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se aktivně účastnil velehradských slavností. Cyrilometodějské otázce se intenzivně 
věnoval také skladatel a Janáčkův učitel Pavel Křížkovský (1820–1885). Malý Ja-
náček byl tímto ovzduším silně ovlivněn, přičemž největší význam pro jeho sezná-
mení se s cyrilometodějským hnutím měl poslední rok jeho pobytu ve fundaci. Roku 
1869 se totiž konaly velkolepé slavnosti na počest 1000. výročí úmrtí jednoho ze 
dvou „slovanských apoštolů“ – sv. Cyrila. Hned na počátku roku se Janáček spolu  
s ostatními fundatisty účastnil oslav v Brně u dominikánů a na Petrově. Následně bylo 
rozhodnuto, že letních velehradských slavností se po hudební stránce ujme Pavel 
Křížkovský a starobrněnští fundatisté. Na Velehradě pak tehdy patnáctiletý Janáček 
pobýval od 3. do 12. července 1869 a tato duchovní a zároveň obrozenecká udá-
lost na něj silně zapůsobila.
 O mnoho let později, v létě roku 1920, Janáčka oslovil tehdejší generální vi-
kář ThDr. Leopold Prečan, později olomoucký arcibiskup, aby zkomponoval mši. 
Janáček mu slíbil, že mši napíše a rozhodl se pro zhudebnění církevněslovanského 
textu, což napovídá, že si vzpomněl na dětství a nezapomenutelné dny strávené 
na Velehradě. Církevněslovanská liturgie se navíc v roce 1920 dostala do centra 
pozornosti, jelikož bylo povoleno užívat církevněslovanský jazyk v liturgii. Janáček 
si pořídil přepis mešního textu z hlaholice do latinského písma, který uveřejnil prof. 
Josef Vajs v časopise Cyril, pustil se do kompozice, ale záhy ji opustil. 
 Uběhlo dalších šest let, než se ke Glagolské mši vrátil. Když byla v červenci 
roku 1926 odhalována na skladatelově rodné škole v Hukvaldech pamětní deska, 
byl přítomen i arcibiskup Prečan, a přestože se strhnul prudký déšť, celou slavnost 
absolvoval po Janáčkově boku. To patrně Janáčkovi připomnělo jeho dávný slib. 
V srpnu 1926 odjel na pravidelný pobyt do luhačovických lázní, kde během tří týdnů 
vznikla jedna z vrcholných duchovních kompozic 20. století. Po návratu do Brna mši 
dokončil, zrevidoval a nechal opsat.
 O premiérové provedení Glagolské mše projevil zájem Filharmonický spolek 
Beseda brněnská a Janáček jim dílo přislíbil. Premiéra se konala o rok později,  
5. prosince 1927, v sále brněnského Stadionu. Na koncertě, kde zazněla také kan-
táta Jaroslava Křičky Pokušení na poušti, účinkoval stočtyřicetičlenný spolkový sbor  
s orchestrem Národního divadla za řízení Jaroslava Kvapila. Na koncert byl pozván 
také arcibiskup Leopold Prečan, který skladbu v podstatě inicioval a Janáček mu ji  
v dubnu 1928 věnoval. Pro nemoc se však omluvil, podobně jako další představitelé 
katolické církve. Koncert živě přenášený v rozhlase měl velký úspěch, jak o tom svěd-
čí kritika vyzdvihující především svérázné zpracování mešního textu, který Janáček 
„rozřešil zcela svým způsobem: naprosto bez tradice, ba proti tradici“. Z recenzí je 
zřejmé, že skladba působila strhujícím dojmem. Krátce po premiéře však Janáček 
Glagolskou mši ještě přepracoval a toto znění pak vyšlo také tiskem.
 Janáčkova Misa Glagolskaja je nepochybně jednou z vrcholných skladeb du-
chovní hudby vůbec, a ačkoliv ji autor věnoval vysokému hodnostáři katolické církve, 
duchovní rozměr díla přesahuje katolickou doktrínu a dokládá tak spíše skladatelovo 
smýšlení směřující k osobité podobě panteismu.

Jiří Zahrádka

Pavla Vykopalová je „jednou z nejpozoruhodnějších českých pěvkyň součas-
nosti“ (časopis Opera News), její obsáhlý repertoár obsahuje vokální hudbu všech 
žánrů i stylů od barokní opery po díla 21. století. Je členkou brněnské Janáčkovy 
opery, stálým hostem pražského Národního divadla i Státní opery. Vystoupila v Ja-
náčkově Pastorkyni v pařížském Chatelet, v Bernsteinově symfonii Kaddish v Praze, 
Frankfurtu a Tokiu, ztvárnila Káťu Kabanovou pod vedením kanadského režiséra 
Roberta Carsena. S předními českými i zahraničními orchestry vystoupila v řadě 
oratorních děl. Natočila několik CD pro firmy Multisonic, Orfeo, Rosa a Supraphon. 
V roce 2012 byla nominována na Cenu Thálie za roli Míly v Janáčkově Osudu.

Lucie Hilscherová hostuje mj. v Národním divadle v Praze, Národním divadle 
moravskoslezském v Ostravě, Slezském divadle v Opavě nebo Nationaltheater 
Mannheim. Patří mezi vyhledávané koncertní pěvkyně v oboru písňovém i orator-
ním, s oblibou se věnuje také interpretaci skladeb současných autorů. Spolupraco-
vala např. s BBC Symphony Orchestra, Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, 
Bach-Collegium Stuttgart, Českou filharmonií, PKF – Prague Philharmonia, Collegiem 
1704 nebo Filharmonií Brno. Účinkovala na festivalech Musikfest Stuttgart, Beetho-
venfest Bonn, Grafenegg Musik-Sommer, Pražské jaro, Velikonoční festival duchovní 
hudby, Smetanova Litomyšl ad.

Aleš Briscein studoval na Pražské konzervatoři a plzeňské univerzitě. Dráhu oper-
ního sólisty zahájil ve Státní opeře Praha, kde v krátké době nastudoval několik rolí 
lyrického oboru. Od roku 1999 však hostuje v nejvýznačnějších operních domech 
celého světa – ve Vancouveru, Madridu, Valencii, Tokiu, Antverpách, Vídni, Berlí-
ně, Londýně, Mexico City, Záhřebu, Mnichově aj. Trvale spolupracuje s pařížskou 
Národní operou jako specialista na český, zejména janáčkovský repertoár, ale i ve 
stěžejních rolích mezinárodní operní literatury. 

Arménský barytonista Aksel Daveyan (Aksel Davejan) studoval v letech 2012–
2018 na Hudebně pedagogické škole Arno Babadžanjana a na akademickém pě-
veckém oddělení Komitasovy státní konzervatoře v Jerevanu (2018–2022). Zvítězil 
na Panarménské soutěži sólistů Gohara Gasparjana a dále mu byla udělena Bogho-
ssianova cena pro mládež 2020 v oblasti klasické hudby. V loňském roce se zúčast-
nil 2. mezinárodní pěvecké soutěže Opera Crown v Tbilisi a získal zde titul laureáta 
a 3. cenu. Zúčastnil řady koncertů v Arménii a Arcachu, v rámci svého turné vystoupil 
na koncertech v Rakousku, Bulharsku, České republice, Itálii, Německu, Polsku, Rusku 
a Belgii. Od roku 2017 působí jako zpěvák ve Státním komorním sboru Hover.

Slovenský basista Jozef Benci hostoval od roku 1998 v Komorní opeře Slovenského 
národního divadla v Bratislavě, od roku 2002 působil jako sólista Státní opery v Ban-
ské Bystrici a v roce 2007 se stal sólistou Opery SND v BratislavěV roce 2011 účin-
koval v koncertním provedení Smetanovy Prodané nevěsty v Barbican Hall v Londýně 
v roli Kecala s BBC Symphony Orchestra pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Pro BBC 
také realizoval rozhlasovou nahrávku Dvořákova Jakobína. Věnuje koncertní činnosti 
komorní i oratorní. Od roku 2013 pravidelně hostuje v Budapešťské národní opeře.

Petr Kolař je významným varhaníkem, pedagogem a chrámovým hudebníkem. 
Jeho hlavní činností je funkce ředitele kůru a varhaníka v katedrále sv. Petra a Pavla 
v Brně a pedagoga Konzervatoře Brno. Pravidelně spolupracuje s Filharmonií Brno, 
různými komorními ansámbly a sbory. Sólově vystupuje doma i v zahraničí. V letech 
1990–1997 působil jako ředitel kůru a varhaník v bazilice na Starém Brně. Ve své 
profesní kariéře se věnuje také sborovému zpěvu. Působil mj. jako sbormistr zpěvo-
hry Národního divadla Brno, BFS Besedy brněnské a založil Brněnský katedrální 
sbor Magnificat. Za své působení nejen v oblasti duchovní hudby obdržel Medaili 
sv. Cyrila a Metoděje (2017) a cenu Jana Václava Stamice (2018).

Český filharmonický sbor Brno patří k nejužší světové špičce. Vystupuje na 
všech evropských prestižních festivalech i významných koncertech a vždy dokáže 
posluchače uchvátit vysokou profesionalitou a mimořádným hudebním cítěním. Sbor 
se zaměřuje na oratorní, kantátový a operní repertoár. Díky své kvalitě absolvuje 
ročně devadesát koncertů doma i v zahraničí. Spolupracuje s nejlepšími světovými 
orchestry a dirigenty. Sbor má rozsáhlou diskografii a získal řadu ocenění. Za úspě-
chy tělesa stojí jeho zakladatel, sbormistr a ředitel Petr Fiala. Vystudoval brněnskou 
konzervatoř a JAMU (klavír, kompozice, dirigování), je autorem sta osmdesáti skla-
deb. Sbormistrovské a dirigentské činnosti se věnuje padesát let. 

Kořeny brněnské filharmonie sahají do 70. let 19. století, kdy v Brně mladý Leoš Ja-
náček usiloval o vznik českého symfonického orchestru. Dílo slavného skladatele 20. 
století je ostatně nejvýznamnější programovou položkou tělesa, které je považováno 
dodnes za jeho autentického interpreta. Dnešní Filharmonie Brno vznikla v roce 
1956 a od té doby patří svou velikostí i významem k české orchestrální špičce. Dě-
jinami orchestru prošla řada dirigentských osobností jako Břetislav Bakala, František 
Jílek, Petr Altrichter, Jiří Bělohlávek, Sir Charles Mackerras, Jakub Hrůša nebo Tomáš 
Netopil. Filharmonie Brno je dnes nejen silným hráčem na poli symfonické hudby, 
ale i předním organizátorem hudební sezony druhého českého města, aktivním festi-
valovým pořadatelem a kreativním lídrem orchestrální dramaturgie. 

Dennis Russell Davies, absolvent proslulé newyorské Juilliard School, od roku 
1980 trvale žije v Evropě. Od sezony 2018/2019 stojí v čele Filharmonie Brno jako 
její šéfdirigent a umělecký ředitel a současně (od podzimu 2020) je také šéfdirigentem 
rozhlasového orchestru MDR v Lipsku. Proslul nejen nebývalou šíří svého repertoáru, 
ale také trvalou spoluprací a osobními vztahy s význačnými soudobými tvůrci, mezi 
něž 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 či Kurt Schwertsik. Jako dirigent nebo klavírista 
(nebo obojí současně) vydal víc než 80 hojně oceňovaných snímků. V roce 2009 byl 
zvolen za člena Americké akademie umění a věd, v roce 2014 jej francouzské minis-
terstvo kultury jmenovalo komandérem Řádu umění a literatury a v roce 2017 obdržel 
od rakouské vlády Rakouský čestný kříž za vědu a umění I. stupně.

TIGRAN MANSURJAN

Օրհներգ – Նաւապետ բարի

Հարց ԱՁ
Որ հայիս քաղցրութեամբ յարարածըս քո հայր ամենակալ։ օրհնեալ 

ես աստըւած հարցըն մերոց։

Որ իջեր ի փըրկել զարարածըս քո որդիդ միածին։ օրհնեալ ես 

աստըւած հարցըն մերոց։

Որ խնամես տեսչութեամբ զարարածըս քո հոգիդ ճըշմարիտ։ 

օրհնեալ ես աստըւած հարցըն մերոց։

Ողորմեա ԳՁ
Ծով մեղաց իմոց զիս ալէկոծէ. որ ես նաւապետ բարի, շնորհեա ինձ 

նաւահանգիստ հայր ամենակալ։

Խորըք պատրանաց զիս կորուսանեն. այլ դու նաւապետ բարի, 
շնորհեա ինձ նաւահանգիստ հայր ամենակալ։

Որ միայն իշխանդ ես թողուլ ըզմեղս. եւ ես աղաչեմ ըզքեզ. տէր թող 

ինձ ըզմեղս իմ հայր ամենակալ։

Hymnus – Dobrý kapitán

Patrum, První autentický modus
Ty, jenž sladce shlížíš na svá stvoření, Otče všemohoucí! Požehnán jsi, Bože našich otců.
Ty, jenž jsi sestoupil, abys spasil svá stvoření, jednorozený Syne! Požehnán jsi, Bože 
našich otců.
Ty, jenž prozřetelně pečuješ o svá stvoření, pravý Duchu! Požehnán jsi, Bože našich otců.

Miserere, Třetí autentický modus
Vlny moře mých hříchů mne bijí; Ty, jenž jsi dobrý kapitán, zaveď mne v přístav, 
ó Otče všemohoucí!
Hlubiny mých lstí mne vedou k zatracení; ale Ty, dobrý kapitáne, 
zaveď mne v přístav, ó Otče všemohoucí!
Ty jediný, jenž máš moc odpouštět hříchy! I já Tě úpěnlivě prosím: 
Pane, odpusť mé hříchy, ó  
Otče všemohoucí!

Hymn – The Good Captain

Patrum, First Authentic Mode
Thou that lookest with sweetness upon thy creatures, Father almighty; 
blessed art thou, God of our fathers.
Thou that descendedst to save thy creatures, thou only-begotten Son; 
blessed art thou, God of our fathers.
Thou that carest providentially for thy creatures, thou true Spirit; 
blessed art thou, God of our fathers.

Miserere, Third Authentic Mode
The waves of the sea of my sins batter me; thou who art a good Captain, 
grant me a haven, O Father almighty!
The depths of my deceit lead me unto perdition; but thou, good Captain, 
grant me a haven, O Father almighty!
Thou that alone rulest over the forgiveness of sins; I too beg thee: Lord, 
forgive my sins, O Father almighty!
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TIGRAN MANSURJAN
Orhnerg – Navapet Bari (Օրհներգ – Նաւապետ բարի)
Hymnus – Dobrý kapitán pro baryton, sbor a orchestr
světová premiéra, skladba na objednávku Filharmonie Brno a Mendel Festivalu
Hymn – Good Captain for baritone, choir and orchestra,
world premiere, commissioned by Filharmonie Brno and Mendel Festival I 16‘

LEOŠ JANÁČEK 
Misa glagolskaja
Glagolská mše pro sóla, smíšený sbor, varhany a orchestr 
na staroslověnský mešní text
Glagolitic Mass for soloists, mixed choir, organ and orchestra 
on an Old Church Slavonic mass text I 45‘
1. Úvod (Introduction)
2. Gospodi pomiluj (Kyrie eleison)
3. Slava (Gloria)
4. Věruju (Credo)
5. Svet (Sanctus)
6. Agneče Božij (Agnus Dei)
7. Varhanní sólo (Postludium)
8. Intrada (Exodus)

Pavla Vykopalová soprán / soprano
Lucie Hilscherová mezzosoprán / mezzo-soprano
Aleš Briscein tenor
Aksel Daveyan baryton / baritone
Jozef Benci bas / bass
Petr Kolař varhany / organ

Český filharmonický sbor Brno / Czech Philharmonic Choir Brno
sbormistr / choir director Petr Fiala

Filharmonie Brno
dirigent / conductor Dennis Russell Davies

Pod záštitou J. E. Ashota Hovakimiana, velvyslance Arménské republiky 
v České republice.
Under the auspices of H. E. Ashot Hovakimian, Ambassador of the Republic 
of Armenia to the Czech Republic.

Živý přenos koncertu je možné sledovat na obrazovkách před bazilikou, 
facebookové stránce Mendel Festivalu a na vimeo.com.
Koncert vysílá živě Český rozhlas Vltava.
The live stream of the concert can be watched on the screens in front of the venue, 
on the Mendel Festival Facebook page and on vimeo.com.
The concert is broadcast live by Czech Radio (ČRo Vltava).

V souvislosti s arménskou umělou hudbou se zřejmě leckomu vybaví jméno Arama 
Chačaturjana, z jehož odkazu, výrazně ovlivněného sovětskou estetikou, koncert-
ní provoz učinil největší monument arménské hudby. Nic proti Chačaturjanovi, byl 
produktem své doby a výborným skladatelem, ale jeho tvorba čerpala z motivic-
ké dekorativnosti, opírala se pouze o populární lidové nápěvy. Mystické, hluboké 
podloží arménské hudby jí bylo cizí a tisíciletý hořký osud Arménů v ní byl zastíněn 
slavnostním a povrchním koloritem. To jsou výstižná slova Tigrana Mansurjana 
(1939), nejvýznamnějšího žijícího arménského autora, který razí niternější přístup  
k národním (hudebním) tradicím i historii, jak jej manifestoval už na přelomu 19.  
a 20. století skladatel a folklorista Komitas Vardapet.
 Mansurjan se narodil v libanonském Bejrútu, od svých osmi let ale již vyrůstal 
v Arménii (v Jerevanu pak žije od roku 1956). Po absolutoriu na jerevanské kon-
zervatoři se stal brzy jednou z vůdčích postav arménské hudby s úzkou vazbou na 
skladatelské generační souputníky z ostatních sovětských republik (Alfred Schnittke, 
Valentin Silvestrov, Arvo Pärt ad.). Nový směr do jeho díla vneslo důkladné studium 
středověkého arménského umění a folkloru a vědomé navázání na tradici předsovět-
ské arménské tvorby. Mansurjanova hudba je subtilní, intimní, melancholicky teskná, 
ale zároveň naléhavá, někdy přímo, jindy latentně odrážející pohnutou arménskou 
historii i současnost.

V lednu 2020 se v Besedním domě uskutečnilo památné provedení Mansurjanova 
Requiem za osobní účasti skladatele a pod taktovkou Alexandra Liebreicha. Mansur-
jan se pod dojmem veleúspěšné české premiéry Requiem (zasvěceného obětem 
genocidy páchané na Arménech roku 1915) rozhodl pro filharmonii vytvořit orche-
strální verzi svého kvartetu Agnus Dei. Brněnská světová premiéra orchestrální verze 
Agnus Dei se odehrála jen jako přímý přenos na vlnách Českého rozhlasu Vltava 
a k jejímu veřejnému provedení dojde v Besedním domě 23. a 24. března 2023.
 V mezičase Mansurjanova hudba zazněla ještě na Moravském podzimu 2021, 
pořádaném brněnskou filharmonií: na závěrečném koncertě uvedla Arménská filhar-
monie pod taktovkou Eduarda Topčjana a se sólistou Lucou Ranierim Mansurjanův 
violový koncert s faulknerovským názvem …and then I was in time again…
 Vyvrcholením dvouleté intenzivní spolupráce Tigrana Mansurjana s Filharmonií 
Brno se stala objednávka zcela nové skladby (zadaná společně s Mendel Festiva-
lem); od počátku byla pojata jako dílo, které má zaznít během oslav 200. výročí 
narození Gregora Johanna Mendela v bazilice na Starém Brně spolu s Janáčkovou 
Glagolskou mší. Tigran Mansurjan je velkým obdivovatelem Leoše Janáčka; ve své 
skladbě Orhnerg – Navapet bari (Hymnus – Dobrý kapitán) se však záměrně 
vyhnul prvoplánové poctě Janáčkovu odkazu a namísto toho vytvořil jakési „prelu-
dium“ ke Glagolské mši, v němž se ponořil do vzdálené minulosti, raného období 
arménského křesťanství.

Vítězslav Mikeš

Dobrý kapitán v rozbouřených mořích v arménské křesťanské tradici

Oba hymny, které si Tigran Mansurjan vybral ke zhudebnění, jsou kajícné a zpívají 
se obvykle při matutinech v postní době. Doba jejich vzniku a autorství jsou nejisté, 
tradičně jsou ovšem spojovány s překladateli Písma svatého počátku pátého století, 
svatým Sahakem a svatým Mesropem, kteří se záhy po vynalezení arménského pís-
ma pustili do překladu Bible do arménštiny.
 Arménský hymnář je tvořen dobrou tisícovkou položek (žádná z nich není poz-
dějšího data než konce 14. století), které jsou roztříděny do různých typů a nazvány 
podle „preambule“ neboli incipitu, který bezprostředně předchází první strofě kaž-
dého hymnu. Tigran Mansurjan čerpal inspiraci ze dvou takovýchto položek.
 První z nich je hymnus „Patrum“, který je tak nazván, protože vychází ze slov 
Knihy Danielovy, Benedictus es, Domine, Deus patrum nostrorum; et laudabilis et 
gloriosum nomen tuum in saecula. Text popisuje zkušenost tří hebrejských mláden-
ců – Šadraka, Mešaka a Abednega, které babylónský král Nebukadnesar ne-
chal vhodit do rozpálené pece za to, že se odmítli poklonit jeho modlám (Daniel  
3:1-30). V arménské verzi tento text obsahuje oblíbenou píseň Tří mládenců, umístě-
nou mezi Daniela 3:23 a 3:24 coby apokryf v Bibli krále Jakuba (a 3:26-45 v Bibli 
arménské); mládenci v písni velebí Boha jejich otců za to, že je ochránil před pla-
meny. V souladu s tím je pro hymny „Patrum“ příznačné refrénovité opakování slov 
„Bůh našich otců“. A uvedený hymnus není výjimkou. Mansurjan si ke zhudebnění 
zvolil první tři strofy, postupně zasvěcené každé postavě Svaté Trojice – Otci, Synu  
a Duchu svatému, jehož božství je v refrénu uznáno.
 V následující zpívané pasáži Mansurjan zhudebnil hymnus „Miserere“, zno-
vu nazvaný podle slov, jimiž je uveden do liturgického kontextu, tentokrát Žalmem 
51:1 – Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam. Obraz hříšné 
duše ztvárněné jako loď bičovaná silnými mořskými vlnami se v arménské duchovní 
poezii vyskytuje velice často; objevuje se v několika kajícných hymnech v armén-
ském hymnáři a je také široce rozveden v Knize nářků (zkompletované na počátku  

11. století) Řehoře z Nareka. Někteří komentátoři se snažili postupně se rozbíjející 
části lodi přirovnávat ke konkrétním stránkám lidské duše. A tak silná lana před-
stavovala zásady poctivého života; kormidlo lodi znázorňovalo rozum (ovládající 
tělo); velké hřeby symbolizovaly strach před Bohem, sloužily jako připomínka smrti 
a marnosti světa. Obraz zahrnuje Krista jako Dobrého kapitána, který pro hříšníka 
roní slzy a hledá pro něj spásu. Arménští spisovatelé občas také sahali po Matouši 
14:30–31, kde se svatý Petr pokusil následovat Ježíše chůzí po moři, ale kvůli nedo-
statečné víře se začal potápět. Řehoř z Nareka poměřoval s mořem také lidský hřích 
– větší než rozlévající se a všepohlcující moře s velkým množstvím nahromaděné 
vody. I kdyby se veškerá voda proměnila v inkoust, nestačilo by to k zaznamená-
ní všech lidských hříchů. Moře však bylo ceněno pro jeho krásu, nahlíženou jako 
„malé zpodobnění“ nekonečné velikosti Boha. Moře mohlo také sloužit k utopení  
a zbavení se lidské neřesti. I ti nejzoufalejší z hříšníků, činili-li skutečně pokání, mohli 
počítat s bezmeznou milostí Krista, Dobrého kapitána. V tomto kontextu lze nejlépe 
porozumět volbě názvu skladby Tigrana Mansurjana Dobrý kapitán.
 V překladu do angličtiny jsem se snažil zachovat archaický jazyk originálu za 
pomoci využití angličtiny obsažené v Knize společných modliteb (Book of Common 
Prayer) a Bibli krále Jakuba (King James Bible). Texty jsem překládal ze směrodat-
ného vydání Hymnáře publikovaného roku 1936 v Jeruzalémě (a znovu vydaného 
v péči Catholicosate of the Great House of Cilicia v roce 1997). Skladatel se roz-
hodl několikrát opakovat úryvky jednotlivých vět, aby dosáhl dramatického efektu. 
Ačkoli jsou zpívané melodie čistě autorské, díky prosté modalitě, o niž se skladatel 
opřel, nápadně připomínají některé z dochovaných melodií arménského hymnáře. 
Tigran Mansurjan uplatnil skromné prostředky a tímto zdrženlivým způsobem docílil 
značné intenzity a silného emocionálního účinku. Navzdory zdánlivé jednoduchosti 
melodického materiálu a poměrně úspornému harmonickému jazyku vytvořil boha-
tou paletu barev vycházející z nápaditých instrumentálních a orchestrálních efektů 
smyčcových nástrojů. Skladba tak po svém, decentním způsobem, slouží jako účin-
ná a velmi kontrastní protiváha Janáčkově Glagolské mši, a to jak po hudební, tak  
i textové stránce.

Haig Utidjian
přeložil Vítězslav Mikeš

The “Good Captain” in stormy seas in the Armenian Christian tradi-
tion 

Both the hymns chosen by Tigran Mansurian are penitential, and are typically sung 
at Matins during the period of Lent. They are of uncertain age and authorship, but 
have traditionally been associated with the Holy Translators of the early fifth century, 
Saints Sahak and Mesrop, who, immediately upon the invention of the Armenian 
script, embarked upon the translation of the Bible into Armenian. The Armenian hym-
nal comprises well over a thousand items (none more recent than the late fourteenth 
century), categorised into various types named after the “preamble” or incipit that is 
performed immediately prior to the first stanza of each hymn. Tigran Mansurian has 
drawn inspiration from the words of two such items. 
 The first is a “Patrum” hymn – so called because it draws on the words from 
the Book of Daniel, Benedictus es, Domine, Deus patrum nostrorum; et laudabilis 
et gloriosum nomen tuum in saecula. The text describes the experience of the three 
Hebrew youths – Shadrach, Meshach and Abednego, who were thrown into the 
fiery furnace by King Nebuchadnezzar of Babylon for refusing to bow to his idols 
(Daniel 3:1-30). In the Armenian version the text includes the well-loved song of the 
Three Youths, placed between Daniel 3:23 and 3:24 as Apocrypha in the King 
James Bible (and 3:26-45 in the Armenian Bible), who give praise to the God of 
their fathers who protected them from the flames. Accordingly, a typical feature for 

Patrum hymns is the repetition of the words “God of our fathers” as a refrain; and the 
present hymn is no exception. Mansurian has chosen the first three stanzas for his 
setting, addressed to each person of the Holy Trinity in turn – the Father, the Son and 
the Holy Spirit, the divinity of whom is acknowledged in the refrain. 
 For the next sung section of his composition, Mansurian has set a “Miserere” 
hymn – again, so called because of the words by which it is preceded in a liturgical 
context, namely Psalm 51:1 – Miserere mei, Deus, secundum magnam misericor-
diam tuam. The image of the sinner’s soul as a ship that is battered by the violent wa-
ves of the sea of his sins is often encountered in Armenian sacred poetry; it appears 
in several penitential hymns in the Armenian hymnal, and has also been extensively 
developed in the Book of Lamentation (completed early in the eleventh century) by 
St. Gregory of Narek. Some commentators have endeavoured to associate compo-
nents of the ship that are being destroyed one after another with particular aspects 
of the human soul. Thus, the thick ropes were seen to represent the rules of righteous 
life; the helm of the ship represented the mind (which ruled over the body); large 
nails symbolised the fear of God, serving as a reminder of death and of the vanity 
of the world. The image involves Christ as the Good Captain, weeping for the sinner, 
and seeking his salvation. Occasionally Armenian writers also made use of Matthew 
14:30-31; here St. Peter attempted to follow Jesus by walking on the sea, but began 
to sink into the water on account of the insufficiency of his faith. The sea was also 
seen by St. Gregory of Narek as a measure of human sin – greater than the over-
flowing, all-engulfing sea, with its surfeit of accumulated water. Even if all the water 
were changed to ink, it would not suffice to record the multitude of human sin. But the 
sea was also acknowledged for its beauty, which was seen as a “small similitude” of 
God’s infinite magnitude. The sea could also serve to drown and erase human iniqu-
ity. And even the most desperate of sinners, if genuinely repentant, could count on 
the infinite mercy of Christ, the Good Captain. It is in such a context that the choice 
of “Good Captain” as the overall title for Tigran Mansurian’s composition may best 
be understood.
 The English translation has sought to preserve the archaic language of the origi-
nal, and recourse has been had to the English found in the Book of Common Prayer 
and the King James Bible. We have translated the texts from the authoritative Hymnal 
edition published in Jerusalem in 1936 (and re-published by the Catholicosate of 
the Great House of Cilicia in 1997). Naturally, the composer has chosen to repeat 
fragments of particular sentences several times, as appropriate, for added dramatic 
effect. Though the sung melodies are entirely original, the composer has created  
a simple modal realm that is highly reminiscent of that of some of the extant melodies 
of the Armenian hymnal. He has deployed modest resources and exercised restraint, 
in a way that achieves great intensity and maximum emotional impact. Moreover, 
despite the relative simplicity of the melodic material and the comparative frugality 
of the harmonic language, the composer has chosen to employ a rich palette of co-
lours, through a multiplicity of judicious instrumental and orchestral effects accruing 
from the stringed instruments. In its own, understated manner the piece thus serves as 
an effective, and highly contrasting, counter-weight to Janáček’s Glagolitic Mass in 
terms of both music and verbal text. 

Haig Utidjian

Se zásadním duchovním dílem Leoše Janáčka (1854–1928) se setkáváme až 
na sklonku skladatelova života. Ke kořenům jeho vzniku se však musíme vrátit až 
do Janáčkova dětství, kdy jako malý chlapec nastoupil v roce 1865 coby fundatista 
do augustiniánského kláštera na Starém Brně a ocitl se tak přímo v centru cyrilome-
todějského hnutí, souvisejícího také s národně obrozeneckými snahami. Sám opat 
Cyril Napp (1792–1867) byl členem výboru Matice velehradské a v roce 1863  

Leoš Janáček v Praze na Bertramce v roce 1928 © Moravské zemské muzeum
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