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JIŘÍ IGNÁC LINEK
Sinfonia pastoralis ex C I 13'
1. Allegro
2. Adagio
3. Presto

JOSEPH HAYDN
Koncert pro cembalo a smyčce F dur Hob.XVIII:3 I 20'
Keyboard Concerto in F major Hob.XVIII:3
1. Allegro
2. Largo cantabile
3. (Finale) Presto

ALFRED SCHNITTKE (arr. Vladimir Spivakov)
Suita ve starém slohu (úprava pro komorní orchestr) I 15'
Suite in the Old Style (arrangement for chamber orchestra)
1. Pastorále (Pastoral)
2. Balet (Ballet)
3. Menuet (Minuet)
4. Fuga (Fugue)
5. Pantomima (Pantomime)

FRANTIŠEK XAVER POKORNÝ
Koncert B dur pro 2 klarinety a orchestr I 15'
Concerto for 2 Clarinets and Orchestra in B-flat major
1. Allegro 
2. Andante 
3. Presto 

Emil Drápela klarinet / clarinet
Lukáš Daňhel klarinet / clarinet
Filharmonie Brno
dirigent / conductor Vojtěch Spurný cembalo / harpsichord

Vážení posluchači,
z důvodu vládních opatření proti šíření koronaviru jsme 
byli nuceni změnit program Adventního koncertu, který 
nabídne výlučně instrumentální skladby. Na původně 
plánovaná díla – Dětství Ježíšovo Johanna Christopha 
Friedricha Bacha a Českou mši vánoční „Hej, mistře!“  
Jakuba Jana Ryby – se však můžete těšit v některé z na-
šich následujících sezon.
Děkujeme za pochopení.

Na proměně hudebního útvaru, který byl zpočátku označován ter-
mínem sinfonia a který prošel vývojem od miniaturních meziher přes 
třívěté operní předehry italského baroka až k závažným symfoniím 
klasicismu, romantismu, 20. století i současnosti, se podíleli nejen vý-
znamní tvůrci vídeňského klasicismu (a jejich následovníci), ale také 
jejich současníci českého původu. Jedním z nich byl Jiří Ignác Linek 
(1725–1791), představitel hudební kultury českých venkovských kan-
torů, který se po studiích ujal ve svých 22 letech kantorského úřadu 
při chrámu sv. Bartoloměje v rodném Bakově nad Jizerou a vykonával 
jej až do konce svého života. V souladu s dobovou praxí to obnášelo 
komponování a nacvičování hudby pro všechny slavnostní příležitosti 
církevního roku, přičemž v každé sezoně byly očekávány nové sklad-
by. I proto je Linkův odkaz značně rozsáhlý – dochovalo se na 230 
jeho děl a je pravděpodobné, že o řadě dalších nevíme.
 Četné Linkovy skladby jsou zasvěceny vánočnímu času; jsou mezi 
nimi nejen zpívané pastorely (na české texty), ale i instrumentální díla – 
cembalové koncerty, varhanní skladby a tři sinfonie, z nichž nejzná-
mější je Sinfonia pastoralis ex C. „Pastorální“ v názvu skladby 
nesouvisí s přírodním líčením (jak to známe například z Beethovenovy 
Šesté symfonie), ale s námětem chudoby i naděje pastýře betlémské-
ho. Sinfonie má schéma příznačné pro předklasické skladby tohoto 
žánru, vyznačuje se jejich formální nekomplikovaností a rokokovou 
zdobností. Zvláště ve druhé větě si lze povšimnout nápadných ohlasů 
české lidové melodiky ukolébavek a vánočních koled.

Významnou etapou v životě Josepha Haydna (1732–1809) bylo 
jeho téměř třicetileté působení ve službách knížecího dvora Esterhá-
zyů, jedné z nejbohatších a nejvlivnějších rodin v rakousko-uherské 
monarchii. U Esterházyů měl Haydn ideální podmínky pro tvorbu včet-
ně stálého orchestru s vynikajícími hudebníky, a to nejen ve Vídni, 
ale zvláště v jejich maďarských sídlech Esterháze (Fertőd) a Eisen- 
stadtu. To mu umožňovalo naplňovat neutuchající poptávku po nových 
skladbách – vedle oper zejména po symfoniích, které byly jeho skla-
datelskému naturelu nejbližším žánrem.
 Haydnova koncertantní tvorba je naproti tomu dnes poněkud opo-
míjena, alespoň v porovnání s koncertantními díly Mozartovými či 
Beethovenovými. Snad je to proto, že jeho koncerty nevynikají tech-
nickou brilancí, což bývá dáváno do souvislosti s tím, že Haydn – jak 
se traduje – sice ovládal hru na několik nástrojů, ale na žádném z nich 
nedosáhl virtuózní zručnosti. Tu však nahradil jinými přednostmi: do 



svých koncertů – zejména do těch pro klávesové nástroje (hrát je lze 
na cembalu, varhanách či klavíru) – promítl své „ansámblové“ cítění 
a čirou radost z muzicírování, jak dokazuje nejen populární Koncert 
D dur, ale i Koncert pro cembalo a smyčce F dur, který vznikl 
kolem roku 1766. S ohledem na následující vývoj koncertu jako žánru 
bychom dnes tuto skladbu označili spíš za concertino, což jí ovšem 
neubírá nic z její podmanivosti a umělecké cennosti.

Alfred Garrijevič Schnittke (1934–1998), psán též Šnitke, se na-
rodil v ruském Engelsu do rodiny německého Žida a povolžské Něm-
ky. Skladbu vystudoval v letech 1953–1961 na Moskevské konzer-
vatoři a jako tvůrce se zpočátku nechal strhnout ideologií hudebního 
progresu, kterou nastolila poválečná avantgarda. Postupně se však  
z tohoto vlivu vymanil a dospěl k osobité polystylovosti (sám opero-
val v ruštině výrazem polistilistika), kterou poprvé markantně rozvinul  
v První symfonii (1969–1972), pokládané za jedno z emblematických 
děl hudební postmoderny – spolu s Beriovou Sinfonií, Pousseurovou 
operou Váš Faust, Zimmermannovou operou Vojáci nebo Pärtovými 
kolážemi. Schnittke některé z těchto skladeb znal, avšak jeho sklon 
k propojování prvků, citátů či pseudocitátů hudby různých slohových 
období a naplňování starých forem novým obsahem vzešel ze snahy 
neutralizovat hodnotový rozdíl mezi hudbou s vysokými uměleckými 
ambicemi a hudbou pro filmové plátno (banální melodie, stylizace 
historické hudby apod.), tedy mezi dvěma poli své působnosti, která 
dříve striktně odděloval.
 Suita ve starém slohu, kterou si u skladatele v roce 1972 
objednal houslista Mark Lubockij a jejíž původní verze je napsána 
pro housle a klavír, nepatří v tomto směru ke skladbám typicky schnitt- 
kovským. V jejích pěti částech totiž Schnittke pouze převzal materiál 
ze své hudby ke dvěma snímkům režiséra Elema Klimova – Pastorá-
le, Balet a Pantomimu z filmu Zubařova dobrodružství (Pochožděnija 
zubnogo vrača, 1965), Menuet a Fugu ze snímku Sport, sport, sport 
(1970) – a nevybočil tak ze sféry barokních stylizací. Sám se ve Suitě 
cítil být natolik „v masce Johanna Sebastiana Bacha“, že se zpočát-
ku bránil, aby notové vydání skladby bylo podepsáno jeho jménem; 
a dokonce když býval přítomen jejímu provedení, nikdy se necho-
dil klanět. Suita však získala na oblibě a podnítila i řadu hudebníků  
k jejím úpravám pro různá nástrojová obsazení (pro flétnu a klavír, 
violoncello a klavír, cembalo a bicí nástroje, housle a akordeon atd.). 
Mezi těmito úpravami vyčnívá komorně-orchestrální verze známého 
houslisty a dirigenta Vladimira Spivakova, který Suitu instrumentoval 
pro svůj legendární soubor Moskevští virtuosové. Stojí za zmínku, že 
Schnittke na sklonku svého života Spivakovovi a jeho souboru věnoval 
skladbu Pět fragmentů podle obrazů Hieronyma Bosche. 

František Xaver Pokorný (1729–1794), rodák z Městce Krá-
lové, byl Linkovým vrstevníkem, avšak představoval jiný typ hudeb-
níka – byl světoběžníkem s vyššími ambicemi. Odešel studovat do 
Regensburgu, od roku 1750 působil jako houslista v kapele hraběte  
Philippa Karla Oettingen-Wallersteina ve švábském Wallersteinu,  
v letech 1753–1754 studoval u zakladatele mannheimské skladatel-

ské školy Jana Václava Stamice. Později se vrátil do Regensburgu, kde 
vstoupil do služeb hraběte Thurn-Taxise, byl angažován jako „Violinist 
Direktor“ a stal se prominentním dvorním hudebníkem. S příchodem 
hraběte Carla Anselma se na dvoře začal klást důraz na italskou hudbu  
a do nové funkce intendanta opery byl jmenován baron Theodor von 
Schacht, který se – snad ze zášti, snad z jiných, neznámých důvodů 
– postaral o to, že po smrti Pokorného bylo jméno tohoto skladatele 
vymazáno z titulních listů mnoha rukopisů a do některých z nich byla 
vepsána jména autorů jiných. Tím byl Pokorný prakticky odstraněn  
z hudební historie. Jeho hudba zůstala zapomenuta až do roku 
1957, kdy byly znovuobjeveny dva jeho klarinetové koncerty (Es dur  
a B dur), jež vyšly v první novodobé edici u Breitkopfa a Härtela. 
Jejich vznik byl datován léty 1760–1765, což by znamenalo, že byly 
vytvořeny ještě v době, kdy Pokorný působil ve Wallersteinu. 
 Nově objevený, spartovaný a nyní poprvé vydaný Koncert  
B dur pro dva klarinety pochází možná ze stejného období. 
Prvními interprety mohli být klarinetisté wallersteinské Hofkapelle; je-
jich působení v orchestru je doloženo v roce 1764. V úvahu přichází  
i možnost, že koncert byl komponován pro Johanna Hampela a Mi-
chaela Quallenberga, prominentní hráče mannheimské kapely. Oba  
v Mannheimu působili již v roce 1758. Vyloučit nelze ani pozdější 
vznik skladby, neboť je napsána pro pětiklapkové klarinety, jež se 
rozšířily po roce 1770.
 O novodobou premiéru koncertu se 2. července 2017 v Ostravě 
postarali klarinetisté Emil Drápela a Igor Františák spolu s Festivalovým 
komorním orchestrem Svatováclavského hudebního festivalu. Letos  
v srpnu byla skladba premiérově zaznamenána pro Český rozhlas, 
a to v podání Emila Drápely, Lukáše Daňhela a Filharmonie Brno pod 
taktovkou Roberta Kružíka.

Vítězslav Mikeš
s přispěním Emila Drápely (František Xaver Pokorný)

Emil Drápela (1960) působí třicet devět let ve Filharmonii Brno na 
postu prvního klarinetisty, z toho patnáct let ve funkci vedoucího sku-
piny klarinetů. Absolvent brněnské konzervatoře a JAMU kombinuje 
profesi prvního hráče orchestru s činností sólisty a hrou v několika 
komorních souborech. Dosud sólově vystoupil v sedmnácti zemích 
Evropy a Asie, byl hostem řady hudebních festivalů a pro Český roz-
hlas nahrál kolem 250 skladeb klarinetového repertoáru. Premiéroval  
a nahrál také řadu skladeb soudobých autorů, českých i zahraničních, 
z nichž mnohé mu byly dedikovány. Velká část jeho zahraničních akti-
vit byla převážně spojena s Českými komorními sólisty, s nimiž patnáct 
let úzce spolupracoval. Píše také odborné hudební texty, například 
programy Českého spolku pro komorní hudbu Praha, Spolku přátel 
hudby Brno či festivalu Pardubické hudební jaro. Drápelovy fejetony 
o hudbě a hudebnících vyjdou brzy knižně pod názvem Jak se žije  
v orchestru – nevážné fejetony o vážné hudbě. Šest let vyučoval kla-
rinet na brněnské konzervatoři a již dvě desetiletí působí na ZUŠ 



Františka Jílka Vídeňská. Zájmově se rovněž věnuje činnosti hudebně 
badatelské: na základě vlastních objevů a spartací zrealizoval novo-
dobé premiéry a nahrávky více než sedmdesáti zapomenutých skla-
deb 18. století, převážně českých autorů. 

Lukáš Daňhel (1977) studoval brněnskou konzervatoř u Lubomí-
ra Bartoně a Hudební fakultu Akademie múzických umění ve třídě 
Jiřího Hlaváče a Vlastimila Mareše. Na Janáčkově akademii múzic-
kých umění poté vystudoval obor Interpretace a teorie interpretace. 
V roce 1997 získal na národní soutěži konzervatoří v Ostravě titul 
absolutního vítěze v kategorii dřevěných dechových nástrojů, v roce 
2004 zvítězil na soutěži Rotary v Norimberku. V letech 1996–1997 
obdržel stipendium Nadace Českého hudebního fondu na provádění 
skladeb autorů 20. století. Během studia na brněnské konzervatoři  
v roce 1998 úspěšně vykonal konkurz na místo hráče na basklarinet 
do Filharmonie Brno, od prosince 2006 převzal post 1. klarinetisty. 
S Filharmonií Brno koncertuje také sólově – provedl díla pro klarinet 
Aarona Coplanda, Malcolma Arnolda, Karla Stamice nebo Antonia 
Casimira Cartellieriho. Pravidelně se věnuje sólové i komorní hře na 
basetový roh a je členem souborů zaměřujících na interpretaci autorů 
20. století a soudobé hudby BCO – Brno Contemporary Orchestra  
a komorního orchestru festivalu Ostravské dny Ostravská banda,  
s nímž také vystupuje v rámci operního bienále NODO (Dny nové 
opery Ostrava), pedagogicky působí na Konzervatoři Brno.

Vojtěch Spurný (1964), přední český dirigent, klavírista, cemba-
lista a pedagog, studoval nejprve hru na klavír a flétnu na Pražské 
konzervatoři, později operní režii, dirigování a cembalo na AMU  
v Praze. Interpretaci staré hudby a hru na cembalo dále studoval na 
Hogeschool voor de Kunsten v Utrechtu. Své vzdělání si dále roz-
šířil mistrovskými kurzy u Johanna Sonnleitnera, Helmutha Rillinga  
a Kennetha Gilberta.
 Jako operní dirigent spolupracoval s barokním divadlem Drott-
ningholmského paláce ve Stockholmu, Göteborskou operou, Operou  
v Oslu, Staatstheater v Hannoveru, Divadlem J. K. Tyla, Komorní ope-
rou Praha a Národním divadlem. V letech 1999–2004 byl stálým 
dirigentem Státní opery Praha a v sezoně 2002/2003 zde zastával 
funkci uměleckého šéfa opery. V letech 2015–2018 byl šéfdirigentem 
Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně. V současnosti je uměleckým 
šéfem opery Slezského divadla v Opavě a stálým hostujícím dirigen-
tem Jihočeské filharmonie. Jako dirigent také spolupracoval s většinou 
významných tuzemských symfonických a komorních orchestrů a an-
sámblů a se špičkovými interprety jako Shirley Brill, Philippe Bernold, 
Maida Hundeling, Sharon Kam, Javier Perianes, Fazıl Say, Mischa 
Maisky, Vladimir Gluzman nebo Dagmar Pecková. Na koncertním 
pódiu vystupuje také jako hráč na historické klávesové nástroje včet-
ně čtvrttónového klavíru. Pro Český rozhlas natočil obsáhlý výběr  
z děl pro cembalo, klavichord a kladívkový klavír. Jeho nahrávka Mis- 
tři českého baroka a klasicismu byla nominována na cenu časopisu 
Harmonie za rok 2003 a jeho nahrávky českých klasicistních symfonií 
získaly uznání odborné kritiky. Jako dirigent se podílel na natáčení 

DVD s operou buffou Dove è amore è gelosia Giuseppe Scarlattiho  
v českokrumlovském barokním divadle.
 Zabývá se také editorskou činností – připravil kritické vydání Čes-
ké mše vánoční a Stabat Mater Jakuba Jana Ryby, klavírních a cem-
balových koncertů Václava Jana Křtitele Tomáška a Františka Xavera 
Duška a dechových partit starých českých mistrů. Věnuje se rovněž 
edukativní a pedagogické práci – vyučuje cembalo na Církevní kon-
zervatoři Německého řádu v Opavě a na Ostravské univerzitě. Pravi-
delně vystupuje při edukativních koncertech pro mladé publikum. 

Více na www.camerata.cz

Partner Filharmonie Brno

Za spolupráci děkujeme

Pro aktuální informace o nadcházejících koncertech sle-
dujte Facebook a webové stránky Filharmonie Brno. Tě-
šíme se na Vás!

Notový materiál pro provedení skladeb Linky a Schnittkeho poskytlo 
hudební nakladatelství Bärenreiter Praha.

Filharmonie Brno, příspěvková organizace
Komenského náměstí 534/8, 602 00 Brno,  +420 539 092 801
www.filharmonie-brno.cz, www.salprobrno.cz

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




