litvy, v jejím podání je několik Kutavičiusových skladeb zaznamenáno 
na kompaktních discích.

JIŘÍ SKOPAL (*1947) v roce 1977 založil Královéhradecký dět-
ský sbor Jitro (dodnes je jeho sbormistrem a uměleckým vedoucím), který 
v  letech 1979–1993 získal řadu vítězství na národních a mezinárodních 
soutěžích v hlavních městech sborových festivalů: Olomouc, Varna (Bul-
harsko), Komló (Maďarsko), Neerpelt (Belgie), Kladno, Rostock (Němec-
ko), Příbram, Llangollen (Wales), Nantes (Francie), Lecco (Itálie). Jako 
učitel hudební výchovy na základní škole, později asistent, docent a ve-
doucí hudební katedry (1986–1990) dnešní Univerzity Hradec Králové 
publikoval studie a knihy o hudební psychologii, dějinách chlapeckého 
zpěvu, o vedení sboru a zavedl na fakultě studium předmětu řízení sboru. 
V roce 1994 byl jmenován profesorem. Společně s manželkou Květoslavou 
založil a řídil chlapecký sbor Boni pueri (1982–1996). Jako odborník a 
světově uznávaný sbormistr byl sjezdem Amerických sborových dirigentů 
(ACDA) od roku 1989 zván se svými sbory Jitro a Boni pueri do USA 
ke koncertům ve Washingtonu (National Cathedral), New yorku (Merkin 
Concert Hall), Bostonu (Jordan Hall), Houstonu, Dallasu, Ithace (Ford’s 
Hall), Atlantě, Austinu, San Antoniu (Majestic Theatre) aj. Roku 2000 mu 
primátor města Hradec Králové udělil prestižní cenu za mimořádný pří-
nos v kultuře Primus Inter Pares.

KRÁLOVÉHRADECKÝ DĚTSKÝ SBOR JITRO je víc než jen 
koncertní sbor. Je to složitý organismus o 450 dětech v šesti přípravných 
odděleních, z nichž posluchači vidí a slyší zpravidla jen čtyřicet nejlep-
ších. Během více než třiceti let prožilo 2 500 dětí 20 000 zkoušek, 2 000 
koncertů a projelo 1 000 000 kilometrů. Odměnou jim bylo 23 vítězství 
v mezinárodních soutěžích (Llangollen 1988, Nantes 1989, Neerpelt 1996, 
Olomouc 1988 a 2003…) a mnoho nadšených posluchačů v prestižních 
koncertních sálech v Praze, Barceloně, štrasburku, Washingtonu, Tokiu, 
Hongkongu, Bernu, Basileji, Avignonu aj. Sbor má v diskografii 30 kom-
paktních disků a LP. Na 4. sborové olympiádě v čínském Xiamen (2006) 
získalo Jitro tři zlaté medaile. Sbormistry Jitra jsou Jiří Skopal (od 1977)  
a Jiří Skopal ml. (od 1992). Se sborem spolupracuje klavírista Michal Chrobák.

LAURA ZIGMANTAITė
© ARCHIV FHK

ROMUALDAS GRAŽINIS
© ARCHIV FHK

RENATA MARCINKUTė-LESIEUR
© ARCHIV FHK



KOMORNí SBOR AIDIJA
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KRÁLOVÉHRADECKÝ DěTSKÝ SBOR JITRO
© ARCHIV FHK

JIří SKOPAL
© ARCHIV FHK



Úterý 6. 11. 2012, 20.00 hod.
Kaple sv. Klimenta

Alexander KNAJFEL
Lamento (1967/1987)

Alexander KNAJFEL
Žalm 51 (50), (1995)

-------

Jan Žďánský violoncello
Mons. Josef Suchár průvodní slovo

ALEXANDER KNAJFEL
© WWW.LOUTHCMS.ORG

Dříve než se petrohradský skladatel ALEXANDER 
KNAJFEL (*1943) rozhodl věnovat komponování, studoval obor 
violoncello u proslulého cellisty Mstislava Rostropoviče. Není 
tedy divu, že tento nástroj má v jeho tvorbě významné postavení. 
Plní i roli mediátora při rozmluvách s Bohem: například v roce 
1995 Knajfel pro violoncello „přeložil“ do hudebního jazyka text 
Žalmu 51 (podle řeckého číslování 50) na základě sylabické zá-
měny slabiky za tón v předlouhé jednohlasé melodii. K notovému 
zápisu svého Žalmu 51 (50) Knajfel připsal několik pokynů pro 
interpreta: „citlivě a něžně, v naprostém pohroužení do vnitřního 
jasu a klidu, oddávat se každému zvuku a každý zvuk dotahovat“. 
Melodie je jemně narušována pauzami představujícími nádech 
před každou frází textu. Zpočátku se klene ve vysokém rejstří-
ku, postupně přechází do nízkých poloh, aby se na konci skladby 
vznesla k sotva slyšitelným flažoletovým výšinám. Žalm 51 (50) 
Knajfel věnoval Rostropovičovi, s nímž ho pojilo dlouholeté přá-
telství.

Hrou svého učitele se skladatel nechal inspirovat i v díle z 
počátku své tvůrčí dráhy – v Lamentu pro sólové violoncello. To 
vzniklo v roce 1967. Přesně o dvacet let později skladatel dílo re-
vidoval a dedikoval je in memoriam petrohradskému baletnímu 
choreografovi Leonidu Jakobsonovi (†1975), věhlasné osobnosti 
ruského baletu, s níž Knajfel spolupracoval v 60. letech na projek-
tech Kající se Magdaléna (na motivy Tyzianových a Rodinových 
obrazů) a Odzbrojení (na motivy karikatur Herlufa Bidstrupa); 



JAN ŽďÁNSKÝ
© ARCHIV FHK

nedokončeným zůstal jejich plán na balet podle Shakespearo-
va Hamleta. V Lamentu – tak jako v celé rané tvorbě Alexan-
dra Knajfla – se ještě odráží vlivy evropské poválečné moderny. 
Skladba tak stojí na počátku tvůrčí cesty, která později vyústila 
v asketický kompoziční sloh, jenž souzní s tvorbou estonského 
autora Arvo Pärta, Ukrajince Valentina Silvestrova nebo ruského 
skladatele Vladimira Martynova.

JAN ŽĎÁNSKÝ (*1979) studoval na Konzervatoři Par-
dubice u Josefa Krečmera a na Hudební fakultě AMU v Praze u 
Miroslava Petráše. Během studií se zúčastnil řady kurzů a stáží, 
mj. pod vedením Victorie yagling (Helsinky), Franze Bartholo-
meye (Vídeň), Mortena Zeuthena (Kodaň). V roce 2004 studoval 
na Kunstuniversität v Grazu u Rudolfa Leopolda a absolvoval stáž 
na Toho Gakuen University v Japonsku pod vedením členů svě-
toznámého Tokyo String Quartet. Je držitelem četných ocenění 
(mj. ze soutěže interpretace soudobé komorní hudby ve Frank-
furtu n. M., ze soutěže v rakouském Semmeringu, z Mezinárodní 
soutěže Leoše Janáčka v Brně). Natáčí pro český, německý, dánský 
a rakouský rozhlas. Vystupuje na festivalech Salzburger Festspi-
ele, Max Reger Festival, Styriarte atd. Aktivně se věnuje komorní 
hře (člen Tria IUNO a Kaprova kvarteta). Od roku 2006 působí 
v  Grosses Orchester Graz. Vystupoval takřka ve všech zemích 
Evropy, v USA, Japonsku, Bahrajnu a Číně. Hraje na violoncello 
vídeňského mistra Josepha Wassermanna z roku 1748.

Žalm 51 („Smiluj se nade mnou, Bože“, podle řeckého čís-
lování 50) je jedním z textů z biblické knihy žalmů. Patří k tzv. 
kajícným žalmům, je připisován králi Davidovi. Jeho nadpis („Pro 
předního zpěváka. Žalm Davidův, když k němu přišel prorok Ná-
tan, protože vešel k Bat-šebě.“) odkazuje k biblickému příběhu o 
ženě jménem Bat-šeba, jejíhož manžela David zabil, aby ji mohl 
svést. Když mu to později vyčetl prorok Nátan, David pochopil 
hříšnost svého činu a jako pokání se modlil právě tento žalm. 
Obsahem žalmu je tedy uznání vlastní hříšnosti a prosba o Boží 
milosrdenství a očištění. Žalm je v římskokatolické církvi znám 
také podle  latinského  incipitu  Miserere mei, Deus, nebo častě-
ji Miserere. Je velmi často zhudebňován, většinou právě na latin-
ský text. Liturgicky užívány jsou z něho i jednotlivé úryvky (v ži-
dovské liturgii např. sedmnáctý verš jako úvod k modlitbě amida, 
v římskokatolické liturgii devátý verš ve chvíli, kdy kněz před mší 
žehná věřícím svěcenou vodou). Celek je v římskokatolické církvi 
často předepisován jako kajícná modlitba, je také součástí liturgie 
hodin. V pravoslaví je to jedna z ústředních modliteb, jde o základ 
tzv. [svátosti] pokání, je ale velmi častý i v jiných liturgických úko-
nech a jako denní modlitba. (zdroj: Wikipedie)



Středa 7. 11. 2012, 20.00 hod.
Sál Filharmonie Hradec Králové

Pēteris VASKS
Canto di forza pro 12 violoncell (2005)

Pēteris VASKS 
Violoncellový koncert (1994)

I.  Cantus I
II.  Toccata I
III.  Monologhi
IV.  Toccata II
V.  Cantus II

*** přestávka ***

Pēteris VASKS 
Symfonie č. 2 (1999)

-------

Symfonický orchestr Českého rozhlasu 
Jiří Bárta violoncello
Andreas Sebastian Weiser dirigent
Koncert se koná pod záštitou Velvyslanectví Lotyšského  
velvyslanectví v Praze

PĒTERIS VASKS (*1946) je „vlajkovou lodí“ současné lotyšské 
hudby. Narodil se v  městečku Aizpute v  rodině protestantského pastora, 
díky čemuž měl možnost slyšet od útlého věku duchovní hudbu; v  rodi-
ně bylo taktéž zvykem domácí muzicírování (sám Vasks hrál v dětství na 
housle). Vasks vystudoval hru na kontrabas na Litevské státní konzervatoři 
a později kompozici na Lotyšské státní konzervatoři (dnešních akademi-
ích). V letech 1963–1974 působil jako kontrabasista v předních lotyšských 
a litevských orchestrech. Od konce 80. let, kdy začal pravidelně dostávat 
objednávky, se věnuje výhradně komponování. Mezinárodních úspěchů se 
dočkal počínaje následující dekádou. Nemalý podíl na tom měla vydava-
telská podpora známého nakladatelství Edition Schott a zcela jistě i známí 
interpreti, kteří začali jeho skladby zařazovat do svého repertoáru (dirigent 
Juha Kungas, houslista Gidon Kremer a jeho Kremerata Baltica, violon-
cellista David Geringas, Hilliard Ensemble, Kronos Quartet atd.). Téměř 
každé nové Vasksovo dílo v současné době vychází brzy po své premiéře i 
na CD u předních vydavatelů vážné hudby (Ondine, Wergo atd.). Skladatel 
získal četná ocenění doma i v zahraničí (mj. Velkou hudební cenu Lotyšska 
– 1993, 1997, 2000; Herderovu cenu, Cenu Baltického shromáždění – obě 
v roce 1996; Classical Award v Cannes – 2004, poslední jmenovanou za CD 
s nahrávkou Symfonie č. 2 a houslového koncertu Vzdálené světlo). V roce 
2011 vznikl Fond Pēterise Vaskse, který se orientuje na podporu rozvoje 
lotyšské hudby.

Na počátku své profesionální skladatelské dráhy Vasks vstřebával 
podněty moderny, od 80. let mají jeho díla neoromantický ráz. V jeho tvor-
bě se odráží svéráz pobaltské přírody, půvab lotyšského folklóru, projevuje 
se v  ní sklon k  hluboké spiritualitě, silné emocionalitě a humanistickým 
ideálům.

Rozsahem nevelkou skladbu Canto di forza (2005) pro 12 violon-
cell si u Pēterise Vaskse objednali violoncellisté Berlínských filharmoniků, 
kteří ji premiérovali 13. září 2005 ve Frankfurtu nad Mohanem. „Violon-
cello bych jednoznačně nazval svým nejoblíbenějším nástrojem,“ vyjádřil 
se skladatel. „Violoncello ztělesňuje sílu. A dvanáct violoncell, to je masivní 
koncentrace síly. Canto di forza jsem napsal jako zpěv pro dvanáct violon-
cell; zpěv naplněný vírou, přesvědčením a pozitivním sdělením. Je to jednovětá 
diatonická kompozice. Začíná koncentrovanou niternou úvodní epizodou. 
Centrální část skladby se rozvíjí ve dvou vlnách. První se po dosažení vrcholu 
pozvolna zklidňuje. Druhá vlna ústí do jakoby hymnické kulminace, chvalo-
zpěvu. Napětí zvukové vlny povoluje, vrací se zvukový obraz úvodní epizody. 
Narozdíl od mnoha mých skladeb Canto di forza končí zcela přesvědčivě, for-
tissimo. Věřím, že hudba napomáhá udržovat rovnováhu světa.“ V roce 2006 
skladatel vytvořil novou verzi díla pro varhany.

Violoncellový koncert vznikl v  roce 1994 na objednávku Rádia 
Svobodný Berlín (Sender Freies Berlin) a byl věnován slavnému litevskému 
violoncellistovi Davidu Geringasovi (ten se představil na Hudebním fóru 
Hradec Králové v roce 2008). O své skladbě Pēteris Vasks prohlásil: „Když 
jsem komponoval svůj Violoncellový koncert, nemohl jsem se zbavit myšle-
nek na ta desetiletí utrpení a ponížení strávená pod nadvládou sovětského 
režimu. Na odpor osobnosti vůči drsným a krutým silám. Na zdroje odolnosti, 
které pomáhaly přežít. A na to, jak očistit život a jak v něm dál pokračovat. 
Chtěl jsem zanést všechny tyto věci do své partitury. Koncert je biografická 
kompozice, završení jisté etapy mé tvůrčí dráhy. Použil jsem své vlastní ci-
táty; partitura obsahuje odkazy k mým předchozím skladbám včetně jejich 
způsobů rozvíjení.“ David Geringas uvedl Vasksův Violoncellový koncert ve 
světové premiéře 26. listopadu 1994 v Berlíně spolu s Deutsches Sympho-
nie-Orchester Berlin pod taktovkou Artura Tamayoa.

PēTERIS VASKS
© EDMUNDS MICKUS



Symfonie č. 2 (1999) navazuje na Violoncellový koncert i na Sym-
fonii č. 1 „Hlasy“ (1991), s nimiž (a ještě s houslovým koncertem Vzdálené 
světlo) tvoří volný cyklus skladeb komponovaných pod dojmy společensko-
-kulturních proměn (nejen) v Lotyšsku a zároveň akcentujících humanis-
tické ideály v obecné rovině. V symfonii není pateticky opěvován lotyšský 
národ. Vasksovi je mnohem bližší – řečeno pojmem hanslickovské estetiky 
19. století – hudba absolutní, bez konkrétního programu. V mnohých melo-
dických myšlenkách lze pocítit působení lotyšského folklóru (např. půvabná 
quasi lidová melodie v samém závěru symfonie), z něhož do Vasksových 
skladeb proniká i lyrismus, jeden z nejcharakterističtějších rysů lidové tvo-
řivosti baltských národů vůbec. Symfonie č. 2 představuje oproti první Vask-
sově skladbě v tomto žánru z formálního hlediska více semknutý tvar. Její 
jediná, přibližně čtyřicetiminutová věta, vychází z  tematického materiálu 
dvou úvodních myšlenek: hymnického vstupu sonorního orchestru a vláč-
né oblasti druhého tématu. Jejich kontrast pak určuje i náladovou proměn-
livost skladby. Celkové vyznění symfonie se nese v duchu neoromantických 
tendencí, které jsou svébytně kombinovány s názvuky symfonismu Dmit-
rije šostakoviče (popř. „lotyšského šostakoviče“ Jānise Īvanovse, na něhož 
Vasks svým způsobem navazuje). Velkou úlohu v díle hraje také efektní 
instrumentace, která nezapře souvislost se zvukomalebností orchestrálních 
přírodních scenérií severských autorů.

JIŘÍ BÁRTA (*1964), přední violoncellista své generace, studoval 
v Praze u Josefa Chuchra a Mirko škampy, v Kolíně nad Rýnem u Borise 
Pergamenščikova a v Los Angeles u Eleonore Schoenfeld. V roce 1991 ob-
držel cenu Europäische Förderpreis für Musik v Dráždanech a Rostropo-
vich-Hammer Award v Los Angeles. Spolupracuje s předními českými a za-
hraničními orchestry (mj. Česká filharmonie, Slovenská filharmonie, Royal 
Philhramonic Orchestra London, Royal Scottish National Orchestra, Royal 
Liverpool Philharmonic, Berliner Symphoniker) a dirigenty (např. Jiří Bě-
lohlávek, Charles Dutoit, Libor Pešek, Gennadij Rožděstvenskij), pravidelně 
vystupuje na významných světových festivalech. Vysoce ceněny jsou Bárto-
vy nahrávky pro firmu Supraphon (mj. komplet Bachových violoncellových 
suit, šostakovičovy violoncellové koncerty se Symfonickým orchestrem hl. 
m. Prahy FOK řízeným Maximem šostakovičem, violoncellové koncerty 
A. Dvořáka, B. Martinů, J. Foerstera či J. Nováka atd.), pro londýnský label 
Hyperion Bárta natočil CD s violoncellovými sonátami I. Moschelese a J. N. 
Hummela a CD se sonátami Antona Rubinštejna. V roce 2008 spoluzaložil 
Mezinárodní festival komorní hudby v Kutné Hoře, kde dosud působí jako 
umělecký ředitel.

ANDREAS SEBASTIAN WEISER (*1963), finalista Mezinárodní 
dirigentské soutěže Artura Toscaniniho v Itálii (1985), studoval na základě 
stipendia DAAD také u Václava Neumanna a byl druhým dirigentem Sym-
fonického orchestru Československého rozhlasu. V roce 1990 si jej Jenští 
filharmonici zvolili svým šéfdirigentem; stal se tak nejmladším hudebním 
ředitelem v Německu. V roce 1993 narychlo zaskočil za Semjona Byčkova 
u Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu, načež následovala další 
pozvání k tomuto orchestru, dále k Mnichovskému rozhlasovému orches-
tru a k orchestru Bach Collegium München. Pravidelně spolupracuje jako 
asistent s Lorinem Maazelem, opakovaně účinkoval s Mstislavem Rostro-
povičem. Dirigoval mj. Bamberské symfoniky, Symfonický orchestr Středo-
německého rozhlasu v Lipsku, Stuttgartské filharmoniky, Lucernský symfo-
nický orchestr, hostoval v Opéra de Lille, Opéra de Nice, Státním divadle v 
Kasselu, Státní opeře v Praze, Teatro di San Carlo v Neapoli, římě, Palermu, 
Barceloně a Madridu (RTVE). Je dirigentem Českého komorního orches-

tru. Od sezóny 2012–2013 je šéfdirigentem Filharmonie Hradec Králové, 
kde předtím působil několik let jako hlavní dirigent.

SYMFONICKÝ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU patří 
k předním a zároveň nejstarším českým orchestrálním tělesům. Vznikl v 
roce 1926, jeho počátky byly spojeny s vysíláním Radiojournalu. Po roce 
1945 se proměnil ve velký symfonický orchestr, s nímž jako šéfdirigenti pra-
covali Karel Ančerl, Alois Klíma, Jaroslav Krombholc a František Vajnar, 
jako hosté v něm působili mj. Václav Talich, Václav Neumann, Libor Pešek, 
Gennadij Rožděstvenskij nebo Charles Mackerras. Vlastní skladby s  or-
chestrem provedli Sergej Prokofjev, Arthur Honegger, Aram Chačaturjan 
či Krzysztof Penderecki. V letech 1985–2011 stál v čele SOČRu Vladimír 
Válek, pod jehož vedením se orchestr vypracoval na vysokou profesionální 
úroveň. Těleso je ceněno pro jeho bohaté nahrávací aktivity, významná je i 
jeho koncertní činnost doma a v zahraničí. Od sezóny 2011–2012 je šéfdi-
rigentem Ondrej Lenárd.
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