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Vážení posluchači,

vítejte v katedrále na Petrově při slavnostním provedení oratoria Svatá 
Ludmila.
 Velké dílo, velký skladatel, velký okamžik. To vše se v dnešním pro-
gramu propojuje. 
 Antonín Dvořák práci na této rozsáhlé skladbě věnoval maximální 
úsilí. To je nezbytné i při nastudování a řízení tří pěveckých sborů s ví- 
ce než stovkou zpěváků, které dnes uslyšíte. A konečně, ohromnou 
snahu a sílu prokázal český a slovenský národ v závěru roku 1989, 
aby dosáhl obnovení svobodných poměrů v naší zemi.
 Čeká nás velký večer. Nechte v sobě rezonovat téměř nadzem-
skou hudbu i ozvěnu tehdejších sametových událostí. A věnujte prosím 
vzpomínku všem, kteří bojovali za svobodu a demokracii v různých 
údobích 20. století. 

Děkuji vám.

Markéta Vaňková, primátorka města Brna

Dámy a pánové, milí hosté,

sešli jsme se zde svobodně, před třiceti lety by to možné nebylo. Já 
sám jsem tu dobu aktivně prožít nemohl, bylo mi pět let. Ale díky ně-
kterým lidem a jejich vzpomínkám se pro mě sametová revoluce stala 
naprosto reálnou.
 Má generace na rané mládí v socialismu mnohdy zapomíná. Ne-
dokáže si představit, co by znamenalo, kdybychom o svobodu přišli, 
protože to viděla jen dětskýma očima. Ale jsou zde pořád i ti, kteří 
si to pamatují velmi dobře. Naše matky, otcové, babičky, dědové, 
strýcové, tety. Ti, kteří se postavili nespravedlnosti a věřili, že existuje 
i lepší život než ve strachu. Že existuje svoboda, ve které můžete být 
tím, kým chcete být. Vsadili svůj život na jednu kartu.
 Neměli Facebook, internet, mobily, přesto se dali dohromady a vy-
jádřili svůj názor. Ne všichni v Brně před třiceti lety věděli, co se děje 
v Praze. Ale myšlenka něco udělat se společností šířila jako lavina. 
Spojila ji víra v lepší zítřky. Nápad spojit se a společně čelit hrozbě 
i za cenu kariéry, spokojeného rodinného života nebo dokonce vlast-
ního života nám přinesl svobodu. Ale ta není samozřejmá, je nutné 
každý den uskutečňovat kroky svobody, abychom o ni nepřišli. Pokud 
se nebudeme zajímat o veřejné dění, budeme zavírat oči před nespra-
vedlností a budeme mlčet, velice lehce se staneme nesvobodnými. 
 Vzpomeňte si na svatou Ludmilu, o níž Antonín Dvořák složil ora-
torium, které si dnes vyslechneme. Po smrti svého manžela mohla při-
jmout pokojný život a odejít do ústraní. Svého místa se ale nevzdala, 
nezapřela svou víru, vedla lidi kolem sebe k dobrému. A nakonec za 
to všechno zaplatila svým životem. A přitom nemusela. 
 Příklad svaté Ludmily a také všech těch, kteří se před třiceti lety za-
sloužili o svobodu, mě naplňuje nadějí, že i ve chvílích, kdy je náš 
národ mnohdy rozdělen, se dokážeme opět společně nadchnout pro 

myšlenku, která nás sjednotí. To vše ale musí začít u nás, v našich 
domácnostech, našich rodinách. Demokracie a svoboda nejsou samo-
zřejmostí, každý den za ně musíme bojovat. Musíme bojovat za ne-
závislou justici, spravedlnost, svobodný přístup k informacím. Musíme 
ukázat, že o svobodu a demokracii v této zemi stojíme a jsme ochotni 
se kvůli nim ozvat. Věřím, že odkaz svaté Ludmily i protestujících z lis-
topadu 1989 v naší společnosti žije a nikdy nezmizí z našeho myšlení. 

Přátelé, přeji vám všem krásný zážitek.

Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna

Dobrý den, vážení a milí, 
vy všichni, kteří jste sem dnes přišli oslavit významné výročí.

Říká se jí sametová. Ale pokud mohu mluvit jen za Diecézní charitu 
Brno, úplně klidně bych jí mohl dát i jiné přívlastky – nadějeplná, 
obnovující, přinášející lidskost a toleranci. Revoluce v roce 1989 nám 
dala podmínky k tomu, že Charita, jejíž působení bylo totalitním re-
žimem přerušeno, mohla znovu navázat na svou předchozí činnost.  
A tak jako u počátků činnosti Charity stály osobnosti historického a ná-
boženského dění svatá Zdislava, svatá Anežka, svatá Ludmila, svatý 
Vincenc, cítíme jejich ochrannou ruku a požehnání i dnes.
 Od doby sametové revoluce se nám díky podpoře lidí, kterým zá-
leží na světě, v němž žijí, podařily skvělé věci. Zřídili jsme síť ošetřova-
telské a pečovatelské služby, domovy pro seniory, mobilní a lůžkové 
hospice, sociální poradny, azylové domy, chráněná bydlení, stacionáře 
a desítky dalších služeb. Díky nim dnes na jižní Moravě a v části Kraje 
Vysočina pomůžeme každoročně více než padesáti tisícům lidí v nouzi. 
 V naší práci se zaměřujeme také na pomoc lidem, kteří byli před 
rokem 1989 skrytí před zájmem veřejnosti, vyčlenění, anebo k nim 
bylo přistupováno, jako by neexistovali. Jsou to lidé bez domova, lidé 
s různými formami zdravotního i mentálního postižení, lidé s duševním 
onemocněním, příslušníci menšin a sociálně slabí a vyloučení. Věříme, 
že každý má ve společnosti své místo a díky různorodosti každého  
z nás je svět lepší. Hlavním posláním Charity je pomáhat všem lidem 
s respektem, úctou a milosrdnou láskou. A to bychom bez svobody  
a tolerance mezi lidmi, které revoluce přinesla, nemohli naplňovat.
 Před třiceti lety lidé ukázali velkou vůli postavit se totalitě a bojovat 
za to, co je lidské a důležité. Na tuto jejich odvahu bychom neměli za-
pomínat a měli bychom pečlivě společné hodnoty ochraňovat. Stejně 
tak bych nám všem chtěl popřát, aby se nám dařilo hledat cestu jeden 
k druhému. Vždyť to je hlavní způsob, jak se bránit izolaci, kterou se 
postupně už třicet let snažíme překonat. A pomoc člověku v nouzi je  
k tomu významným krokem. 

Vážím si velmi toho, že jsem tu dnes s vámi a mohu promluvit za všech-
ny, kteří se na charitním díle podílí. 

Oldřich Haičman, ředitel Diecézní charity Brno



 27. Recitativo – basso solo 
  (Já bludné duše světlu vracím)
 28. Coro 
  (Ó, neklamu se, chápu juž)
 29. Recitativo – tenore e basso solo 
  (Ach, ona, po níž srdce moje prahne)
 30. Aria – tenore solo 
  (Ó, cestu ukaž mi, jak jí mám dobýt)
 32. Recitativo – soprano solo 
  (Ó, kterak mohu zvednout k tobě zraku)
 34. Recitativo – tenore e basso solo 
  (Jak z krásného snu náhle procitlý)
 35. Quartetto e cori 
  (Já hledala jsem záři toho jitra)

III. V chrámu velehradském / In Velehrad Cathedral
 36. Introduzione 
 37. Recitativo – tenore e basso solo 
  (Nuž přistupte, mnou víře vyučeni)
 38. Duetto – soprano e tenore solo 
  (Ó, nech juž skanout nad našimi čely)
 39. Recitativo – soprano e basso solo 
  (U cíle stojím snahy své a tužby)
 40. Coro 
  (Nuž poklekněte před biskupem oba)
 43. Alto solo e coro 
  (Panno, matko Stvořitele)
 44. Alto e basso solo e coro 
  (Ó zněte, písně, zněte k nebes báni)
 45. Soli e coro 
  (Hospodine, pomiluj ny!)

Pavla Vykopalová soprán / soprano (Svatá Ludmila)
Jana Sýkorová alt / alto (Svatava)
Michal Lehotský tenor (Bořivoj)
Martin Šrejma tenor (Rolník)
Richard Novák bas / bass (Svatý Ivan)

Vox Iuvenalis
Smíšený sbor Kantiléna / Kantiléna Mixed Choir
Pěvecký sbor Masarykovy univerzity / 
Masaryk University Choir
sbormistr / choir director Jan Ocetek

Filharmonie Brno
dirigent / conductor Dennis Russell Davies

Koncert se koná bez přestávky.

Pořad koncertu

ANTONÍN DVOŘÁK
Svatá Ludmila, oratorium pro sóla, sbor a orchestr op. 71, B 144
na slova Jaroslava Vrchlického (zkrácená verze)
Saint Ludmila, oratorio for soli, chorus and orchestra Op. 71, B 144  
to the libretto by Jaroslav Vrchlický (shorter version)

I.  Na nádvoří hradu mělnického / In the courtyard 
of Mělník Castle
 1. Introduzione e coro 
  (Tmy vrátily se v skrýše skal a lesů)
 2. Recitativo – tenore solo 
  (Vesno smavá, Vesno snivá)
 3. Coro 
  (Květy, jimiž Vesna vábí)
 4. Coro 
  (Svaté jitro jest)
 6. Recitativo – soprano solo 
  (Mé srdce chví se tlukem bouřným dnes)
 7. Coro 
  (Slyš naše písně)
 8. Aria – soprano solo 
  (Od dětství ku oltáři mne vodil svatý cit)
 9. Coro 
  (Vždy bozi s námi jsou, kam bludný krok se šine)
 10. Tenore solo 
  (Sem rychle Vesny květ, ať sochu ověnčíme)
 11. Coro 
  (Ký v pozadí to hluk?)
 12. Aria (basso solo) e coro 
  (Do prachu s vámi! Jeden jest bůh!)
 14. Aria – soprano solo 
  (Ó dovol, abych zlíbat směla tvých nohou prach)
 15. Recitativo – basso solo 
  (Vstup v nitro své, mým bytem není země)
 17. Coro 
  (Vše láme se a bortí v chaos tmavý)

II. V lesích berounských / In the Beroun forests
 18. Introduzione, recitativo ed aria alto solo 
  (Ó, v jaké šeré lesní stíny)
 19. Duetto – soprano ed alto solo 
  (Teď ptám se tě: co najít chceš?)
 20. Aria – basso solo 
  (Já neklamal se, buď vítána, dcero!)
 25. Terzetto – (soprano, alto e basso solo) e coro 
  (Vesele hvozdem, vesele polem)
 26. Tenore solo e coro 
  (Ó, jaký obraz oku mému se v stínu lesním otvírá!)



O skladbě

Osobnost Antonína Dvořáka (1841–1904) může na první po-
hled působit usedlým a nedramatickým dojmem. Žil sice v období 
nejopravdovější expanze hudebního romantismu, jako by však sám 
velké boje nesváděl a jen řádně postupoval od velkých úspěchů k ještě 
větším. Ve skutečnosti bychom se nemohli více mýlit, Dvořákovy boje 
jsou však osobní, intimní a rodinné a k dotvoření profilu romantické 
osobnosti se příliš nehodí. Překážkami, kterými se Dvořák v životě 
protloukal, byly chudoba, prostota, nepochopení, neopětovaná lás-
ka, smrt dětí, angličtina a záhadné choroby. Jako životopis je to sice 
zjednodušené, nicméně to ukazuje, jak nudná může být pokora a víra  
v prozřetelnost. Jako prostý venkovský člověk Dvořák dokázal trpět  
i být na sebe velmi tvrdý, obojí pro něj bylo přirozené a hluboká víra 
jej uchránila deptajících pochybností typu „proč já?“.

Mezi překážky, které dal osud 
Dvořákovi do cesty, nicméně ne-
patří český nacionalismus, kte- 
rý deptal a umělecky devalvo-
val Bedřicha Smetanu. Dvořák 
je o 17 let mladší a hudební 
dění během těch pár let rozdí-
lu obdivuhodně vyspělo. Navíc 
ignoroval trendy doby a držel 
se dávno prověřených jistot. Po 
řadu let jako úspěšný stipendista 
„nenáviděné“ monarchie posílal 

mnoho svých děl do Vídně a z ní mu nazpět přicházely nejen finance, 
ale též přízeň rozličných osobností, především Brahmse, stejně jako 
nabídky od nakladatelů. Sice úzce národní, ale přece globálně sro-
zumitelné Slovanské tance (první řada osmi tanců, 1878) a Moravské 
dvojzpěvy (1875–77) mu přinesly evropský věhlas, zatímco velkoryse 
pojaté oratorium Stabat Mater (1877) dodalo jeho obrazu na pestros-
ti, navíc se opět jedná o látku srozumitelnou pro Čechy stejně jako pro 
Angličany nebo Němce. Z českého prostředí Dvořák vyrostl a miloval 
je, nic mu ale (bohudík) nezůstal dlužen a místo vyčerpávajících po-
lemik a útoků dostal šanci dorůst ve světovou skladatelskou celebritu. 
 Dvořák po roce 1875 komponoval jako zkušený řemeslník v tom 
nejlepším slova smyslu: rychle, mistrně, procítěně, ale bez krizí a trá-
pení. Obě výjimky z tohoto pravidla jsou pohříchu spojeny s texty Ja-
roslava Vrchlického: s operou Armida (1902–03) a s oratoriem Sva-
tá Ludmila (1885–86). Tomu se Dvořák věnoval nezvykle dlouho  
a soustředěně, od září 1885 až do května 1886, nesmírně mu na něm 
záleželo. Objednávka z Leedsu zněla na biblický námět v duchu Hän-
dela či Mendelssohna, Dvořák ale úspěšně vzdoroval a český námět 
si obhájil. Právě v souvislosti s vyčerpávající prací na Svaté Ludmile se 
u něj poprvé projevily rozličné fobie, kterých se už nezbavil. 
 Po úspěchu Stabat Mater dostával z Anglie pravidelně nabídky 
na velká oratoria a podnikl tam celkem devět veleúspěšných koncert-
ních cest jako dirigující skladatel. Dvořákovy návštěvy Británie jsou 

trochu ve stínu jeho proslulejšího angažmá v New Yorku, byly však 
pro něj velmi důležité v řadě ohledů. Nejdelší britská cesta (1886), 
čtyřicetidenní, je spojena právě se Svatou Ludmilou. Říjnová premiéra 
na festivalu v Leedsu měla punc mimořádnosti, přestože v nesmírně 
náročném programu čtyřdenního festivalu nebyla jedinou premiérou, 
ani jediným velkým oratoriem. Byla opravdovým triumfem, přestože 
reakce místního tisku na těžko srozumitelný příběh přeložený přes 
němčinu do angličtiny byly smíšené.
 Ústřední postavou „nádvoří hradu mělnického“, potažmo prvního 
dílu oratoria, je bohyně Bába, ovšem jen do chvíle, než vstoupí svatý 
Ivan, dávný legendární světec, který s náturou buřiče připomínajícího 
sv. Jana Křtitele sekerou zboří pohanskou modlu. Přítomná Ludmila řídí 
pohanský rituál, zjevně však hledá hlubší duchovní uspokojení. Ivano-
vým poselstvím je ihned oslovena, ten jí však nenabídne okamžitou 
spásu, nýbrž ji posílá na cestu, na jejímž konci jej musí najít. V mýtech 
přitom bývá sebeproměna a sebepoznání skrze putování prakticky 
vždycky vyhrazena mužům a jejich družinám, zde se jedná o ženy, 
Ludmilu a její společnici Svatavu.
 Detailů putování jsme ušetřeni a druhý díl nás vrhá přímo do „lesů 
berounských“ k žehrající Svatavě, která v tomto trýznivém lesním pu-
tování nevidí mnoho smyslu. Ivana však najdou a vřele se s ním vítají. 
Zde se v detailech děje přenášíme z Vrchlického fantazie do tradova-
né legendy o svatém Ivanovi. Ozve se hřmotná družina knížete Boři-
voje, ten však šokován a rozčilen pozoruje, jak Ivan zázračně uzdraví 
smrtelně raněnou laň a ta ho pak vděčně olizuje. Následně spatří 
Ludmilu a v typickém monologu sám k sobě praví: „Zde cíl a konec 
lovů tvých, na jiný lov se vypravíš!“ Žena je v tradici pokušitelkou  
a nepřestane jí být ani zde jako světice.
 Třetí obraz už se odehrává „v chrámu velehradském“ a je rámo-
ván nejstarší duchovní písní v češtině, Hospodine, pomiluj ny. Není 
pravda, že Dvořák zhudebnil pouze samotný text. V melodii vycházel 
z barokní verze nápěvu z počátku 17. století. Na počátku obrazu je 
známý nápěv dobře rozpoznatelný, zatímco v závěru, kdy už jsou 
Bořivoj s Ludmilou a s nimi celé Čechy pokřtěni biskupem Metodějem, 
je ozdoben velkolepou fugou.
 Zmíněna musí být otázka nedostatků díla, o kterých se ostatně 
v odborné literatuře hovoří skoro více než o díle samém, a nutnost 
oratorium krátit a škrtat v něm je podávána jako samozřejmost. Netře-
ba se však obávat, nejedná se o Dvořákovy ani Vrchlického projevy 
neumětelství, často jde spíše o neschopnost chápat priority Dvořáko-
va uměleckého přesvědčení i této netypické formy. Svatá Ludmila se 
žánrem pohybuje mezi velkou francouzskou operou, händelovským 
oratoriem a idylickým živým obrazem – ve Dvořákově vlastním díle je 
ostatně Svaté Ludmile blíž operní Dimitrij, než třeba filozofická smu-
teční mše Requiem. U Ludmily se však pro Dvořáka nejednalo o žádný 
mezistupeň, vycházel pouze z textu a z vlastní duchovní zkušenosti. 
Umělecký výsledek je stejně jako u všech dalších Dvořákových prací 
s texty určován primárně úrovní textu a Dvořákovou intuicí. Proto jsou 
některé Dvořákovy opery obtížně uchopitelné a inscenovatelné a jiné 
naopak až čarokrásné.



 Dvořákovi ve Svaté Ludmile nešlo o žánr, nýbrž o oratorní monu-
ment pro Anglii, o duchovní rozjímání a také o významný národovec-
ký počin, další příspěvek kulminujícímu českému sebevědomí. V jeho 
očích se tyto tři účely umocňovaly: Češi jsou obohaceni o duchovní 
rozměr, v Anglii je český dávnověk podáván s podobnou samozřej-
mostí, jako ve Wagnerových operách ten germánský, a britská po-
ptávka po silném biblickém příběhu je nahrazena něčím snad ještě 
silnějším: idylizovanou christianizací barbarského národa daleko na 
Východě, navíc s překvapivě vysokým podílem historické skutečnosti. 
 Oratoriem je Svatá Ludmila snad nejvíc a v Čechách je jí často 
křivděno právě proto, že monumentální díla tohoto typu nejsou v české 
hudbě obvyklá. Jako živý obraz je dílo příliš komplexní a obsáhlé  
a jako opera zase příliš idylické, poetické, s převažujícími monology. 
Když ale tyto „nedostatky“ obrátíme a smíříme se s faktem, že není to-
lik blízké Smetanovi či Škroupovi, jako spíše Beethovenovi a Mendels- 
sohnovi, máme tu naopak oratorium jedinečné, jakkoliv neobvyklé  
a náročné.

Příběh nejstarších známých Čechů o cestě od temnoty ke světlu je 
zároveň cíleným podobenstvím událostí, které si po třiceti letech tak 
intenzivně připomínáme a mnozí v duchu znovu prožíváme. Důle-
žitá je také souvislost se svatou Anežkou, další nezvykle vzdělanou  
a důležitou ženou na dvoře českých vládců. Její svatořečení v neděli 
12. listopadu 1989 v Římě, kam bylo umožněno cestovat tisícům čes-
kých poutníků, považují mnozí věřící vedle masakru demonstrujících 
v Praze na Národní třídě za další důležitý spouštěč „cesty z temnot“. 
Masivní podíl studentů a mládeže na tomto převratu je nyní symbo-
lizován účinkováním spojených mládežnických sborových těles, jimiž 
Brno především v posledních třiceti letech vyniká. Nestor české pě-
vecké školy Richard Novák stál u vzniku vůbec první profesionální 
gramofonové nahrávky Svaté Ludmily v roce 1963 a dnes tu stojí opět 
jako mytický svatý Ivan, umělecký i lidský velikán české kultury.

Jan Špaček

O účinkujících

Pavla Vykopalová je jednou 
z nejpozoruhodnějších českých 
pěvkyň současnosti (časopis 
Opera News), její rozsáhlý reper- 
toár obsahuje vokální hudbu 
všech žánrů i stylů od barokní 
opery po díla 21. století (Mozar- 
tova Donna Elvíra, Fiordiligi, Vi- 
tellia, Pamina a Contessa, Dvo- 
řákova Rusalka, Smetanova  
Mařenka, Pucciniho Mimi, Liu  
a Lauretta, Leoncavallova Ned-

da, Offenbachova Antonia, Martinů Paskalina a Julietta, Janáčkova 
Jenůfa, Káťa a Míla, Verdiho Desdemona, Bizetova Micaela, Strausso-
va Rosalinda, Gounodova Markétka atd.).
 Je členkou brněnské Janáčkovy opery, stálým hostem opery Ná-
rodního divadla v Praze i Státní opery Praha. Vystoupila v Janáčkově 
Její pastorkyni v pařížském Théâtre du Châtelet, v Bernsteinově symfo-
nii Kadiš v Praze, Frankfurtu a Tokiu pod vedením Eliahu Inbala. Účin-
kovala také na pódiích ve Francii v Rennes (Jenůfa), v Dánsku (Káťa 
Kabanová) a v Budapešti v roli Rusalky pod taktovkou Ivána Fischera.
S předními českými i cizími orchestry vystoupila v řadě oratorních 
děl. Zpívala pod dirigenty, jakými jsou Jiří Kout, Jiří Bělohlávek či 
Leopold Hager. Natočila několik CD pro firmy Multisonic, Orfeo, Rosa 
a Supraphon. Za role Mařenky (Smetana Prodaná nevěsta) a Míly 
(Janáček Osud) byla v letech 2006 a 2012 nominována na prestižní 
Cenu Thálie. V roce 2016 ji získala za roli Káti Kabanové v inscenaci 
režírované Robertem Carsenem.
 S úspěchem vystoupila jako Clemence v soudobé opeře Láska na 
dálku od Kaii Saariaho v Národním divadle Brno. V prosinci 2018 
nastudovala roli Káti Kabanové v neapolském divadle Teatro di San 
Carlo pod vedením dirigenta Juraje Valčuhy.

Jana Sýkorová, sólistka Stát-
ní opery Praha od roku 1999  
a Národního divadla v Praze od 
roku 2012, ztvárnila titulní role 
v Bizetově Carmen, Thomasově 
Mignon, Vivaldiho opeře Orlan-
do furioso, Petitgirardově Sloním 
muži a ve Viklického operách 
Faidra a Oráč a Smrt (poslední 
tři ve světové premiéře). K je-
jím profilovým rolím patří také 
Verdiho Azucena (Trubadúr), 

Fenena (Nabucco) a Maddalena (Rigoletto), Charlotte v Massenetově 
Wertherovi či Dvořákova Káča (Čert a Káča) a Ježibaba (Rusalka). 
Jako Carmen vystupovala v osmi nastudováních a její výkon v insce-



naci Jozefa Bednárika v Národním divadle označil francouzský kri-
tik za „jednu z nejzajímavějších současných Carmen“. Mezinárodní 
kritiku zaujala ve francouzské premiéře opery Joseph Merrick zvaný 
Sloní muž roku 2002 v Nice. V roce 2007 úspěšně debutovala rolí 
Maddaleny v londýnské Královské opeře Covent Garden. Do Londýna 
se vrátila s rolí Mercédès a jako cover titulní role v Carmen a z naší 
současné pěvecké generace je jediná, kdo na této prestižní scéně 
vystupoval ve více než jedné inscenaci. 
 V zahraničí hostovala na festivalu ve Welsu a v operních domech 
v Berlíně, Nice, Dijonu a Helsinkách (2018). K dirigentům, s nimiž  
v opeře spolupracovala, patří Bohumil Gregor, Jiří Bělohlávek, 
Friedrich Haider, Marco Guidarini, Renato Palumbo, Daniel Oren, 
Roberto Rizzi-Brignoli, Jan Latham-Koenig či Patrick Fournillier. Z kon-
certních vystoupení jako sólistky České filharmonie, FOKu a symfonic-
kých orchestrů v deseti zemích světa stojí v popředí evropské koncerty  
s Gerdem Albrechtem včetně DVD Dvořákovy Svaté Ludmily, účast 
v Janáčkově Glagolské mši v Tokiu s NHK pod taktovkou Charlese 
Dutoita a mahlerovské kreace s Tomášem Netopilem a Jakubem Hrů-
šou. Měla čest provést Brahmsovu Altovou rapsodii s Bernhardem Klee 
a Ingo Metzmacherem. Podílela se mj. na CD nahrávce Dvořákovy 
opery Tvrdé palice s Jiřím Bělohlávkem nebo Dvořákova Requiem  
s Petrem Fialou.

Michal Lehotský je stálým 
hostem opery Slovenského ná-
rodního divadla v Bratislavě, 
Národního divadla v Praze, 
Státní opery Praha a Národního 
divadla v Brně. Absolvoval Hu-
dební školu MOZART v Krakově 
u Kerstin Meyerové a Evy Blaho-
vé, pěveckých kurzů se zúčastnil 
se u Petra Mikuláše, Alaina No-
nata a Bernda Weikla. Je laure-
átem mezinárodních pěveckých 

soutěží Mikuláše Schneidera-Trnavského a Emy Destinnové v Českých 
Budějovicích. 
 V jeho repertoáru zaujímají přední místo Radames (Aida), Vévo-
da (Rigoletto), Alfrédo (La traviata), Riccardo (Maškarní ples), Man-
rico (Trubadúr), Ismael (Nabucco), Rodolfo (Bohéma), Cavaradossi 
(Tosca), Pinkerton (Madama Butterfly), Turiddu (Sedlák kavalír), Don 
José (Carmen), Princ (Rusalka), Jeník (Prodaná nevěsta), Jiří (Jakobín), 
Števa (Její pastorkyňa), titulní role v Donu Carlosovi, Robertu ďáblovi 
a Robertu Devereux, ale např. i Arturo (Puritáni). Opakovaně vystoupil 
na Wexfordském operním festivalu, v berlínské Deutsche Oper a na 
festivalu Janáčkovo Brno 2004. V roce 2007 debutoval ve Státní ope-
ře ve Vídni jako Vévoda. 
 Na začátku roku 2010 debutoval ve Státní opeře v Budapešti  
v roli Pinkertona (Madama Butterfly). V roce 2013 vystoupil jako Arri-
go (Sicilské nešpory) v operních domech v Modeně, Reggio Emilia 
a Piacenze, v roce 2014 zpíval Arriga v Nice a francouzskou verzi 

opery v roce 2015 v Národním divadle v Záhřebu. K jeho dalším 
úspěchům patří Verdiho Otello (2014 na festivalu Opera på Skäret 
ve Švédsku, 2015 v opeře ve Štýrském Hradci a Lublani a 2016 se 
Symfonickým orchestrem Tchaj-pej na Tchaj-wanu). Předloni ztvárnil  
v nové inscenaci Halévyho Židovky ve Slovenském národním divadle 
roli Eléazara, letos vystoupil na premiérách opery Dalibor v pražském 
Národním divadle a Verdiho Sicilských nešpor v Bonnu.
 Jeho koncertní repertoár zahrnuje tenorové party stěžejních děl 
Janáčka, Dvořáka, Verdiho (Requiem), Berlioze, Mascagniho (Messa 
di Gloria), Mozarta, Schuberta a Haydna. Spolupracuje s Českou 
filharmonií (např. Faustovo prokletí Hectora Berlioze). V roce 2008 
debutoval u Mnichovských filharmoniků v Janáčkově Glagolské mši, 
s níž slavil úspěchy také v Göterborgu, Odense, Rotterdamu, Buda-
pešti, Štrasburku, Montepulcianu a Rimini. V Rimini vystoupil také  
v italské scénické premiéře Janáčkova Zápisníku zmizelého. V roce 
2009 hostoval ve vídeňském Musikvereinu ve Dvořákově Stabat Ma-
ter a se Svatou Ludmilou vystoupil v Utrechtu. Byl přizván k realizaci 
nahrávky Král a uhlíř Antonína Dvořáka (WDR Köln, Gerd Albrecht); 
ze spolupráce s Liverpoolskou královskou filharmonií vznikla dvě CD 
(Šostakovič Hráči a Veniamin Fleishman Rothschildovy housle).
 

Martin Šrejma, sólista Opery 
Národního divadla v Praze, ab-
solvoval Pražskou konzervatoř 
ve třídě Jiřího Kotouče. Během 
studií se stal laureátem pěvecké 
soutěže Antonína Dvořáka v Kar-
lových Varech (2002 a 2004),  
v roce 2004 mu byla udělena 
také cena Národního divadla 
Praha. V roce 2004 studoval  
v italské Parmě na Konzervato-
ři Arriga Boita u Lucetty Bizzi  

a Eugenia Furlottiho; zúčastnil se mistrovských kurzů v Itálii, v létě 
2009 u Mirelly Freniové a v roce 2011 u Toma Krauseho. V roce 
2005 se stal sólistou Státní opery Praha. Na pražských scénách ztvár-
nil řadu rolí, jako jsou Mozartův Tamino (Kouzelná flétna), Ferrando 
(Così fan tutte), Don Ottavio (Don Giovanni) a Basilio (Figarova svat-
ba), Rossiniho Almaviva (Lazebník sevillský) a Don Ramiro (Popelka), 
Verdiho Vévoda (Rigoletto), Cassio (Otello), Dr. Cajus (Falstaff), Mac-
duff (Macbeth), Ismael (Nabucco) a Alfrédo (La traviata), Wagnerův 
Lodivod (Bludný Holanďan) a Walther von der Vogelweide (Tannhäu-
ser), Pucciniho Edmondo (Manon Lescaut) a Pong (Turandot), Sme-
tanův Jeník (Prodaná nevěsta) a Vítek (Dalibor), Jirka (Dvořák Čert 
a Káča), Romeo (Gounod Romeo a Julie), Mazal, Blankytný, Petřík 
(Janáček Výlety páně Broučkovy), Princ (Prokofjev Láska ke třem po-
merančům) a mnoho dalších. 
 Hostuje rovněž v Národním divadle Brno, v Národním divadle 
moravskoslezském v Ostravě mj. jako Lindoro (Rossini Italka v Alží-
ru) a hrabě d’Albafiorita (Martinů Mirandolina), v Divadle F. X. Šal-
dy v Liberci jako Nemorino (Donizetti Nápoj lásky), v Divadle J. K. 



Tyla v Plzni a na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově v roli Vévo-
dy (Rigoletto). V sezoně 2003/2004 se zúčastnil turné po Německu  
a Švýcarsku se švýcarskou operní společností jako Alfréd ve Strausso-
vě Netopýru a na jaře 2005 turné po Kanadě s Torontskou filharmonií. 
O rok později vystoupil ve Španělsku jako Pollione (Bellini Norma).  
V roce 2009 se představil jako Jeník (Prodaná nevěsta) v Nizozemí,  
v roce 2011 ztvárnil v Teatro Massimo v Palermu roli Michelise (Mar-
tinů Řecké pašije). Během turné Státní opery Praha a Národního di-
vadla po Japonsku vystoupil jako Alfrédo (2007) a Spoletta (2011), 
Tamino a Basilio (2013). Často je zván k účinkování v kantátách, 
oratoriích a operách (Händel Samson a Mesiáš; Bononcini Astarto, 
Mozart Requiem a Davide penitente, Haydn Stvoření, Bach Vánoční 
oratorium, Mendelssohn Lobgesang aj.).

Richard Novák je absolventem brněnské konzervatoře (1955)  
a laureátem pěveckých soutěží v Toulouse (1961) a holandském s-Her-
togenboschu (1962). Už v roce 1954 byl přijat jako sólista do opery 
Státního divadla v Ostravě, odkud později přešel do angažmá brněn-
ské Janáčkovy opery. 

Richard Novák se významně 
podílel na dnes dramaturgicky 
velmi ceněné éře brněnské ope-
ry. Z českých autorů nastudoval 
díla Bedřicha Smetany (komplet-
ní operní dílo), Bohuslava Mar-
tinů (Veselohra na mostě, Hlas 
lesa, Dvakrát Alexandr a Juliet- 
ta, ztvárnil Grigorise a Fotise  
v české premiéře Řeckých paši-
jí), Leoše Janáčka (Dikoj v Káti 
Kabanové, Advokát dr. Kolenatý 

ve Věci Makropulos a především Revírník v Příhodách lišky Bystrouš-
ky). Ze světových autorů nastudoval např. díla Gioachina Rossiniho, 
Wolfganga Amadea Mozarta, Giuseppe Verdiho, Sergeje Prokofjeva 
a Albana Berga. Hostoval v Teatro Colón v Buenos Aires (Advokát 
dr. Kolenatý ve Věci Makropulos) nebo na Salzburger Festspiele  
(Z mrtvého domu pod taktovkou Claudia Abbada), v Paříži, Madridu 
a v Benátkách (Příhody lišky Bystroušky). 
 Richard Novák se na mistrovské úrovni věnuje interpretaci pís-
ňových cyklů a dodnes je častým interpretem velkých oratorních děl,  
o čemž svědčí jeho dlouholetá spolupráce s Českou filharmonií. Zná-
mé je především jeho provedení Verdiho Requiem a Janáčkovy Gla-
golské mše, kterou nahrál po taktovkou Sira Charlese Mackerrase pro 
firmu Supraphon i pro firmu DECCA za řízení Riccarda Chaillyho.  
V roce 2001 získal Cenu Thálie za celoživotní mistrovství.

Pěvecký sbor Vox Iuvenalis (Hlas mládí), založený roku 1993 Ja-
nem Ocetkem, se v roce 2000 stal reprezentativním tělesem Vysokého 
učení technického v Brně. Jeho členy jsou převážně studenti a absol-
venti VUT a dalších brněnských vysokých škol. Vysokou úroveň sboru 
potvrzují četná ocenění z mezinárodních soutěží. Repertoár zahrnuje 
skladby od 16. století po současnost se zvláštním zaměřením na sou-
dobou českou sborovou tvorbu a duchovní hudbu 20. století.

Smíšený sbor Kantiléna byl založen v roce 2006 z iniciativy 
někdejších členů brněnského výběrového dětského sboru Kantiléna. 
Jeho prvním sbormistrem byl Ivan Sedláček, zakladatel a dlouhole-
tý sbormistr Kantilény. Od roku 2008 sbor vedl Jakub Klecker, v le-
tech 2010–2016 Martin Franze a v současné době je sbormistrem  
a uměleckým vedoucím Jan Ocetek. Každoročně sbor provede na 
14 koncertů a nastuduje průměrně čtyři zcela nové samostatné po-
řady. Základem repertoáru Kantilény vždy byly především polyfonní 
skladby renesančních autorů a soudobé kompozice, často věnované 
přímo autory Kantiléně k prvnímu provedení. Smíšený sbor Kantiléna 
tvoří svou repertoárovou skladbu v podobném duchu, ale nevyhýbá 
se skladbám skladatelů z jiných období. Premiéroval např. skladby 
Františka Emmerta, Martina Franzeho, Martina Jakubíčka, Petra Ja-
novského a Dady Klementové.



Pěvecký sbor Masarykovy univerzity byl založen v roce 
2004, jeho vedením byl do roku 2018 pověřen sbormistr Michal 
Vajda. Repertoár sboru je velmi široký, zahrnuje klasickou sborovou 
literaturu od renesance až po současnost, ale i vokální skladby inspi-
rované moderními žánry. V posledních letech sbor spolupracoval také 
s profesionálními orchestry a institucemi, jako jsou Filharmonie Brno či 
Národní divadlo Brno (Hry o Marii Bohuslava Martinů). Je držitelem 
četných ocenění, mj. ze soutěží Canti Veris Praga 2009, IFAS 2010 či 
Montreaux Choral Festival 2016. 

Sbormistr Jan Ocetek je ab-
solventem FF MU (hudební 
věda), PdF MU (hudební vý-
chova) a Janáčkovy akademie 
múzických umění v Brně (dirigo- 
vání u Lubomíra Mátla). Na mno- 
ha festivalech a soutěžích v ČR 
i zahraničí získal ocenění za 
vynikající dirigentské výkony. 
Od roku 1987 byl zpěvákem  
v BMS Foerster (nyní Český filhar-
monický sbor Brno), kde poté 

od roku 2000 působil jako asistent sbormistra a druhý sbormistr (do 
roku 2017). V roce 2017 završil doktorandské studium na JAMU, 
kde nyní vyučuje na katedře kompozice, dirigováni a operní režie.  
V roce 1993 založil studentský sbor Vox Iuvenalis, s nímž dosáhl mno-
ha úspěšných vystoupení na mezinárodních soutěžích a festivalech  
u nás i v zahraničí (Randers, Veldhoven, Trnava, Pardubice, Praha, Vil-
nius, Debrecín). Kromě toho je sbormistrem Smíšeného sboru Kantiléna 
(od roku 2017), Pěveckého sboru Masarykovy univerzity (od 2018)  
a Dětského sboru ZUŠ Arthura Nikische v Bučovicích (od 2019).

Kořeny brněnské filharmonie sahají do 70. let 19. století, kdy v Brně 
mladý Leoš Janáček usiloval o vznik českého symfonického orchestru. 
Dílo slavného skladatele 20. století je ostatně nejvýznamnější progra-
movou položkou tělesa, které je považováno dodnes za jeho auten-
tického interpreta. 
 Dnešní Filharmonie Brno vznikla v roce 1956 sloučením roz-
hlasového a krajského orchestru a od té doby patří svou velikostí i vý- 
znamem k české orchestrální špičce. Na svých turné provedla na tisíc 
koncertů v Evropě, ve Spojených státech, v Latinské Americe, na Dál-
ném i na Blízkém východě. Je pravidelným hostem světových i českých 
festivalů, kde často spojuje umělecké síly s vynikajícím Českým filhar-
monickým sborem Brno. 
 Orchestr pravidelně natáčí pro Český rozhlas a Českou televizi  
a pro řadu nahrávacích firem (Supraphon, Sony Music, IMG Records, 
BMG, Channel 4). Dynamicky také rozvíjí zakázkové nahrávání pro 
globální klientelu v rámci Czech Orchestra Recordings.
 Dějinami orchestru prošla řada českých a světových dirigentských 
osobností jako Břetislav Bakala, František Jílek, Petr Altrichter, Jiří 
Bělohlávek, Sir Charles Mackerras, Jakub Hrůša nebo Tomáš Neto-
pil. Od sezony 2018/2019 je šéfdirigentem a uměleckým ředitelem 
Filharmonie Brno Dennis Russell Davies.
 Filharmonie Brno je dnes nejen silným hráčem na poli symfonic-
ké hudby doma i v zahraničí, ale i předním organizátorem hudební 
sezony druhého českého města, aktivním festivalovým pořadatelem  
a kreativním lídrem orchestrální dramaturgie. Působí v neorenesanč-
ním Besedním domě, brněnském „Musikvereinu“ z dílny Theophila von 
Hansena z roku 1873 a těší se na nový moderní koncertní sál, který 
navrhuje tým architektů Tomasze Koniora a Petra Hrůši a akustika Ya-
suhisa Toyoty.



Dennis Russell Davies (1944) se narodil ve městě Toledo v Ohiu 
a vystudoval proslulou newyorskou Juilliard School. Soustavně diri-
govat začal jako hudební ředitel komorního orchestru v Saint Paulu  
v Minnesotě (1972–1980), v letech 1977–2002 byl také šéfdirigen-
tem newyorského Orchestru amerických skladatelů a v letech 1991 
až 1996 hudebním ředitelem Brooklynské filharmonie. Od roku 1980 
trvale žije v Evropě, a to nejprve v Německu jako hudební ředitel 
Stuttgartské státní opery (1980–1987), šéfdirigent orchestru Beetho-
venhalle v Bonnu, hudební ředitel Bonnské opery a Beethovenova fes-
tivalu (1987–1995). Se Stuttgartským komorním orchestrem nasnímal 
jako jeho šéf (1995–2006) na CD komplet 107 Haydnových symfonií.
 Během následujícího trvalého pobytu v Rakousku byl (od roku 
1997) profesorem dirigování na salcburském Mozarteu a šéfdirigen-
tem Symfonického orchestru vídeňského rozhlasu, roku 2002 se stal 
(na patnáct let) šéfdirigentem Brucknerova orchestru a ředitelem ope-
ry Zemského divadla v Linci; tam mu byl také v roce 2014 udělen 
titul Generálního hudebního ředitele. Při příležitosti otevření nového 
Hudebního divadla v Linci roku 2013 řídil Straussova Růžového kava-
líra, světovou premiéru opery The Lost Philipa Glasse a dále v tomto 
operním domě uvedl nové inscenace oper Pelléas a Mélisanda, Fal-
staff, Salome, tetralogie Prsten Nibelungův, evropskou premiéru opery 
McTeague a světové premiéry děl Moritze Eggerta a Michaela Obsta. 
S Brucknerovým orchestrem často vyjížděl na turné, pracoval na jeho 
kmenovém repertoáru (mj. natočil všechny Brucknerovy symfonie ve 
všech jejich verzích) a svým nápaditým dramaturgickým přístupem 
významně přispěl ke zvýšenému zájmu o koncerty tělesa. V letech 
2009–2016 měl též úvazek šéfdirigenta symfonického orchestru v Ba-
sileji.
 Hostoval u špičkových amerických orchestrů v Clevelandu, Filadel-
fii, Chicagu, San Francisku, Bostonu a New Yorku, v Japonsku spolu-
pracoval se Symfonickým orchestrem Yomiuri Nippon; v Evropě diri-
goval orchestrální špičky v Lipsku, Římě, Miláně, Madridu, Mnichově, 
Berlíně, Bamberku, Amsterdamu, Drážďanech a Petrohradě, operní 
představení řídil v prestižních operních domech v Bayreuthu, Chicagu, 
Hamburku, Houstonu, Lisabonu, Madridu, Paříži, Salcburku, Vídni,  
v tokijské opeře Nikikai a v newyorské Metropolitní opeře.
 Mezinárodní kritika označuje Daviese za odvážného interpre-
ta klasického (!) repertoáru, jejž nezanedbává při svém poučeném 
zájmu o novou a nejnovější tvorbu, živeném trvalou spoluprací  
a osobními vztahy s význačnými soudobými tvůrci; mezi ně patří  
(nebo patřili) Luciano Berio, William Bolcom, John Cage, Manfred  
Trojahn, Philip Glass, Heinz Winbeck, Laurie Andersonová, Philippe 
Manoury, Aaron Copland, Hans Werner Henze, Michael Nyman  
a Kurt Schwertsik.
 V září 2018 se Davies stal šéfdirigentem a uměleckým ředitelem 
Filharmonie Brno. V sezoně 2018/2019 hostoval ve Frankfurtské 
opeře (Eötvös Tři sestry), u Státního orchestru Stuttgart, Hamburských 
filharmoniků, rozhlasového orchestru MDR v Lipsku, Symfonického or-
chestru vídeňského rozhlasu, Symfonického orchestru Yomiuri Nippon 
a Symfonického orchestru Španělského rozhlasu a televize v Madridu.© Andreas H. Bitesnich



 V sezoně 2019/2020 se vrací k orchestrům Vídeňské státní 
opery, Drážďanské filharmonie, Maggio Musicale ve Florencii nebo  
Teatro San Carlo v Neapoli, s Filharmonií Brno jej čekají pohostinská 
vystoupení ve Vídni či Linci.
 Jako dirigent nebo klavírista (nebo obojí současně) vydal Davies 
víc než 80 hojně oceňovaných snímků: kompletní symfonie Brucknero-
vy, Haydnovy, Honeggerovy a Glassovy, se svou ženou, klavíristkou 
Maki Namekawou, natočil mj. Beethovenova Fidelia a Mozartovu 
Kouzelnou flétnu v Zemlinského aranžmá pro čtyřruční klavír nebo 
Šostakovičovu Čtvrtou symfonii ve skladatelově úpravě pro dva klaví-
ry. 
 V roce 2009 byl Dennis Russell Davies zvolen za člena Americké 
akademie umění a věd, v roce 2014 jej francouzské ministerstvo kul-
tury jmenovalo komandérem Řádu umění a literatury a v roce 2017 
obdržel od rakouské vlády Rakouský čestný kříž za vědu a umění  
I. stupně.

Zpívané texty

Svatá Ludmila
na slova Jaroslava Vrchlického

(kurzívou vyznačený text je z dnešního provedení vypuštěn)

DÍL I.

1.
ÚVOD A SBOR POHANSKÝCH KNĚŽÍ:

Tmy vrátily se v skrýše skal a lesů,
den svítá, slunce záhy pozlatí

svých růží deštěm čela skalních tesů,
do země cév se život navrátí.

Ó, slunce, září z nadpozemských krajů
s mdlých víček zažeň mdloby těžkých snů

a svěžest vdechni srdci písní hájů
a oheň slunce, po němž ruce pnu!

2.
ROLNÍK:

Vesno smavá, Vesno snivá,
buď nám štěstím milostivá,
rozdechni v květ poupata,

ty, jež’s láskou bohata.

3.
LID:

Květy, jimiž Vesna vábí,
plné vůně, plné rosy,

oviňme kol čela Báby!
Matko, slyš, jak pláč náš prosí,

zažeň od nás zimy dech,
vyslyš zbožné přání všech!

4.
SBOR KNĚŽÍ A LIDU:

Svaté jitro jest a svatá noc je tmavá
a život lidský mezi nimi sen.

Budiž bohům věčným nesmrtelná sláva,
Svantovít buď, Radhošť veleben!

5.
SBOR:

Tříhlav, který patří trojí tváří,
jak se střídá, mění v chvatu čas,

buď veleben!



Perun, který ohněm blesku září,
jehož hlasem v mračnech hromu hlas,

buď veleben!
Sláva budiž věčná bohům všem,
kteří brání, chrání českou zem!
Nad ní v mraku drží svoji dlaň,

žehnajíce její pluh i zbraň;
v trudu, v plesu, v míru, v bojích všech,
sláva bohům věčným, spásám Čech!

6.
LUDMILA:

Mé srdce chví se tlukem bouřným dnes,
kdy sochu Báby zasvětiti mám,

již vztyčila jsem v radost všem a ples,
by svědkem víry otců byla nám.

Ó, bohyně, jež jako slunce skvoucí
se vznášíš na prestolu přede mnou,
slyš naše písně horoucí a vroucí,

svou silou nakloň se k nám,
svou silou tajemnou,

zlo každé zažeň, dej nám úrodu
a žehnej vlasti, žehnej národu!

7.
SBOR:

Slyš naše písně horoucí a vroucí,
svou silou k nám se nakloň tajemnou.

Zlo každé zažeň, dej nám úrodu
a žehnej vlasti, žehnej národu!

8.
LUDMILA:

Od dětství ku oltáři
mne vodil svatý cit,

kde sláva bohů září,
jim bližší, bližší být!

Tam sednout k stavu s nimi,
kde snují žití běh
a útky tajemnými

let řídí sluncí všech!
Pít věčné pravdy zřídla
a chápat strom i květ,
své duši dáti křídla
a k slunci zaletět!

Ó, skryjte tváře v prachu,
vždy bozi s námi jsou,

v tmách noci, v bleskném nachu
nás vedou rukou svou!

9.
SBOR:

Vždy bozi s námi jsou,
kam bludný krok se šine,
vždy bozi s námi jsou,
nám jejich ruka kyne,

světlem a tmou a bouří zlou
nás vedou září svou.
A nikdo nezahyne,
a nikdo nezahyne!

10.
ROLNÍK:

Sem rychle Vesny květ,
ať sochu ověnčíme,
sem koláče a med
jí v oběť položíme.
Ať zví to celý svět, 

jak velkou paní ctíme!
Ať v písni na šalmaj

zní cymbál, housle, dudy!
Ať jásá celý kraj

a plesem zvoní všudy!
Ať máj květ vdechne v háj

a zlaté zrno v hrudy!

11.
SBOR:

Ký v pozadí to hluk?
Stráž dělí se, ký zvuk?
Slyš hlasy, rozhovor,
to lání, půtka, spor.

Muž divný vstoupil sem
a každý před ním něm,

jak úctou svatou jat
se kloní, stoupá vzad.

Jde pomalu blíž,
v bledé jeho tváři

zřím divné, neznámé jak světlo září,
skráň vznáší slavně, s nádherou,
jde pevně blíž sem s důvěrou,

jen ozbrojený sekerou.
Skráň vznáší slavně,
jde pevně s důvěrou,

a každý před ním něm,
jak úctou svatou jat,

se kloní, stoupá vzad.



12.
IVAN:

Do prachu s vámi! Jeden jest bůh!
Jedna jest pravda, jíž spějem výš,

jedno jest světlo, tím je kříž!
SBOR:

Kdo onen muž, jejž nestih’ s nebe blesk?
IVAN:

V prach země padni, z kterého jsi vstala,
ó, modlo zlatá, kove bídný, podlý!

Čas, aby zář pravého slunce vzplála,
zde Kristův kříž, zde, lide můj, se modli!

Do prachu s vámi! Jeden jest bůh!
Jedna jest pravda, jíž spějem výš,

jedno jest světlo, tím je kříž!

13.
SBOR:

Kdo onen muž, jejž nestih’ s nebe blesk?
Jak velký stín on prošel mezi davy

a v očích jemu svítil divný lesk,
a v chumáčích vlas lítal mu kol hlavy
a ruku zved, ó, děsná hromu rána,
a socha padla jako bleskem sklána.

Slyš nářky žen a dětí kvílení,
jak žalobně se svatým hájem nesou,

ó, strašlivé a smutné úpění,
i stromy pláčí, korunami třesou.

Ten nový bůh v svět nese zničení.
Pomoc! Pomoc! Staří bozi kde jsou?

Kdo onen muž, jejž nestih’ s nebe blesk?
Jak velký stín on prošel mezi davy

a v očích jemu svítil divný lesk,
a v chumáčích vlas lítal mu kol hlavy
a ruku zved, ó, děsná hromu rána,
a socha padla jako bleskem sklána.

14.
LUDMILA:

Ó dovol, abych zlíbat směla
tvých nohou prach

a rozplynout se směla
celá ve slzách!

Kdo’s, muži svatý, úcta hrozná
mne nutí kleknout před tebou,

však otce v tom zrak v tobě pozná,
jenž vlídnost pojí s velebou.
Ó rci, kam sledujíc tvé kroky

by duše vroucí let se nes?
Ó, světla otevři mi toky,

chci do nebes!

Ó dovol, abych zlíbat směla
tvých nohou prach

a rozplynout se směla
celá ve slzách!

15.
IVAN:

Vstup v nitro své, mým bytem není země,
však sama najdeš mne a přijdeš ke mně.

16.
SBOR:

Co bude nyní, do budoucna zříme,
a bez nadějí a bázní se chvíme.

Jsou bozi ještě a je bůh ten pravý?
Je větší jich? Co věřit nyní máme?

17.
SBOR:

Vše láme se a bortí v chaos tmavý,
a vše se v propast plnou stínu noří,

vše úpí, kvílí, a se zmítá v noci.
Vše láme se a celý vesmír propadává tmám!

Ó, světlo věčné, které nad blankytem se miháš,
vládnouc tam zlatým slunce štítem,

sleť dolů v trysku hbitém, osviť cestu nám!
 
 
 

DÍL II.

18.
ÚVOD, SVATAVA:

Ó, v jaké šeré lesní stíny
se, paní moje, ubíráš,

skal tesy rostou v strmé klíny
co hvozdů temná, děsná stráž.

I zvěř tu prchá zděšená,
jen v skalách mluví ozvěna,
ó, srdce moje hrůza chvátí,

ne, s tebou nepůjdu více dál!
Já neměla ti víry dáti,

když vedla’s mne sem v stíny skal.
Víš, od té doby, onen kmet
co objevil se na Mělníce,
tvou duší víří příval běd,

ty nemáš klidu, stání více.
To divné kouzlo, jež z jeho slov
se jako bouřná blýskavice lilo,

jak schvátilo tě, jak tě podmanilo!
Jak vyhnalo tě z hradu stěn,



jak posilou ti cestou bylo!
Jak změněn den tvůj i tvůj sen,
jak pevná k chůzi slabá noha!

Já cítím, že tvůj život celý
byl dosud blud a klam a lež!

19.
SVATAVA:

Teď ptám se tě: co najít chceš?
Ó rci, proč tvé sem kroky spěly?

LUDMILA:
Já pravého chci najít boha;
což nevíš, co mně řekl sám:

„Vstup v nitro své, 
mým bytem není země,
však sama najdeš mne

a přijdeš ke mně!“
A poslušná já pospíchám.

SVATAVA:
Viz, kterak trhlina tam v skále zeje,
ji kořen stromu svislý zpola kreje,

a v skále před ním trochu výš,
ční divné znamení, ten kříž!

Jej v ruce měl, když přišel v hrad,
ten kříž, ten kříž!

LUDMILA:
Pojď, nahlédněm, tam bydlí snad.

Mně srdce tluk to hlasně praví,
že pouze on mne pochyb zbaví.

Hleď, cosi u vchodu se míhá sluje,
jak zadržeti ňader těžký ston,

kdos vystupuje, to on!

20.
IVAN:

Já neklamal se, buď vítána, dcero!
Tě neděsilo tedy lesů šero,

skal útesy a výmol cest
a zvěře řvaní, balvan, klest;
jak tušil jsem, tys přišla přec!
Jak horlivá, tak buď též stálá,

já odhalím ti nové věci,
tu pravdu, jež se v kříži skrývá
a požehnáním na svět splývá.

21.
LUDMILA:

Dík, otče, já se nezklamala,
chci poznat pravdu, bludu tíž
chci zapomnít, chci ctíti kříž.

22.
IVAN:

Nuž tedy pověz a pojmi v srdce svoje,
že v světě čeká nás jen blud a boje,

že těžká je to, trnovitá cesta
tím žitím k bráně nebeského města,

že moc a sláva před Pánem jsou ničím,
že v lásce jenom blaha věčný zdroj.

23.
LUDMILA:

Ó, dopřej, ať se v pokoře dál cvičím
a modlitby mé s tvými, otče, spoj!

24.
IVAN:

Tam Kristův kříž,
buď zdráv ten kříž,

jímž viny tíž
je lehká všem.

25.
BOŘIVOJOVA DRUŽINA:

Vesele hvozdem, vesele polem,
divoce srázy, skalinou, dolem

za kancem, medvědem chvátá náš sbor!
Na pleci šípy bouřlivě chřestí,
fičí a letí skrz houště, klestí,

a lovu štěstí odmění sílu a odmění vzdor!
Vesele hvozdem, vesele polem,
divoce srázy, skalinou, dolem

za kancem, medvědem chvátá náš sbor!
LUDMILA:

Ó, rozeznávám lesních rohů zvuk,
ó, s bázní jen ten nápěv ucho slyší!

SVATAVA:
Již vidím tesák, meč a šíp a luk,

ó, modlitbo, spěj rychle k nebes výši!
IVAN:

Ký v šero lesů zaléhá to hluk,
ta píseň divá co chce v této tiši?

LUDMILA, SVATAVA, IVAN:
Sbor divých lovců houštinou sem pílí,
ó, velký bože, stůj při nás v té chvíli!

BOŘIVOJOVA DRUŽINA:
Kdo se nám může do cesty stavit?

Všecko chcem zdeptat, strhat a splavit,
rokliny slezeme i štíty hor,

tesákem, šípem anebo pěstí
skolíme medvěda, když vlákán v scestí

a lovu štěstí odmění sílu a odmění vzdor.



26.
BOŘIVOJ:

Ó, jaký obraz oku mému
se v stínu lesním otvírá!

Laň poraněná šípem v boku
ve posledním juž padla skoku,

u nohou starce umírá.
On rukou nad ní dělá znamení,
šíp vytáh; ó hrůzo! Jaké zděšení!

Laň zdráva lehá k němu blíže
a vděčně ruce jeho líže!
BOŘIVOJOVA DRUŽINA:

Mne jímá strach, mne jímá děs,
je po radostech lovu dnes;

ký zloboh nám to v cestu sem
se divným staví zázrakem!

BOŘIVOJ:
Ó, jaká sličná mladá dívka
se tají v skále zraku mému,

co divně v ňadro se mi vkrádá
a praví srdci vzbouřenému:
Zde cíl a konec lovů tvých,

na jiný lov se vypravíš!
Ó, starče, stůj mi rychle v slovu,
kdo jsi, kdo ona, promluv již!

BOŘIVOJOVA DRUŽINA:
Mne jímá strach, mne jímá děs,

je po radostech lovu dnes;
ký zloboh nám to v cestu sem

se divným staví zázrakem!

27.
IVAN:

Já bludné duše světlu vracím,
tmy rozptyluji, modly kácím,

jsem sluha boží, znak můj kříž!

28.
SBOR:

Ó, neklamu se, chápu juž,
toť strašlivý ten svatý muž,
jenž na Mělníce s důvěrou

v prach skácel modlu sekerou
a dívka vedle spanilá

je velká kněžna Ludmila!

29.
BOŘIVOJ:

Ach, ona, po níž srdce moje prahne
jak po sluneční záři mladý den!

Ó kmete, mluv, kde cesta jen se táhne,

chci věřit, chci být k světlu uveden.
IVAN:

Nu, tak se pokoř divům božím;
v tvou ruku, chceš-li, její složím,
však musíš bludů starých nechat,

jak ona za světlem spěchat,
jímž Kristus jest!

BOŘIVOJ:
Chci podstoupiti všecko,

já drsný lovec v rukou tvých jsem děcko.
Ó, veď mne, kam chceš, jen ona když

na konci této pouti u mne stane!
IVAN:

Tvá duše bludem těžkých hříchů stoná
a její jako rajská lilje plane.

30.
BOŘIVOJ:

Ó, cestu ukaž mi, jak jí mám dobýt,
chci všechno podniknout, poklekám,

chci duši květem svatých ctností zdobit
a pokání se zkoušky nelekám!

Mým srdcem nevýslovné blaho dýše,
ó, mluv již, otče, dívko, promluv též,

ó, dej mi víru pít z tvých retů číše 
a srdce mé tam na dně nalezneš.

Svůj trůn, své žezlo k nohoum tobě skládám,
před křížem Krista i před tebou padám,

před křížem Krista Pána na kolena padám!

31.
SBOR:

Ó, vizte, kníže náš vrhá se na kolena,
jeť zlomen jeho divé pýchy vzdor!

Ó, buď nám kněžnou ze všech vvolená,
jež krásy a ctnosti velký jsi vzor!

32.
LUDMILA:

Ó, kterak mohu zvednout k tobě zraku,
ku výši tvé, ó, kníže všemocný?

Já pravdu hledám zde, jež skryta v mraku,
a k tomu Ivan byl mi pomocný.

33.
SBOR:

Ó běda, nechce slyšet jeho lkaní!



34.
BOŘIVOJ:

Jak z krásného snu náhle procitlý,
má kráso, s pláčem prosím: Smilování!

IVAN:
To učil z kříže, dcero, Bůh tvůj nový;

ó, dej mu ruku, ó, dej! Přátelskými slovy
tu velkou ránu jeho zahoj nitra;

což nevidíš, vždyť křesťanem chce býti!
Ó, svol jen, svol a zář nového jitra
nad celou vlastí vzplane v lepší žití!

35.
LUDMILA:

Já hledala jsem záři toho jitra
a cítila jsem v sobě lepší žití…

SVATAVA:
Já tonu v tmách, ó kde jsi, záře jitra?

Čím v rukou osudu je lidské žití?
BOŘIVOJ:

Ó, divuplné kouzlo toho jitra,
v směr jiný obrací se moje žití…

IVAN:
Ó, svol jen, svol a zář nového jitra

nad celou vlastí vzplane v lepší žití…
LUDMILA:

… z mých očí slzy a modlitba z nitra
se nesly k světlu, které z kříže svítí!

SVATAVA:
Čím naše naděje a tuchy nitra,
čím slza, která v oku lásky svítí?

BOŘIVOJ:
… a květy pučí z pouště mého nitra

a nové slunce v nový život svítí!
IVAN:

… tma ustoupí a Satana léč chytrá
se v slunci rozplyne, jež z kříže svítí!

LUDMILA:
Ty s tváří otce, slovem apoštola

mne povznášíš až nad edenský práh.
SVATAVA:

Ač zdráhám se, vím, duch můj neodolá,
má celá minulost se kácí v prach.

BOŘIVOJ:
Vše nadarmo, má duše neodolá, 
ó, světlo žití, vítej, vítej v tmách.

IVAN:
Vzplá srdce touhou, duše neodolá
a křídlem lásky letí v rajský nach.

SBOR:
Ó, dive lásky, jak tě velebit?

Zde vázne slovo, ret je žasem němý,
ó, hloubko lásky, jak tě pojme cit!

SBOR ANDĚLŮ:
Níž s říše rajské skrz červánků svit
juž nachylme se mraků peřejemi,
tam divem lásky spasen bude lid,
Pán žehná jemu svými divy všemi,
ráj sám to k české uklání se zemi.

BOŘIVOJOVA DRUŽINA:
Slyš! Slyš! 

Andělé jen šumí perutěmi
a Bůh sám s výše žehná české zemi.

 
 
 

DÍL III.

36.
ÚVOD, SBOR:

Hospodine, pomiluj ny!
Jezu Kriste, pomiluj ny!

Spasiteli všehomíra,
spasiž nás i uslyšiž,

Hospodine, hlasy naše!
Hospodine, pomiluj ny!
Jezu Kriste, pomiluj ny!

Dej nám všem, Hospodine,
hojnost, pokoj v naší zemi!

Kyrie eleison!

37.
IVAN:

Nuž přistupte, mnou víře vyučeni,
juž čeká svatý biskup Methoděj

a v trub a bubnů hlahol
a v lidu pění a jásání

vykoná svatý děj!
Ať vodou křestu smyje bludu stíny,

ať Kristus přijme všechny za své syny!
BOŘIVOJ:

Ne pouze já a Ludmila,
však celý národ můj, otče,

za křestu dar tě prosí.



38.
BOŘIVOJ A LUDMILA:

Ó, nech juž skanout nad našimi čely
tu svatou vláhu čisté rajské rosy!
Duch letí výš a slzí příval vřelý,

a vzdechů proud o smilování prosí!

39.
LUDMILA:

U cíle stojím snahy své a tužby,
tvou péčí, otče, nebi vrácená,

své Kristu nabízejíc skromné služby
zřím cestu v ráj, jak celá zlacena

se otvírá, mé žaly víra plaší,
ty kyneš mi a tvojí velebou

jsouc oslněna výš se duše vznáší!
IVAN:

Nuž poklekněte před biskupem oba,
nad vámi v mraku stůjtež andělé!

Čel vašich křestů dotkni se juž zdoba
a vstaňte, křesťané a manželé!

Ó zněte, písně, zněte k nebes báni
a vyproste jim zdar a požehnání!

40.
SBOR:

Nuž poklekněte před biskupem oba,
nad vámi v mraku stůjtež andělé!

Ó zněte, písně, zněte k nebes báni
a vyproste jim zdar a požehnání!

Čel vašich křestů dotkni se juž zdoba
a vstaňte, křesťané a manželé!

Ať rozzvučí se zem i nebe v plese!
Ó pějte Alleluja, radujte se!

41.
IVAN:

Duchu svatý, sestup v nachu,
zemského se dotkni prachu,

zacloniž je s výsosti
nad hvězdnou svou milostí!
Synu, jenž jsi s dřeva kříže

spasil svět, k nim nakloň se níže,
nad květ lilijí a sníh

očisť hříšné duše jich!

42. 
Ó zněte, písně, zněte k nebes báni
a vyproste jim zdar a požehnání!
Ať rozzvučí se zem i nebe v plese!

Ó pějte Alleluja, radujte se!

43.
SVATAVA:

Panno, matko Stvořitele,
Boha jež jsi nesla v těle,
v bludech, žití úskoku,
věrně stůj jim po boku!
Andělé, u lásky zřídla

rozpněte tam hvězdná křídla,
svějte v boje trud a vír,
jim do srdcí ples a mír!
SBOR ŽEN A DÍVEK:

Svějte v boje trud a vír,
jim do srdcí ples a mír!

44.
SBOR LIDU:

Ó zněte, písně, zněte k nebes báni
a vyproste jim zdar a požehnání!

SVATAVA:
Ty, jenž jsi vesmíru vládce,
ostříhej své věrné stádce,
roztáhni své lásky dlaň,

všechny věrné Čechy chraň!
SBOR I. a II., SVATAVA, IVAN:

Ty, jenž jsi vesmíru vládce,
ostříhej své věrné stádce,
roztáhni své lásky dlaň,

všechny věrné Čechy chraň,
dokud v plesu svém a tísni

ctít tě budou otců písní.

45.
LUDMILA, SVATAVA, BOŘIVOJ, IVAN:

Hospodine, pomiluj ny!
Jezu Kriste, pomiluj ny!

SBOR:
Hospodine, pomiluj ny!
Jezu Kriste, pomiluj ny!

LUDMILA, SVATAVA, BOŘIVOJ, IVAN, SBOR:
Hospodine, pomiluj ny!
Jezu Kriste, pomiluj ny!

Spasiteli všehomíra,
spasiž nás i uslyšiž,

Hospodine, hlasy naše!
Dej nám všem, Hospodine,
hojnost, pokoj v naší zemi!

Kyrie eleison!
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Statutární město Brno finančně podporuje Filharmonii Brno. 
Vybrané koncerty se konají za finanční podpory Jihomoravského kraje 
a Ministerstva kultury ČR.

Musia, umělecká agentura
Marie Urbánková
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Zveme vás na

Efe Turumtay & Nikola Zarić: Via, 2. ab. koncert Jazz & World 
Music v Besedním domě 27. 11. 2019 v 19:30: Efe Turumtay – hous-
le, Nikola Zarić – akordeon

Emoce a vášně, 1. ab. koncert Filharmonie na Stadionu 28.  
a 29. 11. 2019 v 19:00 (veřejná generální zkouška 28. 11. 2019 
v 10:00): Bizet / Ščedrin Carmen-suita, Enescu Rumunská rapso-
die, Čajkovskij Symfonie č. 4 f moll; Filharmonie Brno, dirigent Petr 
Altrichter

Advent s šéfdirigentem, předvánoční koncert v Besedním domě 
20. 12. 2019 v 19:30 (veřejná generální zkouška v 10:00): Čaj-
kovskij výběr z baletu Louskáček, Bartók Písně pro dětský sbor 
a orchestr, Nicolai Vánoční předehra; Kantiléna, Filharmonie Brno, 
dirigent Dennis Russell Davies

Bach a Mansurjan, 2. ab. koncert Filharmonie doma II v Besedním 
domě 23. a 24. 1. 2020 v 19:30: J. S. Bach kantáty „Liebster Jesu, 
mein Verlangen“ a „Also hat Gott die Welt geliebt“, Mansurjan 
Requiem; Anja Petersen – soprán, Andrew Redmond – baryton, Czech 
Ensemble Baroque Choir, Filharmonie Brno, dirigent Alexander Lieb- 
reich. Beseda ke koncertu od 18:15 v ředitelském salonku.

25. reprezentační ples Filharmonie Brno se uskuteční v sobotu 
1. února 2020 od 19:00 hodin v prostorách Besedního domu. K tanci 
i poslechu hrají orchestr filharmonie za řízení šéfdirigenta Dennise 
Russella Daviese, Salonní orchestr Brno (umělecký vedoucí František 
Školař), Jazz Archiv (umělecký vedoucí Jaroslav Studenka) a Cimbal 
Classic (umělecký vedoucí Dalibor Štrunc). Moderuje Martin Sláma, 
člen činohry Národního divadla Brno.
 Pořádá ZO Unie orchestrálních hudebníků ve spolupráci s vede-
ním Filharmonie Brno. Vstupenky ve filharmonickém předprodeji na 
Besední ulici od pondělí 18. listopadu 2019.

Prodej vstupenek
• on-line: www.filharmonie-brno.cz
• v předprodeji Filharmonie Brno,
 Besední ulice, 602 00 Brno
	  +420 539 092 811
 info@filharmonie-brno.cz
 PO–PÁ 13:00–19:00 h
• v předprodeji Domu pánů z Lipé, 
 nám. Svobody 17, 602 00 Brno
 PO–PÁ 8:00–18:30 h
• ¾ hodiny před koncertem v místě jeho konání



www.musia.cz
www.filharmonie-brno.cz

Umělecká agentura Musia vřele děkuje všem velkoduš-
ným partnerům, bez jejichž podpory by se tento projekt 
nemohl uskutečnit.

Generální partner 

Hlavní partneři 

Partneři

Za podporu a spolupráci děkujeme


