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genocidou ze strany Turků, jež probíhala v několika vlnách a vrcholila 
v letech 1915–1916. Byla odůvodněna „kolaborací“ křesťanského 
národa, jehož velká část žila na osmanském území, s Ruskem a pro-
váděna způsoby, které si nijak nezadaly s nacistickým „konečným ře-
šením židovské otázky“ za druhé světové války. Zahynuly dva milióny 
Arménů, přežilo pouhých tři sta tisíc.

Francouzský skladatel Olivier Messiaen (1908–1992) byl na pra-
hu druhé světové války uznávaným varhaníkem, skladatelem a peda-
gogem École Normale v Paříži. V květnu 1940 byl mobilizován do 
armády a v důsledku německého blitzkriegu upadl do německého 
zajetí. Ocitl se pak s tisíci jinými mladými muži daleko na východě  
v Görlitzu (hornolužický Zhořelec, kdysi součást Království českého, 
později Saska, Pruska, za druhé světové války říšského Dolního Slezska)  
v zajateckém táboře Stalag VIII-A. Kupodivu tam mohl komponovat 
a uznalý německý důstojník mu obstaral notový papír. Z této pohnu-
té doby pochází stěžejní dílo komorní hudby 20. století, Quatuor 
pour la fin du temps (Kvartet pro konec času), jež Messiaenovi 
přineslo jednoznačný mezinárodní úspěch. V krutých podmínkách 
zajetí, sužován hladem a zimou, měl skladatel sen o obřím andělovi 
posledního soudu, jenž se zjevuje v plamenech apokalypsy, vztahuje 
ruku k nebesům a zvěstuje temné proroctví o konci času. Stejný obraz 
je součástí obsahu novozákonní Knihy zjevení sv. Jana, tzv. Apoka-
lypsy. Temps značí čas, ale i svět, skladba se tedy týká konce bytí, 
světa, jsoucna. Je i reflexí traumat zajetí, v němž se známý běh času 
rozpadá v bezútěšné bezčasí. 
 Obsazení skladby bylo dáno okolnostmi. V táboře se našli tři 
dobří hudebníci: houslista Jean Le Boulaire (pozdější filmový herec 
Jean Vanier), klarinetista Henri Akoka (Alžířan židovského původu) 
a violoncellista Étienne Pasquier (člen rodinného smyčcového Tria 
Pasquier). Messiaen se ujal klavírního partu a nové dílo poprvé za-
znělo 15. ledna 1941 před pěti tisíci zuboženými válečnými zajatci. 
Na napjaté ticho očekávání a nadšenou reakci masy lidí, kteří přes 
rozdílný sociální původ pochopili a přijali poselství skladby, vzpomí-
nal autor jako na svůj nejsilnější životní zážitek. 
 K pozdějšímu notovému vydání u Duranda připojil Messiaen až 
výtvarně barvitý výklad, citovaný částečně níže. Kvartet, více než pa-
desátiminutový, se skládá z osmi vět. Symbolizují šest dní stvoření, 
sedmý den Stvořitelova odpočinku a závěrečné vyústění konce ča- 
su do nekonečna, věčnosti. Ač skladatel požaduje přesné dodržení 
všech pokynů k interpretaci, zároveň je relativizuje: Vše je jen pou-
hým pokusem a tápáním, ponoříme-li se do zdrcující velikosti tématu!
 Dílo zahajuje „Křišťálová liturgie“. Klarinet a housle cvrlikají jako 
kos a slavík nad flažolety violoncella a krystalickými akordy klavíru. 
Ranní probuzení ptáků nás přenáší do harmonického nebeského ti-
cha.
 Druhá věta nese název „Vokalíza pro anděla oznamujícího konec 
času“. Pregnantní úseky evokují sílu zjevení giganta-anděla apoka-
lypsy s duhou nad hlavou, střední část tvoří nezachytitelná harmonie 
nebe, kdy jemné kaskády žlutooranžových akordů obklopují jedno-
tvárný gregoriánský zpěv houslí a violoncella.
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 Třetí větou je „Ptačí propast“ pro sólový klarinet. Propast před-
stavuje nezměrnou hloubku času; ptáci (rychlý střed věty) jsou jejím 
opakem, odrazem naší touhy po duze, hvězdách, světle a jasu.
 Čtvrtou částí je „Intermezzo“ bez účasti klavíru a také bez mimo-
hudebního programu.
 Pátá část „Chvála na Ježíšovu věčnost“ je úchvatným zpěvem vio-
loncella s klavírem v extrémně pomalém tempu. Ježíš je zde pojímán 
jako věčné Slovo, jež bylo na počátku a jehož čas se nikdy nevyčerpá.
 Šestá věta „Zuřivý tanec pro sedm trubek“ ohlašuje katastrofy, 
zmar, zkázu, destrukci. V mohutné unisonové smršti vidí autor hudbu 
kamene, oceli, ohromných bloků hmoty. Třítónový opakovaný motiv 
stylizuje osudový zvuk andělských trub z Apokalypsy.
 „Duhová směsice pro anděla zvěstujícího konec času“ jako sedmá 
část se vrací k materiálu věty druhé. Duha jako symbol míru, moudros-
ti, veškerého světelného a zvukového chvění přechází do neskutečna  
a stává se extatickým vírem zvuků a barev. Ohnivé meče, proudy oran-
žovo-modré lávy, náhle rozzářené hvězdy: vše se mísí, všude samé 
duhy.
 Závěrečná „Chvála na Ježíšovu nesmrtelnost“ je jednolitým hous-
lovým sólem nad ostinátním doprovodem klavíru. Tentokrát je Ježíš 
chválen jako nositel lásky k člověku, vzkříšený a nesmrtelný. Nekoneč-
ný vzestup melodie je vzestupem člověka k jeho Bohu i cestou do ráje. 
Přichází světlo, klid a mír. Není již více času.

Emil Drápela

Prosíme posluchače, aby zaujali svá místa včas, vypnuli mobilní tele-
fony a během koncertu nefotografovali. Po jeho začátku není vstup do 
sálu umožněn. Změna programu a účinkujících vyhrazena!

Koncert se koná za finanční podpory města Brna

Květinové dary sponzoruje

Zveme vás na

Slavíme s jubilanty, 6. ab. koncert Komorního cyklu SPH v Be-
sedním domě 21. 4. 2020 v 19:30: Martinů Sinfonietta giocosa, 
Beethoven Trojkoncert pro klavírní trio a orchestr; Petr Jiříkovský – 
klavír, Trio Martinů, Jihočeská filharmonie, dirigent Jan Talich
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GEORG CHRISTOPH WAGENSEIL
Sonáta B dur WV 508 
pro klarinet, housle a basso continuo
1. Allegretto
2. Adagio
3. Allegro

JOSEPH HAYDN
Trio č. 1 Es dur Hob. IV:Es1 
pro klarinet, housle a klavír
1. Allegro
2. Arioso
3. Presto

ARAM CHAČATURJAN
Trio pro klarinet, housle a klavír
1. Andante con dolore, molto espressione
2. Allegro
3. Moderato

přestávka I 20'

OLIVIER MESSIAEN
Kvartet pro konec času 
pro klarinet, housle, violoncello a klavír
1. Křišťálová liturgie 
2. Vokalíza pro anděla oznamujícího konec času
3. Ptačí propast
4. Intermezzo
5. Chvála na Ježíšovu věčnost
6. Zuřivý tanec pro sedm trubek
7. Duhová směsice pro anděla zvěstujícího konec času
8. Chvála na Ježíšovu nesmrtelnost

Sonata a tre:
 Marie Petříková housle
 Emil Drápela klarinet
 Dana Drápelová klavír

spoluúčinkuje Pavel Šabacký violoncello

Soubor Sonata a tre v obsazení housle – klarinet – klavír vznikl v ro- 
ce 1992 víceméně náhodně za účelem nastudování stejnojmenného 
díla českoamerického skladatele Karla Husy pro Mezinárodní hudeb-
ní festival Moravský podzim. Mimořádný ohlas debutu podnítil trojici 
interpretů k trvalé spolupráci, pravidelné koncertní činnosti a realizaci 
řady rozhlasových a CD nahrávek. Soubor účinkoval na mnoha mezi-
národních festivalech a přehlídkách soudobé hudby. Zapojil se rovněž 
do řady zajímavých projektů; za všechny jmenujme evropskou premié-
ru Trojkoncertu amerického skladatele Williama Wallace s Filharmonií 
Brno a dirigentem Tomášem Netopilem v Brně s reprízami v rakouském 
Linci a Villachu.
 Emil Drápela působí třicet osm let v brněnské filharmonii na po-
stu prvního klarinetisty, z toho čtrnáct let ve funkci vedoucího skupiny. 
Absolvent brněnské konzervatoře a JAMU kombinuje náročnou profesi 
prvního hráče v orchestru s činností sólisty a hrou v několika komorních 
souborech (Filharmonické dechové trio, Sonata a tre, dechové kvinteto 
Phoenix, Harmonie brněnských filharmoniků). Sólově dosud vystoupil 
v sedmnácti zemích Evropy a Asie, byl hostem renomovaných meziná-
rodních hudebních festivalů a pro Český rozhlas nahrál asi 250 skla-
deb klarinetového repertoáru (spolu s desítkami dalších na CD). Premi-
éroval a nahrál také desítky skladeb soudobých autorů, z nichž mnohé 
mu byly dedikovány. Velká část jeho zahraničních aktivit byla spojena 
s Českými komorními sólisty, s nimiž patnáct let úzce spolupracoval. 
Píše také odborné hudební texty a fejetony, programy Českého spolku 
pro komorní hudbu Praha, Spolku přátel hudby Brno či Mezinárodního 
festivalu Pardubické hudební jaro. Šest let pedagogicky působil na br-
něnské konzervatoři a osmnáct let vychovává nejmladší klarinetisty na 
ZUŠ Františka Jílka. Zájmově se věnuje činnosti hudebně badatelské: 
na základě vlastních objevů a spartací zrealizoval novodobé premié-
ry a nahrávky více než sedmdesáti zapomenutých skladeb převážně 
českých autorů 18. století. 
 Dana Drápelová je rovněž absolventkou brněnské konzerva-
toře a JAMU. Od roku 1988 působí jako docentka klavírní spoluprá-
ce na katedře dechových a bicích nástrojů Hudební fakulty JAMU. 
Dlouhá léta koncertuje a nahrává společně se svým manželem Emilem 
Drápelou, ale i s dalšími sólisty a komorními ansámbly. Vystupovala 
v Rakousku, Německu, Itálii, Polsku, Holandsku či na Slovensku. Pre-
miérovala četné soudobé skladby a nahrála je v Českém rozhlase  
a na CD. Často je zvána jako korepetitorka na mezinárodní soutěže 
a interpretační kurzy, v jejichž rámci spolupracovala s řadou meziná-
rodně proslulých sólistů.
 Houslistka Marie Petříková po absolutoriu brněnské konzerva-
toře pokračovala ve studiích na pražské AMU a brněnské JAMU. Jako 
čtyřiadvacetiletá v roce 1986 vyhrála konkurz na koncertního mistra 
brněnské filharmonie a toto místo zastává dosud. Se svým orchestrem 
mnohokrát vystoupila jako sólistka v koncertech Prokofjeva, Bartóka, 
Brahmse, Martinů či Schnittkeho. Má za sebou řadu samostatných re-
citálů u nás i v zahraničí a pozornost zaměřuje hlavně na novodobý 
repertoár, za což mimo jiné získala cenu Českého hudebního fondu.
 Spoluúčinkující violoncellista Pavel Šabacký vystudoval konzer-
vatoř v Ostravě a JAMU v Brně. Od roku 1983 hraje na postu kon-

certního mistra violoncell Filharmonie Brno. Je aktivním sólistou svého 
nástroje, vyhledávaným komorním hráčem, členem ansámblu Čeští 
komorní sólisté a uměleckým vedoucím Brněnských violoncellistů. 

Georg Christoph Wagenseil (1715–1777) působil jako cem-
balista, varhaník, skladatel a pedagog ve Vídni u dvora císařovny 
Marie Terezie. Byl prvořadou hudební osobností své doby. Sonáta 
B dur pro klarinet, housle a basso continuo vyšla v Doblingerově 
edici Diletto musicale poprvé v roce 1977 při příležitosti dvoustého 
výročí autorova úmrtí. Původní rukopis je uložen v Kongresové knihov-
ně ve Washingtonu. V době vydání bylo objevování barokní a raně 
klasicistní klarinetové literatury v začátcích; part klarinetu byl mylně 
přisuzován jeho předchůdci chalumeau (čti „šalimó“). Autentické po-
známky „Chal.“ v notách však neznamenají nic jiného než pokyn 
hrát danou pasáž ve spodním „šalmajovém“ nástrojovém rejstříku, 
zatímco zápis pokračuje ve dvojčárkované oktávě. Návrat zpět do 
vyššího „klarinetového“ rejstříku je avizován „Clar.“. Střídání rejstří-
ků předpokládá schopnost přefukování, danou klarinetu, nikoli však 
chalumeau. Dnes už nepochybujeme; známe skladby pro klarinet od 
Vivaldiho, Caldary, Rameaua, Händela, Bachových synů a dalších. 

V roce 1781 nalézáme v seznamu hudebních novinek, každoroč-
ně ohlášených vydavatelem Breitkopfem, anonci tří trií pro klarinet 
d’amour, housle a klavír Josepha Haydna (1732–1809). Skladby 
byly nezvěstné až do jejich objevu v Exnerově sbírce kláštera v Zittau 
(Žitavě) a jsou zachovány v Saské zemské knihovně v Drážďanech. 
K objevu a prvnímu vydání u Peterse došlo až roku 1976, nejsou 
tedy obsaženy ve známém haydnovském katalogu Anthonyho van 
Hobokena, ale až v jeho nových dodatcích. Clarinette d’amour, mi-
lostný klarinet, měl charakteristický hruškovitý ozvučník na způsob 
anglického rohu. Snaha docílit podobně měkce tklivého zvuku však 
nebyla úspěšná a nástroj upadl v zapomnění. Dochovalo se několik 
instrumentů, nikoli však literatura. Haydnova tria jsou z tohoto pohle-
du naprosto ojedinělá. 

Arménský skladatel Aram Chačaturjan (1903–1978) byl nejvý-
znamnějším příslušníkem rozvětvené hudebnické rodiny (pamětníci 
vzpomenou jeho synovce Emina Chačaturjana, významného dirigen-
ta a kdysi častého hosta Státní filharmonie Brno). Aram se teprve  
v šestnácti letech začal učit na klavír a v roce 1922 nastoupil v Mosk-
vě do prestižního institutu Gněsinových. Později, za studií na mos-
kevské konzervatoři, zkomponoval několik skladeb, jež mu vynesly 
uznání a mezinárodní proslulost. Mezi ně patří dnes uváděné Trio, 
(1932), Taneční suita (1933) a První symfonie, jeho absolventská 
práce (1934). 
   V Triu pro klarinet, housle a klavír skvěle využil zakavkaz-
ského folkloru; nešlo mu o originální stylizace, nýbrž o syntézu hudby 
evropské a orientální. Mistrně vyvažoval nálady, ale skladba končí 
pesimisticky. Prudká oscilace mezi radostí a žalem je typickým rysem 
arménské hudby, daným krutou historickou zkušeností – nelítostnou 


