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NE 29. 9. 2019, Bobycentrum, 19:00
EINSTEIN NA PLÁŽI 
zahajovací koncert
GLASS Einstein on the Beach 
vypravěčka Suzanne Vega,  
Collegium Vocale Gent a Ictus Ensemble 
dirigenti Georges-Elie Octors,  
Tom De Cock

ÚT 1. 10. 2019, konvent Milosrdných bratří, 
19:00
IL FESTINO  
A FRANCOUZSKÁ DVORSKÁ HUDBA 
Douce félicité / Sladká blaženost 
LAMBERT, MARAIS, LE CAMUS,  
L. COUPERIN, MOLLIER, VISÉE
Dagmar Šašková mezzosoprán a Il Festino

ST 2. 10. 2019, Divadlo Husa na provázku, 
19:00
GIDE / MARTINŮ: OIDIPUS
Oidipus, divadelní hra André Gida se 
scénickou hudbou Bohuslava Martinů 
režie Mark Ther, členové Filharmonie Brno 
dirigent Tomáš Krejčí

ČT 3. 10. 2019, Besední dům, 19:00
PÍSNĚ BOHUSLAVA MARTINŮ  
V BESEDNÍM DOMĚ
Jana Hrochová mezzosoprán 
Giorgio Koukl klavír

PÁ 4. 10. 2019, Českobratrský evangelický 
chrám J. A. Komenského, 19:00
MARTINŮ VOICES
J. NOVÁK Testamentum,  
Missa philadelphiae, Jubilatio matutina
LISZT / JANÁČEK Mše B dur
MARTINŮ Vigilie, Čtyři písně o Marii
Martinů Voices, sbormistr Lukáš Vasilek 
Linda Sítková varhany

SO 5. 10. 2019, brněnské vily:  
Stiassni (11:00), Löw-Beer (15:00), 
Tugendhat (17:00)
PÍSNĚ BOHUSLAVA MARTINŮ  
V BRNĚNSKÝCH VILÁCH
vila Stiassni:  
Roman Hoza baryton, Ahmad Hedar klavír  
vila Löw-Beer:  
Tomáš Kořínek tenor, David Švec klavír  
vila Tugendhat:  
Lada Bočková soprán, Marta Vašková klavír

NE 6. 10. 2019, Divadlo na Orlí, 19:00 
VEČEŘE & PARÁDA
ADÁMEK Le Dîner 
E. F. BURIAN Na pohlednice 
RYCHLÍK Africký cyklus 
SATIE Paráda
BCO – Brno Contemporary Orchestra 
dirigent Pavel Šnajdr

PO 7. 10. 2019, Univerzitní kino Scala, 14:00
UMĚNOVĚDNÝ BIOGRAF –  
MIECZYSŁAW WEINBERG
Beseda o skladateli a projekce jeho opery 
Pasažérka, moderuje Jan Špaček

PO 7. 10. 2019, Besední dům, 19:00
WEINBERG 100 (I)
WEINBERG Sonáty pro housle a klavír č. 1–4 
Milan Paľa housle 
Ladislav Fančovič klavír 

ÚT 8. 10. 2019, kostel Nanebevzetí  
Panny Marie, 19:00
COUPERIN A TIBURTINA ENSEMBLE
COUPERIN Messe propre pour les couvents 
Tiburtina Ensemble 
um. vedoucí Barbora Kabátková 
Eva Bublová varhany

ST 9. 10. 2019, Univerzitní kino Scala, 18:00
THE SOUND IS INNOCENT
Hravá a poetická cesta do snového světa 
nahrávacích studií, elektronické hudby  
a experimentálního zvuku v hudebním 
dokumentu režisérky Johany Ožvold
 
ČT 10. 10. 2019, Besední dům, 19:00
ANDERSZEWSKI  
A BASILEJSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR
POULENC Sinfonietta  
MOZART Klavírní koncert č. 12 
HOLLIGER Meta arca  
SCHUMANN Klavírní koncert a moll 
Piotr Anderszewski klavír 
Baptiste Lopez housle  
Basilejský komorní orchestr 

SO 12. 10. 2019, Besední dům, 19:00
VERSAILLES
Hudba z komnat versailleského zámku 
LULLY, COUPERIN, ROYER, D’ANGLEBERT, 
RAMEAU, BALBASTRE, DUPHLY
Alexandre Tharaud klavír 

NE 13. 10. 2019, Besední dům, 19:00
WEINBERG 100 (II)
WEINBERG Sonáta pro sólové housle č. 3, 
Sonáta pro klavír č. 6,  
Sonáty pro housle a klavír č. 5 a 6 
Milan Paľa housle 
Ladislav Fančovič klavír 

PO 14. 10. 2019, Univerzitní kino Scala, 14:00
UMĚNOVĚDNÝ BIOGRAF –  
PETER EÖTVÖS
Beseda se skladatelem a projekce  
dokumentárního filmu Eötvös Péter 75 
uvádí Jan Špaček

PO 14. 10. 2019, Mahenovo divadlo, 19:00
TANEC SLUNCE
LULLY Měšťák šlechticem 
MOZART Symfonie č. 40 g moll
Geneva Camerata 
dirigent David Greilsammer  
choreografie a tanec  
Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola

ST 16. 10. 2019, Besední dům, 19:00
DAVIES + EÖTVÖS = 150  
závěrečný koncert
MOZART Únos ze serailu, předehra 
EÖTVÖS Dialog s Mozartem 
BARTÓK Taneční suita 
EÖTVÖS Seven  
BARTÓK Divertimento
Akiko Suwanai housle 
Filharmonie Brno 
dirigenti Dennis Russell Davies a Peter Eötvös

DOPROVODNÝ PROGRAM:

8. 10. 2019, Knihovna Jiřího Mahena,  
17:00 a 18:00
MORAVSKÝ PODZIM DĚTEM (I) 
Foglar + Rychlé šípy = 100 
Hudební dílny na výstavě  
Pocta Rychlým šípům 

6. 10. 2019, Kabinet múz, 14:00 a 16:00
MORAVSKÝ PODZIM DĚTEM (II) 
Tajemství letadla Bílý pták 
Hudebně-výtvarná dílna pro děti,  
volně inspirovaná skladbou  
Bohuslava Martinů Podivuhodný let

4.– 6. 11. 2019, Ústav hudební vědy FF MU
54. MEZINÁRODNÍ HUDEBNĚVĚDNÉ 
KOLOKVIUM
Městská hudební kultura ve střední Evropě 
1450–1670
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JAN NOVÁK
Testamentum  
pro sóla, smíšený sbor a čtyři lesní rohy 
Testamentum  
for solo voices, mixed choir and four French horns

JAN NOVÁK
Missa philadelphiae pro smíšený sbor 
Missa philadelphiae for mixed choir
 1. Kyrie 
 2. Gloria 
 3. Sanctus 
 4. Benedictus 
 5. Agnus Dei

JAN NOVÁK
Jubilatio matutina z diptychu Iubilationes pro varhany  
Jubilatio matutina from the diptych Iubilationes for organ

FRANZ LISZT / LEOŠ JANÁČEK 
Mše B dur podle Messe pour orgue Franze Liszta
Mass in B flat major after Franz Liszt’s Messe pour orgue
 1. Kyrie 
 2. Gloria 
 3. Credo 
 4. Sanctus 
 5. Benedictus 
 6. Agnus Dei

BOHUSLAV MARTINŮ
Vigilie pro varhany H 382 
Vigil for organ H 382

BOHUSLAV MARTINŮ
Čtyři písně o Marii pro smíšený sbor a cappella H 235
Four Songs about Mary for mixed choir a cappella H 235
 1. Zvěstování (The Annunciation)  
 2. Sen (The Dream)  
 3. Snídaně Panny Marie (The Virgin Mary‘s Breakfest) 
 4. Obraz Panny Marie (A Picture of the Virgin Mary)

Martinů Voices 
Lukáš Vasilek sbormistr / choir director 

Linda Sítková varhany / organ

Jan Vobořil, Petr Hernych,  
Mikuláš Koska, Zdeněk Vašina lesní rohy / French horns  

(Testamentum) 
Ondřej Holub tenor  

(Missa philadelphiae)



Vystoupení předního českého komorního sboru, vedeného sbormistrem Lukášem Vasil-
kem, nabídne nejen díla Bohuslava Martinů, ale také jeho žáka Jana Nováka, skladate-
le spjatého s Brnem, který bude zastoupen mj. zřídka uváděnou Missou philadelphiae. 
Zazní také Lisztova mše upravená Leošem Janáčkem.

Program dnešního koncertu postupuje po vývojové linii moderních skladatelů po An-
tonínu Dvořákovi. Je věnován Leoši Janáčkovi (1854–1928), Bohuslavu Martinů (1890 
až 1959) a Janu Novákovi (1924–1984). Mladý Janáček v mnohém navázal na Dvořákův 
styl (dobře patrné je to v jeho raných kompozicích, například Idyle nebo Suitě pro 
smyčce), stejně jako se Martinů nechal později ovlivnit Janáčkem (kromě obecnější 
tendence k folklorismu to byla třeba adaptace Janáčkova tarasovského spoje) a Jan 
Novák v mládí propadl působivosti kompozičního stylu Martinů. Když v roce 1986 se-
stavoval Rafael Kubelík pro Newyorskou filharmonii český program, zařadil Jana No-
váka po boku Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů. Novák se navíc ve své hudební 
tvorbě průběžně ke Dvořákovi, Janáčkovi a Martinů vracel v podobě citací, odkazů  
a variací. Novákův vlastní životní příběh pak představuje jakýsi typ variací na život 
Bohuslava Martinů. Oba skladatelé se ocitli v nedobrovolném exilu, když jejich země 
náhle změnila politický kurz a jejich tvorba i osobní postoje přestaly vyhovovat přede-
psanému vkusu. Bohuslav Martinů sice pobýval v zahraničí od raných 20. let, ale po 
roce 1948 se z něj v očích domácí kritiky stal obratem kosmopolitní skladatel buržoaz-
ního zaměření. Toto zařazení (jakkoliv později zmírňované a revidované) ho zřejmě 
doživotně odradilo od návratu domů. 
 Podobně Jan Novák dlouho čelil snahám představitelů kulturní politiky o nuce-
nou změnu tvůrčího myšlení a jednání. Po krátkém pobytu v Berkshire Music Center  
v létě 1947, kde se osobně setkával s Aaronem Coplandem a hudbou nejvýznamnějších 
soudobých skladatelů, studoval půl roku v New Yorku u Martinů. Vrátil se v den komuni-
stického puče a o dvacet let později se pod vlivem sovětské okupace rozhodl Českoslo-
vensko s rodinou opustit. Mezitím se Martinů stal z učitele rodinným přítelem, se kterým 
Novák udržoval korespondenci až do jeho úmrtí v roce 1959. Šestnáct let života v emig-
raci Jan Novák s rodinou strávil v Dánsku, Itálii a v Německu, kde také zemřel. Teprve 
nedávno byly jeho ostatky slavnostně uloženy v domácí půdě. Dnes je Jan Novák chápán 
jako jeden z nejdůležitějších představitelů české hudby po Janáčkovi a Martinů a dostá-
vá se mu zasloužené pozornosti na koncertních pódiích a nahrávkách.

Dnešní program přináší skladby zmíněných autorů s převážně duchovním zaměřením – 
od hudby liturgické až po lidovou zbožnost, a to ve sborovém a varhanním provedení. 

Testamentum Josefa Eberleho je spíše rozvernou oslavou života než meditací nad po-
sledními věcmi člověka. V textu latinské básně inspirované typem středověké villonské 
balady humorným stylem rozděluje svůj odkaz pozůstalým tohoto světa. Eberle byl za-
kladatelem a dlouhodobým vydavatelem Stuttgarter Zeitung a od roku 1962 rektorem 
univerzity v Tübingenu, čemuž odpovídají verše: Hoďte rovnou do kamen tituly a řády, 
vysvědčení, diplomy z dob, kdy jsem byl mladý. Popelem, co zbude z nich, krásných sle-
čen řady ať si líčí obočí, jak to mají rády. Spojení humoru a latinského jazyka muselo 

Novákovi jednoznačně imponovat, neboť obojí je pro jeho tvorbu charakteristické.  
Zhudebnění značně předčasné Eberleho závěti střídá fanfáry lesních rohů, vstupy sólo-
vých předzpěváků a celého sboru. 

Missu philadelphiae pro smíšený sbor z roku 1952 není správné psát s velkým „p“, proto-
že se neodvozuje od názvu stejnojmenného amerického velkoměsta; titul vznikl slože-
ním dvou řeckých slov označujících bratrskou lásku. Autor mši zkomponoval k příležitos-
ti sňatku svého bratra Metoděje a spolu s příbuznými ji také jako jeden z pěvců provedl. 
Mše má několik zvláštností. Gloria pomíjí úvodní formulaci a začíná až textem „et in 
terra pax hominibus“ a Credo skladatel nahradil chorálním nápěvem. Ačkoliv je mše z 
větší části pětihlasá, Benedictus je určen pouze třem mužským hlasům.

Ranní chvály (iubilatio matutina) jsou modlitbou z liturgie hodin, která vzdává chválu 
Bohu a zasvěcuje mu nadcházející den. Jan Novák, který vyrůstal v katolické rodině 
těsně spojené s premonstrátskou kanonií v Nové Říši, věnoval celou řadu svých pozděj-
ších skladeb varhanám jako nástroji svého duchovního ukotvení. Označení Tempus ala-
cre et festivum, quo animus tollatur předjímá větu ve hbitém a slavnostním tempu, 
které povznáší ducha. Třídílná věta je v neoklasickém toccatovém stylu, ale po harmo-
nické stránce se blíží Leoši Janáčkovi, zejména využitím chromatiky, celotónových stup-
nic a kvartové melodiky. 

Mše B dur vznikla Janáčkovou úpravou a otextováním Mše pro varhany Franze Liszta. 
Jedná se o skladbu pro Janáčka (a do značné míry i Liszta) atypickou, v níž se střídají 
unisonové pasáže s polyfonními plochami. Varhany tu zůstávají jako jediný doprovodný 
nástroj zachovány. Mše je pozoruhodná nečekanými harmonickými zvraty i jistou úseč-
ností vět, které mohly Janáčkovi vzhledem k jeho pozdějšímu stylu imponovat. 

Vigilie pro varhany má paraliturgický charakter, není tedy určena přímo pro účely mše, 
spíše je inspirována charakterem vigilií coby nočního bdění zasvěceného rozjímání  
a soustředění. Kompozice vznikala v rámci obsáhlejšího cyklu na objednávku varhaníka 
Bedřicha Janáčka, který ji po smrti Martinů dokončil. Meditativní charakter skladby 
místy vygraduje do akordicky plných ploch, ve kterých balancuje mezi čistou tonalitou 
a komplikovanějším harmonickým jazykem 20. století. 

Čtyři písně o Marii pro sbor a cappella (tedy bez doprovodu) autor dokončil začátkem 
roku 1934 v Paříži a věnoval je pěveckému sboru Vinohradský Hlahol. Jako předlohu po-
užil texty moravských písní obsažených v Sušilově sbírce. Nakolik byly pro Martinů vy-
brané písně důležité, poukazuje i fakt, že k prvním třem písním z tohoto cyklu se vrátil 
ve svých dalších dílech (Hrách o Marii, Písničkách na jednu stránku a Třech legendách), 
která byla ovlivněna poetikou moravského folkloru. 

Martin Flašar



Lukáš Vasilek vystudoval dirigování na Akademii múzických umění a hudební vědu na 
Univerzitě Karlově v Praze. První zkušenosti se sborovým zpěvem získal jako člen chla-
peckého sboru Boni pueri v Hradci Králové. Na tuto praxi později navázal nejprve v roli 
sbormistra Foerstrova komorního pěveckého sdružení a poté jako druhý sbormistr sboru 
Národního divadla. Od roku 2007 je hlavním sbormistrem Pražského filharmonického 
sboru. Těžiště jeho umělecké práce s tímto tělesem spočívá v nastudování a provádění 
repertoáru a cappella, stejně jako v přípravě k účinkování ve velkých kantátových, ora-
torních a operních projektech realizovaných ve spolupráci s významnými orchestry  
a dirigenty.
 Lukáš Vasilek vede Pražský filharmonický sbor při většině jeho domácích i zahra-
ničních aktivit. Spolupracuje přitom se světově uznávanými dirigenty (v posledních le-
tech to byli např. Jiří Bělohlávek, Semjon Byčkov, Manfred Honeck, Jakub Hrůša, Philip-
pe Jordan, Fabio Luisi, Tomáš Netopil, Gianandrea Noseda, Simon Rattle) a orchestry 
(např. filharmonie Berlínská, Česká, Izraelská, Petrohradská či Vídeňský symfonický or-
chestr). Jako dirigent nebo sbormistr je podepsán pod celou řadou nahrávek sboru po-
řízených pro prestižní světová vydavatelství.
 Vedle Pražského filharmonického sboru se věnuje i dalším uměleckým aktivitám. 
Kromě občasných návratů k původnímu oboru, tedy orchestrálnímu dirigování, je to 
především spolupráce s vokálním ansámblem Martinů Voices. 
 

Komorní sbor profesionálních zpěváků Martinů Voices byl založen v roce 2010. Jeho 
hlavním uměleckým cílem je špičková interpretace komorní sborové tvorby 19.–21. stole-
tí, dramaturgie sboru se ale nevyhýbá ani hudbě renesanční, barokní a klasicistní.
 Martinů Voices jsou pravidelnými hosty nejvýznamnějších českých hudebních 
festivalů (např. Pražské jaro, Dvořákova Praha, Struny podzimu, Svatováclavský hudební 
festival, Lípa Musica). Koncertují převážně samostatně, některé projekty realizují také 
ve spolupráci s tuzemskými orchestry a dirigenty. V roce 2014 provedli spolu s Českou 
filharmonií a Jiřím Bělohlávkem operu Bohuslava Martinů Čím lidé žijí. Tato umělecká 
spolupráce jim přinesla mj. nominaci na prestižní ocenění International Opera Award 
(2015). K jejich velkým úspěchům patří také společný koncert se slavným britským sou-
borem Tallis Scholars, který se uskutečnil v rámci festivalu Dvořákova Praha 2016.  
O rok později pak sbor uvedl ve spolupráci s ansámblem Bang on a Can All-Stars českou 
premiéru kantáty Anthracite Fields, jejíž autorkou je Američanka Julia Wolfe. 
 Důležitou součástí činnosti Martinů Voices je nahrávání. V rámci těchto aktivit 
vznikly mj. unikátní kompaktní disky z komorních sborových skladeb Bohuslava Martinů 
a Jana Nováka (Supraphon). CD s komorními sborovými cykly Bohuslava Martinů bylo v 
prestižním britském časopisu Gramophone oceněno nejvyšším hodnocením, tzv. Editor’s 
Choice (březen 2018).

Martinů Voices



V posledních letech se Lukáš Vasilek soustavně zabývá nahráváním sborové tvorby Bo-
huslava Martinů. Jeho nahrávky skladatelových kantát (Pražský filharmonický sbor)  
a madrigalů (Martinů Voices), které v letech 2016 a 2018 vydala společnost Supraphon, 
vzbudily mimořádný ohlas v zahraničí a získaly mj. ocenění prestižních časopisů Gramo-
phone (Editor’s Choice pro obě desky), BBC Music Magazine (Choral & Song Choice pro 
kantáty) a Diapason (Diapason d’Or pro madrigaly). Nahrávka komorních kantát byla 
navíc nominována na BBC Music Magazine Awards 2018.

Česká varhanice Linda Sítková patří ke špičce současných českých varhanních interpre-
tů. Věnuje se koncertní činnosti v Čechách i v zahraničí, výuce a hudebním doprovodům 
liturgie. Je varhanicí ve farnostech u sv. Jana na Skalce na Novém Městě Pražském  
a u sv. Prokopa v Praze na Žižkově.
 Pochází z Rožnova pod Radhoštěm. Studovala ve varhanní třídě Josefa Hory na 
Pražské konzervatoři i Akademii múzických umění v Praze, v letech 2004 až 2009 byla 
posluchačkou prestižní Hochschule für Musik und darstellende Kunst ve Stuttgartu u nor-
ského varhaníka a pedagoga Jona Laukvika, od roku 2010 ve třídě sólistů. Svá studia zavr-
šila na AMU v Praze v rámci doktorského studijního programu (2013). Aktivně se účastnila 
mistrovských kurzů u předních pedagogů a interpretů varhanní literatury (Ewald Koimann, 
Ludger Lohmann, Martin Sander, Harald Vogel, Almut Rössler, Thiery Mechler ad.).
 

Linda Sítková 

Lukáš Vasilek © Petra Hajská



Linda Sítková je úspěšnou laureátkou mnoha domácích i zahraničních soutěží: vítězství 
a cena ČHF za nejlepší provedení současné skladby na Mezinárodní varhanní soutěži 
Opava (2000), třetí ceny na soutěžích Voříškův Vamberk (2001), Mezinárodní varhanní 
soutěž Brno (2002) a Mezinárodní varhanní soutěž J. P. Sweelincka v Gdaňsku (2003);  
v roce 2004 se stala absolutní vítězkou v německém Mülheimu, o rok později získala  
2. cenu ve Wiesbadenu. V roce 2006 se stala jako finalistka nositelkou Čestného uznání  
v soutěži Pražského jara. Cenu Jeana Langlaise obdržela v St. Albans 2007 (Anglie) a na 
téže soutěži (jako jediný český účastník v její historii od roku 1963) získala titul laureáta 
za 2. místo v interpretaci.
 V současné době pravidelně koncertuje u nás i v zahraničí. Vystoupila na mezi-
národních varhanních festivalech např. v Chartres, Birminghamu, Edinburghu, Naum-
burgu, Stuttgartu, Norimberku, Bonnu, Karlsruhe a Vídni. Spolupracuje s Janáčkovou 
filharmonií v Ostravě, Jihočeskou filharmonií, Plzeňskou filharmonií, Pražským filhar-
monickým sborem, Bach-Collegiem Praha a dalšími symfonickými i komorními tělesy. 

A performance by an eminent Czech chamber choir, led by Lukáš Vasilek, will offer not 
just works by Bohuslav Martinů, but also those by his pupil, Jan Novák, a composer lin-
ked with Brno, who will be represented by his rarely performed Missa philadelphiae, 
among other works. We will also hear a Liszt mass arranged by Leoš Janáček.

Josef Eberle’s Testamentum is more of a frolicsome celebration of life than a meditati-
on on the “four last things of man” (death, judgment, heaven and hell). In the text of 
his Latin poem, inspired by Mediaeval Villonesque ballads, Eberle humorously divides his 
estate among those bereaved by his passing. Among his many roles, Eberle was the 
rector of the university of Tübingen, as can be gleaned from his verse: The titles and the 
decorations, the certificates and the diplomas I earned when I was young – throw them 
straight into the stove. With the ashes that remain, may rows of beautiful girls make up 
their eyebrows, as they like to do. The musical setting of Eberle’s rather premature last 
will and testament alternates French horn fanfares with entries for solo singers and for 
the whole choir.

Missa philadelphiae is not named after the American city – although Novák did spend 
half a year in America – but after a combination of two Greek words, denoting brother-
ly love. Novák composed the mass for the occasion of the wedding of his brother Me-
toděj, and sang it with his relatives. The mass is peculiar in some respects. The Gloria 
omits the introductory formulation and starts with the text “et in terra pax hominibus”, 
and the composer replaces the Credo with a chant tune. Although the mass is predomi-
nantly for five voices, the Benedictus employs three male voices only.

Iubilatio matutina is a prayer from the Liturgy of the Hours, praising God and con-
secrating the coming day to Him. Novák, brought up in a Catholic family, later wrote 
many works for the organ, an instrument of his childhood and of his spiritual grounding. 

The designation of the work anticipates a movement in a swift and ceremonial tempo, 
serving to lift the spirit. The movement, in three sections, is written in the style of a ne-
o-Classical toccata, but its harmonies are closer to Janáček, especially in its use of who-
le-tone scales and the prominent use of the fourths in constructing the melodies.

The Mass in B flat major is Janáček’s arrangement of Franz Liszt’s Messe pour orgue, to 
which he added the text. The work is not typical of Janáček (nor, to a large extent, of 
Liszt either), as sections in unison alternate with polyphonic textures. The organ re-
mains the only accompanying instrument. The mass is remarkable for its unexpected 
harmonic turns and a certain brusqueness of the movements, which might have made 
an impression on Janáček, given his later style. 

Vigil for organ was written as part of a more extensive cycle, commissioned by the or-
ganist, Bedřich Janáček, who finished the work after Martinů’s death. The meditative 
character of the composition gradates at times into dense chordal textures, balancing 
a pure tonality with a more complicated 20th-century harmonic language. 

Martinů completed his Four Songs about Mary in Paris in 1934 and dedicated them to 
the choir of Vinohrady Hlahol. He selected the lyrics from Moravian folksongs from Su-
šil’s collection. The importance he attached to these songs is shown by the fact that, in 
his other works, he would later return to the first three songs of the cycle.

Martin Flašar, translated by Štěpán Kaňa
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denigret fuligine
reliqua nigella.

Summa, qua sum praeditus,
animi bonorum
(et aperte fateor,
parum est eorum)
dono liberaliter
numerosum chorum
stipis indigentium
fratrum et sororum.

Quod ad nummos attinet,
quos relinquo, scite:
Livor illos vindicat,
cui concedo mite:
Nummis gulas invidas
ergo refercite,
ut optatis nummulis
suffocentur rite.

Ad poetae gloriam
meum lego gratis
nomen magistratibus
huius civitatis:
Angiporto tacito
nomen imponatis,
ubi furtim iuvenes
ludant cum amatis!

Sub uxoris oculo
diffidente strabo
pristinis amoribus
hoc promissum dabo:
„Regnum si caelestium
ante vos intrabo
nostro dulci vitio
veniam orabo.“

Cuidam amicissimo,
quem amavi pridem
plus quam meos oculos,
sed qui non est idem,
meum fidelissimum
(quod ignoscant Di!) dem

ať si líčí obočí,
jak to mají rády.

Všechno, co mi příroda
dala na chytrosti
(bez mučení přiznávám,
není toho dosti),
rád bych nechal rozdělit
z vrozené štědrosti
těm, co v tomhle světě jsou
ještě chudší hosti.

Z peněz, které do nebe
s sebou nevezmu si,
závist něco pro sebe
urvat jistě zkusí.
Pěkně jimi zacpěte
všechny žravé pusy,
dokud se ty bledule
jimi nezadusí.

Svoje jméno věnuji,
jak si žádá sláva,
těm, co mají nad městem
úřednická práva.
Malá, tichá ulička
pro ně je ta pravá,
kde si chlapec potají
se svou milou hrává.

Pod přísným i laskavým
dohledem mé ženy
vy, mé lásky z mladých let,
buďte pozdraveny.
Přijdu-li dřív do nebe,
dám se do prošení,
ať váš i můj sladký hřích
jsou nám odpuštěny.

Pradávnému příteli,
jehož, jak se říká,
jsem až za hrob miloval
a on se mě zříká,
dávám svého milého
oddaného psíka,

TESTAMENTUM
Text: Josef Eberle

Villo vere loquitur,
nequam et poeta:
senex sicut vetula
ni lest nisi spreta,
iam non habens pretium,
tenuis moneta.
Faciamus igitur
tempore decreta!

Diviti vel pauperi,
malo vel honesto,
sapienti, stupido,
laeto, lento, maesto,
unicuique veniet
illa dies – esto!
Meum autem providus
testamentum praesto.

Corpus terrae reddite,
de qua facti sumus.
Tantum viatoribus
noster dicat grumus:
„Natus, pasus, mortuus
est et rursus humus
iste, cui effluet
nomen tamquam fumus.“

Coniugi carissimae,
impigrae per motum
vitae mare sociae,
primum slovo votum:
Quod iam habet, teneat:
meum cor devotum
pium et gratissimum
et amorem totum.

Flammis detur avidis
mea longa, bella
titulos et munera
numerans tabella:
Suum supercilium
vana domicella

TESTAMENT
Překlad: Martin Bažil

Villon, básník ničema,
trefně v básni zpívá:
stará ženská, starý chlap
jsou jak suchá skýva,
prošlé mince, na něž svět
přes prsty se dívá.
Proto píšu testament,
dokud čas mi zbývá.

Boháče i chuďase,
lumpa, čistou duši,
mudrce i blázna, jenž
sotva něco tuší
– všechny stejně nakonec
poslední den zkruší.
Budiž! Já chci zanechat
závěť, jak se sluší.

Tělo vraťte hlíně, z níž
stvořeni jsme byli,
na hrobě ať přečte si
poutník zabloudilý:
„Narodil se, trpěl dost,
smrtí došel k cíli,
vzpomínka se změní v dým
za kratičkou chvíli.“

Pro mou ženu milenou,
přičinlivou paní,
družku v bouřích životních,
první odkázání:
Co měla, ať má i dál,
aniž jí kdo brání,
moje srdce oddané
i vše milování.

Hoďte rovnou do kamen
tituly a řády,
vysvědčení, diplomy
z dob, kdy jsem byl mladý.
Popelem, co zbude z nich,
krásných slečen řady



Sanctus 
Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. 
Nebe i země jsou plny tvé slávy. 
Hosana na výsostech.

Benedictus
Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. 
Hosana na výsostech.

Agnus Dei 
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, 
smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, 
daruj nám pokoj.

canem, ut percipiat
infidelis fidem.

Item vappae dolium
habeat senilis
ille, cui nec Veneris
proles puerilis
mentem umquam rapuit
Musa nec subtilis:
Sciat, quid sit crapula,
semel – etsi vilis.

Iuventuti mando spem
mundi plane novi,
diu quam in pectore,
tamen frustra fovi:
Non sit mundus amplius
talis, qualem novi,
nec sit homo homini,
quod est lupus ovi.

Testans per ridicula
gravitate iuncta
pro cuiusque merito
nunc divisi cuncta.
Ut pensetis, mea vult
anima defuncta
munere memoriae
munera sic uncta.

Otištěno s laskavých svolením překladatele.

ať naučí věrnosti
toho nevěrníka.

Odkazuji tenhle džbán
zvětralého vína
šedivému bloudovi,
co je jeho vina,
že mu nikdy umění
ani žádná jiná
láska třeštit nedala –
ať ho chytne slina!

Mladým nechám naději
na svět zcela nový,
jež dlouho a zbytečně
v srdci mém si hoví.
Kéž vy máte lepší svět,
v němž (a nejen slovy!)
člověk není k člověku
jak vlk k beránkovi.

Tak už jsem vám rozdělil
celé svoje jmění,
vážně nebo vesele,
podle uvážení.
Za to chtěl bych jediné,
snad to tak moc není:
vzpomínku, až opustím
jednou světlo denní.

MISSA PHILADELPHIAE

Kyrie
Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. 
Pane, smiluj se.

Gloria
[Sláva na výsostech Bohu] a na zemi pokoj 
lidem dobré vůle. Chválíme tě. Velebíme tě. 
Klaníme se ti. Oslavujeme tě. 
Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu. 
Pane a Bože, nebeský králi, 
Bože, Otče všemohoucí. 
Pane, jedno rozený Synu, Ježíši Kriste, 

Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce.
Ty, který snímáš hříchy světa, 
smiluj se nad námi; 
ty, který snímáš hříchy světa, 
přijmi naše prosby. 
Ty, který sedíš po pravici Otce, 
smiluj se nad námi. 
Neboť ty jediný jsi Svatý, 
ty jediný jsi Pán, 
ty jediný jsi Svrchovaný, Ježíši Kriste, 
se svatým Duchem ve slávě Boha Otce.
Amen.

MŠE B DUR

Kyrie
Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se.  
Pane, smiluj se.

Gloria
Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj 
lidem dobré vůle. Chválíme tě. Velebíme tě. 
Klaníme se ti. Oslavujeme tě.  
Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu. 
Pane a Bože, nebeský králi, Bože,  
Otče všemohoucí. Pane, jedno rozený Synu, 
Ježíši Kriste, Pane a Bože, Beránku Boží, 
Synu Otce. Ty, který snímáš hříchy světa, 
smiluj se nad námi; ty, který snímáš hříchy 
světa, přijmi naše prosby.  
Ty, který sedíš po pravici Otce,  
smiluj se nad námi. Neboť ty jediný jsi Svatý,
ty jediný jsi Pán, ty jediný jsi Svrchovaný, 
Ježíši Kriste, se svatým Duchem ve slávě 
Boha Otce.
Amen.

Credo
Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, 
Stvořitele nebe i země, všeho viditelného 
i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše 
Krista, jednorozeného Syna Božího, který se 
zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, 
Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, 
zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: 
skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás 
lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. 
Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie 

Panny a stal se člověkem.
Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta 
byl umučen a pohřben. 
Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. 
Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. 
A znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé  
a jeho království bude bez konce. 
Věřím v Ducha svatého, Pána a dárce 
života, který z Otce i Syna vychází, 
s Otcem i Synem je zároveň uctíván  
a oslavován a mluvil ústy proroků. 
Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, 
apoštolskou církev. Vyznávám jeden  
křest na odpuštění hříchů. 
Očekávám vzkříšení mrtvých a život 
budoucího věku. 
Amen.

Sanctus 
Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. 
Nebe i země jsou plny tvé slávy. 
Hosana na výsostech.

Benedictus
Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. 
Hosana na výsostech.

Agnus Dei 
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, 
smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, 
daruj nám pokoj.



Obraz Panny Marie
Svatý Lukáš, maléř Boží,
on maloval obraz Boží.
Nemoh’ on ho vymalovat,
musel nad ním podřimovat.

Matka Boží přistoupila,
obraz Boží malovala.
Svoje líčka přiložila,
hned obrázek malovala.

Staň, Lukáši, staň ze spaní,
už je obraz malovaný.
Zapřahejte šest pár volů,
pojedeme k Častochovu.

Postavte ho na kopečku, 
proti jasnému slunéčku.
Budú lidé putovati,
zdraví tamo nabývati.

Když vprostřed lesa přijeli,
tři zbojníci vyskočili.
Stůjte s vozem, co vezete,
že vy tak těžko jedete?

Vezeme my obraz Boží,
co maloval maléř Boží.
A my vám ho porúbáme 
a my vám ho posekáme.

Nerúbajte, nesekajte,
zkameňáte, zdřevěňáte!
Jali rubat, jali sekat,
Matky Boží nelitovat.

Jeden zaťal, hned zkameňal,
druhý zaťal, hned zdřevěňal.
A ten třetí Boha chválil,
že obrazu neporanil.

K Častochovu dále jeli,
dále už jeti nemohli.
Tu mě složte na kopečku,
proti jasnému slunéčku.
Budú ke mně putovati, 
zdraví u mne nabývati.

ČTYŘI PÍSNĚ O MARII
Texty moravských lidových písní 
(ze Sušilovy sbírky) dle vydání partitury 
péčí Tempo Praha, editor Zdeněk Zouhar

Zvěstování
Stála Panenka Maria
jako růžička červená.

Přišeltě k ní anděl Páně,
dal pozdravení té Panně.

Ta Panenka se ulekla, 
hned na svá kolínka klekla.

Nelekej se, Panno čistá,
máš porodit Pána Krista.

Pána Krista porodila,
žádné bolesti neměla.

Pán Kristus je malé dítě 
a on chodí po všem světě.

Sen
Usnula, usnula, ja, Maria v ráji, 
ja, Maria v ráji, na kraji.

Uzdál se jí sníček: z jejího srdéčka, 
vyrůstla jí na něm krásná jablonečka.

A ešče se ptala, čím ty lúky kvitnú?
Tú červenú růží, či matičkú Boží?

A ešče se ptala, čím to pole kvitne?
Tú bílú lelijú, či Pannú Marijú?

A ešče se ptala, čím ty hory kvitnú?
Tým zeleným listem, čili Pánem Kristem?

Snídaní Panny Marie
A teče, vodička, vodička studená,
v ní se umývala Panenka Maria.

A dyž se umyla, na břeh vystoupila,
syna porodila.

Mé milé děťátko, co jísti budeme,
přes hory půjdeme.

Má milá matičko, nestarejte se nic,
já půjdu na ryby do vody studené.

Mé milé děťátko, jak bys na ryby šlo,
není hodinečka, co ses narodilo.

Jeli tam dva pánové, oba zemanové.
Potkali děťátko, ono růžu neslo.

Mé milé děťátko, kdes růžu utrhlo,
není hodinečka, co ses narodilo.

Pojeďte, pánové, pojeďte vy se mnou,
postavte koníčky pod lindu zelenou.

Ony budou čekat jarního vobroku,
tak jak my čekáme sluníčka z voblaků.
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