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1. Úvod
V diplomové práci se věnuji tématu Česká a francouzská poválečná kantáta
a oratorium, neboť tuto tvorbu nelze zcela jednoznačně klasifikovat a rozdělit ji pouze na
kantátovou a oratornì. Pro druhou polovinu 20. stoletì je dobově přìznačným rysem
překrývánì a splývánì námětových, formových i výrazových vlastnostì dìla. Někteřì
skladatelé cìtili nevhodnost tradičnìho označenì vokálně-orchestrálnìho dìla (kantáta,
oratorium) a označovali je např. symfonické drama, dramatická kantáta, výjev, jazzové
oratorium, meditace, balada, opera-oratorium, cyklus skladeb a dalšì. Tyto hudebnì
druhy, které dle mého názoru jsou kantátě či oratoriu nejblìţe, uvádìm v soupisu skladeb
v části této práce 7.1. a 7.2. Přílohy (abecední seznamy dle jmen skladatelů, od s. 75).
U kantát i oratoriì je moţné během 20. stoletì vysledovat široké vývojové stadium
a oproti historickému vymezenì a typickým specifikům jednotlivých vývojových obdobì
se ve 20. stoletì proměnily (viz 2. Stručný historický vývoj, s. 9), takţe značné rozdìly se
vyskytujì nejen ve variabilitě námětů, ale i v obsazenì vokálně-orchestrálnìm, v pouţitì
různorodých zvukových aparátů, v tematickém zaměřenì jednotlivých děl apod.
Uţšì označenì práce recepce se zaměřením na vybraná oratoria jsem zvolila
proto, ţe seznam děl, která se mi podařilo dohledat, je přìliš obsáhlý a tedy popsat
dobovou recepci všech provedených kompozic (kantát i oratoriì) je v omezeném časovém
intervalu vypracovánì diplomové práce těţko uskutečnitelné. Proto jsem se rozhodla
připojit část popisujìcì recepci některých českých a francouzských oratoriì, kterou uvádìm
v části 5.1. (s. 40) a 5.2. (s. 54) . Oratoria jsem zvolila proto, ţe ve většině přìpadů jsou
obsáhlejšì

a svým tématem závaţnějšì neţ kantáty, a proto se mi zkoumánì dobové

recepce zdálo být zajìmavějšì. Celkem je popsáno čtrnáct českých a čtrnáct
francouzských kompozic, vybraných chronologicky z kaţdého desetiletì druhé poloviny
20. stoletì.
Diplomová práce si klade za cìl zmapovat kantátově-oratornì tvorbu ve zmìněném
obdobì v obou zemìch, zda taková dìla byla psána, pokud moţno co nejpodrobněji
zachytit a vytvořit soupis vzniklých děl, popsat, jaké náměty jsou zvoleny, které jsou
nejčastějšì a jak jsou ovlivněné politicko-kulturnì situacì té země v daném časovém
horizontu. Tuto práci tedy současně pojìmám jako komparačnì. Téma česko-francouzské
jsem zvolila proto, ţe politická situace v těchto zemìch byla ve druhé polovině 20. stoletì
zcela odlišná, ale kompozičnì tvorba navazovala na bohatou kantátově-oratornì tradici,
která existovala nejen v předešlých historických obdobìch, ale hojně pokračovala
v tvorbě prvnì poloviny 20. stoletì. Dalšìm důvodem volby česko-francouzského tématu
6

bylo, ţe v prvnì polovině 20. stoletì a zejména v obdobì mezi světovými válkami
panovaly mezi Československou republikou a Franciì silné politicko-kulturnì a rovněţ
hudebnì vztahy, tedy jednìm z cìlů této práce bylo zjistit, zda se nějaké hudebnì kontakty
udrţely i v době po druhé světové válce. Dalšìm důvodem byl i můj studijnì pobyt na
Université Paris – Sorbonne v Pařìţi. Hlavnì cìl diplomového tématu byl tedy zaměřen na
porovnánì existujìcìho kantátově-oratornìho repertoáru navazujìcìho na stejné tradice, ale
vzniklého na zcela odlišném politicko-kulturnìm pozadì druhé poloviny 20. stoletì.
V následujìcìch kapitolách nejprve stručně popisuji historický přehled vývoje
obou druhů, a to zejména pro upřesněnì charakteristických znaků, dále uvádìm stav
bádánì v obou státech a dobový hudebnì kontext v dalšìch zemìch. V následných
kapitolách se věnuji konkrétnì tvorbě druhé poloviny 20. stoletì. Rovněţ je popsána
problematika zaměřenì děl, v jakém obdobì vznikala, pro která obsazenì jsou určena,
rozsah apod. V samostatné podkapitole (viz 3.4., s. 28) stručně nastiňuji problematiku
terminologie oratorium-opera, oratorium-kantáta, Stabat mater. Této tematice se věnuji
proto, ţe v repertoáru 20. stoletì se nezřìdka objevujì kompozice takto označené a rovněţ
typ skladeb Stabat mater bývá označen jako oratorium či kantáta, tedy přesné zařazenì
kompozice se tak stává obtìţným.
Dále navazuje část popisujìcì recepci vybraných oratoriì v Čechách a ve Francii
(viz 5.1., s. 40, a 5.2., s. 54). Nakonec je připojen přehled kantátově-oratornìho repertoáru
v obou zemìch, abecedně řazený dle jmen skladatelů. Jsem si vědoma toho, ţe závěrečný
seznam nemůţe být zcela vyčerpávajìcì a kompletnì, protoţe k danému tématu prozatìm
neexistuje potřebná podrobná literatura, která by tuto tvorbu souhrnně popisovala, a tedy
jsem byla odkázána na odborné slovnìky, nejrůznějšì

literaturu o hudbě a uměnì

20. stoletì, nebo jiné odkazy a zdroje pocházejìcì z typů převáţně univerzitnìch pedagogů
a odborných pracovnìků knihoven. V závěrečné části diplomové práce je zahrnut přehled
pouţité literatury, internetové adresy a zdroje, seznam pouţitých zkratek, včetně zkratek
názvů francouzských institucì. Ţivotnì data autorů uvádìm v průběhu textu diplomové
práce pouze u těch jmen, která nejsou zařazena v závěrečném abecednìm seznamu
skladatelů (viz 7.1., s. 75, a 7.2., s. 92).
1.1. K překladu názvů jednotlivých kompozic
Cizojazyčná jména a názvy jednotlivých skladeb uvádìm pravopisně tak, jak je
moţné je nalézt v odborné literatuře a specializovaných katalozìch knihoven. Proto se
u názvů předevšìm francouzských kompozic objevujì gramatické odlišnosti v uţitì
7

určitého členu, které však v pravidlech francouzského gramatiky nenì u názvů zcela
striktně definováno. Překlady jednotlivých titulů do češtiny jsem provedla sama a jsem si
vědoma přìpadných překladatelských nepřesnostì, i kdyţ jsem se jich snaţila vyvarovat.
Avšak uvedenì názvů v českém jazyce jsem povaţovala za nutné, předevšìm kvůli lepšì
orientaci v tematickém zaměřenì kantát a oratoriì a dále pro přehlednějšì vytvořenì
dìlčìch závěrů.
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2. Stručný historický vývoj kantáty a oratoria
2.1. Pojem kantáta a její historický vývoj
Stylovým východiskem pro kantátu byly monodické baroknì vzory z okruhu Gulia
Cacciniho (1551-1618) a Jacopa Periho (1561-1633), tedy vìcedìlné sólové zpěvy
s doprovodem bassa continua. Typickým rysem kantát se stal kontrast arióznìch
a recitativnìch úseků, které se od poloviny 18. stoletì staly na sobě nezávislými. Ke
kantátovým útvarům poukazovaly rovněţ výrazy concerti, dialoghi, affetti nebo
spirituosi. Od 17. stoletì se kantáty staly druhem spìše světské hudby, ale vyskytovala se
i chrámová kantáta, ve které byly často obsaţeny chorálnì části. Ve druhé polovině
17. stoletì ustoupil strofický typ vìcedìlné formě, postupně se kromě latinských textů
objevovaly kantáty v národnìch jazycìch. Velmi rychle se tato forma rozšìřila z Itálie do
Francie, Španělska a Anglie.
V Čechách nalezneme prvnì doloţené kantáty v 18. stoletì v dìle Václava Mìči
(1694-1744) nebo Františka Xavera Brixiho (1732-1771). Nové vývojové impulsy zìskala
kantáta v 19. a 20. stoletì. Rozvoj sborového zpěvu vyvolal potřebu velkých vokálněinstrumentálnìch děl, kterou kromě oratoriì a vokálnìch symfoniì naplňuje kantátová
produkce. Ve druhé polovině 20. stoletì se kantátový projev stává u představitelů
tzv. Nové hudby volným útvarem, přinášejìcìm vcelku libovolná řešenì vztahu vokálnì
a instrumentálnì sloţky. Od šedesátých let 20. stoletì se inovuje častějšìm vřazovánìm
sólové recitace do vokálnìho kontextu, mnohdy i pouţitìm elektroakustických zdrojů,
dále různými deklamačnìmi zvolánìmi apod.
Ve Francii se kantáta objevila v době baroka v podobě formového typu dvou aţ
třì sdruţených áriì. Náměty byly antické i dobové, základem zhudebněnì se stávaly
duchovnì básnické texty rozjìmavého charakteru. Účinné střìdánì čìsel umoţnilo hudebnì
gradaci, průvodnì básnické slovo bylo následováno biblickými pasáţemi. Velký rozvoj
francouzská kantáta zaznamenala v 19. stoletì, kdy se objevujì prvnì velké kompozice
pro sólový hlas a orchestr. Takovým přìkladem je La mort de Sardanapale (Smrt
Sardanapala, 1830) Hectora Berlioze (1803-1869) nebo kantáta Clauda Debussyho
(1862-1918) L’enfant prodigue (Marnotratný syn, 1884) pro tři sólové hlasy, sbor
a orchestr. Toto dìlo zìskalo téhoţ roku oceněnì Prix de Rome (Řìmská cena) udělované
kaţdoročně Institut de France (Francouzský institut). Kantátová tvorba ve 20. stoletì je
zastoupena v dìle mnoha francouzských autorů, mezi které patřì Manuel Rosenthal
(1904-2003) Cantate pour le temps de la Nativité (Kantáta pro čas narození, 1943-1944)
pro soprán, sbor a orchestr, dále Paul Arma, Jean Françaix a dalšì (viz část 7.2., s. 92).
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Kantáty se během 19. a 20. stoletì staly nedìlnou součástì tvorby i v dalšìch
zemìch. Ve Velké Británii byly psány většinou pro kaţdoročnì hudebnì festivaly
např. v Norwichi, Leedsu (pro tento festival byla v letech 1885-1886 komponována
i Svatá Ludmila Antonìna Dvořáka) nebo Birminghamu. Historiky bývá kantáta
popisována jako důleţitá součást „anglické hudebnì renesance“ v obdobì poslednìch dvou
desetiletì 19. stoletì. Mezi takové autory patřì Hubert Parry (1848-1918) s kantátami
Prométheus Unbound (Odpoutaný Prométheus, 1880) nebo Blest Pair of Sirens
(Poţehnaný pár Sirén, 1887). Typickým skladatelem festivalových kantát v době prvnì
poloviny 20. stoletì se stal Vaughan Williams (1872-1957) s dìlem Toward to Unknown
Region (Vzhůru k neznámému kraji, 1907), Five Mystical Songs (Pět tajemných písní,
1911) nebo Five Tudor Portraits (Pět tudorovských portrétů, 1936). Pokračovatelem
kantátové tvorby 20. stoletì byl Benjamin Britten (1912-1976), z jehoţ četného dìla
zmiňuji Cantata academica (Akademická kantáta, 1960) k 500. výročì zaloţenì Basel
University nebo Cantata misericordium (Kantáta milosrdenství, 1963) ke 100. oslavám
zaloţenì Mezinárodnìho červeného křìţe v Ţenevě. V dalšìch zemìch se kantáty objevujì
např. v dìle Bély Bartóka (1881-1945) - Cantata profana (Světská kantáta, 1930) na
rumunské lidové texty, dále v dìle Antona Weberna (1883-1945) – Cantata I (19391940), Cantata II (1941-1943), rovněţ je nalezneme u Sergeje Prokofjeva (1891-1953) kantáta Alexander Nevskij (1938-1939) zkomponovaná pro stejnojmenný film Sergeje
Eisensteina. Na závěr tohoto výčtu je moţné uvést kantátu Igora Stravinského (18821971) Lyke-wake Dirge (1952).
2.2. Pojem oratorium a jeho historický vývoj
Oratorium bývá pojato jako dvou- a vìcedìlný celek o většìm počtu drobnějšìch
částì arióznìch, ansámblových a instrumentálnìch. Původně bylo zaloţeno na duchovnìm
textu s dramatickými, narativnìmi a kontemplativnìmi prvky. Texty inklinujì k alegorii,
symbolice či abstrakci. Tanečnì sloţka se v historii těchto děl nevyskytuje, tedy
oratorium s tanci či baletnì oratoria jsou pro 20. stoletì spìše experimentálnì syntézou.
Významnou vlastnostì oratornì skladby je epičnost, propůjčujìcì útvaru vypravěčský řád.
V řìmsko-katolické cìrkvi označoval výraz oratorium zasvěcené prostory či
modlitebny (tzv. oratoře), kde se později začala oratoria provozovat. Za zakladatele
těchto oratořì je povaţován Philippe de Neri (1515-1595), který roku 1540 zaloţil v Řìmě
prvnì oratornì kongregaci (Congregazione dell’Oratorio, oficiálně ustanovenou roku
1575 papeţem Řehořem XIII.). Jako hudebnì termìn je výraz doloţen v Itálii kolem roku
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1640, hojněji se uplatňuje od konce 17. stoletì. Na rané typy oratornìch a typově
přìbuzných děl poukazujì výrazy historia, melodramma sacro, componimento sacro,
rappresentazione, sacre rappresentazione. Vţìvá se italské pojmenovánì oratorio,
přičemţ terminologie rozlišuje oratorio volgare (s italským textem – př. Emilio
da Cavalieri [1550-1602] Rappresentazioni di anima e di corpo [Rozprava těla a duše]
z roku 1600) a oratorio latino (Giacomo Carissimi [1605-1674] Interfecto Sisara [Zabití
Sisara] z roku 1650). S operou oratorium spojoval nejen způsob členěnì a výstavby dìla,
ale i moţnost scénického uváděnì, i kdyţ u oratoria převládaly spìše statické
a poloscénické momenty (jako je např. nehybnost sboru). Ve Francii byla produkce
častěji uváděna jako duchovnì koncert (Concert spirituel). Proto se prvotnì kompozice,
které připouštěly scénické provedenì, přibliţujì spìše rané formě opery. Sólisté v oratoriu
vystupovali předevšìm jako skupina koncertnìch pěvců. V 17. a 18. stoletì mělo
oratorium značně specifickou recepci. Dávalo se zejména v postnì době, v obdobì, kdy se
vzhledem k cìrkevnìm svátkům nekonala divadelnì představenì. K provedenì byla tištěna
libreta, jejichţ autoři byli mnohdy totoţnì s básnìky opernìch textů. Vhodným přìkladem
je Pietro Metastasio (1698-1782) nebo Apostolo Zeno (1668-1750). V 19. a 20. stoletì se
rozdìl mezi oratoriem a operou prohlubuje (oratorium uchovává své tradičnì rysy
obsahové i formálnì), ale současně docházì i ke splynutì forem vznikem oratornì opery
(Gioacchino Rosini [1792-1868] – Mosè in Egitto [Mojţíš v Egyptě], 1818; Igor
Stravinskij – Oidipus Rex [Král Oidipus], 1927). V koncertnìm provozu se oratorium
sbliţuje s novodobými typy kantátové produkce. Zdivadelněnì modernìho oratoria
realizoval Arthur Honegger (Le roi David [Král David], 1921) v návaznosti na tradici
středověkých mystériì. Mnohé současné oratornì kompozice počìtajì se scénickým či
poloscénickým uváděnìm a vyuţìvajì rozsáhlého vokálně-orchestrálnìho aparátu, recitace,
tance, účasti herců a jiných prvků.
K tématu připojuji jednoduchý popis útvaru rappresentazione sacra, neboť ve
20. stoletì je hojně zastoupen v tvorbě předevšìm italským skladatelů (viz 2.3. Dobový
hudební kontext, s. 13). Dìlo bylo nejčastěji prováděno na jevišti mladšìmi chlapci
v kostýmech. Termìn byl poprvé pouţit v 15. stoletì a v této době (a poté i v 16. stoletì)
určuje druh duchovnì hudby provozované ve Florencii v italském jazyce. Texty pocházejì
z bible nebo z hagiografie, ale obsahujì i světské scény, často s komickými prvky. Mezi
nejznámějšì autory textů tohoto obdobì patřili Feo Belcari, Lorenzo de Medici. Dìla
tohoto charakteru náleţela k internodiìm, coţ byla dramatická hudebnì interludia.
V tomto obdobì se prvnì známky dìla zaloţeném na dramatickém a narativnìm textu
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objevujì také v operách a oratoriu. Některé z textů byly hojně uţìvány v madrigalu
16. stoletì. Jako přìklad uvádìm kompozici Andrea Gabrieliho (1532/33-1585) Tirsi morir
volea (Tirsus chce zemřít), vydanou roku 1587. Později se tyto texty objevily
i v dramatických kantátách 17. stoletì. K tomuto můţeme řadit Combattimento
di Tancredi e Clorinda (Souboj Tancreda a Clorindi) z roku 1624 Claudia Monteverdiho
(1567-1643). Během druhé poloviny 17. stoletì byl ve Vìdni termìn rappresentazione
sacra pouţìván pro tzv. sepolcro. Sepolcro zachycuje scénu setkánì třì ţen (třì Mariì)
s andělem u Boţìho hrobu. V 17. stoletì je to rovněţ dramatický hudebnì druh, který byl
provozován na Zelený čtvrtek a Velký pátek na vìdeňském dvoře Habsburků. V literatuře
jsou uváděny jeho dalšì názvy jako azione sacra nebo výše zmìněné rappresentazione
sacra. Libreto sepolcra vycházì z Pašijì. Prvnì přìklady zhudebněnì jsou známy kolem
roku 1660. Sepolcro je zpravidla kratšì neţ oratorium, oproti italskému dvojdìlnému
oratoriu bývá jednodìlné. Společným rysem s operou je jeho scénické kostýmnì
provedenì s jevištnì akcì. Známou autorskou dvojicì byl skladatel Antonio Draghi
(1634/35-1700) a libretista Nicolò Minuta (1630-1698), k jejichţ společnému dìlu patřì
např. Il sagrificio non impedito (Oběť, které nebylo zabráněno, 1692).
V českých zemìch se v dějinách hudby oratorium objevuje zprvu jen málo, a to ve
druhé polovině 17. stoletì, kdy byla nejprve prováděna dìla převáţně italských autorů.
Souvislou tradici těchto produkcì je moţné sledovat aţ od dvacátých let 18. stoletì v dìle
Bohuslava Matěje Černohorského (1684-1742), Josefa Antonìna Plánického (1691-1732)
nebo Jana Dismase Zelenky (1679-1745), avšak v italském nebo latinském jazyce. V této
době byla v Praze provozována tradičnì velkopátečnì oratoria regenschorim Josefem
Bleylebelem (+1762) v křiţovnickém chrámu sv. Františka Serafìnského a dále
i v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstì. Zakladatelem novodobé české
kantátově-oratornì tradice se stal Antonìn Dvořák (1841-1904) kompozicì Svatá Ludmila
(1886). Funkčně se dle historiků k tomuto řadì i Stabat mater (A. Dvořák, 1877), i kdyţ
konkrétně u tohoto názvu je přesnějšì ponechat dìlo formově nezařazené (viz 3.4.
Označení oratorium–opera, oratorium-kantáta, mše–oratorium, problematika Stabat
mater, s. 28).
Počátky oratornì tvorby ve Francii sahajì do 17. stoletì, kdy v Pařìţi působil
Marc-Antoine Charpentier (1643-1704), autor dvaceti čtyř latinských oratoriì. Roku 1701
vydává Jacques-François Lochon (1660, umìrá po roce 1700) sbìrku Motets en musique
et un oratorio (Moteta v hudbě a oratorium), a poté v 18. stoletì v této tradici pokračuje
oratoriem La nativité (Narození, 1774) François Joseph Gossec (1734-1829). Toto obdobì
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je charakterizováno převáţně dìly s latinskými texty. Mezi skladateli je třeba zmìnit JeanFrançoise LeSueura (1760-1837) s jeho oratorii Deborah (Debora, 1828), Ruth et Noémi
(Rút a Noemi, s.d.), L’oratorio de Noël (Vánoční oratorium, s.d.). Od poloviny 18. stoletì
se tato tvorba početně rozrůstá a stává se tak plnohodnotnou součástì produkce
francouzského hudebnìho ţivota. Oratornì typy se dělì na oratoria latinská a profánnì.
V 19. stoletì je tvorba zastoupena v dìle Hectora Berlioze (1803-1869) - La damnation
de Faust (Zatracení Fausta, 1846), L’enfance du Christ (Dětství Kristovo, 1854), poté
biblickými oratorii Césara Francka (1822-1890) Ruth (Rút, 1843-1845) nebo Rédemption
(Vykoupení, 1871). Dalšìmi autory byli Charles Gounod (1818-1893) - Tobie (Tobiáš,
1866), Vincent d’Indy (1851-1931) - Le chant de la Cloche (Zpěv zvonu, 1879-1883)
nebo Gabriel Pierné (1863-1937) s kompozicemi La croisade des enfants (Kříţová
výprava dětí, 1902), Les enfants à Bethléhem (Děti v Betlémě, 1907) nebo St. François
d’Assise (sv. František z Assisi, 1912).
2.3. Dobový hudební kontext 20. století a tvorba v dalších zemích
Vývoj české a francouzské kantátově-oratornì tvorby v průběhu 20. stoletì
probìhal paralelně s dalšìmi (nejen) evropskými zeměmi, proto nynì stručně uvádìm
dobový hudebnì kontext. Během prvnìch dvou dekád 20. stoletì se oratornì tvorbou
zabývalo jen velmi málo skladatelů. Nová dìla se uvádì po ukončenì prvnì světové války,
kdy se objevujì náznaky obnovenì této formy a jejì celkový rozvoj. Na francouzskou
tvorbu mělo vliv několik německých autorů, kteřì prezentovali svá současná dìla.
Objevujì se dvě kategorie oratoriì. Jako prvnì je oratornì typ zcela nový, který se obracì
k nejnovějšìm kompozičnìm technikám a dává tak vznik dìlům hudebnì avantgardy.
Druhý typ se navracì k tradici. V německé oblasti je moţné jako přìklad autora pìšìcìho
oratoria uvést jméno Arnolda Schönberga (1874-1951) a jeho oratorium Die Jakobsleiter
(Ţebřík Jákobův, 1917-1922) s textem religióznì povahy. Toto dìlo však bylo poprvé
uvedeno aţ v roce 1958. Dalšìm Schönbergovým dìlem, které bylo označeno jako opera
ale s prvky oratornì formy, je Moses und Aron (Mojţíš a Aron, 1930-1932), které bylo
premiérováno v roce 1954. Spojenì těchto dvou forem dalo vznik novému oratornìmu
typu, v literatuře charakterizovaném jako oratorium-opera. Skladatelé často vybìrali
texty, ve kterých se objevovaly komentáře k politické a sociálnì situaci. Tìm se nechal
inspirovat Paul Dessau (1894-1979) společně s Bertholdem Brechtem (1898-1956) pro
vytvořenì dìla Miserere allemand (Německé miserere, 1944-1947), kde vyjadřujì své
pocity a postoje k problematice druhé světové války. Stranou nezůstávajì ani témata
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biblická, kdy obraz Apokalypsy ve svém oratoriu Das Buch mit den sieben Siegeln
(Kniha se sedmi pečetěmi, 1937) zhudebňuje Franz Schmidt (1874-1939). V tomto dìle je
zachovaná harmonicko-melodická linie 19. stoletì, neobjevujì se ţádné nové kompozičnì
prvky typické pro tvorbu 20. stoletì. V podobném stylu komponuje Joseph Haas (18791960), který striktnì tonalitou a přenosem lidových melodiì vytvořil dalšì oratornì typ,
a to oratorium folklornì. Paul Hindemith (1895-1963) v tomto hudebnìm ţánru tvořil dìla
harmonicky velmi pestrá. Architektonika jeho oratoria Das Unaufhőrliche (Neustálé,
1931) je vystavěna na funkci sboru a orchestru.
Pod vlivem oţivenì německé duchovnì protestantské hudby kolem roku 1930
vznikajì dìla, která se inspirujì modelem duchovnìho oratoria typického pro obdobì
17. a 18. stoletì. K tomuto se řadì skladatel Kurt Thomas (1904-1973) svými dvěma
oratorii – Weinachts-oratorium1 (Vánoční oratorium, 1931) a Auferstehungs-oratorium2
(Oratorium zmrtvýchvstání, 1934), která zkomponoval ve stylu a capella. Tento oratornì
typ se stal hudebnì novinkou. V obdobì přelomu dvacatých a třicátých let 20. stoletì tento
autor napsal i tři kantáty - Jerusalem, du hochgebaute Stadt (Jeruzaléme, ty vznešené
město, 1929), Olympische Kantate (Olympijská kantáta, 1936), Eichendorff Kantata
(Eichendorffova kantáta, 1939). Typickými dìly duchovnìho protestantského oratoria se
staly kompozice Johannese Dreisslera (1921), který uvedl oratoria určená pro sbor
v kontrapunktickém stylu. Mezi četnými dìly je moţné citovat Dein Reich komme (Přijď
království tvé, 1949), De profundis (Z hlubin, 1952), Darum seid getrost (Proto buďte
utěšeni, 1954), Der Lebendige (To ţivé, 1956), Der grosse Lobgesang (Velký chvalozpěv,
1959). Pìšì se i dìla v baroknì tradici Georga Friedricha Händela, jìmţ se nechal
inspirovat Hermann Meyer (1905-1988) v dìle Mansfelder Oratorium (Mansfelderovo
oratorium, 1950). Od třicátých let 20. stoletì se začìnajì styly velmi odlišovat. Carl Orff
(1895-1982) oratorium transformoval do divadelnì podoby. Ve svých dìlech Comedia
de Christi resurrectione (Hra o Kristově vzkříšení, 1957), apokalyptické kompozici
De tempore fine commedia (Hra z konce věku, 1973) Orff uţìvá prvky z klasického
oratoria, z typu rappresentazione i z klasické antické tragédie. Nová estetika dìla se
objevuje u Hanse Wernera Henze (1926), který své „oratorio volgare e militare“, nazvané
Das Floss des Medusa (Vor Medůzy, 1968), koncipuje jako requiem za revolucionáře Che
Guevaru (1928-1967).
1

pravopis názvu kompozice ověřen podle The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Second
edition, Stanley Sadie, John Tyrell (ed.), XVIII, Macmillan, London-New York 2001, s. 780
2
viz pozn. 1
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Ve Švýcarsku se v obdobì mezi světovými válkami objevujì dìla, která navazujì
na tradici baroknì tvorby. Patřì sem oratoria Willyho Burkharda (1900-1955) Das Gesicht
Jesajas (Obličej Jesájův, 1933-1935) a dìlo Conrada Becka (1901-1989) Oratorium
nach Sprüchen des Angelus Silesius (Oratorium podle rčení Anděla Silesia, 1934).
U obou skladatelů se projevuje neobaroknì styl uţitìm techniky fugata, imitace, variace,
ostinata a klasické harmonie. Naproti tomu Rudolf Kelterborn (1931) přijal systém
dodekafonie, který pouţil v oratoriu

Die Flut (Potopa, 1964). Technika atonality

a modality je zřejmá v pěti oratoriìch Franka Martina (1890-1974), a to Le vin herbé
(Bylinkové víno, 1938-1941), In terra pax (V zemi míru, 1944), Golgotha (Golgota, 19451948), Le mystère

de la nativité (Tajemství narození, 1957-1959), Pilate (Pilát, 1964).

Ve Velké Británii se oratornì dìla objevujì od počátku 20. stoletì. Lze uvést
oratorium podle biblických textů The Dream of Gerontius (Sen Geronciův, 1900) od
Edwarda Elgara (1857-1934), dalšìm autorem je Ralph Vaughan Williams (1872-1957)
s kantátou Sancta civitas (Svatá obec, 1926). Ve druhé polovině 20. stoletì je třeba zmìnit
jméno Benjamina Brittena (1912-1976), který oţivil tradici anglických liturgických
dramat. Mezi tato dìla se řadì Curlew River (1964), The Burning Fiery Furnace (Ohnivá
ţhavá pec, 1966), The Prodigal Son (Martnotratný syn, 1968). Tato oratoria jsou rovněţ
inspirována klasickým japonským divadlem Nô, které se odehrává v kulatém prostoru,
představitelé jednotlivých rolì majì masky, předvádějì stylizovaná gesta a hudebnì
doprovod je tvořen pouze malou skupinou instrumentalistů. Současně v těchto
kompozicìch zaznìvá gregoriánský chorál a hymnus.
Italská tvorba 20. stoletì se snaţì postavit proti opernìmu stylu 19. stoletì
a navazuje na staršì hudebnì tradice. Lorenzo Perosi (1872-1956) provedl reformu italské
duchovnì hudby kompozicì dvanácti oratoriì na latinské texty, ve kterých se inspiroval
hudebnìm odkazem G. Carissimiho. Jako přìklad uvádìm La passione de Cristo secondo
San Marco (Umučení Krista podle sv. Marka, 1897), La transfigurazione di Cristo
(Proměnění Krista, 1898), La resurrezione di Cristo (Vzříšení Krista, 1898), Il nazareno
(Nazarén, 1942-1944), označené jako sacra rappresentazione. V tradici hudebnìch
mystériì pokračoval Ottorino Respighi (1879-1936), který v oratoriu Maria Egiziaca
(Marie Egyptská, 1929-1932) oţivil výše uvedený styl sacra rappresentazione. Ve druhé
polovině 20. stoletì se objevuje dìlo Job (1950) Luigiho Dallapiccoly (1904-1975),
označené jako duchovnì drama, nebo Il canto sospeso (Utajený zpěv, 1955-1956) Luigiho
Nona (1924-1990).
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Oratornì tvorba neustrnula ani v Polsku. Dìla se navracejì opět k tradici. Ve druhé
polovině 20. stoletì se sem řadì dìla Krzysztofa Pendereckého (1933), ve kterém se
objevujì jak kompozice kantátově-oratornì, tak i dalšì přìbuzné hudebnì druhy. Uvádìm
oratorium Passio et mors domini nostri Jesu Christi secundum Lucam (Umučení a smrt
našeho Pána Jeţíše Krista podle Lukáše, 1963-1966) nebo Dies irae (Den hněvu, 1967),
které je věnováno památce obětì koncentračnìho tábora v Osvětimi. Dále velké
kompozice pro recitátora, sólisty, sbor a orchestr Polskie requiem (1980-1984), Seven
Gates of Jerusalem (Sedm bran Jeruzaléma, 1996), Credo (1998). Penderecki
zkomponoval dìla, která jsou rovněţ označena jako opera-oratorium, a to The Devils
of Loudun (Ďáblové z Loudonu, 1968) a Paradise Lost (Ztracený ráj, 1975-1978). Autor
tyto skladby nazývá nejen opera-oratorio, ale i sacra rapprezentazione. U Pendereckého
nalezneme oslavnou kantátu Cantata in honorem Almae Matris Universitatis Iagellonicae
sescentos abhinc annos fundatae (Kantáta k 600. výročí zaloţení Jagellonské univerzity,
1964) a rovněţ kompozici

Stabat mater (1963) pro tři sbory. Ve druhé polovině

20. stoletì svá oratoria komponoval i estonský skladatel Arvo Pärt (1935). Jsou to
Maaelma samm (Koloběh světa, 1960) a Laul armastatule (Píseň pro milovaného, 1973).
V jeho dìle se také objevuje dětská kantáta Meie aed (Naše zahrada, 1962).
Autory kantátově-oratornì tvorby lze nalézt i na územì bývalého Sovětského
svazu. Mezi takové patřì Dimitrij Kabalevskij (1904-1987) s kantátou Rodina velikaja
(1941-1942), Nikolaj Mjaskovskij (1881-1950) s kantátou Kirov s nami (1942) nebo
oratorium Dimitrije Šostakoviče (1906-1975) Pesn’o lesakh (1949). Dalšìm autorem je
i Sergej Prokofjev (1891-1953) s oratoriem Na strazhe mira (1950). V neposlednì řadě
zmiňuji ještě Georgije Sviridova (1915-1998) a jeho dvě oratoria Poema pamjati Sergeja
Jesenina (1955-1956) a Patetičeskaja oratorija (1959) nebo Alfreda Schnittkeho
(1934-1998) s kompozicì Nagasaki (1958).
Nakonec uvádìm několik jmen z Kanady a Spojených států amerických.
V Kanadě se oratoria pìšì jiţ na počátku 20. stoletì. Mezi takovéto autory se řadì skladatel
Alexis Contant (1858-1918) s dìlem Caïn (Kain, 1905), které je označeno jako prvnì
kanadské oratorium, nebo jeho dalšì oratorium Les deux ames (Dvě duše, 1909). Jiným
autorem je Guillaume Couture (1851-1915) s dìlem Jean de Précurseur (Jan Předchůdce,
1907-1909), kde je moţné nalézt prvky chorálnìho zpěvu a modality. Ve Spojených
státech amerických se oratoria psala převáţně ve druhé polovině 20. stoletì. Patřì sem dìlo
Bernarda Rogerse (1893-1968) The Passion (Pašije, 1942), dále autor Ernst Křenek
(1900-1991) a jeho svatodušnì oratorium Spiritus intelligentiae sanctus (Svatý Duch
16

inteligence, 1955), Leonard Bernstein (1918-1990), který vytvořil dìlo nazvané mšeoratorium Mass (Mše, 1971), kde se objevujì prvky jazzové i populárnì hudby. Dalšìmi
kompozicemi jsou Judith (Judit, 1958) od Paula McIntyra (1931) nebo The Angles
of the Earth (Andělé země, 1966) s dvanáctitónovou technikou od Charlese Wilsona
(1931). Rovněţ zařazuji tvorbu Johna Cage (1912-1992), v jehoţ rozsáhlém dìle je
kompozice Roaratorio: an Irish Circus on Finnegans Wake (1979) pro magnetofonový
pás. V této skladbě se John Cage nechal inspirovat novelou Jamese Joyce (1882-1941)
a představenìm irských folkových hudebnìků. Kantáty můţeme nalézt u skladatele
Vincenta Persichettiho (1915-1987) s názvem Winter Cantata (Zimní kantáta, 1964),
Celebrations (Slavnosti, 1966) nebo Flower Songs (Píseň květin, 1983). Na územì
Spojených států amerických vznikla Cantata (1951-1952) Igora Stravinského (18821971), zkomponovaná v Los Angeles na anglické verše.
2.4. Stav bádání v českých zemích
Tématem české (československé) oratorium a kantáta ve 20. století, navìc
ve druhé polovině 20. stoletì, se zabývá pouze malé mnoţstvì literatury. Problematiku
určenì ţánru a druhového zařazenì nastiňuje publikace Dějiny české hudební kultury3.
Autor kapitoly Robert Smetana zařazuje tyto hudebnì formy do kontextu dějin prvnì
poloviny 20. stoletì v tehdejšìm Československu. Podle autora z hlediska druhové
typologie lze jen stěţì definovat přesné hranice mezi symfoniì se sóly a sbory, novodobou
kantátou a oratoriem. R. Smetana uvádì členěnì tvorby z hlediska literárnìho (ţánr
dramatický, epický apod.) a vykládá ho na pozadì kulturně-historických událostì prvnì
poloviny 20. stoletì. Jeho koncept je však obecně platný i pro tvorbu obdobì poválečného
a dìla druhé poloviny 20. stoletì.
Dalšì publikace, která mapuje výše zmìněné téma, je Česká kantáta a oratorium4
Jaroslava Smolky. Autor nejprve nastiňuje stručné dějiny kantáty a oratoria, poté
specifikuje označenì druh-ţánr. Velmi přesně vymezuje odlišnosti formy oratoria
a kantáty, a to tak ţe oratorium sestává z postupného řazenì kratšìch uzavřených
arióznìch, sborových a ansámblových celků, které nebývajì hudebně (tedy i stavebně)
propojeny v jednotný celek. Jaroslav Smolka podle charakteru předlohy a způsobu jejìho
zpracovánì uvádì čtyři základnì druhy kantát - kantátu dramatickou, epickou, reflexivnì
3

Dějiny české hudební kultury, Robert Smetana (ed.), II, 1918/1945, Academia, Praha 1972-1981, s. 334342
4
SMOLKA, Jaroslav, Česká kantáta a oratorium, Supraphon, Praha-Bratislava 1970
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(lyrickou) a oslavnou. Dramatické kantáty a oratoria, jejichţ děj zachovává jednotu mìsta
a času v jednotlivých částech, je moţné realizovat i scénicky (např. oratorium Svatá
Ludmila A. Dvořáka z roku 1886). Epická kantáta spočìvá na vylìčenì děje, ale rozdělenì
textu mezi vokálnì aparát je vedeno prvky pouze hudebně-stavebnými. Literárnì předloha
nemusì obsahovat přìmé řeči. Přìkladem je Kytice (1937) Bohuslava Martinů. Dalšìm
typem je kantáta reflexivnì a lyrická. Nespočìvá na vyjádřenì a popisu určitého děje,
nýbrţ obsahem literárnì předlohy jsou úvahy člověka, lyrické lìčenì apod. Po hudebnì
stránce se častěji vyskytujì sloţitějšì hudebnì formy. K tomuto typu je moţné přiřadit
např. České requiem (1940) Ladislava Vycpálka (1882-1969). Poslednìm typem je
kantáta oslavná, s nìţ souvisì i kantáta agitačnì. Tyto skladby bývajì stručnějšì a hudebnì
formy přehlednějšì a jednoduššì. Typickým přìkladem je agitačnì oratorium Ervìna
Schulhoffa (1894-1942) Komunistický manifest (1932). Nakonec je moţné tematiku
kantáta-oratorium nalézt ještě v dalšìch literárnìch zdrojìch. Takovým je např. studie
Jaroslava Smolky v Hudební vědě5 Luboš Fišer – Tvůrčí počátky k Requiem, nebo Leoš
Faltus-Miloš Štědroň – Miloslav Ištvan a jeho komorní oratoria. Seznam autorů (viz 7.1.,
s. 75) je sestaven předevšìm z publikace Čeští skladatelé současnosti6, dále z informacì
zìskaných z katalogů knihoven po zadánì hesel oratorium a kantáta, z odkazů
v nejrůznějšìch odborných slovnìcìch a dalšìch publikacìch (viz 9. Pouţitá literatura,
s. 101) a z typů pedagogů.
2.5. Stav bádání ve Francii
Ve francouzské literatuře o hudbě 20. stoletì jsem nenalezla ţádnou odbornou
publikaci, která by se komplexně zabývala tématem kantátově-oratornì tvorby druhé
poloviny 20. stoletì. V odborných hudebnìch slovnìcìch jsou nejčastěji uvedeny kratšì
studie o jednotlivých dìlech, jako je např. Review of H. Barraud7, nebo monografické
publikace, kde jsou dìla zasazena do kontextu skladatelova ţivota a tvorby. Tyto knihy se
však většinou věnujì autorům 18. a 19. stoletì. Přìnosnou se mi stala kniha autorky Nicole
Labelle s názvem L’oratorio8. Publikace stručně mapuje historii oratoria v průřezu dějin

5

SMOLKA, Jaroslav, Luboš Fišer - Tvůrčì počátky k Requiem, v: Hudební věda, XX/1983, s. 298-320
FALTUS, Leoš – Štědroň, Miloš, Miloslav Ištvan a jeho komornì oratoria, v: Hudební věda, XXII/1985,
s. 155-174
6
kolektiv, Čeští skladatelé současnosti, Panthon, Praha 1985
7
BURKAT, L., Review of H. Barraud: Le mystère des saints innocents, v: MQ, XXXVII (1951),
s. 241- 243
WEISSMAN, J.S., Review of I. Stravinsky: Oidipus Rex, v: MR, XIII (1952), s. 231-237
BERHEIMER, M., Review of F. Martin: Le vin herbé, v: MQ, XVIII (1962), s. 525-528
8
LABELLE, Nicole, L’oratorio, Presses universitaires de France, Paris 1983
18

hudby a vyjmenovává stěţejnì autory i jejich dìla. Jména skladatelů oratoriì a kantát lze
nalézt i v katalogu knihoven (např. Cité de la musique de Paris, Centre de documentation
de la musique contemporaine [Dokumentační centrum současné hudby], Paris) po zadánì
hesla oratorium nebo cantate. Studiem dějin hudby a hudebně-historického kontextu
20. a 21. stoletì se zabývá specializovaná hudebnì encyklopedie s názvem Musique –
une encyclopédie pour le XXIe siècle (Hudba – encyklopedie pro XXI. století) pod
vedenìm Jean-Jacques Nattiez9.
Nahrávky a partitury jednotlivých skladeb jsou ve Francii poměrně dostupné.
Ve fondech francouzských knihoven existuje soupis Le développement des collections
des vidéos musicaux et des disques dans les bibliothèques (Rozvoj sbírek hudebních videí
a

disků

v knihovnách)

z roku

198810,

který

mapuje

hudebnì

nahrávky

ve

francouzských mediatékách. Přesné záznamy jsou evidovány i v elektronickém katalogu
CDMC. Tyto informace doplňuji v části 4. Kantátově-oratorní tvorba ve Francii (s. 31),
kde je konkrétně vypsáno, co je u jednotlivých skladeb dostupné – nahrávky (MC kazety
a CD nosiče) a partitury. Jistou nevýhodou je pouze to, ţe ve většině pařìţských knihoven
je moţné vše studovat a poslouchat pouze na mìstě, tedy bez moţnosti absenčnìho
zapůjčenì.

9

Musique - une encyclopédie pour le XXIe siècle, Jean-Jacques Nattiez (ed.), Cité de la musique-Actes
Sud, Turin-Paris-Arles 200110
NYEKI, M., Le développement des collections des vidéos musicaux et des disques dans les
bibliothèques, v: Fontes Artis Musicalis, 35/1988, s. 65-70
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3. Specifika tvorby v díle českých autorů
3.1. Návaznost na repertoár 1. poloviny 20. století
V prvnì polovině 20. stoletì, přesněji v obdobì prvnì republiky, bylo
charakteristické, ţe se skladatelé téměř nezabývali látkami z české národnì mytologie.
V okupaci se objevilo uţitì gregoriánského chorálu, tak jako v kantátě Miloslava
Kabeláče Neustupujte! (1939) nebo v Písni o rodné zemi (1940-1941) Otakara Jeremiáše
(1892-1962).
Kantátová a oratornì tvorba reagovala rovněţ na sociálnì rozpory prvnì republiky.
Skladatelé přistupovali k této námětové sféře zprostředkovaně buď volbou sociálněkritických, nebo revolučně zaměřených básnì Jiřìho Wolkera (zhudebněnì Emila Axmana
– Balada o očích topičových, 1927), výjimečně prostřednictvìm poezie i jiných autorů
nebo volbou revolučnìho prozaického textu (Ervìn Schulhoff - Komunistický manifest,
1932 zpracovaný Rudolfem Fuchsem podle Marxova-Engelsova originálu). Mezi dvěma
světovými válkami a v době okupace nabyl na významu ţánr epicko-dramatický. Tento
typ je pro zmìněné obdobì charakteristickým nejen po stránce kvantitativnì, ale i svým
novým pojetìm daného druhu. Základem ţánru se stalo jednolité, epicky pojaté dějové
pásmo, narušované stručnými nebo rozvedenými dramatickým epizodami. Tato koncepce
vedla skladatele často k rozšiřovánì zvukového aparátu. V duchu tohoto ţánru se
rozvìjela sloţka vokálnì, sbor deklamoval party epické, sólisté dramatické dialogy.
Typický přìklad epicko-dramatického ţánru tohoto obdobì skýtá dìlo Ladislava Vycpálka
Kantáta o posledních věcech člověka (1950),

symfonické drama Viléma Petrţelky

Námořník Mikuláš (1929), nebo kantáta Anatola Provaznìka (1887-1950) Legenda
o sv. Prokopu, komponovaná v letech 1939-1941 jako výraz odporu proti německým
okupantům. Důvodem vzniku těchto kompozic byla snaha reagovat na politické ohroţenì
národa. Ještě dřìve, do roku 1918, převládaly v kantátové a oratornì tvorbě dva hlavnì
námětové okruhy, a to vlastenectvì a náboţenstvì. Situaci podrobně popisuje v Dějinách
české hudební kultury Robert Smetana11.
Dalšìm charakteristickým druhem je ţánr lyricko-epický, který se opìrá o lìčenì
konkrétnìho děje. Reprezentativnìm typem je Kytice (1937) Bohuslava Martinů. Tento
ţánr umoţňuje střìdánì obrazů i hlubšì abstrakci v hudebnìm pojetì jednotlivých námětů.
Těţiště kompozice je přeneseno do orchestru a zpravidla do náročné tektonické výstavby

11

viz pozn. 3
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dìla, neboť vazba textu a hudby je tu mnohem volnějšì neţ v předchozìch ţánrových
typech.
Hudebně se dìla nevymykala zavedené koncepci, neboť se jich např. nedotkla
Hábova mikrointervalová technika, atonalita či řada dalšìch novodobých principů. Avšak
je nutné poznamenat, ţe autoři zařadili prvky, které se poprvé objevily právě v době
20. stoletì. Ervìn Schulhoff ve svém jazzovém oratoriu HMS Royal Oak12 (1930)
stylizoval foxtrot, waltz, tango, spirituál apod. Rovněţ se podařilo do symfonického
orchestru začlenit málo běţné instrumentálnì skupiny (jazzband). Jako přìklad je dále
moţné uvést dìlo Viléma Petrţelky Námořník Mikuláš (1929), nebo zařazenì dechové
hudby v Komunistickém manifestu (1932) Ervìna Schulhoffa. Relativně největšì pokrok
se uskutečnil právě ve vokálnì sloţce přibìránìm recitačnìch a melodramatických prvků
jakoţto zvláštnìho slovesného, výrazového prostředku. Nejčastěji k tomu docházelo
v epicko-dramatickém ţánru. Melodramatické uţitì slova je nejčastějšìm přìpadem
obohacenì výrazových prostředků v kantátově-oratornì tvorbě, protoţe nerozbìjì jednotu
hudebnìho proudu a vystupuje zpravidla v momentech před dramatickou vlnou nebo
závěrečnou katarzì, tedy jako prostředek kontrastujìcì se sólovým nebo sborovým
zpěvem.
Důleţitým prvkem se stal sbor, neboť smìšený sbor byl základem vokálnì sloţky
kantátově-oratornìho dìla. Z něho se vyčleňovaly muţské a ţenské skupiny určené pro
jednotlivé věty nebo hudebnì epizody. Teprve v obdobì 1918-1945 postoupila
individualizace vokálnìch sloţek k novému obohacenì prostředků. Podle charakteru
námětu i hudebnì koncepce vznikala dìla, jeţ opustila tradici smìšeného sboru a pracovala
jen se sborem muţským, nebo ţenským. Rovněţ se obohatila technika sborového
vìcehlasu, od sborových unison přes důslednou homofonnì a polyfonnì fakturu aţ
k technice dvojsborové. Vzrostl také podìl dětského sboru.
3.2. Specifika české kantátové tvorby 2. poloviny 20. století
Česká kantátová dìla se soudobými politickými náměty byla rozpracována ještě
před únorem 1948. Tehdy bylo hotovo prvnì zněnì kantáty Václava Dobiáše Buduj vlast,
posílíš mír (1947, revize 1950-1951) a současně na své kantátě Odkaz Julia Fučíka
(1948) pracoval Jan Seidel. Avšak o provedenì rozhodoval námět, a tak námětově
i hudebně slabšì kantáty byly hrány v rozhlase a provozovány i na oficiálnìch přehlìdkách
Svazu československých skladatelů. Po prvotnìm nadšenì veřejnosti pro kantátovou
12

HMS Royal Oak – His/Her Majesty Ship Royal Oak (loď jeho/jejìho veličenstva)
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tvorbu začal zájem o tento ţánr ochabovat. Jejich tvorba v následujìcìm obdobì poklesla.
Teprve později se v souvislosti s očistným procesem české hudby dostavuje rozvoj tohoto
ţánru a vzniká nová početnějšì tvorba. Autoři si předevšìm velmi pečlivě vybìrajì témata.
Většina skladeb je psána na básnické texty. Vyvìjì se většì úsilì o uměleckou
individualitu a o co nejširšì vyuţitì bohatých moţnostì tohoto hudebnìho ţánru.
Zvláště mnoho pozornosti v letech 1951-1952

skladatelé věnovali budovánì

ocelářské a průmyslové základny v Ostravě. Svaz československých skladatelů tehdy
vyhlásil akci „Skladatelé Ostravě“. Řada autorů navštìvila staveniště a závody a napsala
skladby o pracovnìm úsilì ostravských dělnìků. Jako přìklad lze uvést kantátu Ivana
Řezáče Pozdrav Ostravě (1951), kantátu O nové huti Klementa Gottwalda (1952) autora
Karla Kupky, nebo dìlo Karla Háby Budovatelům Ostravska (1951).
Na skladby s válečnými a vìtěznými náměty navazuje početná tvorba s mìrovou
tematikou. Několik skladatelů pouţilo u této přìleţitosti textu poemy Vìtězslava Nezvala
Zpěv míru. Výběr z této básně zhudebnil v kantátě Zpěv míru (1951) František Mìťa
Hradil, skicu vytvořil i Otakar Jeremiáš. Mezi dìly se objevujì skladby i na sovětské
literárnì náměty. Lubor Bárta napsal rozsáhlou Komsomolskou kantátu (1951) na slova
Vladimìra Majakovského. Počátkem padesátých let se projevuje vliv kultu osobnosti.
Vedle pìsnì je kantátová tvorba ţánrem, ve kterém se s oslavou osob setkáváme
nejčastěji. Češtì skladatelé psali svá dìla s úmyslem personifikovat v oslavě vedoucìch
předáků komunistického hnutì myšlenky pokroku a světového mìru, objektivně se však
stala součástì oslavy jednotlivých osobnostì. Výrazné skladatelské úspěchy lze najìt
u skladeb věnovaných oslavě boje lidstva za pokrok a osvobozenì národů proti chudobě
a vykořisťovánì člověka. Tyto náměty majì dvě skladby v překladu veršů chilského
básnìka a nositele Nobelovy ceny za literaturu (1967) Pabla Nerudy (1904-1973), a to
Óda na chudobu (1958) od Zdeňka Blaţka a kantáta Ať procitne dřevorubec (1954-1955)
autora Miloše Sedmidubského.
Mezi často zpracovávaná témata se objevuje námět osvobozeneckého boje
a oslavy vìtězstvì. Zápas lidu i celého demokratického světa s fašismem byl tak silnou
událostì v ţivotě národa, ţe se stal tematicky velmi oblìbeným. Do této kategorie patřì
např. Balady z povstání (1960), dìlo Ctirada Kohoutka, jeţ připomìná tradice odboje
slovenského lidu, nebo oratorium-kantáta pro dětský sbor a orchestr Gustava Křivinky
Motýli tady neţijí (1962), která je komponována na verše ţidovských dětì z terezìnského
ghetta.
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Dalšìm z okruhů témat byla filozofie. Za vrchol tvorby takto zaměřené se
povaţuje např. Vokální symfonie Vladimìra Sommera z roku 1958. Skladatel přistupuje
k soudobé filozofické problematice tak, ţe neproklamuje ţádné světonázorové závěry
o perspektivách lidské společnosti nebo stopy z minulosti, ale naopak ve třech větách lìčì
a vytvářì sugestivnì obrazy osamocenì a zloby, nenávisti, lìtosti a smrti. Skladatel
nechává posluchače, aby si konečné závěry vyvodil sám. O radikálnějšì uplatněnì
prostředků tzv. Nové hudby se pokusil Zbyněk Vostřák v Kantátě na text Franze Kafky
(1964). Autor zhudebnil část gregoriánského chorálu, kterou spojil s aleatorně utvářeným
nástrojovým doprovodem.
Instrumentace jednotlivých děl a celkový pohled na obsazenì je velmi variabilnì.
Objevujì se kantáty komornì, ale i rozsáhlé, které obsahujì party recitátorů, sólistů, sboru
i orchestru. Komornì kantátou s recitacì je např. Poselství (1962) skladatele Jana Zdeňka
Bartoše, která je psána pro ţenský sbor. Pro dětský sbor a dechové kvinteto je
Nejkrásnější kníţka (1979) od téhoţ autora, která se rovněţ řadì ke komornì formě. Dalšì
kompozice tohoto typu jsou zajìmavé i z hlediska volby textové předlohy. Na staročeské
a latinské texty zkomponoval Eduard Dřìzga roku 1965 kantátu Mala mulier. Petr Eben
zhudebnil text zakládajìcì listiny Univerzity Karlovy a své dìlo, dokončené 1979, nazval
Pocta Karlu IV. Kantáta je určena pro muţský sbor a orchestr. Vedle lidové poezie
a lyrických témat nezůstává opomenuto ani téma biblické. Kantáta Jonáš (1982) autora
Jana Klusáka je nazvána dìlem komornìm a je určena pro dětský sbor s klavìrem. Dalšìmi
komornìmi kantátami s velmi netradičnìm obsazenìm jsou dvě kompozice Miloslava
Ištvana. Prvnì z nich, Já, Jákob (1968), je psána pro recitátora, sólo soprán, pop-tenor
a magnetofonový pás. Na tomto přìpadě lze demonstorvat pouţitì nových technických
moţnostì právě vyuţitìm magnetofonového pásu a dále současně propojenì s interprety
populárnì hudby. Druhým přìkladem je Hard blues (1980) téhoţ autora, které je určeno
pro recitátora, sólo soprán, pop-baryton a instrumentálnì ansámbl. Naproti tomu
rozsáhlejšì kompozicì s velkým instrumentálnìm aparátem je kantáta Miroslava Háby na
biblický text s názvem Chochmá (1971) pro recitátora, sólo soprán a orchestr. Podobně
jako u oratornì formy se u kantát setkáme s jevištnì formou.

Iša Krejšì roku 1933

dokončil kantátu na Sofoklův námět s názvem Antigona, která byla uvedena jevištně.
Toto dìlo bylo autorem v letech 1959-1962 zrevidováno.
Jednotlivá desetilet ì jsou v kantátové tvorbě námětově sice odlišná, avšak napřìč
celým obdobìm procházì biblická tematika. Postupně se vedle těchto textů objevuje
aktuálnì obraz společenských událostì, ať uţ téma Ostravy a práce, kosmonautiky nebo
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oslavy jednotlivých politiků. Přesto je moţné uvedená dìlčì obdobì charakterizovat
i kantátami filozofickými, biblickými či lyrickými. V padesátých letech, jak jiţ bylo
zmìněno, se dominantnìm tématem stává práce dělnìků či hornìků. Námět je zhudebněn
v kantátě Emila Františka Buriana s názvem O svazu dělníků a rolníků (1952). Avšak
v pozadì nezůstává téma lyrické – např. Kantáta lásky plná autora Jiřìho Julia Fialy
(z roku 1952) nebo Otvírání studánek (1955) Bohuslava Martinů. Tentýţ autor napsal
v roce 1959 kantátu na biblický text nazvanou Proroctví Izaiášovo. V šedesátých letech
jsou biblická témata častějšì, navìc autoři sahajì k námětům filozofickým, které jsou
převáţně na latinské verše. Jiřì Laburda v roce 1966 zhudebnil text Vìtězslava Nezvala
Metamorphoses, Václav Lidl napsal roku 1969 kantátu Hic homo sum (Jsem tedy člověk).
V tomto obdobì se pokračuje ve zhudebněnì biblických textů, kdy na verše Davidova
ţalmu a Lamentací Jeremiáše pìše kantáty např. Lukáš Matoušek, Miloslav Ištvan
komponuje dìlo Já, Jákob (1968) a Jiřì Hanuš dokončuje kantátu Poselství (1969).
V roce 1969 se objevuje skladba Jana Nováka věnovaná památce Jana Palacha nazvaná
Ignis pro Ioanne Palach (Upálení Jana Palacha). V sedmdesátých letech je určitou
zajìmavostì, ţe dva autoři nezávisle na sobě zvolili jako námět tragédii Lidic. Milan
Báchorek v roce 1973 pìše melodramatický obraz nazvaný Lidice a podobně o tři roky
později stejnou tematiku zpracovává Jan Zdeněk Bartoš. Osmdesátá léta jsou u skladatelů
ve znamenì poezie a biblických témat. Jednìm z takových přìkladů je zhudebněnì Písně
písní od Viktora Kalabise na latinský text Canticum canticorum (1986). Z Kytice Karla
Jaromìra Erbena vybral dvě básně Pavel Blatný a postupně tak vznikly kantáty Štědrý den
(1981) a Polednice (1982). Miloslav Ištvan jiţ na počátku osmdesátých let napsal dìlo na
text černošské lidové poezie nazvané Hard blues (1980). Avšak od osmdesátých let
kantátová tvorba pozvolna ustupuje a přestává být tak početnou, jako byla v době
předešlé. V devadesátých letech je moţné kantáty nalézt v tvorbě Zdeňka Šestáka, který
pokračuje v návaznosti na předešlou tvorbu ve zhudebňovánì latinských textů. Vhodnými
přìklady jsou sborové kompozice Laetantur coeli et exultet terra (Radujte se, nebesa,
a jásej země, 1992) a Canticum poeticum de Adalberto sancto (Poetická píseň
o sv. Vojtěchu, 1996). K tematickému výčtu je nutné ještě doplnit několik kantát pro děti.
Těmito náměty se zabývali např. Otomar Kvěch – Pohádka o smrčku (1974-1975), dále
Miroslav Hlaváč – Byl jednou jeden mráček (1980) nebo Jan Klusák – Jonáš (1982).

24

3.3. Specifika české oratorní tvorby 2. poloviny 20. století
Oproti kantátové tvorbě se oratoria vìce zaměřujì na náboţenská a filosofická
témata. Je však moţné nalézt výjimky odkazujìcì na dobový reţim, osobnosti nebo reakce
na prvnì let člověka do vesmìru. Jako konkrétnì přìpad lze uvést oratorium Václava
Felixe Pověsti o Leninovi (1956), dále dìlo Slávy Vorlové Magellan vesmíru (1960) nebo
kompozici Astronaut (1960-1961) od Miroslava Barvìka. Avšak stranou nezůstává
náboţenská tematika. Otázkou duchovnìch námětů v hudbě 20. stoletì se zabývá Miroslav
Pudlák13. Podle autora je duchovnì hudba ta, která „...je posvěcena touhou po
transcendenci, ať uţ je spojena s liturgickou funkcì, sakrálnìm textem nebo pouze
mystickým či filozofujìcìm námětem. Vzniká z přesvědčenì, ţe hudba má schopnost
podìlet se na odpoutánì lidské mysli od ulpìvánì na tomto hmotném světě a přenést nás do
vznešenějšìch dimenzì, ke kontemplaci, vytrţenì a cìleně těchto schopnostì vyuţìvá.“ 14
Autor rovněţ zmiňuje, ţe v průběhu 20. stoletì se náboţenský mysticismus stává velice
aktuálnìm jako reakce na prohlubujìcì se dějinnou skepsi. 20. stoletì je „pestrou směsì
uměleckých proudů a trendů a v kaţdém z nich najdeme skladatele zajìmajìcì se o
duchovnì náměty. Na půdě neoklasicismu vznikala oratornì dìla nadaná neokázalou
jìmavostì, monumentalitou a ušlechtilým patosem. Mezi nejlepšì světová dìla můţeme
řadit Honeggerovu Janu z Arku na hranici, Brittenovo Válečné requiem, nebo Polní mši
B. Martinů.“15 Miroslav Pudlák se soustředì i na krátký dějinný exkurz. Popisuje obdobì,
kdy ţelezná opona měla rozdělit svět na idealistickou a materialistickou část. Umělci
obou sfér se však neidentifikovali s rolì, která jim byla komunistickými ideology
přisouzena, ale inklinovali spìše k jejìmu protikladu. Tìm se stalo, ţe na východnì straně
ţelezné opony duchovnì hudba nebyla vymýcena, ale naopak se stala pro skladatele
velice atraktivnì, i kdyţ nebezpečnou zálibou. Nejvìce koncertnìch děl s duchovnìmi
náměty bylo provedeno kolem roku 1968 (např. Luboš Fišer – Requiem, Ivana Loudová –
Stabat mater, Miloslav Kabeláč – VII. symfonie). Tvorba tohoto druhu měla poté
v sedmdesátých letech cestu k posluchači nadlouho uzavřenou. V této době přes všechna
protivenstvì několik skladatelů významně zasáhlo do liturgické hudby (Petr Eben, Zdeněk
Pololánìk,

Jan Hanuš).

Petru Ebenovi

se

dokonce podařilo

vytvořit

jedno

z nejoblìbenějšìch mešnìch ordináriì, které je dnes při bohosluţbách běţně provozováno.
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Za náboţenské náměty si autoři vybìrali nejčastěji texty z bible. Jako přìklad
uvádìm oratorium Noe (1958) od Ilji Hurnìka, Posvátná znamení (1992-1993), Anno
Domini (1998-1999) Petra Ebena, nebo oratorium Juda Maccabeus (2002) od Sylvie
Bodorové. Svoji tradici si uchovalo zhudebněnì sekvence Stabat mater, a to např. v dìle
Ivo Jiráska z roku 1968. Texty oratoriì jsou české i latinské, v přìpadě oratoria
Šír haš-šírím (Píseň písní, 1970) Zdeněk Pololánìk komponoval na hebrejský biblický
text krále Šalamouna. Filozofické okruhy jsou zastoupeny volbou textů nejčastěji
pocházejìcìch z antické literatury (Petr Eben – Apologia Sokratus, [Obhajoba Sokrata],
1967) či humanismu (Otmar Mácha – Odkaz J. A. Komenského, 1952-1955). Pro mnohá
dìla se textovým základem staly dějiny českých zemì (oratorium Miroslava Barvìka –
Staré pověsti české, 1972), nebo obrazy z dějin, kam je moţné přiřadit kompozici Petra
Ebena Pragensia (1972), charakterizovanou jako tři renesančnì obrazy na texty
rudolfìnských receptur. Samostatným okruhem jsou dìla na nejrůznějšì básnické texty,
jakým je Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou (1959) autora Josefa Berga, nebo
Kráska a zvíře (1974) Miloslava Ištvana, či kantáta-oratorium Gustava Křivinky Motýli
tady neţijí (1962) na verše dětì z ţidovského ghetta v Terezìně. Tento titul se
v uměleckém zpracovánì neobjevuje poprvé, neboť jiţ v roce 1960 vznikl krátký film,
kde se objevujì kresby těchto dětì a dokument je doplněn hudbou Karla Reinera (viz část
5.1.4., s. 42).
Důleţitým aspektem je pro spìše oratornì neţ kantátovou tvorbu variabilita
vokálně-instrumentálnìho aparátu. V přehledu oratoriì je moţné nalézt dìla komornì
i skladby pro velké vokálně-instrumentálnì obsazenì. Velmi často je oratorium
komponováno pro sóla, sbor a orchestr. Avšak autoři hojně obsazujì roli recitátora,
pouţìvajì techniku dvojsborovosti ve smyslu obsazenì nejčastěji dětského a smìšeného
sboru (př. Anno Domini Petra Ebena z let 1998-1999, kde navìc kromě dětského
a smìšeného sboru účinkuje ještě schola gregoriana). Role recitátora je vypsána v dìlech
dalšìch skladatelů, mezi nimţ zmiňuji Marka Kopelenta s oratoriem Legenda
s podtitulem De passione St. Adalberti Martyris (O umučení sv. Vojtěcha, 1981) nebo
jeho dalšì kompozici Lux mirandae sanctitatis (Podivuhodné světlo svatosti, 1994), která
má obsazenì specifičtějšì. Je psána pro recitátora, sólo soprán, smìšený a dětský sbor
a instrumentálnì ansámbl. Role recitátora je rovněţ zařazena i v tematicky zajìmavém dìle
Ivana Kurze s názvem Maria vykládá apokalypsu (1993). Na závěr tohoto výčtu uvádìm
oratorium Juda Maccabeus (2002) od Sylvie Bodorové, která kromě sólistů, dětského
sboru, smìšeného sboru a orchestru vypisuje party pro čtyři recitátory. Značná fantazie
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skladatelů se objevuje v instrumentaci děl. Vhodnou ukázkou je Ecce homo (Ejhle,
člověk, 1980) Jana Hanuše, kde se ve velkém symfonickém orchestru objevujì nástroje
jako xylofon, vibrafon, zvony, gong, zvonkohra, hoboj d’amour, zobcové flétny, varhany.
Netradičnì je i obsazenì zmìněné Stabat mater (1968) Ivo Jiráska, kde jsou sóla, sbor
a dechový orchestr. Zajìmavé je specifické určenì vokálnì sloţky v Poémě o člověku
Josefa Pálenìčka z roku 1960, kde skladatel vypisuje sóla, smìšený sbor, lidový sbor,
lidové sólisty a dětský sbor. V tomto duchu se přibliţuje tzv. folklornìmu oratoriu, které
se objevilo v tvorbě německého skladatele Josepha Haase. Skladatelé pouţìvajì
i elektroakustický aparát, a to opět v jiţ zmìněném Ecce homo Jana Hanuše, kde kromě
„ţivého“ sboru zaznìvá sborový zpěv z nahrávky, dále Hospes in terra (Poutník na zemi,
1968) od Pavla Slezáka pro sóla, recitátora, sbor, velký orchestr a elektroakustickou
aparaturu. Dalšìm přìkladem je oratorium Nezabiješ (1971) Zdeňka Lukáše pojaté jako
konkrétnì hudba doplněná ţivým provedenìm pěti sólistů a recitátorem nebo Oratorium
electronicum Michala Rataje z roku 2002.
V oratornì tvorbě druhé poloviny 20. stoletì se objevilo i vyuţìvánì nových
kompozičnìch technik. Jako přìklad uvádìm dvanáctitónové utvářenì melodiky
a harmonie v dìle Petra Ebena Apologia Sokratus (1967), nebo Dove sta amore (Kde je
láska) Zdeňka Lukáše z let 1964-1965, přičemţ Apologia Sokratus je určena pro sólo alt,
baryton, dětský a smìšený sbor, zatìmco Dove sta amore je nazvána symfoniì pro sbor
a orchestr.
Textové náměty a zaměřenì libret oratornìch kompozic ve sledovaném obdobì lze
charakterizovat následovně. V padesátých letech vznikala dìla s tematikou básnickou,
biblickou, historickou i politickou. Časově je moţné vedle sebe řadit dìla Odkaz
J. A. Komenského (1952-1955, Otmar Mácha), Pověsti o Leninovi (1956, Václav Felix),
Noe (1958, Ilja Hurnìk), Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou (1959, Josef Berg).
V šedesátých letech je situace odlišná, vznikajì dìla s tématy spìše filozoficky
zobecňujìcìmi, ale autoři se nezřìkajì ani antisemitské otázky, antických dramat, Stabat
mater nebo přìběhu stvořenì prvnìch lidì. Patřì sem Poéma o člověku (1960, Josef
Pálenìček), oratorium-kantáta Motýli tady neţijí (1962, Gustav Křivinka), Apologia
Sokratus (1967, Petr Eben), Oresteia (1967, Josef Berg),

Stabat mater (1968, Ivo

Jirásek), Hospes in terra (1968, Pavel Slezák) nebo Adam a Eva (1969, Zdeněk Lukáš).
Velká tematická variabilita je rozvìjena v následujìcìm obdobì sedmdesátých let.
Objevuje se zhudebněnì českých, latinských i hebrejských textů, námětů čerpajìcìch
z antické literatury a opět témat historických i biblických. Vhodnými přìklady jsou
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Šír haš-šírím (1970, Zdeněk Pololánìk), Nezabiješ (1971, Zdeněk Lukáš), oratoriumopera K smrti odsouzení (1970-1974, Jiřì Smutný), oratoria Jitky Snìţkové O sv. Vojtěchu
(1970-1973), Vita Caroli (Ţivot Karlův, 1977) nebo Damaskeidon (1979), dále Vánoční
oratorium (1971, František Emmert), Staré pověsti české (1972, Miroslav Barvìk),
Pragensia (1972, Petr Eben), Kráska a zvíře (1974, Miloslav Ištvan), Laudatio pacis
(Chvála míru, 1975, Marek Kopelent). V osmdesátých letech je oratornì tvorba nejméně
početná a orientuje se na téma „člověk“. Dìla zkomponovaná v tomto obdobì jsou Osud
člověka (1980, Josef Boháč), Ecce homo (1980, Jan Hanuš), Poggii Florentini
ad Leonardum Arentinum epistola de Magistri Hieronymi de Praga supplicio (List
Poggia Braccioliniho Leonardu Brunimu z Arezza k odsouzení Mistra Jeronýma z Prahy,
1984, Svatopluk Havelka), Královna Dagmar (1989, Zdeněk Šesták). Během celého
vývojového obdobì se neustále udrţuje tradice zhudebněnì latinských textů. Od
devadesátých let do současnosti vznikala dìla, která zhudebňujì okruhy biblické
a filozofické, námětově byl pouţit i text z Citadely Antoina de Saint-Exupéryho (19001944). Bohatou produkci zajistil Zdeněk Pololánìk svými komornìmi oratorii Spor duše
s tělem (1994), Praţská legenda (1995), Citadela (1997), dìlo Petra Ebena – Posvátná
znamení (1992-1993) nebo Anno Domini (1998-1999). Dále vznikla oratoria Juda
Maccabeus (2002, Sylvie Bodorová), Oratorium electronicum (2002) Michala Rataje,
oratoria Ivana Kurze a mnohá dalšì.
Volbou témat oratornì kompozice nepodléhaly dobové situaci ani předem
určeným nebo navrţeným textům, jako tomu částečně bylo u tvorby kantátové.
Z dosavadně zjištěných informacì lze jen těţko vyvodit závěr, které ze zmiňovaných
desetiletì bylo pro oratornì tvorbu nejpřijatelnějšì (zejména co se týká problematiky
zpracovánì duchovnìch a konkrétnìch náboţenských předloh), nebo se tematicky nejvìce
vyhranilo. Naopak je moţné shrnout, ţe oratorium si po celé obdobì druhé poloviny
20. stoletì zachovalo své typické námětové okruhy, které byly zhudebňovány ve všech
vývojových etapách tohoto hudebnìho útvaru, a nestalo se tak pouhým ideologickým
nástrojem politické situace.
3.4. Označení oratorium–opera, oratorium–kantáta, mše–oratorium, problematika
Stabat mater
Kromě vymezenì druhu–ţánru oratoria a kantáty je moţné v několika přìpadech
vysledovat určité propojenì či splynutì, označené jako opera–oratorium, kantáta–
oratorium, melodramatický obraz, kantátový cyklus, kantátová symfonie apod. Všechny
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tyto druhy majì velmi podobné obsazenì, autoři ve svých kompozicìch pìšì pro sólisty,
sbor (sbory) a orchestr, náměty jsou nejrůznějšìho charakteru. Pro jednotlivá označenì
uvádìm následujìcì přìklady - nejprve dìla česká, poté francouzská. Opera–oratorium
K smrti odsouzení (1970-1974) od Jiřìho Smutného, oratorium–kantáta Gustava Křivinky
Motýli tady neţijí (1962), melodramatický obraz Lidice (1973) autora Milana Báchorka.
Dále se objevujì názvy jako kantátová suita Vladimìra Klusáka Zlomky ţivota a snu
(1975), kantátová symfonie Františka Pìchy Ecce homo (Ejhle, člověk, 1929,
přepracováno 1950), kantátový cyklus Ivo Bláhy Co je krásy na světě (1958), melodrama
Emila Viklického The Mystery of Man (Tajemství člověka, 2004).
Ve Francii se objevuje kantátové zhudebněnì večernìch modliteb s latinským
názvem Vesper (Nešpory, 1971) skladatele Georgese Aperghise, chorálnì symfonie
Jacquese Berlinského America (1976), nebo kantáta-oratorium Les canuts (Dělníci, 1957)
autora Josepha Kosmy. V dìle Pascala Dusapina se objevuje kompozice nazvaná
opératorio La melancholia (Melancholie, 1991).
V celosvětovém kontextu je zajìmavé dìlo Mass (Mše, 1971) Leonarda
Bernsteina, který mu připisuje titul mše-oratorium. V tomto dìle jsou pouţity prvky
jazzové a populárnì hudby a tedy na uvedenì mše se podìlejì i interpreti tohoto hudebnìho
proudu. S velmi pozitivnìm ohlasem se setkalo provedenì Bernsteinovy kompozice na
Praţském hradě v roce 1997.
K oratoriu či kantátě bývá literaturou formálně někdy přiřazováno i Stabat mater.
Tato sekvence, jejìţ text pocházì z pera Jacopa di Todiho (zesnulého kolem roku 1306),
se hojně rozšìřila během 15. stoletì. Z liturgie byla vyňata Tridentským koncilem
(1543-1563), ale roku 1727 ji zpět navrátil papeţ Benedikt XIII. Byla ustanovena pro
svátek Panny Marie Sedmibolestné (15. zářì). Funkčně bývá řazena k výše zmìněných
útvarům, neboť z hlediska formotvorného má s nimi společné některé znaky. Avšak dle
mého názoru je lépe ji nijak nezařazovat, podobně jako slavnostnì verzi nešpor či jiných
druhů duchovnì hudby. Stabat mater byla autory zhudebňována ve všech epochách dějin
hudby. Mezi lety 1700-1900 zmiňuji autory, jakými byli Agostino Stefanni, Charles
Gounod, Antonìn Dvořák, Franz Liszt (tehdy se jeho Stabat mater stala součástì oratoria
Christus). Ve 20. stoletì byla v celosvětovém kontextu zhudebněna např. Karolem
Szymanowským (1882-1937), Krzysztofem Pendereckým (1933), který jej později
včlenil do Pašijí, dále uvádìm např. jména Zoltán Kodály (1882-1967), Ernö Dohnányi
(1877-1960), ve Velké Británii Lennox Berkeley (1903-1989) nebo Charles Villiers
Stanford (1852-1924). Nakonec ještě zástupce z USA Virgil Thomson (1896-1989). Ve
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Francii ji najdeme v dìle Joanny Bruzdowicz, Renauda Gagneuxe nebo Omara
Yagoubiho. V Čechách byla zhudebněna např. Ivo Jiráskem nebo Ivanou Loudovou,
která svoji kompozici Stabat mater označuje kantáta-oratorium. V soupisu skladeb (viz
7.1. a 7.2., od s. 75) ponechávám označenì (oratorium, kantáta-oratorium), které je
uvedeno v literatuře nebo partiturách.
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4. Kantátově-oratorní tvorba ve Francii
4.1. Návaznost na tvorbu 1. poloviny 20. století
Hudebnì tvorba navazuje na tradici, která byla v prvnì polovině 20. stoletì
zastoupena např. Claudem Debussym a jeho oratoriem Le martyre de Saint Sébastien
(Umučení sv. Sebastiána, 1911) pro sóla a orchestr, dále Albertem Doyenem (+1935) oratorium Le chant de Midi (Polední zpěv, 1919) pro sóla, klavìr a sbor, nebo kantátami
Marcela Duprého – Les Normands (Normané, 1911), Psyché (1914). Avšak velký úspěch
zaznamenala dìla vytvořená po roce 1920. Podobně jako v jiných zemìch, tak i ve Francii
se tvorba dělì na dva základnì typy, kdy jeden tvořì skupina autorů navracejìcìch se
k tradici a druzì komponujì v novém stylu. Jednìm z prvnìch skladatelů tohoto obdobì byl
Artur Honegger, jehoţ dramatické oratorium Le roi David (Král David, 1921) bylo
komponováno nejprve jako dramatický ţalm pro švýcarské divadlo Jorat a poté v roce
1924 přepracováno jako oratorium a téhoţ roku provedeno v Pařìţi. Honegger tìm uvedl
nový ţánr, ve kterém propojil prvky opery, oratoria, středověkého mystéria a antického
dramatu. Nahradil staršì typ recitativu doprovázeného cembalem mluveným textem nebo
rolì recitátora. Nové prvky se objevujì ve smìšeném sboru, který je pojat jako modernì
chorálnì ansámbl. Dalšì Honeggerovo oratorium Judith (Judit, 1925) bylo označeno jako
oratorium-opera a poprvé dalo většì váhu právě sboru a orchestru před sólistickými
rolemi. Na popud ruské tanečnice Idy Rubinstein (1883-1960) začal Honegger
spolupracovat s básnìkem Paulem Claudelem (1868-1955), a tak vznikla dìla Jeanne
d’Arc au bûcher (Jana z Arku na hranici, 1935), La danse des morts (Tanec mrtvých,
1938) nebo Nicolas de Flue (1939-1940). V této době pìše oratorium dalšì francouzský
skladatel Marcel Landowski, nazvané Rhytmes du Monde (Rytmy světa, 1939-1941),
který se v pozdějšìm obdobì věnoval tvorbě spìše kantátové. Právě kantáta se ve třicátých
letech 20. stoletì objevuje v tvorbě Oliviera Messiaena s názvem L’ensoraleuse
(Čarodějka, 1931). V roce 1939 pìše oratorium pro sóla, sbor a dva orchestry
L’apocalypse selon St. Jean (Apokalypsa podle sv. Jana) i Jean Françaix. Do této doby je
moţné zařadit kompozice Igora Stravinského (1882-1971), který roku 1927 napsal
oratorium Oidipus Rex (Král Oidipus). Opera-oratorium podle antického dramatu Sofokla
upravil Jean Cocteau (1889-1963), přičemţ prvky opery jsou ukotveny předevšìm
v pouţitì kostýmů a jevištnì dekoraci, která přesně specifikuje dobu a mìsto děje. Naproti
tomu prvky oratornì jsou demonstrovány rolì recitátora. K tzv. francouzské oratornì
renesanci, vracejìcì se k modelům středověkých mysteriì, se řadì jméno skladatele André
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Capleta (1878-1925), který svou poslednì kompozicì Le miroir de Jésus (Jeţíšovo
zrcadlo, 1923) uvedl dìlo specifikované právě jako hudebnì mystérium.
4.2. Pokračovatelé
Francouzská kantátově-oratornì tvorba druhé poloviny 20. stoletì je v literatuře
charakterizována předevšìm skladbami Oliviera Messiaena, který je povaţován za
inspirátora dvou nových kompozičnìch technik – serialismu a spektralismu, přičemţ
spektralismus plně rozvinuli aţ jeho ţáci a následovatelé. Důleţitými aspekty se stal
rytmus a pouţitì modů s limitovanou transpozicì. Technikou serialismu se zabývalo
i hudebnì centrum Darmstadt. V obdobì konce druhé světové války byla francouzská
hudebnì tvorba charakterizována skladateli Pařìţské šestky, ale na jaře roku 1945 si
velkou pozornost zìskalo uvedenì třech děl O. Messiaena. Byla to klavìrnì skladba Vingt
regards sur l’enfant Jésus (Dvacet pohledů na dítě Jeţíše), dále sedm skladeb pro
varhany Les corps glorieux (Oslavená těla) a nakonec Trois petites liturgies
de la présence divine (Tři malé liturgie boţské přítomnosti) pro ţenský zpěv, klavìr,
smyčce, bicì nástroje a Martenotovy vlny. Posledně jmenované bylo dìky svému lyrismu
označené jako stylově nejnovějšì. Messiaen ještě v meziválečném obdobì (roku 1936)
zaloţil se svými kolegy, kteřì se rovněţ věnovali oratornìm dìlům – Yves Baudrier, JeanYves Daniel-Lesur, André Jolivet - skupinu Jeune France (Mladá Francie). Důleţitým
skladebným prvkem těchto autorů zůstala melodie na principu zpěvu 16.
Dalšìm pokračovatelem v návaznosti na předešlé obdobì se stal Georges Migot,
který v letech 1936-1955 vytvořil cyklus sedmi duchovnìch oratoriì podle vzoru německé
duchovnì protestantské hudby. Jednotlivé kompozice vystihujì přìběhy ze ţivota Krista.
V chronologické návaznosti vzniku skladeb to jsou : Le sermon sur la montagne (Kázání
na hoře, 1936), La passion (Pašije, 1941-1942), L’annonciation (Zvěstování, 1946),
La mise au tombeau (Uloţení do hrobu, 1949), La résurrection (Vzkříšení, 1952),
La nativité de notre Seigneur (Narození našeho Pána, 1954), Nuit pascale
et Résurrection (Velikonoční noc a Vzkříšení, 1955). Inovace v dìle tohoto skladatele
spočìvá v hudebnìm ţánru. G. Migot je autorem tzv. oratoria a capella, v konkrétnìm
přìpadě - pro tři sbory a čtyři sólisty v dìle St. Germain d’Auxerre (sv. Heřman z Auxerre,
1947), ve kterém je moţné objevit i prvky francouzské

hrdinské pìsně (chanson

de geste). V tomto obdobì napsal svá oratoria Charles Tournemire (1870-1939), a to
16
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L’apocalypse de saint Jean (Apokalypsa sv. Jana, 1934) nebo La douloureuse du Christ
(Bolest Kristova, 1937-1938). Gregoriánským chorálem a modalitou se nechal inspirovat
Guy de Lioncourt (1885-1961) ve svých dìlech Le mystère de l’Emmanuel (Tajemství
Emanuelovo, 1924) et Le mystère de l’Esprit (Tajemství Ducha, 1940), která koncipoval
jako středověká liturgická dramata. V podobném tematickém stylu pokračoval Claude
Delvincourt (1888-1954), jenţ oratorium Lucifer (1937-1944) specifikoval jako původnì
francouzské divadlo-mystérium, které ovšem modernizoval pod vlivem A. Honeggera.
Oratorium s gregoriánským chorálem se objevuje v dìle Henryho Barrauda s názvem
Le mystère des saints Innocents (Záhada svatých Nevinných, 1946). Do tohoto obdobì
třicátých a čtyřicátých let se dále řadì dìlo Dariuse Milhauda La sagesse (Moudrost,
1935), jenţ později v sedmdesátých letech napsal i polytonálnì oratorium Saint Louis, roi
de France (sv. Ludvík, král Francie, 1970). V padesátých letech oratornì kompozice
s duchovnì tematikou pìšì i Manuel Rosenthal - Saint François d’Assise (sv. František
z Assisi, 1936-1939), André Jolivet - La vérité de Jeanne (Věrnost Jany, 1956) a JeanYves Daniel-Lesur – L’annonciation (Zvěstování, 1951).
Mezi francouzskými skladateli se vytvořila skupina autorů, kterou literatura někdy
označuje jako avantgarda. Za novátory či avantgardisty jsou povaţováni pro netypické
nástrojové obsazenì, pouţìvánì nových skladebných technik či pro slučovánì tradičnìch
prvků s novými. Mezi takové se opět řadì Olivier Messiaen se svým oratoriem
La transfiguration de notre Seigneur Jésus Christ (Proměnění našeho Pána Jeţíše Krista,
1965-1969), které je psáno pro smìšený sbor, sedm sólistů-instrumentalistů a velký
orchestr (určené celkem pro dvě stě šestnáct účinkujìcìch). Dále se k avantgardě řadì
Serge Nigg s kompozicì Le fusillé inconnu (Neznámý zastřelený, 1949), označenou jako
profánnì oratorium na bázi skladebné techniky Arnolda Schönberga. V duchu populárnì
hudby vytvořil Maurice Ohana oratorium Plainte pour Ignacio Sanchez Mejias (Ţalozpěv
pro Ignacia Sancheze Mejiase, 1950) a později i Récit de l’An zéro (Příběh z roku nula,
1956), které bylo provedeno i scénicky. V šedesátých letech techniku elektroakustické
hudby uplatnil v dìle Apocalypse de Jean (Janova apokalypsa, 1968) Pierre Henry.
4.3. Dobový kontex
Pro francouzskou hudebnì tvorbu druhé poloviny 20. stoletì ve srovnánì
s československou je třeba brát v úvahu, ţe politicko-kulturnì situace byla naprosto
odlišná a dějinné události záměrně neovlivňovaly náměty kompozic ani jednotlivé
skladatele. V poválečném obdobì začaly ve Francii vznikat četné hudebnì spolky
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a instituce, které podporovaly rozvoj hudebnìho uměnì, dávaly podněty ke vzniku nových
kompozic, mnohému experimentovánì a uváděly na scénu nové autory. Také je třeba
uvést, ţe zde působily nejrůznějšì celosvětové vlivy (často prostřednictvìm přìmé účasti
hostujìcìch zahraničnìch skladatelů), které se na tomto územì mohly zcela bez problémů
prezentovat a uvádět v obecnou známost. Rovněţ se objevily mezinárodnì asociace,
organizovaná hudebnì setkánì a mnohé kulturnì festivaly, které se zaměřovaly na
nejrůznějšì problematiku či specifická hudebnì odvětvì a v neposlednì řadě na soudobou
hudbu. Pro přesnějšì představu širokého zaměřenì kulturně-hudebnìho ţivota ve Francii
uvádìm krátký chronologický výčet nově vzniklých organizacì, sdruţenì a center:
1947 – Fondation du groupe Zodiaque (Skupina Zvěrokruh) – Création du Festival
d’Avignon (vytvořenì Festivalu v Avignonu)
1950 – Fondation du Mai musical de Bordeaux (Květnový festival v Bordeaux)
1957 – Congrès international de musique juive à Paris (Mezinárodnì kongres ţidovské
hudby)
1960 – Fondation des Grands concerts de la Sorbonne (zaloţenì tradice velkých koncertů
Sorbonny)
1961 – Fondation des Percussions de Strasbourg (Skupina bicìch nástrojů ze Štrasburku)
1964 – Création du Département de la musique de la Bibliothèque nationale de France
(vytvořenì Hudebnìho oddělenì Francouzské národnì knihovny)
1968 – Création d’une classe de musique électro-acoustique – Conservatoire national
supérieur de musique de Paris (vytvořenì třìdy elektroakustické hudby
Konzervatoře v Pařìţi)
1972 – Première année des Rencontres internationales de musique contemporaine
de Metz (prvnì rok mezinárodnìho setkánì soudobé hudby v Metách)
1975 – Fondation de l’IRCAM (zaloţenì IRCAMu)
1988 – Cité de la musique (otevřenì hudebnìho areálu v Pařìţi)
Výzkumem soudobé hudby ve Francii se nynì zabývá Centre de recherche
de la musique contemporaine sìdlìcì v Pařìţi. Centrum se zabývá katalogizacì nových
skladeb, budovánìm vlastnì mediatéky a specializované knihovny. Mnozì z autorů, jeţ
jsou v CDMC evidováni, nejsou prozatìm přìliš populárnì a jejich tvorba zůstává
veřejnosti téměř nepřìstupná. Většina děl nenì vydána ani nijak publikována, nebo jsou
tyto skladby hrány pouze jednou na speciálnìch koncertech. CDMC sìdlì, jak jiţ bylo
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zmìněno, v Pařìţi v hudebnìm areálu Cité de la musique v městské části La Villette, kde
jsou pravidelně pořádány koncerty věnované právě těmto skladatelům. Statistickým
výzkumem CDMC se došlo k závěru, ţe největšì část soudobé vokálně-orchestrálnì
tvorby tvořì melodramy (51 %), dále elektroakustická hudba (26 %) a nakonec hudebnì
divadlo (15 %). Do zbývajìcì percentuálnì části je zahrnuto vše ostatnì.
Určitou reflexi francouzské tvorby lze sledovat i v tehdejšìm Československu, kdy
byla roku 1969 v Brně a poté 1974 v Praze provedena Honeggerova Jana z Arku
na hranici. Na druhé straně v Pařìţi pokračovalo uváděnì děl českých autorů (např. prvnì
uvedenì Jenůfy v Pařìţi v Opeře Garnier, 1974). Ani politická situace zcela nezničila
česko-francouzské vztahy, které byly velmi silné předevšìm v meziválečném obdobì,
a skladatelé se je v obou zemìch snaţili udrţovat. Např. francouzská skupina pro výzkum
konkrétnì hudby (Radiodiffusion française) pořádala kurzy v Praze, Miloslav Kabeláč
napsal dìlo Huit inventions pro Ensemble des percussions de Strasbourg (Skupina bicìch
nástrojů Štrasburk), se kterým ve Francii slavil velký úspěch. V tehdejšìm
Československu se rovněţ zformovalo několik zajìmavých uskupenì či center. Od roku
1959 se v Divadle Na Zábradlì organizovaly koncerty soudobé hudby s tvorbou českých
i zahraničnìch autorů. V šedesátých letech se utvořila Musica viva Pragensis, která roku
1964 hostila např. Johna Cage, a rovněţ byla zaloţena Musica nova Brno. 1964 se
uskutečnil prvnì seminář elektroakustické hudby, svojì existenci zahájil Institut
hudebního výzkumu rozhlasu a televize a v roce 1970 bylo na Barrandově vytvořeno
praţské studio elektroakustické hudby.
4.4. Specifika kantátové tvorby 2. poloviny 20. století ve Francii
Francouzská kantátová tvorba se od české značně lišì, zejména ve volbě
jednotlivých námětů. Zatìmco česká kantáta se obracela k politické situaci a podle nì
voleným tematickým okruhům, ve Francii se skladatelé nechávali inspirovat přìběhy
často biblickými, mytologickými nebo událostmi z kaţdodennìho ţivota. Avšak objevujì
se témata pro obě země společná, jako např. téma o zemi (Paul Arma – Cantate
de la terre, 1966). V repertoáru se rovněţ shodně nacházejì četné oslavné kantáty. Tìmto
přìpadem je kantáta na počest monackého prince – Cantate pour l’avènement du prince
de Monaco, zkomponovaná v roce 1950 Henrym Barraudem. Mnoho skladeb však
obsahuje texty religióznì povahy, opěvujìcì jednotlivé křesťanské svátky, světce nebo
plnì úlohu textového poselstvì. Tìmto přìkladem je Cantate de la Pentecôte (Svatodušní
kantáta, 1952, Yves Baudrier), Une cantate de Noël (Vánoční kantáta, 1953, Arthur
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Honegger) nebo Urbi et Orbi (Městu a světu, 1985, Joanna Bruzdowicz). Oblìbeným
tématem francouzských kantát i oratoriì se stal vánočnì přìběh putovánì třì králů do
Betléma. Tuto kantátovou kompozici můţeme nalézt např. u Marcela Landowského
(Les rois Mages - Mudrci, 1994).
Světská kantáta zpracovávala náměty spìše lyrického charakteru, na rozdìl
od české většinou sociálně-politické tematiky. Proto se objevujì názvy jako Cantate
de Méphisto (Kantáta Mefista, 1952, Jean Françaix), chorálnì kantáta Josepha Kosmy
Les ponts de Paris (Paříţské mosty, 1957), která popisuje krásu Pařìţe a jejìch mostů,
nebo La promenade à Versailles (Procházka ve Versailles, 1976, týţ autor). Skladatelé se
nevyhýbajì ani přìběhům z antické mytologie. Téma „zrozenì Venuše“ zvolil v roce 1949
Darius Milhaud a zkomponoval sborovou kantátu Naissance de Vénus. Týţ autor ve své
tvorbě vyčlenil mìsto pro téma národnìho charakteru, a to dìlem St. Louis (1970), neboť
sv. Ludvìk je jednìm z hlavnìch francouzských národnìch světců. Zvláštnì přìpad
v kantátové tvorbě se objevuje u Maurice Ohany, který v roce 1971 zkomponoval
dramatickou kantátu Auta-da-café pro recitátora, sóla, sbor a orchestr a kterou v roce
1972 přepracoval a označil jako komornì operu o deseti obrazech.
Francouzštì skladatelé zůstávajì ve většině přìpadů věrni klasickému vokálněinstrumentálnìmu obsazenì či zaměřenì dìla ve smyslu označenì kompozice – pro sóla,
sbor a orchestr. Objevujì se přìpady, kdy je zařazen varhannì part (Georges Aperghis –
Vesper [Nešpory], 1971), klavìrnì part (Paul Arma – Cantata da camera, 1973), bicì
nástroje (Marcel Landowski – Jésus, là est-tu? [Jeţíši, jsi tu?], 1948) nebo elektronický
aparát (Ivo Malec – Cantate pour elle [Kantáta pro ni], 1966). V kantátách je někdy
začleněna rovněţ role recitátora. V několika přìpadech svého dìla ji předepisuje
např. Serge Nigg (Prière pour le premier jour de l’été [Modlitba pro první letní den],
1956). Pierre Boulez kantátu Le visage nuptial (Svatební tvář, 1946-47) komponuje ve
stylu, jak sám popisuje, dodekafonnìho serialismu druhé vìdeňské školy. V této kompizici
pouţìvá čtvrttónovou techniku a zařazuje deklamačnì sborové party. V následujìcìm roce
1948 uvádì radiofonické dìlo s názvem Le soleil des eaux (Slunce vod) pro soprán, sbor
a orchestr, které prošlo revizì v roce 1958 a byly mu připsány nové party sólo tenoru,
barytonu a obsazenì orchestru se změnilo na komornì. Konečná verze však pocházì aţ
z roku 1965, kdy se autor vrátil k původnìmu obsazenì sólo soprán, smìšený sbor
a orchestr. Kromě tradičnìho obsazenì je ve vybraných skladbách francouzských autorů
upřesněn specifický instrumentálnì ansámbl a tyto kantáty bývajì často označeny jako
komornì. Nakonec jsou v tvorbě zastoupeny i kantáty čistě sborového charakteru (Serge
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Nigg – Petite cantate des couleurs [Malá kantáta barev], 1952; dále Henri Sauguet –
Plus loin que la nuit et le jour [Vzdálenější neţ noc a den], 1960; nebo Henry Barraud –
Enfance à Combourg [Dětství v Combourgu], 1976).
4.5. Specifika oratorní tvorby 2. poloviny 20. století ve Francii
Ve francouzské tvorbě jsou oratoria zastoupena ve většìm počtu neţ v repertoáru
českém. Autoři mohli volně vybìrat a zpracovávat nejrůznějšì náměty, aniţ by byli
ovlivněni politickou situacì. Rovněţ hojně experimentovali s novými hudebnìmi prvky,
které přinášel rozvoj např. elektroakustické hudby, a dále s vnějšìmi vlivy, které do
Francie proudily nejen z celé Evropy, Asie, ale i z amerického kontinentu. U jednotlivých
autorů nalezneme kompozice spojujìcì prvky oratoria s operou (např. účastì herců) nebo
typ kantátově-oratornì. Ve francouzské produkci se stalo poměrně běţnou záleţitostì
následné scénické provedenì dìla, i kdyţ premiéra proběhla v tradičnì oratornì podobě,
tedy bez jevištnìch dekoracì a kostýmů.
V chronologické následnosti se v poválečném obdobì a v padesátých letech
objevujì dvě velká témata. Prvnìm z nich je volba námětů z bible nebo hagiografie
a druhým jsou doznìvajìcì události druhé světové války. Rovněţ je moţné v tomto obdobì
zaznamenat inovaci ţánru, a to předevšìm zařazenìm role recitátora, která se poté
u skladatelů stala velmi oblìbenou. Přenesená tematika druhé světové války se odráţì
v oratoriu Marcela Duprého s názvem La France au Calvaire (Francie na Kalvárii) z let
1945-1956. Téma duchovnì je pouţito v mnoha dìlech zmìněného obdobì. Henry Barraud
v oratoriu Le mystère des Saints Innocents (Záhada svatých Nevinných) z let 1946-1947
pouţìvá pro umocněnì duchovnìho námětu gregoriánský chorál. Georges Migot vytvořil
v letech 1946-1955, jak jiţ bylo popsáno, sérii šesti oratoriì s biblickými přìběhy.
V chronologickém sledu to jsou: L’annonciation (Zvěstování, 1946), dále oratorium
a capella pro čtyři sólisty a tři sbory Saint-Germain d’Auxerre (sv. Heřman z Auxerre,
1947), La mise au tombeau (Uloţení do hrobu, 1949), La résurrection (Vzkříšení, 1952),
La nativité de notre Seigneur (Narození našeho Pána, 1954), Nuit pascale
et Résurrection (Velikonoční noc a Vzkříšení, 1955). Ve druhé polovině padesátých let
zůstávajì autoři i nadále věrni duchovnìm námětům, a tak vzniká dìlo André Joliveta
La vérité de Jeanne (Věrnost Jany, 1956) nebo Marcela Ohany Récit de l’An zéro (Příběh
z roku nula, 1958-1959). Toto oratorium se věnuje tematice zrozenì a po premiéře bylo
provedeno i scénicky.
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V následujìcìm obdobì se pokračuje v navazovánì na náměty biblických výjevů
a dále se objevujì dìla s motivem přìrody a poté i města. K tématu přìrody a jejì krásy lze
přiřadit oratorium Bruna Gilleta L’Ondine dans son étang (Vodní víla v jezeře) z roku
1991. Naopak obraz města se objevuje v kompozici Henriho Saugueta s názvem Chant
pour une ville meurtrie (Zpěv pro vraţedné město, 1967). Ve druhé polovině šedesátých
let se autorka Thérèse Brenet věnuje biblickému okruhu a komponuje oratorium Clamavit
(Zvolal, 1965), kde vypisuje bohatou roli recitátora. V letech 1965-1969 skládá své
rozsáhlé dìlo s názvem La transfiguration de notre Seigneur Jésus Christ Olivier
Messiaen, které se v následujìcìch letech dočkalo mnohého uváděnì nejen v Evropě, ale
i v USA (viz část 5.2.2., s. 55). Ve druhé polovině šedesátých let se vlivem rozvoje
elektroakustické hudby objevuje oratorium s biblickým námětem apokalypsy. Takovýmto
přìpadem je Apocalypse de Jean (Janova apokalypsa, 1968) Pierra Henryho.
V následujìcìm obdobì vznikajì mnohá dalšì dìla tohoto druhu.
V sedmdesátých letech je uvedeno jen velmi málo oratoriì a charakterově
převaţujì opět duchovnì témata. V roce 1971 zhudebnil francouzský skladatel řeckého
původu Georges Aperghis nešpory (Vesper) a svoji kompozici označenou jako kantátaoratorium určil pro sólo soprán, mezzosoprán, kontratenor a bas za doprovodu varhan
a orchestru. Jinou tematiku zvolil Jacques Charpentier, který ve svých dìlech Musique
pour Zodiac (Hudba pro zvěrokruh, 1971) a La Genèse (Geneze, 1973) pouţil světské
a duchovnì přìběhy.
Osmdesátá léta 20. stoletì jsou na francouzskou oratornì tvorbu v porovnánì
s československou velmi bohatá. Prolìnajì se v nich různá témata, skladatelé komponujì
party pro elektroakustický aparát, magnetofonový pás, experimentujì s obsazenìm
speciálnìch rolì tanečnìky a častěji oratorium blìţe popisujì jako scénické, nebo oratorium
o několika obrazech a podobně. Takovým oratoriem, kde jsou vepsány role pro dva
tanečnìky, je Le pont de l’Espérance (Most naděje, 1980) autora Marcela Landowského.
Toto dìlo je pojato jako scénické oratorium o šesti obrazech, vycházì z francouzské
poezie 19. stoletì a zabývá se humanitou a svobodou jedince (viz 5.2.5., s. 60). V časové
návaznosti se objevujì dalšì kompozice, které se věnujì tématu oslavy člověka,
filozofickým námětům a dalšìm podnětům. Takovým je např. oratorium La barrique
d’Amontillado (Sud Amontillada, 1984) autora Alaina Férona. Zvláštnostì dìla je, ţe
nejprve bylo v roce 1984 uvedeno jako tradičnì oratorium, avšak v následujìcì sezóně,
roku 1985, bylo provedeno scénicky a skladatelem nazváno komornì operou (viz 5.2.7.,
s. 62). Dalšìmi dìly tohoto obdobì jsou oratoria L’heure des hommes (Hodina lidstva,
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1985) a Le chant des yeux (Zpěv očí, 1986) Antoina Tisného. Stranou nezůstává ani sféra
duchovnì či filozofická. Takovým přìkladem je dìlo skladatelky Edith Lejet Les rois
Mages

(Mudrci,

1989),

elektroakustické

oratorium

Marc-Andrého

Dalbavieho

Impressions-Mouvements (Dojmy-Pohyby, 1989, viz 5.2.8., s. 63) nebo dramatické
oratorium pro recitátora, sólisty, sbor, orchestr a magnetofonový pás

Des droits

de l’homme (Lidská práva, 1989) autora Mauriuce Constanta.
V devadesátých letech a na přelomu 20. a 21. stoletì se oratornì tvorba rozšiřuje
stále vìce. Hlavnìmi tématy zůstávajì duchovnì a filozofické okruhy a přidává se téma
pohádkové. Typické a jiţ zcela běţné je zavedenì role recitátora nebo recitátorky.
Rozšiřuje se i vokálně-instrumentálnì aparát, kdy kromě tradičnìho obsazenì sólistů
SATB je často psán part pro kontratenor. Docházì ke splynutì ţánrů přìmým názvem dìla,
jak uvádì např. skladatel Pascal Dusapin, který svou kompozici La melancholia
(Melancholie, 1991) označuje jako opératorio. K duchovnìm tématům se uchýlili autoři
Renaud Gagneaux s oratoriem Les sept dernières paroles du Christ (Sedm posledních
slov Kristových, 1990), dále Dominique Troncin s oratoriem Le cantique d’Ezechias
(Kantikum Ezechiáše, 1992) nebo Philippe Schoeiler s elektroakustickou kompozicì
Vertigo Apocalypsis (Vír Apokalypsy, 1996). Pohádkový přìběh zhudebnil Bruno Gilet
v oratoriu L’Ondine dans son étang (Vodní víla v jezeře, 1991), které vycházì z přìběhu
vodnì vìly zamilované do člověka. Toto dìlo bylo komponováno nejprve pro rozhlas, poté
pro scénické provedenì a dnes je uváděno jako komornì oratorium pro mezzosoprán sólo,
malý instrumentálnì ansámbl a klavìr (viz 5.2.10., s. 65). Bájný přìběh odehrávajìcì se
na ostrově Réunion (viz 5.2.13., s. 69) Ombline ou le volcan à l’envers (Ombline nebo
obrácená sopka, 1998) zkomponoval Ahmed Essyad, francouzský skladatel afrického
původu. V neposlednì řadě se objevujì i přìběhy hrdinské, např. Tombeau de Gilles
de Rais (Hrob Gillese de Rais, 1993) autorky Edith Canat de Chizy, která zachycuje
atmosféru poslednì noci odsouzence před jeho popravou (viz 5.2.11., s. 66), nebo dále
tragické téma druhé světové války v dìle Les enfants d’Izieu (Děti z Izieu, 1993)
skladatele Nguyen-Thïen Daoa (viz 5.2.12., s. 67), který zhudebnil osud několika
ţidovských dětì a jejich dospělých průvodců, jejichţ ţivoty skončily v koncentračnìm
táboře v Osvětimi. Námětově zvláštnìm dìlem je oratorium výše jmenovaného Georgese
Aperghise Die Hamletmaschine Oratorio z roku 2000, které se zabývá vědeckým
tématem psychologie a psychoanalýzy Sigmunda Freuda (viz 5.2.14., s. 70).

39

5. Recepce vybraných oratorií
5.1. V Čechách
Následujìcì výběr oratoriì je sestaven podle článků a tiskových zpráv, jeţ je
moţné dohledat převáţně v jednotlivých čìslech časopisu Hudební rozhledy, který
vycházel pravidelně od roku 1948 jako tehdejšì jediný hudebnì časopis svého druhu a měl
široký informačnì záběr (od zápisů ze schůzì Svazu československých skladatelů, přes
diskuznì přìspěvky, kritiky a analýzy kompozic aţ po inzerci). Celkový obraz recepce
určitého dìla je utvořen právě z tohoto časopisu, čìmţ je moţné současně sledovat
i dobové tendence periodika. V prvnìch přibliţně dvaceti letech své existence časopis
vycházel jako čtrnáctidenìk, od roku 1970 do současnosti je měsìčnìkem. Cìlem této
kapitoly je utvořit základnì povědomì o tom, jak byla dìla ve své době v tisku zachycena,
hodnocena a tak přiblìţena čtenářům. Bohuţel nejčastějšì tiskové zprávy, které se
v daných letech objevovaly, jsou většinou velmi stručné, neboť popisujì průběh celého
koncertu, kde jsou uváděny i dalšì skladby. Jen v několika přìpadech jsou oratoria
podrobněji rozebìrána, ať uţ po stránce textové, hudebnì nebo historické – ve smyslu
vzniku dìla, popř. jeho uvedenì po letech od dokončenì kompozice. Takový přìpad nenì
nijak ojedinělý vzhledem k politické situaci před rokem 1989 a volbě námětů některých
oratoriì, coţ způsobilo, ţe se někteřì autoři dočkali premiéry dìla aţ po Sametové
revoluci.
5.1.1. Otmar Mácha (1922-2006) - Odkaz Jana Ámose Komenského (1952-1955)
Oratorium o devìti částech psané pro sólo soprán, smìšený sbor, varhany
a orchestr. Podkladem je text Kšaftu umírající matky Jednoty bratrské prodchnutý
moudrostì a vroucìm vlasteneckým citem, který vrcholì slovy: „...ţe vláda věcì tvých
k tobě se zase navrátì, ó lide český.“ Kaţdá část má rytmickou fakturu tvořìcì výrazově
jednotný celek, jìmţ stavba oratoria zìskává přehlednost. Výrazná melodika vycházì
z protestanského chorálu a dále z rytmicky pregnantnìho motivu, který je sjednocujìcìm
prvkem celé kompozice. Náhravka Českého rozhlasu pocházì z roku 1985 (SHV).
V roce 1957 vyšel v Hudebních rozhledech17 článek, který popisuje prvnì
provedenì oratoria Symfonickým orchestrem praţského rozhlasu dne 20. zářì 1957. Autor
článku vyzdvihuje varhannì part, kdy pìše, ţe úloha varhan je tak závaţná, ţe se stává
rovnocenným partnerem sloţce orchestrálnì. Dále je pozitivně hodnoceno sopránové sólo,
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FELIX, Václav, Oratorium Otmara Máchy, v: Hudební rozhledy, X/1957, s. 809
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které nastupuje bezprostředně po úvodnìm sboru a vytvářì tak dokonalý kontrast, který
podtrhuje zvolený námět. Následujì postupné sborové gradace, avšak toto Václav Felix
komentuje následovně: „Nenì zde údolì, odkud bychom mohli obdivovat krásu velehor,
jen strmé srázy a závratné vrcholy. (...) Dalšì tutti je tìm méně působivé a ztrácì se. Dìlo
tak trpì přemìrou vrchnìch a nedostatkem spodnìch dynamických vrcholů. Pokud se
skladatel rozhodne v duchu vytvořenì kontrastů dìlo zrevidovat, povede to nepochybně ke
znásobenì jeho nemalého tvůrčìho úspěchu.“18 Nakonec jsou zmiňováni interpreti, jejichţ
umělecký přednes je velmi chválen.
5.1.2. Ilja Hurník (1922) – Noe (1958)
Oratorium je psané pro soprán, bas sólo, smìšený sbor a orchestr. Poprvé bylo
provedeno 28. ledna 1965 na abonentnìm koncertě České filharmonie. Z téhoţ roku
pocházì nahrávka (ČHF), přibliţná délka trvánì dìla je 42 min. V Hudebních rozhledech19
z roku 1965 se tìmto dìlem zabývá Ivan Jirko. Popisuje, ţe dìlo imponuje předevšìm
velkorysostì, sevřenostì a promyšlenostì své tektonické koncepce, rozčleněné na pět částì
(s tìm však, ţe čtvrtá je úvodnì částì k závěru, takţe podle I. Jirka máme před sebou
aplikaci klasické symfonické formy se scherzem na druhém a pomalou větou na třetìm
mìstě). Samotné téma nese určitý prvek monumentality, který je pouţit i v hudebnìm
zpracovánì. Jirko však dìlo kritizuje v tom smyslu, ţe „neuspokojì plně nejspìš ty
z posluchačů, kteřì snad očekávali dìlo hlubokého myslitelského ponoru, dìlo, které by se
ţhavostì své problematiky naléhavě vrývalo do našeho nitra. To vìce nasloucháme této
hudbě jako poutavému vyprávěnì, který s jistotou ovládá celý svůj projev, na pravém
mìstě vytvářì napětì, dokonale propočtené gradace i zas oddechy a cesury a který
dokonale ovládá své uměnì, spìše neţ aby sám jìm byl ovládnut.“20 Nakonec jsou
v článku chváleni interpreti, včetně Českého pěveckého souboru.
5.1.3. Josef Berg (1927-1971) – Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou (1961)
V Hudebních rozhledech21 je popsáno, ţe skladatel na dìle pracoval od roku 1961.
Jiřì Fukač uvádì, ţe toto dìlo úzce souvisì s „Bergovým ideálem sloţeného divadla a má
tak jen velmi málo společného s jeho kantátovými pracemi z 50. let“. Skladba je myšlena
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jako dokonalé vyváţenì vymoţenostì autorova hudebnìho slohu se zakomponovánìm
stěţejnìch myšlenek dramatu V. Nezvala.
5.1.4. Gustav Křivinka (1928) – Motýli tady nežijí (1962)
Oratorium na texty dětì z koncentračnìho tábora v Terezìně, psáno pro dětský sbor
a orchestr. V šedesátých letech Gustav Křivinka aplikoval nové způsoby kompozičnì
práce, kdy do svých děl zařazuje seriálnì úseky. Stylově by se oratorium dalo přiřadit
právě k proudu seriálnì hudby, která je v autorových skladbách často spojována
s klasickou fakturou. Oratorium bylo psáno v letech 1960-1962. Skladatel toto dìlo
zakládá na koncertantnìm dialogu, kdy střìdá lyrické texty přednášené hlasy dospělých
pěvců s řìkadly dětského sboru.
Podrobný článek byl uveřejněn v Hudebních rozhledech22 v roce 1965. Jiřì Fukač
uvádì, ţe G. Křivinka zvolil námět a text odráţejìcì základnì společenské otázky našì
doby a usiloval o jednoznačné vyjádřenì. To dosahuje předevšìm zdůrazněnìm barvitosti
a zvukovosti orchestru, obohaceného o klavìr. Zároveň dìlo obsahuje celé plochy
budované atonálně nebo odvozené ze základnì řady. Podotýká, jak vyznìvajì v kontextu
dìla řìkadla, zpìvané dětským sborem, která tak vyjadřujì a podtrhujì bezvýchodnou
citovou evoluci katastrofy ţidovských dětì, jejichţ „citová roztouţenost je stále
stupňována v silných sólových obrazech.“23 Přesto však oratorium vyznìvá jako chvála
hudby v přìznačném terezìnském světě a dětská tematika je v něm podtrţena závěrečným
pásmem řìkadel.
J. Fukač u skladatele chválì nesymfonický princip, který umoţnil Křivinkovi
jednostranně neochuzený a angaţovaný záběr aktuálnì reality, avšak vytýká mu, ţe
neodhadnul výrazovou únosnost této montáţe, neboť střetánì se jednotlivých pásem je
v průběhu oslabováno.
Zajìmavostì u tohoto dìla je, ţe stejná tematika s totoţnými texty byla pouţita
v krátkém filmu dva roky před dokončenìm oratoria, tedy jiţ v roce 1960. V Hudebních
rozhledech z roku 197024 je dokument hodnocen jako strhujìcì umělecký počin, který
zachycuje kresby dětì uvězněných nacisty v Terezìně. Jiřì Pilka pìše: „Z těchto časů
mluvì osud 15 000 dětì, z nichţ se sotva sto dočkalo osvobozenì.“25 Celý film je jen
kombinace snìmků terezìnské pevnosti s dramatickým sledem kreseb, neobjevuje se tam
22
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jediný herec, snìmek je doplněn pouze komentářem s hudbou Karla Reinera. Právě hudba
je hodnocena pochvalně. Uvádì se, ţe „mistrně vystihla atmosféru, která nikde
nesklouzne do naturalismu nebo přehnaného patosu“26. Podobně jako G. Křivinka i Karel
Reiner zařadil part klavìru, který se střìdá s orchestrem. Nahrávka oratoria bylo pořìzena
roku 1975 Českým rozhlasem (Státnì folharmonie Brno, dirigent – Jiřì Waldhans,
vydavatelstvì Panton).

5.1.5. Petr Eben (1929) - Apologia Sokratus (Obhajoba Sokratova, 1967)
Oratorium o třech částech pro alt a baryton sólo, smìšený sbor, dětský sbor
a orchestr. Petr Eben pouţil text Platóna a pro své dìlo ho ponechal v řeckém originále.
Nahrávka byla pořìzena roku 1971 společnostì Supraphon (Zdeněk Košler - dirigent,
Pěvecký sbor československého rozhlasu, dětský pěvecký sbor a orchestr FOK), přibliţná
doba trvánì dìla je 38 min.
Ratibor Budiš27 se ve svém článku velmi podrobně zabývá analýzou dìla.
Na začátku uvádì několik obecných informacì o vzniku tohoto oratoria. Podle autora Petr
Eben ve svých dìlech vţdy stojì nad tematikou, bohatšì o poznánì, jeţ mu přinášì odstup.
V plné mìře to platì téţ o jeho novém oratoriu na Platonův text, nazvaném Apologia
Sokratus. Dìlo bylo psáno v letech 1961-1967. Během této dlouhé doby vyzrával
skladatelův myšlenkový záměr do podoby, vyjádřené jeho vlastnìmi slovy: „Je to jakási
reprodukce Sokratovy obhajoby před soudem, kdyţ uţ trest smrti byl vyřčen, a tak
v těchto slovech necìtìm jenom shrnutì celoţivotnì moudrosti tohoto tak lidského
antického filozofa, ale i jeho názor, za který dovedl umřìt.“ 28 Oratorium je psáno
na starořecký text, v hudbě se objevujì zbytky antických intonacì a archaické typy lidové
řecké melodiky, jeţ poukazujì ke starým antickým tradicìm. Dále se R. Budiš věnuje
rozboru dìla, postupně charakterizuje všechny tři části (O ctnosti, O zlu, O smrti).
Aktuálnost sokratovské tematiky je podle autora nesporná. Uţ v Šesteru piesní
milostných (1951) se Petr Eben obracel do dávné minulosti a k jejìm nadčasovým
hodnotám, aby jimi v modernìm uměleckém zaměřenì znovu a silně promlouval
k současnosti. V Apologii Sokratus nás o tomto záměru přesvědčì zejména studiem
tematicko-motivické práce. Sokratem Eben promlouvá s bolestným vědomìm, jak často
nezájmem a lhostejnostì sami ohroţujeme naše vzájemné vztahy. Dále autor kritiky
26
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analyzuje jednotlivé části, soustředì se předevšìm na vokálnì sloţku – jakým způsobem je
deklamován text, jakými nástroji a popřìpadě proč je zpěv doprovázen. Vše doplňuje
postřehy z hlediska harmonie, a to opět v návaznosti na text. Svá tvrzenì demonstruje na
notových ukázkách. V Hudebních rozhledech z roku 197929 je dalšì obsáhlý článek
věnovaný tomuto dìlu. Autorka Eva Vìtová se zamýšlì nad textem celé kompozice. Uvádì
paralely Apologie Sokratus s pìsňovou tvorbou Petra Ebena, kdy se např. myšlenky o zlu
objevujì v Písních nelaskavých, podobně je to i s otázkou smrti (Tři tiché písně). Autorka
uvádì, ţe „Eben ztotoţněn se Sokratovými slovy vidì zlo v touze po penězìch, po moci
a slávě, která je stimulem k nečestným činům, Sokratovými slovy klade otázku smrti
nejen do polohy meditativnì v úvahách pro sokratovskou filosofii přìznačných, ale i do
polohy obecně etické v postoji člověka zásadnìho ke svým názorům i tváři v tvář smrti.“30
Velký aparát oratornìho obsazenì je chválen ve smyslu skvělého roztřìděnì jednotlivých
myšlenek do několika zněnì (např. dětským nebo muţským sborem), čìmţ dosahuje
sdělnosti navzdory cizìmu jazyku dìla.
5.1.6. Zdeněk Pololáník (1935) – Šír haš-šírím (Píseň písní, 1970)
Oratorium pro recitátora, sóla, smìšený sbor a orchestr na hebrejský text Šulamit
(Ó, jak jsi krásná) krále Šalamouna. Premiéra proběhla 25. června 1970 v Brně
v provedenì orchestrem a sborem Státnì filharmonie s dirigentem Jiřìm Waldhansem.
Oratorium bylo nahráno Českým rozhlasem roku 1970.
V Hudebních rozhledech31 z roku 1970 je otištěna kritika Františka Hrabala, který
však dìlo hodnotì negativně, kdy vyjadřuje, ţe „co se ovšem jakţtakţ ještě snese na
poměrně malých plochách instrumentálnìch cyklů jako pepermintový bonbónek mezi
hudbou bez vůně a chuti, v lepšìch přìpadech jako protiklad bezelstného venkovanstvì
hořkým ţivotnìm pocitům modernìho člověka a v nejhoršìch přìpadech se omlouvá jako
nezbytný byznys, ukazuje v Písni písní svoje hranice.“32 V textu se sice zmiňuje o tom,
ţe hudba je vcelku hezká a přiměřeně modernì, ale Pololánìk avantgardnì větev
„přetavuje v bezmála orffovský způsob zábavy, dokonale vyprázděné od všì myšlenkové
závaznosti, kterou nejlepšì dìla této větve v sobě nesou.“ Píseň písní se tak stává zábavou,
ačkoli podle autora článku ani přìliš zábavná nenì. Argumentuje předevšìm rozvleklými
a stereotypnìmi monology, které jsou sice prokládány sbory a melodramatickým
29
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komentářem, ale postrádajì vnitřnì dynamičnost. Hrabal pouţìvá v kritice Písně písní
srovnánì drahých kovů s biţutériì v tom smyslu, ţe „namìsto drahých kovů, které jì pastýř
svým prvnìm zpěvem slìbil, je šizena biţutériì.“33 Shrnuje, ţe je přesto dobře, ţe tato
partitura byla napsána, neboť se doţaduje kritické reflexe, která poměřì dosavadnì
kompozičnì zkušenosti shrnujìcì partituru a zkušenosti nabyté právě touto partiturou.
Skladatel se tak můţe buď pustit do otevřeného sporu, nebo jej bude různým způsobem
obcházet. Nakonec František Hrabal kritizuje samotné hudebnì provedenì. Zmiňuje se
o melodramatických partiìch, ve kterých pro nepřekonatelné technické obtìţe
spočìvajìcìch v samotné reprodukčnì lince pro recitátora zůstal na přìslušných mìstech jen
orchestrálnì doprovod.
Zajìmavostì je zamyšlenì nad volbou tohoto oratoria do dramatického plánu
brněnského hudebnìho programu. František Hrabal to v závěru vysvětluje faktem, ţe
vzniklá dìla reprezentujì české muzikanstvì na světovém trhu, v podobě ne sice
nejdůstojnějšì, zato nejšìře přijatelné. Proto Pololánìkovo Šír haš-šírím bylo zařazeno
na závěrečný koncert celé sezóny, neboť splňuje to, co se od novinky očekává.
5.1.7. Petr Eben (1929) – Pragensia (1972)
Tři renesančnì obrazy s prologem na texty rudolfinských receptur jsou
komponované pro Praţské madrigalisty, kteřì uvedli premiéru dìla 10. března 1973.
Kompozice je inspirována historickými mìsty Prahy, zvonařskými návody Vavřince
Křičky (mistra zvonaře ze 16. stoletì) a recepturami rudolfìnských alchymistů. Jednotlivé
části nesou názvy: Prolog - Zpívající fontána, Jak koule ohnivé dělati, Jak zvony líti,
Kámen mudrců. Dostupná nahrávka pocházì z roku 1973 (Supraphon) v provedenì
Praţských madrigalistů, z téhoţ roku je i krátký televiznì film, který zìskal v roce 1981
zlatou medaily v soutěţi televiznìch filmů v New Yorku. Přibliţná délka trvánì skladby je
26 min.
Petr Eben často vyuţìval melodických postupů či citátů staršì hudby, předevšìm
středověké, avšak v tomto dìle ve zhudebněnì technických a alchymistických receptur
z druhé poloviny 16. stoletì dokázal navázat v celých úsecìch na kompozičnì techniky
renesančnì vokálnì polyfonie. Eben v předmluvě partitury k Pragensiím pìše: „Texty
receptur jsou někdy bizarnì, někdy poetické, ale takřka vţdy nesrozumitelné. Jsou
zahaleny rouškou tajemstvì, od něhoţ je jen krůček k podvodu a šarlatánstvì; často však
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magické formule alchymistů skrývaly vědecké poznatky pomocì symbolů a alegoriì,
kterým rozuměl jenom zasvěcený.“ Jaroslav Smolka dìlo rozebìrá v Hudebních
rozhledech34 z roku 1973. Uvádì, ţe nástroje nemajì jen doplňujìcì funkci, ale naopak
zaznìvajì jako samostatné elementy. Rovněţ aleatorika má na řadě mìst obsahový smysl.
Autor článku vychvaluje předevšìm druhou větu

Jak zvony líti s tónomalebnou

vrcholnou gradacì na slova zvonů, při nìţ nelze nevzpomenout působivých
tónomalebných madrigalů Clémenta Jannequina. Dále uvádì, ţe cyklus je poutavý nejen
v jednotlivostech, ale téţ etickou pointou. Takovým přìkladem je vrcholná oslava zvonů,
které autorovi symbolizujì mìr a srozuměnì mezi lidmi. Objevuje se i kritika provedenì
Pragensií, kdy Smolka popisuje, ţe „interpretace nezůstala bez problémů. Partitura klade
na Praţské madrigalisty velké nároky tìm, ţe jich vyuţìvá nejen jako ansámblu, ale i jako
interpretů náročných sólových partů a také instrumentalistů. Nejpřesvědčivějšì byly
vokálnì partie celého souboru, jako sólisté si vedli znatelně lépe muţi.“ 35 Podobně
Smolka popisuje i instrumentálnì interpretaci: „I kdyţ se zpěvák strefì včas napřìklad
úderem do správného zvonu (coţ se stejně nestalo vţdy), nemůţe celek bicì sloţky nikdy
působit tak dynamicky a barevně vyrovnaně, jako kdyţ hrajì profesionálnì hráči.“
Nakonec uţ jen dodává, ţe „Ebenova Pragensia budou působivým čìslem repertoáru
Praţských madrigalistů, aţ je soubor interpretačně zcela zaţije.“ 36
Podobně jako u oratoria Apologia Sokratus, tak i tìmto dìlem z hlediska textového
obsahu se zabývá Eva Vìtová ve svém článku v Hudebních rozhledech z roku 197937.
Vyzdvihuje nadčasovost dìla předevšìm prosbou o mìr a pokoj našich dnů i závěrečným
gradovánìm věty „marnost nad marnost“, neboť „ţádný kámen mudrcův, chápeme-li ho
jako dosaţené bohatstvì a moc, nenì a nemůţe být také receptem na lidské štěstì. ‛Kámen
mudrců’ si musì kaţdý najìt sám v sobě.“38 Autorka článku přidává krátkou analýzu dìla
v rámci jednotlivých částì a vyjmenovává nástroje, které se v instrumentaci objevujì
(např. krumhorny, loutny, gamby, zvony a řada bicìch nástrojů). Pragensia jsou tak dìlem
spojujìcìm archaický text s hudebnìm projevem soudobé kultury, tedy novodobé
kompozičnì postupy (např. v Prologu se objevuje aleatorika) jsou vepsány historickým
nástrojům. Myšlenkové sdělenì Petra Ebena je obsaţeno v několika dìlčìch závěrech,
jejichţ sestavenì mu umoţňuje účinnějšì vyslovenì se, zejména v závěrečném vyzněnì
34
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kompozice. Vokálnì dìla Petra Ebena tìmto způsobem spějì od subjektivně pojaté
myšlenky k objektivizujìcìmu myšlenkovému sdělenì, jeţ svým humánně vyznìvajìcìm
obsahem se blìţì stálé aktuálnosti a nadčasovosti. V roce 1985 bylo dìlo scénicky
inscenováno v Laterně magice současně s jinou kompozicì Petra Ebena – Vox clamantis.
V Hudebních rozhledech39 z roku 1985 se pìše, ţe „baletnì večer na skladby Petra Ebena
obohatil repertoár Laterny magiky o novou dimenzi – tanečnì vizualizaci současné české
hudby“. Chváleno je i vyuţitì technických prostředků, které mohou zvýraznit jemné
struktury hudby a nuance tanečnìho výrazu.
5.1.8. Jan Hanuš (1915-2004) – Ecce homo (Ejhle, člověk, 1977-1980)
Oratorium s podtitulem Svědectví konce věku, určené pro recitátora, mezzosporán,
baryton sólo, smìšený sbor a symfonický orchestr, je námětově koncipováno jako čtrnáct
zastavenì Krista na Křìţové cestě. Premiéra se konala 6. března 1986 ve Vìdni, česká
premiéra proběhla 20. dubna 2004 v Praze. Na otázku, oč v oratoriu jde, autor odpovìdá:
„O úzkost člověka, jenţ vidì budoucnost. Tedy v podobenstvì – tragédie Krista, jenţ se
v noci před svou smrtì děsì ne svého osudu vlastnìho, ale do nedohledna se před nìm
prostìrajìcìch hrůz a katastrof lidského rodu, který si je sám na sebe chystá.“ 40 Nahrávka
byla pořìzena Českým rozhlasem roku 2004 při premiéře v Praze v obsazenì: Otakar
Brousek - recitace, Karolìna Berková - mezzosoprán, Ivan Kusnjer - baryton, Smìšený
sbor

Pedagogické

fakulty

Univerzity

Karlovy,

Symfonický

orchestr

Praţské

konzervatoře, Marek Valášek - dirigent. Doba trvánì dìla cca 60 min.
Česká premiéra je rozebìrána v Hudebních rozhledech41 z roku 2004. Autor
článku Julius Hůlek pìše, ţe se koncert uskutečnil jako předzvěst 60. ročnìku festivalu
Praţské jaro a současně byl zamýšlen jako oslava autorových 90. narozenin, jichţ se však
nedoţil. Uvádì, ţe dìlo je prostoupeno spoustou ilustrativně-expresivnìch momentů
(dynamika, chromatika, glissanda), prolìná se tu tradice se současnostì, např. uţitìm
elektroakustické práce s lidskými hlasy42. Ecce homo posluchače zaujme nejen svým
stále aktuálnìm námětem, ale předevšìm zvukovou barevnostì, kdy vedle tradičnìho velké
symfonického orchestru zaznìvajì staré nástroje (hoboj d’amour), varhany, zvony,
xylofon a mnohé dalšì. Ve zmìněném článku jsou rovněţ chváleny skvělé interpretačnì
výkony sólistů i ostatnìch umělců.
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5.1.9. Marek Kopelent (1932) – Legenda „De passione St. Adalberti martyris“
(Legenda o umučení sv. Vojtěcha, 1981)
Oratorium o čtyřech částech a dvou interludiìch pro recitátora, smìšený sbor,
a orchestr. Prvnì provedenì proběhlo 26. zářì 1981 ve Varšavě, neboť dìlo bylo
komponováno na objednávku pořadatelů festivalu Varšavský podzim k 25. výročì jeho
zaloţenì. Česká premiéra proběhla v Praze roku 1991. Text je latinský, ale zajìmavostì je,
ţe part recitátora má být přednášen v jazyce posluchačů. Dostupná nahrávka pocházì
z roku 1993 vydaná Harmoniì Mundi (Filharmonia Slaska, Katowice Choir and
Orchestra, dirginet – Karol Stryja). Přibliţná doba trvánì dìla je 32 min.
Přìběh svatého Vojtěcha se v kompozici odvìjì v různých rovinách. Jednou z nich
je Vidění biskupa Vojtěcha a dále verše ze středověkého souboru O umučení sv. Vojtěcha,
pocházejìcìho z břevnovského kláštera. Textová předloha je autorem přirovnávána
k naivnì malbě na sklo a je rovněţ pouţita dvojìm způsobem. Nejprve jako podklad ke
zhudebněnì a poté jako nepřìmý, podle autorova přánì, pouze v duchu pročìtaný verbálnì
podklad orchestrálnìch čìsel.
Autor článku v Hudebních rozhledech43 píše: „Kopelentovu výzvu k poslouchánì
a

čtenì

současně,

která

jako

by podsouvala

Legendám

charakter

jakéhosi

melodramatického oratoria a tak trochu popìrala samotnou svébytnost hudebnìho sdělenì,
chápu spìše jako upřìmně mìněnou snahu o co nejrychlejšì posluchačskou orientaci neţ
teoreticky zdůvodněný předpis.“ Odůvodňuje to tìm, ţe hudba nenì tak sloţitá, aby
musela posluchači podávat dalšì vysvětlenì. Naopak výmluvnost zpodobněnì dějových
momentů je postavena na zřetelné symbolice hudebnìch znaků, proměnlivosti hudebnì
mluvy v krátkém čase a prolìnánì, jak pìše autor „různých světel intonace“. Nakonec je
v celém článku chválena připravenost interpretů, která přispěla k celkovému pozitivnìmu
přijetì dìla.
5.1.10 Svatopluk Havelka (1925) – Poggii Florentini ad Leonardum Arentinum
epistola de Magistri Hieronymi de Praga supplicio (List Poggia
Braccioliniho Leonardu Brunimu z Arezza k odsouzení Mistra
Jeronýma z Prahy, 1984)
Oratorium o čtyřech částech na latinský text pro soprán, alt, tenor a bas sólo,
soubor Praţských madrigalistů, dětský sbor, smìšený sbor a orchestr. Dìlo bylo
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dokončené roku 1984 na počest Roku české hudby, je věnované Václavu Neumannovi,
ale premiéra proběhla aţ 19. a 20. března 1987 v Praze. Nahrávka byla pořìzena
Pantonem při premiérovém provedenì. Doba trvánì dìla je cca 70 min.
Zevrubnou analýzou dìla se zabývá Jaroslav Smolka v Hudebních rozhledech44
z roku 1987. Podle autora článku Havelka zvolil tak dlouhý název zřejmě proto, aby
charakterizoval text, z něhoţ si vybral čtyři podúryvky. Nejprve popisuje skladatelovy
podněty pro započetì práce na oratoriu a rovněţ uvádì, jak se Svatopluk Havelka věnoval
studiu chorálů a jak byly zpracovávány v umělé tvorbě. Právě dìky práci s prostými
chorálnìmi melodiemi dìlo zìskalo rozměr prolìnánì a střìdánì soudobého hudebnìho
výrazu s chorálnì linkou, coţ se stalo jednìm se základnìch rysů oratoria. Dále Jaroslav
Smolka pokračuje stručným popisem skladatelského vývoje a výčtem stěţejnìch děl,
která měla vliv či spojitost s touto kompozicì. Stavebné řešenì vokálně-orchestrálnìho
dìla prozrazuje zkušenost symfonika, kdy se jednotlivé části staly základem čtyř částì
ekvivalentnìch ke čtyřem symfonickým větám. Tuto strukturu Havelka v dìle uplatňuje
velmi důsledně. J. Smolka podotýká, ţe „nenì tu ani orchestrálnì úvod, nepřìliš rozsáhlá
a nepočetná jsou samostatná symfonická intermezza (...) To ovšem neznamená, ţe by tu
snad neměl významnou roli orchestr. Skladatel jej po většì část dìla uţìvá velmi střìdmě,
s výrazně témbrově omezeným – ale tìm také barevně charakteristickým –
instrumentálnìm vybavenìm jednotlivých úseků.“45 Pozitivně hodnocena je vokálnì
sloţka, předevšìm pro jejì barevnou diferenciaci v obsazenì sólistů, členů madrigalového,
dětského a smìšeného sboru. Poté se Smolka věnuje analýze jednotlivých částì a uzavìrá
stručným hodnocenìm premiérového obsazenì interpretů.
5.1.11. Jindřich Feld (1925) – Cosmae chronica Bohemorum (Kosmova kronika
Čechů, 1988)
Oratorium pro recitátora, soprán, tenor, bas sólo, smìšený sbor a orchestr.
Premiéra proběhla 26. řìjna 1993 v Praze. Jaromìr Havlìk v Hudebních rozhledech46
popisuje koncert a k oratoriu se vyjadřuje pochvalně, avšak uvádì, ţe dìlo nenì nijak
výrazněji průbojné. Jistou zvláštnostì tohoto dìla je důleţitá role recitátora, která jako
jediná zaznìvá v češtině oproti latinským vokálnìm partům. Autor článku se dotýká
hudebnì řeči dìla, kdy pìše, ţe „čerpá skutečně z mnoţstvì rozličných zdrojů stmelených
44
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zkušenou autorskou rukou v jednotný celek. Feld uţìvá nanejvýš citlivě archaismy
materiálové i technické (gregoriánský i svatováclavský chorál, organálnì i motetové
postupy) právě tak jako prvky a postupy zcela soudobé (aleatorika).“ 47 Vytýkáno je
parafrázovánì fanfár z úseku Libušina proroctví. Nakonec je v článku shrnuto, ţe
premiéra vyzněla aktuálně předevšìm dìky námětu dìla, jako připomìnka dlouhé historie
národa v souvislosti s právě vzniknuvšì Českou republikou. Oratorium bylo nahráno
Českým rozhlasem v roce 1988 a přibliţná doba trvánì dìla je 70 min.
5.1.12. Miloš Bok (1968) – Skřítkové z Křinického údolí (1988-1993)
Oratorium pro soprán, alt, tenor, bas sólo, dětský sbor, smìšený sbor a orchestr.
Premiéra proběhla 8. června 1993 v Praze.
Ohlasy kolem tohoto dìla vyznìvajì poněkud rozpačitě. Podle zpráv v tisku
Bokova produkce vykazuje nepopìratelné ovlivněnì romantismem, jdoucìho ruku v ruce
s prvky "megalomanstvì" co se provedenì týče. V Hudebních rozhledech48 je premiéra
popsána následovně: „Hudba, která Dvořákovu sìň naplňovala, připomìnala montáţ
akordických výplnì, vystřìhaných z partitur romantiků. Miloš Bok totiţ ve sporu
avantgarda kontra konzervatismus, symbolizovaném sporem Wagner kontra Brahms,
dává jednoznačně za pravdu Brahmsovi. V mladé generaci (i celosvětově) je patrný tento
odklon od avantgardy. Dokonce konzervatismus je patrný ve všech duchovnìch sférách
a je celkem snadno objasnitelný jako reakce na avantgardnìho ducha 60. let.“ Dále se
autor článku věnuje problematice duchovnì sféry dìla, která byla Milošem Bokem
avìzována jako metafyzické poselstvì stojìcì mimo čas. V článku se však objevuje názor,
ţe dìlo postrádá tuto sféru a předevšìm „Boha-Osobnost“. V závěrečném shrnutì je
konstatováno, ţe dìlo „bude brzy odsouzeno tam, kam patřì – k zapomenutì. Bokovo
oratorium bude jistě zapomeuto, jenţe toto zapomenutì bude opět v řádu věci. Tam, kde
existuje ‛eschatos’, existujì dějiny a dějiny jsou tvořeny událostmi, které ukládáme do
paměti. Vţdyť cesta je moţná jen tehdy, pamatujeme-li si předcházejìcì kroky. Tam, kde
‛eschatos’ neexistuje, paměť nutná nenì (...). Tam, kde eschatos neexistuje, znamenìmi
jsou věci, které zapomìnáme.“49
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5.1.13. Marek Kopelent (1932) – Lux mirandae sanctitatis (Podivuhodné světlo
svatosti, 1994)
Oratorium pro dva recitátory, soprán sólo, smìšený sbor, skupinu choralistů,
dětský sbor a komornì orchestr nese podtitul Prostorové oratorium k poctě sv. Aneţky
České a je komponováno na slova latinské středověké legendy, verše Jana Zahradnìčka,
Jaromìra Hořce a dalšìch. Zvláštnostì tohoto dìla je, ţe autor předepsal rozmìstěnì
vokálnìch i instrumentálnìch sloţek v konkrétnìm prostoru, a to v Aneţském klášteře
na Starém Městě praţském. Účinkujìcì jsou rozmìstěni do klášternìho ambitu a přilehlých
prostor, přecházejì a přeskupujì se a v závěru společně s publikem, které zpočátku sedì ve
dvou oddělených skupinách v protilehlých křìdlech ambitu, se přesouvajì směrem ke
kapli sv. Salvátora a do kostela sv. Františka. Marek Kopelent se po provedenì k tomuto
vyjadřuje: „Uvědomil jsem si, ţe pouštět se do prostorových projektů bez znalostì
akustiky jako vědy znamená kráčet po nejisté půdě. Ale i odbornìci mi řekli, ţe chovánì
hudebnìho zvuku v tak sloţitém prostředì,

jako

je svatoaneţský klášter, je

nevyzpytalené.“50 Premiéra proběhla 11. a 12. února 2001 tamtéţ. Nahrávka byla
pořìzena společnostì Supraphon Music roku 1994, přibliţná doba trvánì dìla je 70 min.
Jaroslav Smolka v Hudebních rozhledech51 z roku 2001 popisuje prvnì uvedenì
dìla. Rozebìrá, jak byla tělesa rozmìstěna, kdy interpreti zpìvali a hráli z různých prostor
rozdìlně vzdálených a akusticky obměňovaných klášternì architekturou. Některé přesuny
probìhaly přìmo při produkci za zněnì hudby a zpěvu. Právě tyto pohybujìcì se obrazy
jsou v článku hodnoceny pozitivně, kdy jedinečná atmosféra byla skvěle dotvořena
výtvarnou krásou prostředì. Celým dìlem se prolìnajì prvky středověké, ale i modernì
hudby, neboť v oratoriu zaznìvajì úryvky z gregoriánského chorálu i rané polyfonie
a rovněţ se objevujì motivy středověké tanečnì hudby. Přesto jednou z hlavnìch liniì je
soudobá hudba. Jaroslav Smolka dále uvádì jednotlivé přìklady, které toto dokládajì.
V závěrečné fázi kompozice je navìc podtrţen mariánský kult. Marek Kopelent pouţil
texty latinské modlitby Ave Maria a sekvence Stabat mater. Nakonec autor článku
dodává: „Zmìněná prostorovost měla v hudebnì koncepci dìla ještě jeden důleţitý
důsledek. Skutečnost, ţe rozmanitá vokálnì i instrumentálnì seskupenì zaznìvala
z různých mìst, vedla k častějšì komornì povaze hudby. To dalo přìběhu světice vnitřně
sice silné a odhodlané, ale přece jen křehké ţeny – odpovìdajìcì hudebnì výraz. (...) Sám
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závěr dìla však nejásá: ztišì se litanickou recitacì prosby ‛Svatá Aneţko Česká, oroduj za
nás’.“52
Zajìmavá recenze se objevuje v denìku Mladá fronta dnes ze dne 14. února 2001.
Dìlo je anonymnìm recenzentem označeno za zřejmě nejoriginálnějšì skladatelský počin
nové české hudby. Znovu je popsáno, ţe skladatel pojal hudebnì strukturu dìla podle
architektonických dispozic kláštera sv. Aneţky České, v čemţ spatřuje novost dìla
a dodává: „Myšlenka aktivace prostoru nenì v hudbě nová. Jenţe se vzrůstajìcì potřebou
racionálnì kontroly nad tvůrčìm procesem byla pozapomenuta a s většìm či menšìm
efektem opět vzkřìšena zejména představiteli poválečné hudebnì moderny. Mezi ně patřì
i Kopelent a nutno řìci, ţe u nás tuto myšlenku dosud nikdo nepřivedl k tak komplexnìmu
řešenì jako právě on. (...) V tomto provedenì je dìlo nejen jedinečné, ale také
nepřenosné.“
5.1.14. Sylvie Bodorová (1954) – Juda Maccabeus (Juda Makabejský, 2002)
Oratorium pro pro soprán, tenor, baryton sólo, čtyři recitátory, dětský sbor,
smìšený sbor a orchestr. Premiéra proběhla v květnu 2002 na festivalu Praţské jaro
v katedrále sv. Vìta na Praţském hradě. Nahrávka byla vydána u vydavatelstvì ArcoDiva
2002 (Gabriela Beňačková – soprán, Aleš Briscein – tenor, Ivan Kusnjer – baryton,
recitace – Eva Salzmannová, Otakar Brousek st. a David Prachař, Praţský filharmonický
sbor, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigent – Vladimìr Válek,). Doba trvánì
dìla 70 min.
Premiérové provedenì je zachyceno v Hudebních rozhledech53 z roku 2002. Pìše
se, ţe dìlo bylo očekáváno s velkým zájmem mimo jiné i proto, ţe je to prvnì vokálněinstrumentálnì dìlo této skladatelky orientované převáţně na komornì tvorbu. Sylvie
Bodorová pojala formu po svém a přidělila deklamačnìm a recitačnìm úsekům významné
mìsto. Hlavnì postava Judy je tak pojata jako čistě recitačnì role. V instrumentálnì sloţce
je zajìmavé pouţitì nástroje šofar, ve vokálnì sloţce se autorka nechala inspirovat liniì
ţidovského modlitebnìho zpěvu s částečným přìklonem k mikrointervalice. V článku je
uvedeno, ţe „výsledkem je silně mnohovrstevnaté, polystylové dìlo, které jde vstřìc
poţadavkům chrámové akustiky, dokonce, alespoň v partituře, navrhujìcì i světelné
efekty (to však při premiéře nebylo realizováno).“54 Ale v závěru Ivan Ţáček kritizuje
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mìsta, kde se střìdajì plochy „uţité hudby“ citujìcì non-artificiálnì hudbu bez nutného
kompozičnìho nadhledu.
V rozhovoru Miroslava Srnky55 Sylvie Bodorová odpovìdá na otázky spojené se
vznikem dìla. Výběrem tématu zvolila stejný námět jako G. F. Händel. Sama k tomu řìká:
„Kdybych se stokrát snaţila napsat Judu jako Händel, nemůţe se mi to povést z toho
prostého důvodu, ţe ţiji o dvě stě padesát let později a formujì mě jako přìslušnìka jiného
národa jiné věci. Tudìţ na Judově přìběhu odhaluji jiné souvislosti. Händel spolupracoval
s libretistou (já jsem si libreto dělala sama) a vybral si delšì časový úsek Judova přìběhu.
Ale nejpodstatnějšì je, ţe se na ten přìběh dìval jako přìslušnìk pozvolna rostoucìho
impéria – tehdy ţil v Anglii, zatìmco já jako přìslušnìk malého národa. (...) Kdyţ vybìráte
téma, tak zjistìte, ţe ke kompozici oratoria jich tolik vhodných neexistuje, musì to být
totiţ symbol, přìběh s poselstvìm. (...) Rozdìlná je i forma oratoria. Postavila jsem ho ze
sedmnácti kamenů, sestavených do ‛koláţe’ mìsìcì různé časové roviny – minulost,
současnost i budoucnost.“56 Autorka k tomu dále poznamenává: „Kdyţ mne představitelé
festivalu Praţské jaro v roce 1999 oslovili, chápala jsem to jako výzvu. Měla jsem radost
a objednávky si nesmìrně váţìm. Proč si vybrali právě mne? Asi proto, ţe věřili, ţe
napìšu originálnì a silnou hudbu, moţná i proto, ţe jsem se vrátila z USA, kde jsem
obstála v obtìţné a nelìtostné konkurenci (...) Nejsem ani prvnì a věřìm, ţe ani ne
poslednì, kdo ze soudobých tvůrců pro tento festival vytvořil dìlo.“ 57 Tolik komentář
autorky.
Nakonec se ještě objevuje zmìnka v článku58 pojednávajìcìm o festivalu
Smetanova Litomyšl, ţe dìlo bylo přijeto s velkým nadšenìm.
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5.2. Ve Francii
V následujìcì kapitole jsou chronologicky uvedena oratoria, u nichţ bylo moţné
dohledat převáţně tiskové zprávy, komentáře, autorské citace a doplněnì či jiná
oznámenì, která by pomohla utvořit obraz o dobové recepci toho daného dìla.
U jednotlivých oratoriì jsou uvedeny všechny informace, které se mi podařilo
nashromáţdit. Výběr oratoriì je sestaven podle katalogů několika pařìţských knihoven,
zvláště pak CDMC, které se ukázalo být informačně nejbohatšìm zdrojem. U několika
skladatelů je moţné články poukazujìcì na recepci dìla nalézt ve sloţkách, označených
jako dossier, které shromaţďujì veškeré zprávy, které byly o dané kompozici uveřejněny.
Periodika a dennì tisk, jeţ se v následujìcìm textu objevujì, patřì ve většině
přìpadů

k nejznámějšìm

a

nejčtenějšìm

francouzským

hudebnìm

periodikům

(La revue musicale, Le monde musical, Ménestrel aj.). Vycházely převáţně jako
měsìčnìky od dvacátých let 20. stoletì, ale některé majì tradici

jiţ od 19. stoletì

(Le monde musical, 1889). Zaměřujì se na hudbu a divadlo, obsahujì většinou notové
přìlohy a kromě domácìch rubrik se objevujì i zahraničnì zprávy. Podobně jako tyto
měsìčnìky otiskoval hudebnì přìlohy i denìk Le monde a Le Figaro, které patřì
k nejpopulárnějšìm denìkům s bohatou kulturnì rubrikou (Spectacles et Concerts –
Představení a koncerty), a na závěr ještě Courrier musical, který vycházel jako
čtrnáctidenìk.
5.2.1. Maurice Ohana (1913-1992) – Récit de l’An zéro (Příběh z roku nula, 1956)
Oratorium psané pro recitátora, sólo tenor, bas, dětské sólo, smìšený sbor
a orchestr. Dìlo zachycuje téma narozenì (Nativité) podle námětu Georgese Schéhadé,
který přìběh pojal jako alegorii spojujìcì mystiku s Pìsmem svatým a evangelii. Poprvé
bylo uvedeno v Pařìţi prosinci 1956. V CDMC je dostupná partitura dìla, kde je uvedena
i doba trvánì skladby 38 min.
Provedenìm dìla se zabývá novinová zpráva v La revue musicale59, kde autorka
článku Christiane Prost popisuje počátek spolupráce autorů textu a hudby. Zmiňuje se
o pouţitì experimentů pro hudebnì divadlo. Jako přìklad uvádì práci se zvukovým
materiálem, kde skladatel zařadil speciálnì part pro bicì nástroje v integraci s klavìrem
a kytarou, dále dechové nástroje znějìcì současně se sólisty. Sbor má v tomto dìle úlohu,
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jak pìše autor, „parlé-chanté-rythmé“ (mluvy-zpěvu-rytmu)60. Celá zpráva má charakter
stručného oznámenì o provedenì dìla.
5.2.2. Olivier Messiaen (1908-1992) – La transfiguration de notre Seigneur JésusChrist (Proměnění našeho Pána Ježíše Krista,
1965-69)
Oratorium pro smìšený sbor, sedm instrumentálnìch sólistů a velký orchestr,
námět pocházì z bible. Dìlo bylo psáno a orchestrace provedena v letech 1965-1969.
Na ţádost Fondation Gulbenkian bylo oratorium poprvé provedeno v červnu 1969
na hudebnìm festivalu Gulbenkian v Lisabonu, francouzská premiéra proběhla
v katedrále Notre Dame ve Štrasburku v roce 1970. Různé aspekty tématu proměněnì
Páně jsou evokovány mozaikou latinských textů. Libreto bylo vytvořeno manţelkou
O. Messiaena - Yvonne Loriod-Messiaen, která při mnoha provedenìch rovněţ hrála
klavìrnì part. Text obsahuje výňatky z evangeliì a liturgických čtenì, stejně tak
z Teologické sumy Tomáše Akvinského.
Dìlo je rozděleno na dvě části, kaţdá po sedmi kapitolách, obě části jsou zahájeny citacì
z evangelia a uzavřeny sborem. Jednotlivé části nesou názvy:
I – Récit Évangélique

VIII – Récit Évangélique

II – Configuratum corpori claritatis suae

IX – Perfecte conscius illus perfectae

generationis
III – Christus Jesus, splendor Patris

X – Adoptionem filiorum perfectam

IV – Récit Évangélique

XI – Récit Évangélique

V – Quam dilecta tabernacula tua

XII – Terribilis est locus iste

VI – Candor est lucis aeternae

XIII – Tota Trinitas apparuit

VII – Choral de la Sainte Montagne

XIV – Choral de la Lumière de Gloire

V instrumentálnìm obsazenì jsou zařazeny party pro vibrafon, xylorimbu,
marimbu, tam-tamy, gongy, zvony atd. V CDMC je dostupná partitura a CD nosič
(Audivis Montagne, provedeno 29. června 1991 v Amsterdamu, sbor NDR Hamburg,
Radio symfone orchestr Hilversum, dir. Reinbert de Leeuw, tenor – Ludwig
van Gijsegem, baryton – Reiner Holthaus). Kromě partitury je k nahlédnutì i plán
obsazenì pro konkrétnì koncertnì prostory, a to Palais de Chaillot v Pařìţi (s autorovými
poznámkami - pro velký sál a velmi velkou scénu), dále dispozice pro Royal Albert Hall
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v Londýně (střednì sál a středně velká scéna) a nakonec pro katedrálu Notre Dame ve
Štrasburku (pro velký kostel s velkým dozvukem). Přibliţná doba trvánì dìla je kolem
120 min (CD 1 cca 37 min, CD 2 cca 63 min).
Prvnì tiskové zprávy se objevujì v Carrefour61. V tomto periodiku autor článku
Antoine Golea popisuje vznik dìla vytvořeného na památku zakladatele Fondation
Gulbenkian. Zmiňuje se o jasu dìla, hluboké logické formě a kompozičnì architektuře.
Dále popisuje detaily z evangelia, které vytvářì spojnici celé skladby. Uvádì, ţe bylo
pouţito Evangelium sv. Matouše s přidanými texty a komentáři sv. Pavla, Tomáše
Akvinského, knih Starého Zákona, Ţalmů, Knihy Moudrosti. Dìlo je vystavěno tak, ţe
obě části po sedmi kapitolách začìnajì citacì evangelia, poté následujì dva komentáře,
často filozofické i lyrické, opět citace evangelia a dva jeho komentáře. Poslednì část je
uzavìrajìcì sbor, který cituje úryvky ţalmů. Na konci článku je poznamenáno, ţe prvnìho
provedenì v Lisabonu se zúčastnilo na šest tisìc posluchačů a dìlo slavilo triumfálnì
úspěch.
Kritiku podobného charakteru je moţné nalézt i v denìku Le Figaro62. Zde jsou
popsány tři základnì rysy dìla, a to upřìmnost, velkolepost a myšlenka. Velmi kladně je
hodnocena hudba i zvolené texty, kde autor článku pìše „…výběr textů můţeme nazývat
zázračnou literaturou.“63 Celkově je hudba hodnocena jako skvělá a „vulkanická“64,
oceněno je orchestrálnì provedenì. Dalšì článek se v tomto denìku objevuje následujìcì
den65, kde je jiţ jenom stručná zmìnka o provedenì dìla v rámci lisabonského hudebnìho
festivalu.
Následujìcì tisková zpráva byla otištěna v Le Figaro litteraire66. Claude Rostand
uvádì, ţe provedenì Messiaenova dìla korunovalo 13. ročnìk lisabonského hudebnìho
festivalu a rovněţ je moţné jej povaţovat za dìlo tohoto roku (1969). Oratorium vìtězì
nejen svoji formou, ale i duchovnì výpovědì, která mu dominuje. Je to vìra a cìtěnì, které
zde kraluje a je neseno lyrismem hudebnìch prostředků. Na závěr autor článku
upozorňuje, ţe francouzská premiéra bude uskutečněna následujìcì rok v řìjnu (1970).
I toto provedenì bylo přijato s nadšenìm67.
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Dalšì kritiky, které je moţné o oratoriu nalézt, se týkajì provedenì ve Spojených
státech amerických. Premiéra se uskutečnila na jaře roku 1972 a opět se setkala
s nadšenìm. Prvnì uvedenì proběhlo v Carnegie Hall v New Yorku, poté ve Washingtonu.
Obě provedenì byla hodnocena pozitivně 68. V The New York Times69 se uvádì, ţe
Messiaen se navracì k dìlu Césara Francka, ale i k francouzskému baroku, a současně je
„avantgardnìm uţìvajìcì eklekticismus“70. Dále je poznamenáno skvělé pouţitì bicìch
nástrojů jako vyprávěcìho prvku a dále zakomponované části, ve kterých se navracì
původnì reminiscence. Tento prvek autor článku přirovnává ke stylu Hectora Berlioze.
Nakonec je chválena deklamace sborových částì. V dubnu roku 1973 bylo oratorium
provedeno na English Bach Festival v Oxfordu71.
Poslednì tiskové zprávy, které se mi podařilo nalézt, se týkajì provedenì v řìjnu
roku 1993. Uvádì se stručná charakteristika dìla, autoři podotýkajì aktuálnost duchovnìho
tématu, kdy Messiaen vytvořil most mezi mystérii středověku (pomocì sborových
monodiì) a 21. stoletìm dìky mnoha hudebnìm témbrům72. Poslednì odkazy se týkajì
hodnocenì nejrůznějšìch nahrávek dìla 73.
5.2.3. Janos Komives (1932-2005) – La vera storia della cantoria di Luca della
Robbia (Pravdivý příběh školy Lucy della Robbia,
1968)
Rozhlasové oratorium s italským a francouzským textem na bázi historického
přìběhu určené pro sólo soprán, baryton, dětský sbor, muţský sbor, dechový ansámbl,
cimbál, varhany, bicì nástroje, harfu, citeru a loutnu. V závěrečné části se objevuje
68
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úryvek z latinského textu ţalmu č. 150 Laudate Dominum, při čemţ slabika –la je dále
rozvìjena jako popěvek, který je poté napodobován instrumentálně. Časté popěvky se
objevujì v partu dětského sboru. V CDMC je dostupná pouze MC kazeta a celková doba
trvánì oratoria je 25 min. Dìlo je komponováno jako jednoaktové a poprvé bylo
provedeno rozhlasově 1. března 1968 souborem Maîtrise et ensemble instrumental
de l’ORTF. Z této premiéry pocházì i nahrávka, řìzená Rogerem Albinem.
Oratorium zachycuje přìběh odehrávajìcì se roku 1482 sochaře Lucy di Simone,
jenţ je vyprávěn jeho ţákem Paolem v den jeho vlastnì smrti. Vyprávì o mistrově práci
při výzdobě chrámu Santa Maria del Fiore ve Florencii.
Skladatel ke svému dìlu uvádì: „Odjakţiva jsem byl fascinován setkávánìm
nejrůznějšìch uměleckých disciplìn napřìč věky, které jsem poznal při své prvnì návštěvě
v Museo dell’Opera del Duomo ve Florencii. Zde jsou uchované reliéfy mistra Lucy della
Robbia. Toto plastické dìlo staré 500 let je takto reprezentováno hudbou.“ 74 V souvislosti
s tìmto oratoriem existuje pouze program s autorským komentářem, z tiskových zpráv se
nevyskytujì ţádné. Toto oratorium uvádìm jako dalšì přìklad přìslušného hudebnìho
útvaru pro jeho nevšednì instrumentálnì obsazenì a rovněţ pro zvolenì námětu, neboť
skladatel v něm pouţil i citace ţalmu. Latinská verze ţalmu Laudate Dominum v deseti
strofách je opatřena jubilacì, která můţe být povaţována za výchozì bod ve vztahu
k uměleckému výtvoru sochaře, jenţ chrám zdobì dìlem oslavujìcìm Boha hudbou
a hudebnìmi nástroji. Skladatel dále pokračuje následujìcìm vysvětlenìm: „Apokryfnì
text, imaginárnì monolog ve formě kroniky vyprávějìcì záţitky umělce, mi dovolil pouţìt
epický moment, charakteristický pro oratorium, ve kterém vyprávěnì – mluvené i zpìvané
- se blìţì částem improvizovaným i zkomponovaným v hudebnì podstatě ţalmu.“75
5.2.4. Georges Aperghis (1945) – Vesper (Nešpory, 1971)
Oratorium-kantáta s tématem večernìch modliteb (nešpor) zkomponované v roce
1970 pro soprán, mezzosoprán, kontratenor, tenor, baryton sólo, klavìr, varhany, komornì
orchestr a bicì nástroje. Dìlo bylo poprvé provedeno roku 1971 v Londýně, poté 1972 ve
Francii na hudebnìm festivalu v Avignonu a rozhlasová verze zazněla roku 1974. Doba
trvánì dìla je 36 min, v CDMC je dostupná partitura a MC kazeta (nahrávka Radio France
z 17/6/1977, interpret Ensemble polyphonique de France).
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V tiskových zprávách se uvádì, ţe toto dìlo bylo psáno na text Raymonda
Roussela podle klasické oratornì formy, která se objevuje u G. F. Händela. Avšak podle
autora dìlo nenì přìmou napodobeninou Händelova oratoria Vesper. Kompozice Georgese
Aperghise osciluje mezi dvěma póly: 1) oratorium jako čistě hudebnì útvar,
2) oratorium s dramatickou akcì blìţìcì se opeře.
Vesper se dělì celkem do pěti částì – Choral, Black and white ballad (oratornì árie, která
se stává opernìm duetem, následuje instrumentálnì interludium), Arie et Finale (mezi
oběma částmi je zařazeno opět interludium, tentokrát dramatického charakteru).
V koncertnìm programu se objevuje posudek hudebnìho publicisty Maurice
Fleureta. Ten popisuje nejprve obecné informace o dìle a poté se věnuje námětu. Text
pocházì od výše zmìněného autora R. Roussela podle dìla Les impressions d’Afrique
(Dojmy z Afriky). Dále zmiňuje, ţe v obdobì G. F. Händela (1685-1759) stály proti sobě
dva hudebnì útvary, a to opera, jako svět otevřený, a oratorium, jako svět uzavřený. Toto
podnìtilo Georgese Aperghise, aby ve svém dìle předvedl kontrasty a konflikty těchto
dvou ţánrů. Svou kompozici započal jako operu, kdy připomìná úspěchy oper Händela,
a končì jako oratorium v návaznosti na Händelovy triumfy v Londýně. Jak zmìněný
konflikt ţánrů, tak i popis úspěchů Händela je zpracován pomocì deklamačnìch úseků
interpretovaných sóly i sborem. Dìlo neustále prostupujì dvě věty – „à l’honneur de Roi“
(ku cti krále) a „c’est pas la plagiat d’Haendel“ (to není napodobenina Händela).
Pod recitátorem zaznìvá rozhovor vìce hlasů, postupně utichá orchestr i hlasy, aby zazněl
sólo part toho kterého nástroje. V dìle se objevujì i náznaky recitativu secco
doprovázeného cembalem, avšak s modernì harmoniì a prvky glissanda. Krátké
instrumentálnì úseky jsou komponovány jako stručné hudebnì modely, které se neustále
opakujì nezávisle na sobě. Text zaznìvá ve francouzštině, latině a angličtině, končì
několikanásobným zvolánìm „Vesper!“.
Velmi pozitivnì reakce se objevily v denìku Le monde76. Autor článku však dìlo
nazývá scénickou kantátou. Přìznivě se vyjadřuje o instrumentaci celé kompozice, kde je
uţito „nástrojů dávných i modernìch“77, dále zmiňuje deklamaci, preludia, händelovské
recitativy a sbory přeměněné do „…dnešnì kaţdodennì konverzace“ 78. Nakonec pìše, ţe
dìle je opravdu zcela výjimečné. V Théâtre Musical de l’Absurde79 se uvádì: „Dechové
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nástroje prezentovaly program dìla, staly se pravidelnou hudebnì citacì a napomáhaly
porozumět mystifikaci dìla, která vystupovala jako hudebnì absurdita. Prvky absurdnìho
divadla Ionesca jsou zde přeneseny do hudby.

Nejrůznějšì hudebnì komentáře jsou

prezentovány krumhorny, violami a chalumeux.“ Chváleno je celkové provedenì dìla.
Jiná zpráva byla otištěna v Avignon au jour le jour80. Autor opět zmiňuje souvislost
s Händelem v citaci hudebnìch témat převedených do současnosti, dále specifické
melodické struktury. Aperghis tak dìlu ponechává volnost, vkládá inteligenci a extrémnì
originalitu. Podle autora článku skladatel postupně odhaluje hudebnì kódy pro vytvořenì
speciálnì textury – zvukové invence, která se pro toto dìlo stává signifikantnì.
5.2.5. Marcel Landowski (1915-1999) – Le pont de l’Espérance (Most naděje, 1980)
Scénické oratorium o šesti obrazech určené pro soprán, baryton, smìšený sbor
(SATB), dva sbory v obsazenì SSATB, dva tanečnìky a orchestr. Námět pocházì
z poezie, v inspiraci na dìlo francouzského básnìka 19. stoletì Alphonse de Lamartina.
Poprvé zaznělo na hudebnìm festivalu Vaison-La-Romaine v srpnu 1980. V CDMC je
dostupná partitura, přibliţná doba trvánì dìla je 45 min.
Autor o svém dìle v koncertnìm programu pìše: „V 19. stoletì ve Francii vzkvétaly
velké myšlenky, jakými jsou čest a humanita, u takových autorů, jako Chateaubriand,
Hugo, Lamartin, Zola. Toto dìlo lze nazývat ‛Marseillaisou mìru’ Lamartina, který
v dnešnìm světě, kde jsou zdi a bariéry, působì jako velký duch, který mi vnukl název
Le pont de l’Espérance.“
Ohlasy a zprávy se nacházì hned v několika periodikách. Suzy Lefort v La revue
musicale81 popisuje: „Toto dìlo Marcela Landowského je určeno k oslavě bratrstvì (…),
je zpěvem humanity mìřìcì k lásce, bořìcì všechny zábrany ke svobodě.“ V Témoignage
Chrétien82 se pìše, ţe „Marcel Landowski ve svém dìle prokázal sìlu pravdy a ţivota
vytrvalosti, inspirován jednoduchým textem.“ Velmi pozitivně jsou hodnoceny sborové
party a skvělé instrumentálnì provedenì. Le monde83 popisuje, jak dìlo Marcela
Landowského odráţì autorův idealismus, zobrazujìcì se předevšìm ve sborových úsecìch.
Poprvé se toto periodikum zmiňuje o dvou tanečnìcìch, kteřì představujì milence
z opačných břehů řeky, vrhajìcì se z mostu, aby mohli být spolu. Autor článku chválì
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reţijnì pojetì dìla, které se svou dramatičnostì přibliţuje oratoriu Jeanne d’Arc
au bûcher“ (Jana z Arku na hranici, A. Honegger). V dalšìch článcìch zaznìvajì hesla
jako „Přìběh lásky vrhajìcì se z mostu do řeky intolerance“84, nebo „Všechny sny se
stanou skutečnostì“85. Jiné zprávy se shodujì na skvěle provedených sborových částech.
Uvádì se, ţe sbor zahrnoval kolem šesti tisìc členů, a dále je chválena skvělá reţie dìla:
„Dekorace, reţie, sbor, to vše vrhlo velikého ducha hudby Marcela Landowského do
oslavy bratrstvì - tématu, které nemohlo nezìskat úspěch.“86 Dalšì reference majì spìše
oznamovacì charakter o provedenì dìla. 87 Za zmìnku stojì ještě článek v Provence
actualité88, kde se pìše, ţe oratorium Marcela Landowského stojì na hranici s hudebnìm
divadlem, opět jsou chváleni tanečnìci, dekorace, kostýmy a reţijnì pojetì dìla.
5.2.6. Philippe Mion (1956) – L’image éconduite (Odmítnutý obraz, 1984)
Jednodìlné elektroakustické oratorium podle námětu Henri Michaux ApparitionsDisparitions (Zjevení-zmizení). Nahrávka byla pořìzena roku 1986 a dìlo provedeno
20. června 1988 prostřednictvìm Radio France ve studiu MIDI. V CDMC je dostupná
MC kazeta s délkou trvánì kompozice 28 min. Text má úvahový charakter, kdy na pozadì
elektronických zvuků zaznìvajì slova jako „la passion“ (vášeň), „la pensée“(myšlenka)
nebo „le mot“ (slovo).
V tisku se kritiky neobjevujì, zaznamenány jsou pouze stručná oznámenì
o provedenì dìla, ale ve sloţce tohoto oratoria v CDMC je zařazen autorův komentář:
„Propojenì vìry a intimity v dìle Michauxa mě inspirovalo k práci, k transformaci hlasu
a zvuku. V textu nemá námět stále stejné mìsto a roli a objevuje se v rozdìlných rovinách
ve vztahu k sobě samému. Hledal jsem odpověď k této artikulaci prostřednictvìm
variovaného poslechu a abstraktnìho myšlenì. Jestliţe se dìlo rozvìjì na textu, vytvářì tak
rovněţ hudebnì formu a dramatickou nezávislost umoţňujìcì variace, metafory a vize.
Nevì se přesně, co to je, ale ţe je zde něco k poznánì či viděnì. Tyto skutečnosti stanovujì
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póly poslechu. Ty jsou známkami abstraktnì myšlenky, indicie k činu, poetice a magii.“
Tolik dodává skladatel.
5.2.7. Alain Féron (1954) – La barrique d’Amontillado (Sud Amontillada, 1984)
Oratorium pro sólový tenor, bas, malý orchestr a cembalo, námět podle povìdky
E. A. Poea. Provedeno bylo 15. června 1984 na festivalu Musique du XXe siècle (Hudba
20. století) v Angers, v CDMC existuje z tohoto provedenì nahrávka na MC kazetě
(Radio France, Ensemble de l’Itinéraire, tenor – Michel Lecocq, bas – Jean-Philippe
Courtis, dirigent – Alexandre Myrat). Podle novinových článků je při prvnìm uvedenì
dìlo nazváno oratoriem, neboť bylo provedeno koncertně. V následujìcì sezóně však bylo
ztvárněno scénicky a v tisku je charakterizováno jako komornì opera. Koncertnì verze
dìla trvá 38 min, scénické provedenì má však stopáţ téměř 60 min.
Ve zpěvnìch partech jsou mimo jiné pouţity prvky jako je pìskánì, smìch,
pokašlávánì, popěvky na slabiku –la. Tenor má vůči basu funkci spìše komentujìcì a jako
komický prvek se objevuje i přeskakovánì hlasu. Právě sólové party s výraznými texty ve
francouzštině, italštině a angličtině jsou hlavnìm pilìřem celé kompozice. V průběhu
skladby se jako deklamačnì fráze objevuje opakovánì určitého slova. V orchestru jsou
zařazeny i bicì nástroje, dále autor vloţil několik doplňujìcìch zvuků jako je např. klepánì
a rovněţ vypisuje instrumentálnì glissando. Jedna z prvnìch zpráv se objevuje ve
Le monde de la musique89. Harry Halbreich přìznivě hodnotì Féronův talent. Připomìná
jeho dřìvějšì dìla z počátku osmdesátých let, kde se nechal inspirovat povìdkami
kanadské spisovatelky Nicol Brossard, a které měly rovněţ úspěch. Ve všech dìlech se
objevuje společný skladatelský rys, tedy základnìm prvkem se stává hlas. Autor ho
nechává zaznìvat za doprovodu komornìho ansámblu ve sloţenì fagot, harfa, harmonium
a bicì nástroje. V oratoriu se rovněţ objevujì prvky seriality. Autor článku upozorňuje na
koncertnì provedenì na přìštìm hudebnìm festivalu Angers.
Na tento článek navazuje avìza v Programme musicale90, která podrobněji rozvìjì
povìdku E. A. Poea v souvislosti s hudbou. Autor článku popisuje prvnì reakce: „Krásná
dramatičnost jako v opeře. Avšak nacházì se zde všeobecnost - ve vraţdě bez vášnì
a pocitů? Následuje část Zatracení.“91 Formálně se střìdajì úseky čistě sborové a čistě
instrumentálnì, v prvnìm obraze se odehrává tanečnì karneval. Vše směřuje k sestoupenì
89
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do pekel. Hudebně je tento děj vyjádřen duetem výkřiků. Děj je rozebrán i v dalšìch
článku, v periodiku Le roi René92. Autor si však pokládá otázku, jakou formu můţe opera
dnešnì doby ještě mìt a současně odpovìdá právě tìmto oratoriem Alaina Férona. Kladně
hodnotì hudebnì nastudovánì, bohatost partitury, sólové výstupy. Na závěr ještě uvádì, ţe
dìlo bude provedeno ve scénické podobě přìštì sezónu.
Jako hudebnì divadlo je dìlo charakterizováno v časopise Théâtre musical93.
Popsáno je jako komornì opera pro padesát účinkujìcìch. Přìznivě je hodnocena scéna
a pěvci, kteřì se svými výkony vyrovnali hereckým výstupům. V článku je uvedeno, ţe
pěvecké části jsou ve stylu Benjamina Brittena v souvislosti s pracì s témbry, bicìmi
nástroji, pizzicatem, punktualismem v klavìrnìm partu. Nakonec autor pìše, ţe „nálada se
dostává na uměleckou úroveň!“94 V tisku95 jsou dále krátké zprávy a oznámenì
o provedenì dìla. Joseph Furmet v Le courrier de l’ouest96 dne 17. června 1984 pìše:
„Přìběh odhaluje ohavnou historii, nelze tomu věřit, je tedy nutné si řìkat, ţe je to
parodie. Nejprve nahánì strach, poté i rozesmává.“ Autor hudbu dešifruje jako hudbu
expresionistů, která nehledá „feeling“, ale akcent. Pro práci s témbrem pouţil bicì
nástroje pro skandovánì rytmu a klavìr, který vytvářì atmosféru údivu, prostředì
okázalosti, zatìmco smyčcové nástroje slouţì k vyjádřenì komentářů a imitacì. Na závěr
Joseph Fumet dìlo hodnotì tak, ţe „stojì na hranicì s parodiì. Nenì to neslýchanost, ale
vskutku temperament, zápal, nálada vedená v partituře.“97
5.2.8. Marc-André Dalbavie (1961) – Impressions-Mouvements (Dojmy-pohyby,
1989)
Elektroakustické oratorium pro recitátora, vokálnì ansámbl, elektronický aparát,
orchestr a bicì nástroje. Námět podle románu Le déluge (Potopa) Jean-Marie Gustava
Le Clézia. V CDMC je dostupná nahrávka na MC kazetě (Radio France, novembre 1989,
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dispositif électroacoustique). Přibliţná délka trvánì je 40 min. Dìlo bylo poprvé uvedeno
v listopadu 1989 a v programu autor k oratoriu pìše následujìcì:
„Prvnì část Impressions-Mouvements se skládá z pěti obrazů. Kaţdý obraz
evokuje vìce témat vztahujìcìch se k existenci (očekávánì, lásku, strach). Román
Le déluge Edgara Gallimarda slouţil jako základ pro inspiraci výběru textů Le Clézia.
Jeho texty jsou plné poetiky, avšak nevytvářì ţádnou adaptaci zmìněné knihy. Prvnì
obraz je vytvořen ze čtyřech základnìch částì – Počátek, Nehybnost, Destrukce,
Nepřítomnost smrti. Tyto části jsou cestou do snů. Poetické metafory vedou aţ
k halucinacìm, tak jako sen, který je v paměti tak neviditelný a niterný mezi vědomìm
a prázdnotou, jako pohybem a nehybnostì. Jestliţe hudba v některých momentech
interpretuje text, tak následně však pokračuje vlastnì cestou. Délka partitury, pohybujìcì
se mezi 40 a 42 min, je charakterizována plynutìm času, času započatého, zastaveného,
nehybného, přerušeného jedinečným momentem, konečným vyjádřenìm zvukových
přìvalů a bloků, značìcìch sìlu antagonismu, který je oţivován časem.“ 98 Důleţitým
stavebnìm prvkem dìla je kontrast zaloţený na harmonických prodlevách a dynamických
změnách crescendo-decrescendo, poté následuje úder bicìch. Part recitátora je psán ve
francouzštině, spolu s nìm zaznìvajì zpěvnì hlasy, které často opakujì a zdůrazňujì jedno
slovo. Orchestr má spolu ze zpěváky komplementárnì funkci, neboť zpěv dotvářì
zvukovou linii nějakého nástroje a naopak (př. poslednì tón klarinetu je přebrán a drţen
altem). Zajìmavostì je, ţe hlasy nastupujì v sekundových intervalech a totéţ hrajì
i nástroje.
V tisku se objevujì rozpačité reakce. V République Lorrain 99 se pìše: „Festival je
jako pohořì. Má své vrcholky a údolì. 18. ročnìk festivalu Rencontres nebyl výjimkou.
(…) Co řìci k Impressions-Mouvements Marca-André Dalbavieho? Fantom Honeggera,
strašidlo Milhauda, nezdajì se napřìč religiozitou, klimatem blaţenosti v této záplavě
(potopě) not, která odpovìdá Le déluge Le Clézia? Přirovnat jej lze k Charlesi
Chaynesovi, jehoţ Litanie plavou v mysticismu Messiaena, nebo k Philippu Hurelovi
komponujìcìmu malými doteky klidný obraz post-impresionismu. Co tedy řìci o tomto
pestrém panoramatu? Skvělé orchestrálnì provedenì a instrumentálnì čistota. (…) Pro
přìštì rok moţná… Festivaly se střìdajì a následujì za sebou a ne vţdy se dá řìci, ţe by si
byly podobné. Však to je vţdy otázkou.“100
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5.2.9. Renaud Gagneaux (1947) – Les sept dernières paroles du Christ (Sedm
posledních slov Kristových, 1990)
Oratorium pro dva sólo soprány, mezzosoprán, alt, baryton, bas, muţský sbor
a varhany. Dìlo je psáno na řecký text (původnì text Nového Zákona), dále se objevujì
části z biblických čtenì zpìvané rolemi třì archandělů. Verše propojujìcì děnì Starého
a Nového Zákona jsou v hebrejštině. Nakonec jsou zařazeny latinské citace. Oratorium
bylo poprvé provedeno roku 1990 na ţádost organizace Forum des Orgues d’Île
de France. V CDMC je dostupná partitura a MC kazeta (Radio France, provedenì
8/11/1991 v Notre Dame de Vincennes, ensemble Les Jeunes Solistes, dirigent - Rachid
Safir, varhany – Olivier Latry), délka trvánì dìla je 12 min.
Dìlo je rozděleno na tři části: 1) ukřiţování Krista mezi dvěma lotry, Kristovo první
slovo,
2) posmívající se dav, Kristovo druhé a třetí slovo,
3) třetí aţ sedmé Kristovo slovo.
Ústřednì postava - Jeţìš Kristus, archandělé - Gabriel, Michael a Rafael - zpìvajì řecky,
komentáře Israelitů jsou v hebrejštině. Několikrát je zařazena citace ţalmu 22 s nápěvem
vytvořeným Loysem Bourgeoisem roku 1549. Skladatel své dìlo v koncertnìm programu
komentuje: „Práce je prvoplánově zaloţena na studiu hloubky duchovnìch textů
v souvislosti se čtyřmi evangelii a apokryfy. Výběr melodických intervalů, tónových
výšek a rytmických hodnot symbolizuje odlišné koncepty nesené slovy, která jsou
prezentována rozvìjejìcì se chromatikou a čistotou hudebnì konstrukce dìla.“ Zpěvnì
hlasy majì kaţdý svou linii, v určitém bodě se na chvìli sjednotì v melodickém
a textovém unisonu. V dìle je pouţita technika kánonu s prvky arabské hudby ve smyslu
ornamentálnìho zdobenì sólové melodie. Varhany majì funkci podpůrného harmonického
základu, většinou drţì souzvuk několika tónů, oratorium neobsahuje ţádné sólové
instrumentálnì části. V tisku se objevujì zprávy charakteru stručného oznámenì
o provedenì oratoria.
5.2.10. Bruno Gilet (1936) – L’Ondine dans son étang (Vodní víla v jezeře,
1991)
Komornì oratorium pro sólový mezzosoprán, malý instrumentálnì ansámbl, bicì
nástroje a klavìr. Délka trvánì je cca 23 min, v CDMC je dostupná partitura, MC kazeta
(provedenì La Péniche opera 5/3/1993, soprán – Elise Caron). Dìlo bylo poprvé
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provedeno v lednu 1993 a napsáno pro zpěvačku Elise Caron. Náměť pocházì z pohádek
bratřì Grimmů, který byl upraven Florence Delay. Instrumentálnì part se vyznačuje
předevšìm brilantnostì klavìru a xylofonu, kdy oba tyto nástroje opakujì krátký velmi
rychlý melodický model. Skladatel hojně vyuţìvá zvuku bubìnků, trianglu a dřìvek.
V sopránové roli se střìdajì zpěvnì úseky, kde je pouţito velkých intonačnìch skoků
(časté septimy a oktávy), s deklamačnì částì pojatou šepotem. V tisku se zprávy
neobjevujì, ale v programu je autorský komentář.
Skladatel své dìlo charakterizuje následovně: „Ondine je psáno ‛na mìru’ pro
zpěvačku Elise Caron, předevšìm pro jejì interpretaci, muzikálnost, která v nì spočìvá
společně s lyrismem a nejkrásnějšì vokálnì virtuozitou, v neposlednì řadě i s hereckým
projevem. Kdyţ se vrátìm ke svým instrumentálnì dìlům, konstatuji, ţe tato epocha je
pravděpodobně uzavřená. Dnes komponuji pro hlas, navìc pro hlas na scéně, coţ všem
skladatelům nabìzì osobnì hledánì dalšì cesty. (…) Mojì prvnì myšlenkou bylo
zkomponovat extrémně dlouhý recitativ, upřednostňujìcì pohádkový děj s četnými
návraty. Harmonická řeč spočìvá v basové barvě pětisouzvukového akordu, kterým
začìná klavìrnì part. V nì se nacházejì prvky modality i seriality v uţitì návratu dvanácti
odlišných modelů devìti tónů tvořìcìch sérii. (…) Komponovánì dìla bylo velmi náročné
a plné pochyb, trvalo tři roky, od roku 1989 do roku 1991.“101 Nejprve bylo dìlo určeno
pro rozhlas, poté bylo vytvořeno pro scénické provedenì La Péniche Opéra 5. března
1993 a jako oratorium pro Elise Caron bylo reţijně pojato Marcelem Bozonnetem v roce
1996.
5.2.11. Edith Canat de Chizy (1950) – Tombeau de Gilles de Rais (Hrob Gillese
de Rais, 1993)
Oratorium pro dva recitátory, baryton sólo, dětský sbor, smìšený sbor a orchestr.
Libreto vytvořil Enzo Cormann podle vlastnì dramatické poémy L’apothéose secrète
(Niterná apoteóza), text je ve francouzštině, ale v závěrečné části jsou zařazeny části
modliteb v latině (Agnus Dei, Dona eis requiem). Dìlo bylo poprvé provedeno na
hudebnìm festivalu v Avignonu 22.-24. července 1993. V CDMC je dostupná partitura
a CD (edice MFA, nahráno 1.-4. února 1995, Ensemble Musicatreize, Maîtrise de Paris,
Philharmonie de Lorraine, dirigent – Roland Hayrabedian). Doba trvánì oratoria je
50 min. Kompozice je členěna na Prolog a tři obrazy, děj se odehrává v prvnì polovině
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15. stoletì a má návaznost na dějinné události spojené s Janou z Arku. V orchestraci jsou
party pro glockenspiel, gong, tam-tamy, bonga, vibrafon, xylorimbu, cimbál atd.
Skladatelka v koncertnìm programu popisuje vznik dìla: „V roce 1991 jsem se
setkala s Hervé Fougeronem a Dominique Colladantem, kteřì mne nadchli pro jejich
projekt vytvořenì diptychu na téma Gilles de Rais – divadelnìho představenì a hudebnìho
dìla. Vše pod názvem Tombeau de Gilles de Rais, podle adaptace L’apothéose Secrète.
Tato dramatická poéma vytvořená jako epilog zachycuje poslednì noc této postavy, dobu
mezi odsouzenìm a popravou za svìtánì, alegorickou středověkou fresku v duchu ‛hora
mortis’ a ‛ars moriendi’. Objevujì se pocity utrpenì, oběti, démon, otázka neviny…“.
V programu je zahrnut posudek učitele této skladatelky Maurice Ohany a hudebnìho
referenta Charlese Chaynese. Oba se shodujì na originalitě dìla, hudbě plné témbrů, vášně
a vnitřnìch pocitů, které lze rozeznat u takových autorů, jakým byl i Claude Debussy. Na
závěr ještě autorka doplňuje: „Téma oratoria je stále aktuálnì. Zachycuji v něm nejhlubšì
niterné pocity člověka, a tak Gilles de Rais přeţìvá přìmo v nás. Hudbou prezentuji
představu vnitřnìho světa – universa s historiì, ale i s budoucnostì.“102
Scénické provedenì komentuje Franck Mallet v Le monde de la Musique103. Autor
pìše, ţe skladatelka hudbou výborně předstihla banalitu libreta. Jejì styl, charakterizovaný
bohatou zvukovou paletou a velkým smyslem pro detail, umoţňuje dynamický rozvoj
orchestrálnìho zvuku dìla. Zmiňuje se o uţitì spektrálnì techniky v zaznìvajìcìm
jednohlase. Nakonec apeluje na velký hudebnì talent autorky dìla, která se tak stává
významnou představitelkou své hudebnì generace. V dalšìch periodikách104 se objevujì
pouze oznámenì o provedenì dìla. Poslednì tisková zpráva se objevuje v řìjnu 1995
v Répertoire105. Opět je popsána originalita dìla, bohatost předehry, dramatičnost
kompozice, brilantnì zvukovost. Poprvé jsou zmiňováni interpreti, a to tìm způsobem, ţe
sólisté i sbor byli v projevu naprosto vyrovnanì. Autor článku ještě doplňuje, ţe Edith
Canat de Chizy je ţákynì Ivo Malce a Maurice Ohany.
5.2.12. Nguyen-Thien Dao (1940) – Les enfants d’Izieu (Děti z Izieu, 1994)
Opera–oratorium pro recitátorku, sólový soprán, alt, tenor, bas, dětský sbor,
ţenský sbor a symfonický orchestr podle námětu autora Rollanda Causse. Námětem byl
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skutečný tragický přìběh ţidovských dětì z francouzské vesnice Izieu odehrávajìcì se
v roce 1944. Ţivoty několika desìtek dětì a dospělých skončily v koncentračnìm táboře
Osvětim. Na poţadavek Radio France bylo dìlo provedeno v koncertnì verzi 17. července
1994 na festivale v Avignonu. Ve scénické podobě bylo oratorium uvedeno o rok později,
tedy roku 1995. V CDMC je dostupná partitura a CD nosič ze zmìněné premiéry dìla
v Avignonu (Collection MFA-Radio France, Orchestre philharmonique de Radio France,
Maîtrise de Radio France, soprán – Sophie Boulin, alt – Béatrice de Vigan, tenor – Eric
Trémolièvres, bas – Christian Tréguier, recitace – Hélène Lausseur, dirigent – Sylvio
Gualda). Přibliţná doba trvánì je 75 min. Oratorium je vytvořeno z pěti částì – prolog, akt
I-III a koda. V sólových partech kromě výše zmìněných zaznìvajì i tři dětská sóla.
Na začátku kaţdé části recitátorka uvede do následujìcìho děje, který je v mnoha směrech
podpořen orchestrem zvukově vytvářejìcìm atmosféru neklidu, strachu a napětì a dále
specifickou orchestracì, kdy jsou zařazeny party pro vibrafon, zvony, xylorimbu, basovou
xylorimbu, tam-tamy a gong.
Před prvnìm uvedenìm se v tisku objevovaly nejprve oznámenì o nové produkci.
To zaznamenává Le pelerin magazin106 nebo La croix107. V tomto periodiku bylo otištěn
i rozhovor se skladatelem. Ten o své hudbě prohlašuje, ţe „…nenì ani seriálnì, ani
atonálnì, ani modálnì, ani spektrálnì. Je hudbou! Tedy nenì moţné řìci, ţe by byla hudbou
jednoduchou. Naopak, je extrémně obtìţná. Rolland Causse mne kontaktoval v roce
1991, zda bych souhlasil s napsánìm oratoria na téma dětì z Izieu. V dominanci dramatu
skončilo oratorium jako oratorium-opera. Psáno pro orchestr s bicìmi nástroji, dìlo začìná
prologem ve formě hymny všech dětì světa!“108
V periodiku La Marseillaise109 se objevujì citace z předešlého rozhovoru a navìc
se uvádì citace autora, proč se dìlo stalo oratoriem-operou. Dao zde řìká: „Námět je tak
silný, ţe volal po scénickém provedenì dìla.“ Podobné zprávy se objevily i v dalšìch
novinových článcìch110.
Po premiéře se prvnì pochvalné kritiky objevily hned v několik periodikách.
Le Provensal111 pìše: „Premiéra byla poctěna návštěvou Jacquese Toubona, ministra
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kultury. Autor opery se inspiroval tragédiì dětì z Izieu. Jeho dìlo však evokuje utrpenì
všech dětì světa. Utrpenì, které je navzdory smutku zapomenutou historiì. Uţitì bicìch
nástrojů bylo znamenité. Přicházelo jako neutichajìcì motiv připomìnajìcì historii a jejì
krutost. Četnì účinkujìcì byli odměněni zaslouţeným úspěchem.“
Dalšì článek kladně hodnotìcì dìlo vyšel v Le Figaro112. Jacques Doucelin pìše:
„Obtìţný ţánr se stal základem pro toto dìlo. Dao zůstal věrný svému stylu, zrozeného ze
setkánì dvou kultur, směšujìcì hru delikátnìch témbrů s drobnými harmonickými prvky
a s uţitìm čtyřech bicìch nástrojů. Skvělé instrumentálnì evokace, kde se naivnì hra dětì
střìdá s násilnými pěstmi charakterizovanými ţesťovými nástroji.“ Jiný článek,
upozorňujìcì na skvělé zvukové kontrasty, byl otištěn v Le Meridional113. V tomto se
rovněţ konstatuje přìtomnost ministra kultury. Autor článku pìše: „Francouzskovietnamský skladatel vytvořil silnou partituru bez patosu, která dýchá v rytmu
kontrastnìch epizod, od prchajìcì jasnosti aţ k brutálnì křeči, od Izieu aţ do Osvětimi.“ 114
Stručné popisné zprávy byly tištěny v nejrůznějšìch denìcìch a periodikách. 115
V neposlednì řadě byla otištěna ještě kritika v L’arche116. Zde se uvádì, ţe představenì
bylo nezapomenutelným záţitkem. Autor článku chválì předevšìm dětský sbor
společnosti Radio France, který dominoval celé produkci. Dále poetický text opìrajìcì se
o jednoduchost, skvělou hudbu zaloţenou na bohatosti, jejì svobodu a suvérenost.
5.2.13. Ahmed Essyad (1938) – Ombline ou Le volcan à l’envers (Ombline nebo
obrácená sopka, 1998)
Oratorium o čtyřech částech (označenì A-D) pro recitátora, čtyři sólové hlasy,
smìšený sbor, šest bicìch nástrojů a instrumentálnì ansámbl vzniklo na poţadavek
ministerstva kultury u přìleţitosti oslav 150. výročì zrušenì otroctvì. Libreto napsal Boris
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Gamaleya. V instrumentaci jsou pouţity nástroje jako marimba, vibrafon, gong, zvony,
bonga, glockenspiel a dva klavìry. Dìlo bylo poprvé provedeno 18. prosince 1998
prostřednictvìm rozhlasového koncertu Maison de Radio France. V CDMC je dostupná
partitura a CD z tohoto koncertu, přibliţná délka trvánì oratoria je 57 min.
Skladatel v autorském komentáři pìše: „Oslavme svobodu a génia v nejrůznějšìch
lidských podobách tak, jak musì kaţdodenně nést svůj křìţ. Nic nenì jako dřìve: lidé jsou
svobodnì pro hřìšné bytì, pro zotročenì v mašinérii moci a peněz. Chtěl bych, aby toto
dìlo nebylo oslavou závěrečného boje, ale světlem vyvádějìcìm ze zoufalstvì, procitnutìm
stát se schopnějšìm.“117 Tiskové zprávy se objevujì v rozhlasovém periodiku La semaine
de Radio France118. Bruno Serrou uvádì: „Porozuměl jsem hluboké beznaději, která nese
kaţdodennì křìţ. Ahmed Essyad je muţ vìry, kultury, mìru. (…) Toto oratorium ilustruje
setkánì dvou legend ostrova Réunion. Jedna se týká černošských troků, kteřì se uchýlili
do vulkánu Fournaise, a druhá je o Madame Desbassyns, jejìţ duše byla odsouzena za
zločiny spáchané na ‛černém světě’“119. Pro provedenì tohoto světového dìla byly
povolány tři renomované ansámbly – Les percussions de Strasbourg, l’Orchestre
philharmonique de Radio France a l’Ensemble Musicatreize.
Velmi pochvalná kritika byla otištěna ve Figaroscope120: „V tomto oratoriu
nemůţeme opomenout genialitu člověka v rozličných formách sluţebnìků, kteřì za ostatnì
nesou tento křìţ. (…)“ Dále autor článku podrobně popisuje obě legendy, které jsou
v sujetu oratoria zpracovány.
5.2.14. Georges Aperghis (1945) – Die Hamletmaschine Oratorio (2000)
Oratorium pro sólový soprán, dva barytony, hlasy ze záznamu, vibrafon,
elektrické varhany, smìšený sbor a orchestr. Námět pocházì z poezie, inspirován dìlem
několika autorů (Heiner Müller, François Kubler, Lionel Peintre, Romain Bischoff,
Geneviève Strosser, Jean-Pierre Drouet). V CDMC je dostupná partitura, CD nahrávka
(Festival Eclat Stuttgart, nahráno 8. února 2001 SWR Vokalensemble Stuttgart, dirigent –
Georges-Elie Octors), přibliţná doba trvánì kompozice je 58 min. Dìlo vzniklo na ţádost
francouzského ministerstva kultury a bylo poprvé provedeno 30. zářì 2000 souborem
Ictus at Musica Strasbourg na festivalu Agora, který byl pořádán k oslavám roku 2000
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s názvem Festival international des musiques d’aujourd’hui (Mezinárodní festival
soudobé hudby). Z této události pocházì rozhovor s autorem dìla, který v něm popisuje
vznik a strukturu kompozice 121: „Hamletmaschine, to je divadelnì kus pocházejìcì od
Heinera Müllera. Hledal jsem text, který by se mi zdál přìznačný pro naši dobu:
L’echarpe rouge (Červená šála) na téma komunismu od autorů Alaina Badioua a Antoina
Viteze, dále Tristes Tropiques (Smutné tropy) od Claudie Lévi-Strauss na téma etnologie
a nakonec Histoire de loups (Příběh vlků) autorky Catherine Clément na téma Freudovy
psychoanalýzy. Toto jsou velké mýty našeho stoletì. Zdálo se mi, ţe Hamletmaschine
obsahuje drama rozdělené na dvě části. Prvnì je schizofrenie a druhá je reálná situace.
Tedy rozdělené na dvě, jako Hamlet. Dìlo jsem nazval oratorium, protoţe jìm skutečně je.
Při psanì jsem myslel na Pašije J. S. Bacha, na jeho kantáty. Nechtěl jsem prezentovat
hudebnì hru, nebo nechat zpìvat zpěváky, sbor a celý ansámbl. Text je takový, jaký můţe
být postaven na prvnì stupeň, jako čtenì. Moje hudba je jako kreslený přìběh. Chtěl jsem
jenom podbarvit sìlu textu. Pro mě je to velká dramatická poema, tak jako Le bateau ivre
(Opilý koráb) Rimbauda.“ Autor článku a spolutvůrci tohoto rozhovoru dodávajì, ţe
skladatel nemá rád tradičnì operu s jejìmi konvencemi, rituály, všemi věcmi, které se
vytrácejì v současné opernì tvorbě. Georges Aperghis pokračuje: „Chtěl jsem vytvořit
něco smìšeného, se zpěváky a herci. Opera se stává velkým představenìm implikujìcìm
různé části řemesla, jako pouţitì videoprojekce nebo různých hudebnìch ansámblů.
Vytvořil jsem dekorace, lehkomyslné videoprojekce, které jsou na samém začátku jako
vytvořenì obrazů.“122
Tisková reakce se objevuje následně: „Skladatel se opřel o základ absurdnìho
divadla. Hudebnì divadlo zrozené ze vzdělanosti, někdy komické a závaţné, kde jsou
slova provokujìcì dvojì smysl, podpořená diskuzì, opakujìcì se v bìdě a neurovnaných
citech.“123 Uvádì se, ţe sólovì interpreti (Michael Lonsdale a Edith Scob) hledali invenci
spìše v reţii dìla neţ v hudbě. Chváleno je právě reţijnì pojetì oratoria.
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6. Závěrečné shrnutí
Kantátově-oratornì tvorba představuje v celkové hudebnì produkci druhé
poloviny 20. stoletì poměrně početnou skupinu. Po roce 1950 předevšìm dìky oblibě
politických a sociálnìch témat zaţìvala kantátová tvorba velkou expanzi. 50. léta se tak
stala velmi bohatým kantátovým obdobìm. Avšak v následujìcìch dekádách uţ tak velké
produkce nedosáhla. Autoři zejména v oratornì tvorbě pokračujì ve volbě témat, která se
dajì označit za tradičnì, jakými jsou mytologie, náměty z bible nebo ze ţivota světců. Od
50. let se kromě politických a sociálnìch námětů objevovala i dìla s tematikou
doznìvajìcìch reakcì na 2. světovou válku (kantáta-oratorium G. Křivinky Motýli tady
neţijí), dále historickou (P. Eben – Pocta Karlu IV.) a série kantát Z. Šestáka na latinské
texty odkazujìcìch na bibli. Naproti tomu se francouzštì autoři věnujì vìce biblickým
námětům, kdy se jejich oblìbeným přìběhem stává putovánì třì králů za betlémskou
hvězdou. Francouzštì autoři také rádi opěvujì krásu Pařìţe (Jean Françaix - Les ponts
de Paris) nebo zámku ve Versailles (Joseph Kosma – La promenade à Versailles).
V porovnánì obou zemì se oratoria po tematické stránce však přìliš neodlišujì. Objevujì
se (podobně jako u kantát) náměty z bible, historie i aktuálnì dějinné události, jakými byl
opět konec druhé světové války nebo v 60. letech lety do vesmìru. Zajìmavostì ve Francii
je volba námětů s mezinárodnì tematikou, kdy jako přìklad lze uvést oratorium Ombline
ou le volcan à l’envers, jeţ vycházì z legendy odehrávajìcì se na ostrově Réunion
v Indickém oceánu, dále pohádky (Bruno Gillet – L’Ondine dans son étang) nebo odkaz
na vědecké bádánì v oblasti psychoanalázy S. Freuda (Georges Aperghis –
Die Hamletmaschine-Oratorio). Českoslovenštì autoři naopak sahajì do dějin národnì
literatury, dále zhudebňujì přìběhy ze Starého Zákona nebo básně soudobých autorů
(př. Miroslav Barvìk – Staré pověsti české, Miloslav Ištvan – Já, Jákob, Osvald Chlubna
– Je krásná země má). Některé kompozice českých autorů však mohly být provedeny
z různých důvodů (většinou volby námětu) aţ po roce 1989. Mezi takové patřì Ecce homo
(1980) – oratorium Jana Hanuše uvedené v Praze roku 2004, dále Legenda „De passione
St. Adalberti martyris“ (1981) Marka Kopelenta uvedené v Praze roku 1991 a ještě
Cosmae chronica Bohemorum (1988) Jidřicha Felda, jehoţ premiéra proběhla rovněţ
v Praze roku 1993.
V obou zemìch se objevujì inovujìcì experimenty – např. zkomponovánì partu
výrazné role recitátora (nebo recitátorů). Skladatelský zájem o zařazenì této role je moţné
vysledovat přibliţně od 40. let 20. stoletì. Od roku 1950 se vytvořil specifický hudebnì
ţánr, který dává mluvenému hlasu zvláštnì prostor předevšìm dìky jeho rezonanci
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a dramatickému projevu. Stává se tak hlasem instrumentálnìm, napodobujìcìm témbr
a techniku určitého nástroje, který mu slouţì jako model. Při pouţitì perkusì se často
objevujì rytmické změny, které mohou působit nepřirozeným efektem. Projev recitátora
v hudebnìm pojetì se tak stává důleţitějšìm neţ literárnì obsah, čìmţ se vytvářì nová
hudebnì řeč a styl.
Dále je moţné konstatovat, ţe kantátově-oratornì tvorba druhé poloviny 20. stoletì
nebyla vytlačena jinými kompozicemi, právě naopak – plně pokračovala (a stále
pokračuje) v návaznosti na tvorbu předešlou. Kompozice, které se podařilo vyhledat
a sestavit z nich patřičný seznam, jsou velmi rozmanité nejen po stránce námětové, ale
i stavebnì, orchestračnì a rovněţ v rozsahu (v době trvánì) dìla. Autoři tvořìcì ve Francii
poměrně často pouţìvajì i jiný jazyk neţ jen francouzštinu. V několika přìpadech se
objevuje, kromě celkem běţně pouţìvané latiny, italština a angličtina. Záměr autora je
moţné hledat v autentičnosti zasazenì dìla do kontextu ať uţ té konkrétnì země, kde se
děj odehrává (např. Janos Komives - La vera storia della cantoria di Luca della Robbia,
kdy mìstem děje je Florencie), nebo kontextu historického. To lze nejčastěji sledovat
u náboţenských témat, kdy je volena latina jakoţto jeden z hlavnìch liturgických jazyků
napřìč dějinami. Proto se různé citace modliteb, ţalmů či veršů officia objevujì v tomto
jazyce.
Nezřìdka se stává, ţe autoři svá dìla upravujì pro následné scénické uvedenì, které
se stává jiţ běţnou a posléze oblìbenou produkcì (prozatìm je to však častějšì ve Francii
neţ u nás). Tyto kompozice, spìše oratoria neţ kantáty, tak dostávajì zcela nový rozměr
a ještě vìce podtrhujì roli recitátorů, kteřì se pro kantátově-oratornì tvorbu druhé poloviny
20. stoletì stávajì téměř nedìlnou součástì. Kromě těchto postav se jako prvek určité
experimentality objevujì role tanečnìků, herců nebo loutek. Vhodným přìkladem oratoria
se dvěma tanečnìky je jiţ

podrobněji popsané Le pont de l’Espérance Marcela

Landowského. Naopak vybraná dìla skladatelů tehdejšìho Československa byla
převedena do filmové podoby. Televiznì podoba Pragensií Petra Ebena byla navìc
oceněna zlatou medailì na festivale krátkých filmů v New Yorku roku 1981. Zvláštnìm
přìpadem je popsané oratorium Gustava Křivinky Motýli tady neţijí, které existuje ve
filmové verzi, avšak s jinou hudbou, identický je pouze námět věnovaný památce
ţidovských dětì z koncentračnìho tábora v Terezìně.
Rozsah (doba trvánì) jednotlivých kantát a oratoriì se pohybuje v rozmezì od
několika minut po dlouhé, aţ dvouhodinové skladby. Také nástrojové obsazenì a sbory
jsou voleny od malých komornìch sestav aţ po velká symfonická uskupenì, často
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posìlené speciálnìmi sekcemi např. bicìch nástrojů, dále varhanami a několika pěveckými
sbory (dětské, smìšené, jen muţské nebo jen ţenské). Tradičně se ponechávajì sólistické
party, ať uţ v obsazenì jednoho či vìce sólistů, nejčastěji v obvyklé sestavě soprán, alt,
tenor, bas. Někteřì autoři volì part barytonový a u několika skladeb je moţné nalézt part
pro kontratenor. Petr Eben v oratoriu Anno Domini zkomponoval vedle tradičnìho
vokálnìho obsazenì ještě part pro scholu gregorianu. Stavebně či formově se dìla nedajì
nějak přesněji klasifikovat. Majì většinou několik částì, ale existujì i jednodìlné komornì
kompozice. U některých rozsáhlejšìch děl jsou přiřazeny prology a interludia, ale
současně se skladatelé obracì i ke klasickému modelu symfonické formy. V přìpadě
oratoria Noe od Ilji Hurnìka je zařazena část připodobněná ke scherzu.
Co se týká dostupnosti nahrávek a partitur, je situace lepšì ve Francii, neboť
jednìm z úkolů CDMC je u kaţdého autora postupně vytvořit sloţku, ve které je k dané
kompozici shromáţděna paritura, nahrávka, autorské komentáře a zprávy z tisku.
Na závěr je tedy moţné shrnout, ţe tvorba byla kontinuálně psána po celé
sledované obdobì druhé poloviny 20. stoletì, velká část převáţně oratoriì vznikla na
konkrétnì objednávky pořadatelů různých festivalů (Praţské jaro, Varšavský podzim,
hudebnì festival v Avignonu, Festival Gulbenkian v Lisabonu atd.). Nedá se s naprostou
jistotou jedna dekáda vyzdvihnout nad jinou např. volbou konkrétnìho společného nebo
podobného tématu v určitém obdobì, nebo v tendencìch nových hudebnìch směrů
a moţnostì, jakými byla elektroakustická hudba, konkrétnì hudba nebo serialita. Přesto
autoři většinou sahajì k námětům tradičnìm a tedy společným oběma zemìm. Oratoria si
ve velké většině uchovala i vztah k sakrálnìmu prostředì, ve kterém bývajì často
provozována a pro která byla ve svém historickém prvopočátku určena.
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7. Přílohy (abecední seznamy dle jmen skladatelů)
7.1. Přehled oratorií a kantát 2. poloviny 20. století v tvorbě českých autorů
(pro ucelenost uvádím přidružené žánry)
Adamìk Josef (1947) – Kantáta pro smìšený sbor, hoboj, pozoun, bicì nástroje
na anglický text W. Whitmana (1976)
Báchorek Milan (1939) – Lidice – melodramatický obraz pro sóla, recitátory, muţský
a ţenský sbor, bicì nástroje a orchestr (1973)
Bárta Lubor (1928-1972) – Komsomolská kantáta (1951)
- Zpěv nového věku – kantáta pro smìšený sbor a malý orchestr
(1962)
Bartoš Jan Zdeněk (1908-1981) – kantáta – Běţec mìru (1948)
- V mìru ţìt (1951)
- Poselstvì (1962) – pro recitaci, ţenský sbor,
klavìr, varhany, orchestr, na text K. Bednáře
- Tractatus Pacis (1974)
- Lidice (1976)
- Nejkrásnějšì knìţka (1979) – pro dětský sbor
a dechové kvinteto
Barvìk Miroslav (1919-1998) – kantáta - Poděkovánì Sovětskému svazu (1947)
- Praţské jaro (1950)
- Ruky preč od Koreje! (1950)
- Pìseň o sovětské zemi (1951)
- Patetická na Fučìkův text (1972)
- oratorium – Astronaut (1960-1961)
- Staré pověsti české (1972)
Baţant Jaromìr (1926) – komornì kantáta – Óda na ţivot – pro smìšený sbor, klavìr a bicì
nástroje (1976)
Bedřich Jan (1932-1996) – kantáta – Únor a růţe (1958)
- Astronaut (1962)
- Homo faber (Tvůrčì člověk, 1976)
Berg Josef (1927-1971) – oratorium – Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou
(1961) – podle V. Nezvala
- hudebnì drama – komornì opery
- Odysseův návrat (1962) – vlastnì libreto
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- Evropská turistika (1963-1964) – vlastnì
libreto
- Eufrides před branami Thymen (1964)
- na rozhranì stojì Oresteia – skladba pro sólové
pěvecké kvarteto, recitátora a instrumentálnì
ansámbl (1967), text podle Aischyla
- kantáta – Pìseň o vlasti (1952)
Berkovec Jiřì (1922) – kantáta – Návrat (1973) – podle poémy F. Halase
Bláha Ivo (1936) – kantátový cyklus – Co je krásy na světě (1958) – pro dětský sbor
s komornìm orchestrem
Blatný Josef (1891-1980) – oratorium – Lotr na pravici (1953) – text J. Durych,
pro soprán a orchestr
Blatný Pavel (1926) – kantáta – Vrba (1980) – K. J. Erben
- Štědrý den (1981)
- Polednice (1982)
- Vodnìk (1983)
- Erbeniáda (2004)
Blaţek Zdeněk (1905-1988) – kantáta – Óda na chudobu (1958) – P. Neruda
- Domov (1962)
Bodorová Sylvie (1954) – oratorium - Juda Maccabeus (Juda Makabejský, 2002) – pro tři
sólisty, čtyři recitátory, dětský a smìšený sbor,
orchestr
Boháč Josef (1929-2006) – oratorium – Osud člověka (1980) – námět podle novely
M. Šolochova
Bok Miloš (1968) – oratorium – Skřìtkové z Křinického údolì (1988-1993) – pro soprán,
alt, tenor, bas sólo, dětský a smìšený sbor, orchestr
- Svatá Zdislava (1997-2001) – pro sóla, sbor a orchestr
Burghauser Jarmil (1921-1997) – kantáta – Česká (1952)
- Země zamyšlená (1966)
Burian Emil František (1904-1959) – kantáta – Máj (1946, přepracováno 1956)
- O svazu dělnìků a rolnìků (1952, text
O. Jeţek)
Ceremuga Josef (1930-2005) – kantáta – Český zpěv – pro baryton sólo, smìšený sbor
a orchestr (1975, text F. Hrubìn)
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Čotek Pavel (1922-2005) – Kantáta z veselých not pro dětský sbor a orchestr na slova
J. Havla (1980)
Dobiáš Václav (1909-1978) – kantáta – Stalingrad (1945)
- Stalinův rozkaz čìslo 368 z 9.5.1945 (1946)
- Československá polka (1947) – revidována 19501951 s názvem Buduj vlast, posìlìš mìr
- Praho jediná (1960-1961) – M. Pujmanová
Doubrava Jaroslav (1909-1960) – kantáta – Balada o krásné smrti (1941) – text J. Čarka
Doubravský Petr (1925-2004) – lyrická kantáta – Květy radosti (1950) – pro soprán,
baryton sólo a recitaci na slova R. Thákura
Drejsl Radim (1923-1953) – kantáta – Sláva mé zemi (1951) – text M. Zachata
- Kantáta o vrchnìm veliteli (1952) – text
S. Neumann
Dřìzga Eduard (1944) – kantáta – Mala mulier (1965) – na staročeské a latinské texty
pro sóla, smìšený sbor a orchestr
Dumek Jan (1934-2004) – kantáta – Ve jménu ţivota (1975)
Dvořáček Jiřì (1928-2000) – kantáta – Ţiji a zpìvám (1978) – na verše současných
básnìků
Eben Petr (1929) – kantáta – Balady na slova lidové poezie - pro sóla, smìšený sbor
a orchestr (1956)
- Hořká hlìna (1959) – na text J. Seiferta
- Pocta Karlu IV. (1979) – pro muţský sbor a orchestr na text
zakládacì listiny Univerzity Karlovy
-

oratorium – Apologia Sokratus (Obhajoba Sokrata, 1967) – pro alt,
baryton sólo, smìšený sbor, dětský sbor a orchestr, text
Platóna v původnìm řeckém zněnì
- Posvátná znamenì (1992-1993) – pro soprán, baryton
sólo, dětský a smìšený sbor, orchestr, na biblický text
- Anno Domini (1998-1999) – starozákonnì texty, pro sóla,
dětský a smìšený sbor, scholu gregorianu, orchestr
- na pomezì stojì Pragensia (1972) - tři renesančnì obrazy
na texty rudolfìnských receptur pro komornì sbor
s instrumentálnìm doprovodem

Emmert František (1940) – Vánočnì oratorium (1971) – na texty ze Steyerova zpěvnìku
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Faltus Leoš (1937) – kantáta – Meditace na Otokara Březinu (1968) – komornì kantáta
pro soprán sólo, smyčcový orchestr, klavìr, cembalo
a bicì nástroje
- Slovo bojujìcì (1975) – kantáta na text J. Nerudy
pro recitátora, soprán sólo, smìšený sbor, smyčcový
orchestr a klavìr
- Český sen (1977) – komornì kantáta na text J. Kainara
pro ţenský sbor a klavìr
Feld Jindřich (1925) – oratorium – Cosmae chronica Bohemorum (Kosmova kronika
Čechů, 1988) – pro recitátora, sóla, smìšený sbor
a orchestr
Felix Václav (1928) – oratorium – Pověst o Leninovi (1956) – slavnostnì oratorium na
slova arménské poezie
- kantáta – Z májového denìku (1980) – komornì kantáta na text
V. Vrchotové-Pátové
- Vţdycky štědrá (1980) – na slova J. K. Nováka
Fiala Jiřì Julius (1892-1974) – kantáta – V lidovém tónu (1951) – lidová poezie
- Kantáta lásky plná (1952) – lidová poezie
Fiala Petr (1943) – kantáta – Pìseň pro ještě nenarozeného (1976) – komornì kantáta
Fischer Jan Frank (1921-2006) – kantáta – Muziky (1978) – pro mezzosoprán sólo,
muţský sbor a orchestr
Fišer Luboš (1935-2000) - komornì kantáta – Nářek nad zkázou města Ur
Flosman Oldřich (1925-1998) – kantáta – Vánočnì kantáta (1958) – lidová poezie
- Tři zastavenì (1960)
- Vojvoda Sámo (1970)
- Vteřiny vìtězstvì (1973)
Gemrot Jiřì (1957) – Kantáta beze slov (1982)
Graham Peter (1952, vlastnìm jménem Jaroslav Šťastný-Pokorný)
-

komornì kantáta – Der Erste (Estonec, 1993) – text F. Kafka
Hedvice Weiler

Gregor Čestmìr (1926) – kantáta – Český zpěv (1951) – text M. Pujmanová
- Děti moře (1975) – lidová kantáta pro smìšený sbor
Hába Alois (1893-1973) – kantáta – Za mìr (1949) – na vlastnì text
Hába Karel (1898-1972) – kantáta – Budovatelům Ostravska (1951) – text J. Pilař
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Hába Miroslav (1935) – kantáta – Chochmá (1971) – na biblický text pro recitátora,
soprán sólo a orchestr
Hanuš Jan (1915-2004) – kantáta – Poselstvì (1969) – biblický text, úprava K. Bednář
-

oratorium – Zpěv naděje (1945-1948) – vokálně-symfonická
freska na text Kamila Bednáře, pro soprán, alt,
baryton sólo, dva smìšené sbory, varhany
a orchestr
- Ecce Homo (Ejhle, člověk) - podtitul Svědectvì
z konce věku, (1977-1980), text V. Renč
a F. Trtìlek, pro mezzosoprán, baryton sólo,
recitátora, smìšený sbor, varhany
a orchestr, věnováno Václavu Neumannovi
-

Matka chudých (1986) – oratornì triptych
na text Františka Trtìlka, námět ze ţivota
sv. Aneţky, provedeno 12.11. 1989 v bazilice
Dvanácti apoštolů v Řìmě, 1989 i v Praze

Havelka Svatopluk (1925) – kantáta – Chvála světla (1960) – pro soprán, alt, bas sólo,
smìšený sbor a velký orchestr na text
S. K. Neumanna
- oratorium – Poggii Florentini ad Leonardum
Arentinum epistola de Magistri Hieronymi
de Praga supplicio (List Poggia Braccioliniho
Leonardu Brunimu z Arezza k odsouzenì
Mistra Jeronýma z Prahy, 1984) pro soprán,
alt, tenor a bas sólo, soubor madrigalistů,
smìšený sbor, dětský sbor a orchestr
Hlaváč Miroslav (1923) – kantáta – Byl jeden mráček (1980) – pro dětský sbor a klavìr
- Pìseň o nejkrásnějšì zemi (1981) – pro tenor sólo,
muţský sbor a klavìr, text J. Mládek
Horký Karel (1909-1988) – kantáta – Dimitrov (1972-1973) – text M. Pujmanová
- Český sen (1961) – text J. Kainar
Hradil František (1898-1980) – kantáta – Zpěv mìru (1951) – text V. Nezval
Hurnìk Ilja (1922) – kantáta – Maryka (1948) – pro sbor a orchestr, na slova slezských
lidových řìkadel
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- Aesop (Ezop, 1964) – podle bajky o Ezopovi upravil Pavel
Jurkovič, pro soprán sólo, sbor a orchestr
- Ozvěna (1981) – komornì kantáta na vlastnì text pro sóla,
dìvčì sbor, komornì smyčcový orchestr, hoboj a klavìr
- Prastaré obrazy (1987) – kantáty pro dětský (dìvčì) sbor a
komornì orchestr
- Velikonoce (1996) – komornì kantáta na lidové texty pro
dětský sbor a komornì soubor
- oratorium – Noe (1958) – pro soprán, bas sólo, smìšený sbor
a orchestr
- Bohatýr Muromec – rapsodie pro dramatický hlas a orchestr
Hurnìk Lukáš (1967) – Kantáta o čaji (2004) – pro soprán sólo, sbor a orchestr, text
Ludvìk Kundera podle čìnských, japonských a anglických
básnìků, dìlo bylo objednáno souborem Gutta musica na festival
Praţské jaro 2004, dìlo tvořì protipól Bachovy Kantáty o kávě
- Pod kosou času (2005) – tři melodramy pro recitátora a komornì
soubor
Hurt Jaroslav (1914-1967) – kantáta – Naše ne! (1956) – text M. Jaroš
- Pro zpěv mládì (1959) – text M. Jaroš
- Za mìr (1959) – text M. Jaroš
Hybler Jindřich (1891-1966) – vokálnì symfonie – V zemi české (1957) – texty
A. Staška, I. Olbrachta, S. K. Neumanna
Chaun František (1921-1981) – kantáta - Křest Hany Šindelářové (1955) – vlastnì text
- Hommage à E. F. Burian (Na počest
E. F. Buriana, 1967)
- Co řìká lokali
- 150 000 000
Chlubna Osvald (1893-1971) – kantáta – Je krásná země má (1955) – text F. Halas
a A. Sova
- Ve jménu ţivota (1961) – text S. K. Neumann
Iglo Milan (1933) – kantáta – Jitřnì Praha (1962) – text M. Haller
Ištvan Miloslav (1928-1990) – kantáta – Neprojdou válečnì ţháři (1952) – text R. Ţák
- Já, Jákob (1968) – komornì kantáta na biblický
text pro recitátora, soprán, pop-tenor sólo,
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magnetofonový pás
- Hard blues (1980) – komornì kantáta na lidovou
černošskou poezii z USA pro recitátora, soprán,
pop-baryton sólo, instrumentálnì ansámbl
- oratorium – Kráska a zvìře (1974) – F. Hrubìn
Jeřábek Pavel (1948-2001) – kantáta – Zpěv úzkosti (1969-1971) – pro baryton sólo,
smìšený sbor a orchestr, text F. Halas
Jìra Milan (1935) – kantáta – Quasi requiem pour François (Rekviem pro F. Villona) skladba věnovaná F. Villonovi
- Rosa Luxemburgová (1960) – pro sóla, sbor a orchestr
na text J. Wolkera
Jirásek Ivo (1920-2004) – kantáta – Balada z nemocnice (1944, 2. verze 1957) – pro sóla,
sbor a orchestr
- Láska (1959) – text K. Bednář
- Zpěv o planetě jménem země (1975-1976) – pro
sóla, sbor a orchestr
- oratorium – Stabat mater (1968) – pro sóla, sbor a dechový
orchestr
Jirko Ivan (1926-1978) – kantáta – Nejkrásnějšì země (1950-1951) – text I. Diviš
Jonák Zdeněk (1917-1995) – Mìrová kantáta (1978)
Kalabis Viktor (1923-2006) – kantáta – Vojna (1977) – komornì kantáta
- Canticum canticorum (Pìseň pìsnì, 1986) – podle
Vulgaty, pro alt, tenor sólo, sbor a orchestr
Kalaš Julius (1902-1967) – kantáta – Jen dál! (1952)
Kaňák Zdeněk (1910-1991) – kantáta – Boháč a smrt (1954), lidové texty
- Zdravica Titogradu (1967) – text B. Radulovič
- Zpěv mìru (1973) – text V. Nezval
- Nabyl-pozbyl (1979) – lidová poezie
Klusák Jan (1934) – kantáta – Svatebnì kantáta (1979)
- Jonáš (1982) – pro dětský sbor a klavìr
Kohoutek Ctirad (1929) – kantáta – Za všechny děti (1951)
- Ukolébavka černošské mámy (1952)
- Balady z povstánì (1960) – dvě balady na slova
J. Urbánkové
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Konìček František (1937-2001) – kantáta – Dřevěná houpacì sonáta (1969) – text I. Kraus
Kopelent Marek (1932) – oratorium – Laudatio pacis (Chvála mìru, 1975) – společné dìlo
třì autorů – Paul-Heinz Dittrich, Sofia
Gubajdulina, Marek Kopelent – na slova
J. A. Komenského, pro recitátora, soprán, alt,
tenor, bas sólo, komornì sbor, smìšený sbor,
orchestr
- Legenda De passione St. Adalberti
Martyris (Legenda o umučenì sv. Vojtěcha, 1981)
- pro recitátora, smìšený sbor a orchestr
na latinský text staročeské legendy
-

Messaggio della bonta (Dobrá zpráva, 1987) –
text Teresia Bosca pro soprán a baryton sólo,
recitátora, dětský sbor, smìšený sbor a orchestr

-

Lux Mirandae sanctitatis (Podivuhodné světlo
svatosti, 1994) - pro soprán sólo, recitátora,
smìšený a dětský sbor, instrumentálnì ansámbl

- kantáta – Chléb a ptáci (1958-1962) – vokálně-instrumentálnì
kompozice s elektronickým zvukem podle básně
J. Skácela pro recitátora, kontraalt sólo, smìšený sbor
a orchestr
- Ona skutečně jest (1985-1986) – pro recitátora, tenor,
bas sólo dětský a smìšený sbor, orchestr, text
V. Holan
- Vyhnánì (2006) – pro mezzosoprán sólo, hoboj
a devět nástrojů – tři violy, tři violoncella, tři
kontrabasy, téma – memento Ţidů, křesťanů, Čechů
a Němců
- Mon amour (Má lásko, 1990) – vokálně-instrumentálnì kreace
Košťál Arnošt (1920-2006) – kantáta – Nikola Šuhaj (1974) – dramatická kantáta
Kratochvìl Jiřì (1924) – kantáta - Ostrava (1951) – pro smìšený sbor a orchestr, text
S. Štemberková
Krejčì Iša (1891-1964) – kantáta – Zpěv zástupů (1951) – text J. Hora
- Antigona (1933, revize 1959-1962) – jevištnì kantáta
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na Sofoklův text
Krejčì Miroslav (1891-1964) – kantáta – Láska pěknějšì (1955) – text J. Kainar
- Rodné zemi (1958)
- Mìr (1959)
Křička Jaroslav (1882-1969) – kantáta – Zlatý kolovrat (1954) – text K. J. Erben
- Starosvětské pìsničky (1956) – text J. V. Sládek
- Praze (1960) – text F. Halas
Křivinka Gustav (1928) – kantáta – Kantáta 25 000 (1960) – text O. Mikulášek
- Cesta člověka (1974-1977) – pro bas sólo, violoncello
sólo, muţský sbor, dechový orchestr, bicì nástroje,
varhany, bez textu
- kantáta-oratorium - Motýli tady neţijì (1962) - na verše dětì
z ţidovského ghetta v Terezìně pro dětský sbor a orchestr
Kupka Karel (1927-1985) – kantáta – Rodná země (1953)
- Poklady se otvìrajì (1959) – pro sóla, sbor
a orchestr
- Český sen (1973) – komornì kantáta pro sóla
a komornì soubor
- O nové huti Klementa Gottwalda (1952)
Kurz Ivan (1947) – oratorium – Naděje (1966) – pro recitátora, sóla, sbor a orchestr
- Fatima stále aktuálnì (1992) – pro recitátora, sóla, sbor
a orchestr
- Maria vykládá apokalypsu (1993) – pro recitátora,
sóla, sbor a orchestr
- Veliká očista (1995) – pro recitátora, sóla, smìšený sbor
a orchestr na texty mariánských zjevenì
- Naděje (1996) - pro recitátora, sóla, sbor a orchestr
- Stabat mater (2000) – pro dětský sbor a smyčcové
kvarteto
Kvapil Jaroslav (1892-1958) – kantáta – Italská (1950) – podle básnické předlohy
L. Kundery
Kvěch Otomar (1950) – kantáta – Vánočnì chvalozpěv (1973) – na lidové texty
- Pohádka o smrčku (1974-1975) – pro dětská sóla, sbor,
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vypravěče a orchestr
- Cesta světnicì (1978) – text F. Hrubìn
Laburda Jiřì (1931) – kantáta – Glagolitica (1964) – na staroslověnský text
- Metamorphoses (1966) – text V. Nezval
Lìdl Václav (1922-2004) – kantáta – Hic homo sum (Tedy jsem člověk, 1969) – latinská
slova J. Jelen
Loudová Ivana (1941) – kantáta-oratorium - Stabat mater (1966) – pro muţský sbor
a capella
- kantáta – Malá vánočnì kantáta (1976) – V. Fischer
- Fortunate (Blaţeně, 1983) – pro dětský a smìšený sbor
a capella
- Mudroslovì (2004) – pro dětský sbor, zobcové flétny
a bicì nástroje, premiéra na Praţském jaru 2004, vlastnì
libreto o pěti částech, věnované dětskému sboru
Permonìk z Karviné, existuje i verze pro dìvčì kvartet
Lucký Štěpán (1919-2006) – kantáta – Veliká léta (1952)
Lukáš Zdeněk (1928) – oratorium – Adam a Eva (1969) – text K. Šiktanc
- Nezabiješ (1971) – text Z. Barborka, konkrétnì
hudba doplněná ţivým provedenìm pěti sólistů
a recitátorem
- kantáta – Dove sta amore (Kde je láska, 1964-1965) – symfonie
pro sbor a orchestr
- Cultus amoris (Kult lásky, 1977) – texty Seneca,
Cicero, Ovidius
- Praze (1982) – text M. Procházková
- Olmicii laudes (1979)
- Miserere mei (Smiluj se nade mnou, 1981) – pro bas
sólo, dìvčì sbor, klavìr
Macourek Karel (1923) – kantáta – O slavné československé kantátě (1951) – text
K. Šiktanc
Mácha Otmar (1922-2006) – oratorium – Odkaz J. A. Komenského (1952-1955)
- Stará vlast (1987-1989) – pro soprán, alt,
baryton sólo, smìšený sbor a orchestr, text
Vl. Vančura
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- kantáta – Svědomì – text F. X. Šalda (1955)
- Hymnus (1988-1989) – cantata piccola na latinské
trojveršì podle J. A. Komenského pro dětský sbor
a orchestr, také verze pro libovolný dvouhlasý
sbor, varhany a bicì (1990) nebo pro dětský sbor
a klavìr
Málek Jan (1938) – kantáta – Mocnějšì neţ smrt (1980) – Pìseň pìsnì, komornì kantáta
- Zmařená kantáta aneb Vivat musica (1981)
Martinů Bohuslav (1890-1959) – oratorium – Gilgameš (1954-1955) – pro recitátora,
sóla, sbor a orchestr
- kantáta - Otvìránì studánek (1955)
- Legenda z dýmu bramborové nati (1956)
- Mikeš z hor (1959)
- Proroctvì Izaiášovo (1959)
Matěj Josef (1922-1992) – kantáta – Sborový zpěv (1951) – text M. Pujmanová,
přepracováno jako vokálnì symfonie 1974
- Tvůrci (1985-1986) – podle F. Hrubìna pro sóla,
sbor a velký orchestr
- vokálnì symfonie – Iniciály (1970) – text Listu sv. Pavla
Korinťanům, pro recitátora, tenor sólo,
smìšený sbor a orchestr
- Ofélie (1974) – tři vokálnì fresky pro recitátora, soprán sólo,
ţenský sbor a instrumentálnì ansámbl, podle
poemy A. Rimbauda v adaptaci V. Nezvala
Matoušek Lukáš (1943) – kantáta – Tartuffův trest (1964) – pro soprán sólo, basklarinet
na text A. Rimbauda
- II. kantáta pro soprán sólo, basklarinet a fagot,
pozoun na text Davidova ţalmu (1966)
- III. kantáta pro sóla, sbor a čtyři ţesťové nástroje
na text Pláče Jeremiášova (1969)
Modr Antonìn (1898-1983) – kantáta – Na celém světě jsou lidé (1970) – pro smìšený
sbor a orchestr
Neumann Věroslav (1931) – symfonie – Mìrová symfonie (1954) – pro smìšený sbor
a orchestr
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- kantáta – V Čechách (1983) – pro soprán, alt sólo a orchestr
Novák Jan (1921-1984) – oratorium - Dido (1967)
- kantáta – Ignis pro Ioanne Palach (Upálenì Jana Palacha, 1969)
– na počest Jana Palacha
Novák Jiřì František (1913-1993) – kantáta – Děkuji ti, Praho (1951)
- Velké město praţské (1961) – text
F. Branislav
Oborný Václav (1915-2000) – kantáta – Město světla (1951)
- Dětskýma očima (1973)
Orlický Erich Adler (1911-1982) – kantáta – O Hybešovi (1952) – text J. Kainar
Odstrčil Karel (1930-1997) – kantáta – Konflikt (1968) – text R. Jeffers
Pálenìček Josef (1914-1991) – oratorium – Poéma o člověku (1960) – pro sóla, smìšený
sbor, lidový sbor, lidové zpěváky, dětský
sbor a velký orchestr
Pauer Jiřì (1919) – kantáta – Volám vás, lidé (1952)
Petr Zdeněk (1919-1994) – kantáta – Naše město (1975) – pro dětský sbor a orchestr, text
Z. Malý
Petrová Elena (1929-2002) – kantáta – Noci (1969) – text V. Nezval
Pìcha František (1893-1964) – kantátová symfonie – Ecce homo (Ejhle, člověk, 1929,
přepracovaná verze 1950) – pro sbor, orchestr a varhany
Piňos Simandl Alois (1925) – kantáta – Gesta Machabaeorum (Gesta Makabejských,
1967) – biblický text
- Ars amatoria (Uměnì milovat, 1967) – na text
Ovidia
- Vyvolávači (1969) – text J. Berg
- Pastorela (1984) – moravský lidový text
Podéšt Ludvìk (1921-1968) – kantáta – Smrt (1944) – text O. Scheinpflugová
- Pìseň o Stalinovi (1950) – text S. K. Neumann
Pololánìk Zdeněk (1935) – oratorium – Šìr haš-šìrìm (Pìseň pìsnì, 1970) – hebrejský text
Šalamouna – Pìseň pìsnì, pro soprán, tenor, dva
barytony, bas sólo, smìšený sbor a orchestr
- Napřed je třeba unést křìţ (1992) – text
P. Claudel, komornì oratorium
- Cìsařův mim (1994) – text V. Renč, komornì
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- Spor duše s tělem (1994) – text V. Renč
komornì oratorium
- Praţská legenda (1995) – text V.Renč, komornì
- Citadela (1997) – text A. de Saint-Exupéry,
komornì oratorium
Rataj Michal (1975) – oratorium - Oratorium electronicum (2002)
- Vìtkovské oratorium (2002) – pro soprán sólo,
muţský sbor, instrumentálnì soubor a varhany
Reiner Karel (1910-1979) – kantáta – Pìseň o vlasti (1951) – text Z. Roubìček
- Bylo jim tisìc let (1961-1962) – pro tenor a baryton
sólo, smìšený sbor a orchestr, slova K. Šiktanc
Risinger Karel (1920) – kantáta – Dìvka a smrt (1959-1961) – podle balady M. Gorkého
- Pašije (1949-1950) – podle Matouše, pro sóla,
sbor, orchestr a varhany
Růţička Petr (1935) – kantáta – Zpěv radosti
Rychlìk Jan (1916-1964) – kantáta – Zpěv o národech (1952) – pro sóla, smìšený sbor
a orchestr
Řehoř Stanislav (1938) – komornì kantáta – Canto donnesco (Ţenský zpěv, 1968) –
soprán, alt sólo, jedenáct nástrojů
Řezáč Ivan (1924) – kantáta – Pozdrav Ostravě (1951) – text J. Kainar
Řeznìček Petr (1938) – kantáta – Dies irae (1969) – komornì kantáta
- Finlandia 75 (1975) – text J. Schejbal, komornì kantáta
- Zpráva z konce stoletì (1976) – text J. Uher
- Pìseň proti pustinám (1980) – text I. Odehnal, komornì
kantáta
Salich Milan (1927-1993) – kantáta – Kytice (1960) – komornì, pro ţenský sbor a klavìr
Sedláček Bohuslav (1928) – kantáta – Zpěv mìru (1952) – text V. Nezval
Sedmidubský Miloš (1924-1995) – kantáta – Ať procitne dřevorubec (1954-1955) – text
P. Neruda
- Rannì ulice (1958) – text M. Macourek
- Proměna (1959-1960) – text F. Hrubìn, kantáta
ve formě concerta grossa pro pět sólových hlasů,
koncertantnì dechový kvintet, sólový klavìr,
smìšený sbor a velký orchestr
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Seidel Jan (1908-1998) – kantáta – Lidé, bděte! (1950) – pro sóla, sbor, orchestr a
ansámbl trubačů
- Vzkaz ţivým (1953) – text F. Halas
Slavický Klement (1910-1999) – Cesta ke světlu (1980) – velká dramatická freska
pro recitátora, tenor sólo, muţský sbor a orchestr na
báseň Jiřìho Mahena
Slavický Milan (1947) – kantáta – Kniha Kazatel (1970) – komornì kantáta
pro recitátora, komornì sbor a komornì ansámbl
Slezák Pavel (1941) – kantáta – Lamento funebre (Pohřebnì ţalozpěv, 1967) – komornì,
lidové texty
- oratorium – Hospes in terra (Poutnìk na zemi, 1968) – pro sóla,
recitátora, sbor, velký orchestr a elektroakustickou
aparaturu
Slimáček Jan (1939) – kantáta – De amitia (O přátelstvì, 1982) – pro sóla, sbor
Sluka Luboš (1928) – kantáta – Ve jménu ţivota (1959) – báseň S. K. Neumanna
Smetana Radim (1950) – kantáta na slova J. Kainara (1978)
Smutný Jiřì (1932) - kantáta – Ţebráci (1970) – pro smìšený sbor
- opera-oratorium – K smrti odsouzenì (1970-1974) – text
K. Pietschmann
Snìţková Jitka (1924) – oratorium – O sv. Vojtěchu (1970-1973)
- Vita Caroli (Ţivot Karlův, 1977)
- Damaskedion (1979)
- kantáta – J. A. Komenský (1970)
- Albertu Einsteinovi (1975)
- Malá kantáta o Boţeně Němcové (1976)
Sommer Vladimìr (1921-1997)- Vokálnì symfonie (1958) – pro recitátora, alt sólo, sbor,
orchestr
Soukup Vladimìr (1930) – kantáta – Cantata futura (Budoucì kantáta, 1963) – Odkaz
Vladimìra Majakovského
- Rodné země (1971) – text J. Hora
Suchý František (1902-1977) – kantáta – Otčina (1959) – text R. Bojko
Svatoš Vladimìr (1928) – kantáta – Ostravské metamorfózy (1975)
Šesták Zdeněk (1925) – oratorium – Královna Dagmar (1989) – text D. Ledečìková,
pro sbor, orchestr a varhany
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- kantáta – Země dvojjediná (1961) – malá kantáta
- Manon Lescaut (1975) – text V. Nezval, komornì
kantáta
- Jaro se otvìrá (1979) – lidová poezie, pro dìvčì sbor
- Vìtej, slunko lìbezné (1980) – lidová poezie, pro dìvčì
sbor
- Vychádzalo súnečko (1980) – lidová poezie, pro dìvčì
sbor
- Kdeţ ta ruóţe prokvitá (1982) – lidová poezie, pro dìvčì
sbor
- In Deo speravit cor meum (V Boha doufá srdce mé,
1976) – latinský text, pro sbor
- Cantate Domino canticum novum (Zpìvejte Hospodinu
pìseň novou, 1981) – pro sbor
- Laudate Dominum omnes gentes (Chvalte Pána všechny
národy, 1983) – pro sbor
- V nové zemi se zase směje (1984) – text A. Puchmajer
- Laetantur coeli et exsultet terra (Radujte se nebesa
a jásej země, 1992) – pro sbor
- Canticum poeticum de Adalberto sancto (Poetická pìseň
sv. Vojtěcha, 1996) – pro sbor
- Fatum (Boţì ustanovenì, věštba) – vokálně-symfonický fragment
– pro mezzosporán, bas sólo, smìšený sbor a orchestr, podle
textu Sofoklova dramatu Antigona
Štědroň Miloš (1942) – kantáta – Dolorosa gioia (Bolestná radost, 1975)
- Bez knih jsou národy nahé (1977)
- Rady kuchařce (1982)
Štěpánek Jiřì (1917) – kantáta – Óda na revoluci (1968) – text V. Majakovskij, pro tenor
sólo a orchestr
- Zpěv podzemnì dráhy (1974) – text E. Graysonová
- Vrátila jsem se z krematoria (1975) – text E. Horelová
Šust Jiřì (1919-1995) – kantáta – Pìseň o vrchnìm veliteli (1952)
- Pìseň o svobodě lidstva (1962)
Tausinger Jan (1921-1980) – kantáta – Ave Maria (1972) – pro soprán sólo, recitátora
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a orchestr
Teml Jiřì (1935) – kantáta – Mikrokantáta (1975)
- Ptačì rozhlásek (1980) – text V. Fischer
- Vodnì muzika (1984) – text V. Šefl
Thuri František Xaver (1939) – kantáta – cantata Nuova (Nová kantáta, 1959) – pro
smìšený sbor na duchovnì text
- Musica sacramentum jubilatica (Jubilejnì
duchovnì hudba) – kantáta k 650. výročì
milostné sošky Panny Marie Svatohorské
- Kantáta ke cti sv. Ignáce (2002) – pro smìšený
sbor, varhany, tři hoboje a corno da caccia
- Kantáta ke cti sv. Augustina (2003) – pro
recitátora, soprán, bas sólo, smìšený sbor, dva
hoboje, trubku a varhany
- Stabat mater
Tichý Vladimìr (1946) – kantáta – Zdravì (1978) – komornì kantáta, text M. Tůma,
pro niţšì hlas klavìr
Truhlář Jan (1928-2007) – kantáta – Jeremiášův pláč (1964) – pro alt, baryton sólo,
smìšený sbor a orchestr na slova Jiřìho Ortena
Tučapský Antonìn (1928) – kantáta – The Sacrifice (Oběť, 1977) – pro barytón sólo,
smìšený sbor a varhany (nebo klavìr), text George
Herbert (anglická i česká verze)
– Mary Magdalene (1991) – soprán sólo, smìšený
sbor sbor a orchestr, přepracováno
a uvedeno 2003 ve verzi s varhanami, text Borise
Pasternaka v anglickém překladu
- Jubilate (Oslavujte, 2006) – pro smìšený sbor
a orchestr
- Stabat mater (1989) – pro alt, baryton sólo, smìšený sbor
a orchestr
Vacek Miloš (1928) – kantáta – Zastavte válku (1950) – text I. Skála
- Krajinou mého dětstvì (1976)
Vačkář Dalibor (1906-1984) – kantáta – Děti dospělým (1952) – pro dětský sbor
s klavìrem
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Vičar Jan (1949) – kantáta – Křik (1981) – pro baryton sólo, smìšený sbor a orchestr, text
J. Ţáček
Viklický Emil (1948) – melodram - The Mystery of Man (Tajemstvì člověka, 2004) –
pro dva vypravěče a big band na text V. Havla
Vomáčka Boleslav (1887-1965) – kantáta – Prapor mìru nad Duklou (1951) – text
J. Moucha
- Bojka partyzánka (1952)
Vorlová Sláva (1894-1973) – symfonie – óda – My, lidé dvacátého stoletì (1959) –
pro sbor a orchestr
- oratorium – Magellan vesmìru (1960)
Vostřák Zbyněk (1920-1985) – Kantáta na text Franze Kafky (1964)
Vycpálek Ladislav (1882-1969) – kantáta – sv. Lukáš, malìř Boţì (1955-56) – lidový text
Zahradnìk Zdeněk (1936) – kantáta – Kantáta 1960 – na slova závěru eposu
M. Pujmanové
- Jarnì zvěstovánì (1963) – text S. K. Neumann
- Při slunci a jeho jasu (1979) – text Ch. Giabrán
Zenkl Michal (1955-1983) – kantáta – Pìseň z bašty (1981) – text J. V. Frič, komornì
kantáta pro muţský hlas, lesnì roh a klavìr
- Ţivote, dìky (1982) – text V. Závada, komornì
kantáta pro muţský hlas, housle a klavìr
Zrno Felix (1890-1980) – kantáta – Zpěv lásky k ţivotu (1956) – pro baryton sólo, sbor
a orchestr
- Pamatuj (1959) – pro smìšený sbor a orchestr
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7.2. Přehled oratorií a kantát 2. poloviny 20. století v tvorbě francouzských autorů
(pro ucelenost uvádím přidružené žánry)
Alsina Carlos Roqué (1941) – kantáta - Cantate (1977) – pro tenor sólo, smìšený sbor
a orchestr
Aperghis Georges (1945) – kantáta - oratorium - Vesper (Nešpory, 1971) – pro soprán,
mezzosoprán, kontratenor, baryton sólo,
varhany a orchestr
- Pandaemnium (1973) – pro čtyři herce, osm
zpěváků, malý instrumentálnì ansámbl
a magnetofonový pás
- oratorium - Die Hamletmaschine-Oratorio (2000, Paris) –
námět z poesie, pro soprán, alt, baryton sólo,
hlasy ze záznamu, smìšený sbor, symfonický
orchestr, vibrafon a elektrické varhany
- auteurs secondaires (dalšì autoři) – Heiner Müller, François
Kubler, Romain Bischoff, Geneviève Strosser, Jean-Pierre
Drobet
Arma Paul (1905-1987) – kantáta - Cantata da camera (Pařìţ, 1973) – pro baryton sólo,
sbor, smyčcový orchestr a klavìr, námět – sonet Jean
Cassou
- Cantate de la terre (Kantáta země, 1966) – pro sóla
a smìšený sbor a capella, vlastnì text
Barraud Henry (1900-1997) – kantáta – Cantate pour l’avènement du prince de Monaco
(Kantáta na počest monackého prince, 1950) –
pro sbor
-

Pange lingua (Chvalte ústa, 1964) – pro
soprán, baryton sólo, sbor a orchestr, podtitul
„Hommage à Rameau“ (na počest Rameaua) –
k 200. výročì úmrtì J. P. Rameaua

- La divine Comédie (Boţská komedie, 19721973) – text dle D. Alighieri, pro soprán, alt,
kontratenor, tenor, bas sólo a patnáct nástrojů
- Enfance à Combourg (Dětstvì v Combourgu,
1976) – pro dětský sbor
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- oratorium – Le mystère des Saints Innocents (Záhada
svatých Nevinných, 1946-1947) – podle poémy
Charlese Péguye, provedeno v Pařìţi roku
1947, pro recitátora, baryton sólo, smìšený
sbor, dětský sbor a orchestr
Baudrier Yves (1906-1988) – kantáta – Cantate de la Pentecôte (Svatodušnì kantáta,
1952)
Berlinsky Jacques (1913-1988) – chorálnì symfonie - America (1976)
Boulez Pierre (1925) – kantáta – Le visage nuptial (Svatebnì tvář, 1946-1947) – pro
soprán, alt sólo, ţenský sbor a orchestr, provedeno roku
1957, revize dìla v letech 1988-1989
- Le soleil des eaux (Slunce vod, 1948) – pro soprán sólo,
sbor a orchestr, revize dìla roku 1958, přepis pro soprán,
tenor, bas sólo a komornì orchestr, konečná verze z roku
1965 pro soprán sólo, smìšený sbor a orchestr
Brenet Thérèse (1935) – oratorium - Clamavit (Zvolal, 1965) – text bible, pro recitátora,
soprán sólo, smìšený sbor a symfonický orchestr
Bruzdowicz Joanna (1943) – kantáta - Urbi et Orbi (Městu a světu, 1985) – pro tenor
sólo, dětský sbor, dvě trumpety, dva trombony
a varhany
- La espero (Naděje, 1990) – pro soprán, baryton
sólo a sedm nástrojů
- Stabat mater (1993) – pro sbor a orchestr
Canat De Chizy Edith (1950) – oratorium - Tombeau de Gilles de Rais (Hrob Gillese
de Rais, 1993, Paris) – pro dva recitátory,
baryton sólo, dětský sbor, smìšený sbor
a orchestr
- auteur secondaire – Enzo Cormann
Charpentier Jacques (1933) – oratorium - La croisade des pastoureaux (Křìţová výprava
selských vzbouřenců, 1964)
- Musique pour Zodiac (Hudba pro zvěrokruh,
1971)
- La Genèse (Geneze, 1973)
Constant Marius (1925-2004) – oratorium – Des droits de l’homme (Lidská práva, 1989)
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– dramatické oratorium pro soprán sólo,
recitátora, smìšený sbor, orchestr,
magnetofonový pás
- auteurs secondaires – Louis Neuder,
Gustave Flaubert
Chants de retour (Zpěvy návratu, 1995) –

-

pro mezzosoprán, baryton sólo, dětské
sólo, smìšený sbor, bicì nástroje, smyčce,
dva klavìry a varhany
Dalbavie Marc-André (1961) – oratorium - Impressions-Mouvements (Dojmy-Pohyby,
1989) – pro vokálnì ansámbl, orchestr
a elektroakustický aparát
- auteur secondaire-Jean-Marie Gustav
Le Clezio
Dupré Marcel (1886-1971) – oratorium – La France au Calvaire (Francie na Kalvárii,
1945-1956) – námět R. Herval
Dusapin Pascal (1955) – La melancholia : opératorio (Melancholie, 1991) – libreto
konstituováno dle výběru autora z dávných textů, pro soprán,
mezzosoprán, vysoký kontratenor sólo, vokálnì ansámbl
a orchestr
Essyad Ahmed (1938) – oratorium - Ombline ou Le volcan à l’envers (Ombline nebo
obrácená sopka, 1998, Paris) – oratorium o čtyřech
částech pro recitátora, soprán, mezzosoprán,
tenor, baryton sólo, smìšený sbor a instrumentálnì
ansámbl
Féron Alain (1954) – oratorium - La barrique d’Amontillado (Sud Amontillada, 1984) –
pro tenor, bas sólo, malý orchestr a klavìr
Fischer Michel (1950) – Stabat mater (s.d.) – pro smìšený sbor, instrumentálnì ansámbl
Françaix Jean (1912-1997) – kantáta - Cantate de Méphisto (Mefistova kantáta, 1952) –
pro bas sólo a smyčcové kvinteto, podle Paul
Valéry – Mon Faust (Můj Faust)
- Déploration de Tonton, chien fidèle (Nářek
Tontona, věrného psa, 1956) – humorná kantáta
pro mezzosoprán sólo a smyčcový orchestr
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- La promenade à Versailles (Procházka ve
Versailles, 1976) – kantáta pro čtyři muţské hlasy
a jedenáct smyčců
- La cantate des vieillards (Kantáta starců, 1978) –
pro tenor, baryton sólo, smyčce
Gagneux Renaud (1947) – oratorium - Les sept dernières paroles du Christ (Sedm
poslednìch slov Kristových, 1990) – biblický text,
pro dva soprány, mezzosoprán, alt, baryton, bas
sólo, smìšený sbor a varhany
- Stabat mater (1991) – pro sbor, dvě harfy, dva klavìry, bicì
nástroje, instrumentálnì ansámbl
Gillet Bruno (1936) – oratorium - L’Ondine dans son étang (Vodnì vìla v jezeře,
1991) – námět dle pohádkového přìběhu,
pro mezzosoprán sólo, malý orchestr a klavìr
Henry Pierre (1927) – oratorium – Apocalypse de Jean (Janova apokalypsa, 1968) –
elektronické oratorium
Hersant Philippe (1948) – kantáta – Landschaft mit Argonauten (Země Argonautů, 199194) – námět H. Müller, pro smìšený sbor, dechový
ansámbl
Honegger Arthur (1892-1955) – kantáta - Une cantate de Noël (Vánočnì kantáta, 1953) –
pro baryton sólo, dětské sólo, smìšený sbor,
varhany a orchestr, na lidový a liturgický text
Ibarrondo Félix (1943) – oratorium - Ode à Martin (Óda na Martina, 1996) –
pro recitátora, soprán, baryton sólo, smìšený sbor
a orchestr
- text podle Sulpice Sévère, dle bible
a liturgických textů
Jolivet André (1905-1974) – oratorium - La vérité de Jeanne (Věrnost Jany, 1956)
- kantáta – La tentation dernière (Poslednì pokušenì, 1941) –
pro sólo, sbor, recitátora a orchestr
- Le coeur de la matière (Jádro věci, 1965) pro soprán, mezzosoprán, tenor, baryton, bas
sólo, sbor a orchestr
Kaufmann Serge (1930) – oratorium - Le maharam de Rothenbourg (Maháradţa
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z Rothenbourgu, 1999) – pro recitátora, soprán,
tenor, baryton, bas sólo, smìšený sbor a orchestr
- auteurs secondaires – Paul-Alexandre Dubois,
Stehen Richardson, Halpern Leivick, Isabel
Soccoja, Michel Fockenoy
Komives Janos (1932-2005) – oratorium - La vera storia della cantoria di Luca della
Robbia (Pravdivý přìběh školy Lucy della
Robbia 1968), liturgický text (francouzskoitalský), pro soprán, baryton sólo, dětský
sbor, muţský sbor, trumpety, trombony, tubu,
cimbál, bicì nástroje, varhany, kytaru, harfu,
citeru a loutnu
Kosma Joseph (1905-1969) – chorálnì kantáta – Les ponts de Paris (Pařìţské mosty,
1957)
- A l’assaut du ciel (K útoku nebeskému,
1957)
- Ballade de celui qui chanta dans
les supplices (Balada toho, který zpìval
při mučenì , 1957)
- kantáta - oratorium - Les canuts (Dělnìci, 1957) –
pro recitátora, sólo tenor, sbor
a orchestr
Landowski Marcel (1915-1999) – kantáta - Jésus, là est-tu? (Jeţìši, jsi tu?, 1948) –
kantáta pro alt sólo, ţenský sbor, klavìr,
smyčce a bicì nástroje
- Aux mendiants du ciel (K ţebrákům nebe,
1966) – kantáta pro soprán sólo a orchestr
- Les rois Mages (Mudrci, 1994) - kantáta
- oratorium - Le pont de l’espérance (Most naděje,
1980, Paris) – námět z poesie, pro soprán,
baryton sólo, dva smìšené sbory,
orchestr, dva tanečnìky
- auteur secondaire – Alphonse
de Lamartine
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- La symphonie de Montségur (Symfonie
Montségura, 1987) – pro soprán, bas sólo
a orchestr
Lejet Edith (1941) – oratorium - Les rois Mages (Mudrci, 1989) – téma zrozenì, pro šest
sólistů, smìšený sbor, instrumentálnì ansámbl
- auteur secondaire – Vincent Fournier
Lesur Daniel (Jean-Yves ) (1908-2002) – kantáta - L’annonciation (Zvěstovánì, 1952) –
pro tenor sólo, speakera, sbor
a komornì orchestr
- Cantique des Colonnes (Pìseň
sloupů, 1954-1957)
Malec Ivo (1925) – kantáta - Cantate pour elle (Kantáta pro ni, 1966) – pro soprán sólo,
harfu a elektronický aparát
Messiaen Olivier (1908-1992) – oratorium - La transfiguration de notre Seigneur JésusChrist (Proměněnì našeho Pána Jeţìše Krista,
1965-1969) – téma z bible a liturgické texty,
pro sólisty (tenor, baryton, flétna,
violoncello, vibrafon, marimba, xylorimba),
smìšený sbor a symfonický orchestr
-

auteur secondaire – Yvonne LoriodMessiaen

Migot Georges (1891-1976) – oratorium – L’annonciation (Zvěstovánì, 1946)
- Saint-Germain d’Auxerre (sv. Heřman
z Auxerre, 1947) – oratorium a capella pro tři
sbory a čtyři sólisty
- La mise au tombeau (Uloţenì do hrobu, 1949)
- pro smìšený sbor a dechové kvinteto
- La résurrection (Vzkřìšenì, 1952)
- La nativité de Notre Seigneur (Narozenì
Našeho Pána, 1954) – vlastnì text
- Nuit pascale et Résurrection (Velikonočnì noc
a Vzkřìšenì, 1955)
Milhaud Darius (1892-1974) – kantáta - Naissance de Vénus (Zrozenì Venuše, 1949) –
pro sbor
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- Cantate de l’initiation (Kantáta počátku, 1960) –
pro sbor a orchestr
- Cantate de la croix de charité (Kantáta
milosrdného křìţe, 1960)
- Cantate de Psaumes (Kantáta Ţalmů, 1968)
- St. Louis (sv. Ludvìk, 1970)
Mion Philippe (1956) – oratorium – L’image éconduite (Odmìtnutý obraz, 1984)
- auteur secondaire – Henri Michaux
Nigg Serge (1924) – oratorium – Le fusillé inconnu (Neznámý zastřelený, 1949) –
pro recitátora a orchestr
- kantáta – Petite cantate des couleurs (Malá kantáta barev, 1952) –
pro sbor
- Les vendeurs d’indulgences (Prodavači shovìvavosti,
1953) – pro sbor a orchestr
- Prière pour le premier jour de l’été (Modlitba pro prvnì
letnì den, 1956) – pro recitátora, sbor a orchestr
- Le chant du déposséde (Zpěv sesazeného, 1964) –
pro baryton sólo, recitátora a orchestr
Nguyen-Thïen Dao (1940) – oratorium - Les enfants d’Izieu (Děti z Izieu, 1993) –
pro soprán, alt, tenor, bas sólo, recitátorku,
dětský sbor, ţenský sbor, symfonický orchestr
- auteur secondaire – Roland Causse
Ohana Maurice (1913-1992) – oratorium – Llanto por Ignacio Sánchez Mejìas (Ţalozpěv
pro Ignace Sancheze Mejiase, 1950) –
pro recitátora, baryton sólo, ţenský sbor
a orchestr
- Récit de l’an zéro (Přìběh z roku nula, 1956) –
scénické oratorium, námět – téma zrozenì,
pro recitátora, dětské sólo, tenor, bas sólo,
smìšený sbor a orchestr
- auteur secondaire – Georges Schéhadé
- kantáta – Auta-da-café (1971) – dramatická kantáta
pro recitátora, soprán, alt, tenor, bas sólo,
loutky, 1972 revidováno a označeno jako
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komornì opera o deseti obrazech
Pécou Thierry (1965) – Stabat mater (1989) – pro vokálnì ansámbl, syntetizátor
Sauguet Henri (1901-1989) – kantáta - Le cornette (Čepec, 1951) – balada pro bas sólo
a orchestr
- Plus loin que la nuit et le jour (Vzdálenějšì neţ
noc a den, 1960) – pro sbor
- oratorium - L’oiseau a vu tout cela (Pták toto vše viděl,
1960) – pro baryton sólo a smyčcový orchestr
- Chant pour une ville meurtrie (Zpěv
pro vraţedné město, 1967)
Schoeiler Philippe (1957) – oratorium - Vertigo Apocalypsis (Vìr Apokalypsy, 1996,
Paris) – pro smìšený sbor, komornì orchestr
a elektronickou aparaturu
Tisné Antoine (1932-1998) – oratorium - L’heure des hommes (Hodina lidstva, 1985) –
pro soprán sólo, muţský sbor a orchestr
- Le chant des yeux: oratorio en sept tableaux
(Zpěv očì: oratorium v sedmi obrazech, 1986,
Paris) – pro soprán sólo, smìšený sbor, šestihlasý sbor, komornì orchestr
- Maryam (1989) – pro sóla, sbor a orchestr
Troncin Dominique (1961-1994) – oratorium - Le cantique d’Ezechias (Kantikum
Ezechiáše, 1992) – pro recitátora,
baryton sólo, dva sbory a orchestr, text
z bible, auteur secondaire David Niemann
Yagoubi Omar (1957) – Stabat mater (s.d.) – pro tenor sólo, smìšený sbor a orchestr
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8. Seznam použitých zkratek


apod. – a podobně



BNF – Bibliothèque nationale de France, Paris, France



BPI – Bibliothèque publique d’information – Centre national d’art et de culture
Georges Pompidou, Paris, France



CDMC – Centre de documentation de la musique contemporaine, Paris, France



č. – čìslo



ČHF – Český hudebnì fond



ed. – editor



FOK – film, opera, koncert



MFA – Musique française d’ajourd’hui



MQ – Musical Quarterly



MR – Musical Review



např. – napřìklad



NLN – Nakladatelstvì lidových novin



or. – oratorium



př. - přìklad



r. - rok



SATB – soprán, alt, tenor, bas



s.d. – sine dato (nedatováno)



SHV – Státnì hudebnì vydavatelstvì



SOČR – Symfonický orchestr Českého rozhlasu



SSATB – 1. soprán, 2. soprán, alt, tenor, bas



SSk – soupis skladeb



UFR – Unité, formation et recherche (označenì jednotlivých ústavů na Université
Paris-Sorbonne, Paris IV, France, např. – UFR Musique et musicologie)
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9. Použitá literatura
Slovníky a encyklopedie


Baker’s biographical dictionary of 20th century classical musicians, Nicolas
Slonimsky, Laura Kun (ed.), Schirmer books, New York 1997



Contemporary composers, Brian Morton, Pamela Collins (ed.), St. James Press,
Chicago-London 1992



Dictionnaire de la musique vocale, Marc Honegger, Paul Prévost (ed.), LarousseBordas, Paris 1998



Dictionnaire des oeuvres de l’art vocal, Marc Honegger, Paula Prévost (ed.), Bordas,
Paris 1991



Dictionnaire du musicien, Marc Honegger (ed.), Larousse, Montreal 2002



Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Ludwig Finscher (ed.), Bärenreiter, Kassel
1994



Musique – une encyclopédie pour le XXIe siècle, Jean-Jacques Nattiez (ed.), Cité
de la musique-Actes Sud, Turin-Paris-Arles 2001



Slovník české hudební kultury, Jiřì Fukač, Jiřì Vyslouţil, Petr Macek (ed.), Editio
Supraphon, Praha 1997



The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Second edition, Stanley Sadie,
John Tyrrel (ed.), Macmillan, London-New York 2001

Česká bibliografie


Dějiny české hudební kultury, Robert SMETANA (ed.), II, 1918/1945, Academia,
Praha 1972-1981



JANEČEK, Karel, Hudební formy, SNKLHU, Praha 1955



kolektiv autorů, Čeští skladatelé současnosti, Panton, Praha 1985



MICHELS, Ulrich, Encyklopedický atlas hudby, NLN, Praha 2000



MUSIL, Jiřì František, Hudební Praha, NLN, Praha 2005



SMOLKA, Jaroslav, Česká kantáta a oratorium, Supraphon, Praha-Bratislava 1970

Periodika


Harmonie, 5/2002, Praha



His voice, 2/2005, Praha



Hudebnì rozhledy, X/1957, Praha



Hudebnì rozhledy, XIII/1960, Praha
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Hudebnì rozhledy, XVI/1963, Praha



Hudebnì rozhledy, XVIII/1965, Praha



Hudebnì rozhledy, XXI/1968, Praha



Hudebnì rozhledy, XXXII/1979, Praha



Hudebnì rozhledy, XXIII/1970, Praha



Hudebnì rozhledy, XXVI/1973, Praha



Hudebnì rozhledy, XL/1987, Praha



Hudebnì rozhledy, LVIII/2005, Praha



Hudebnì rozhledy, XLIV/1991, Praha



Hudebnì rozhledy, XLVI/1993, Praha



Hudebnì rozhledy, LIV/2001, Praha



Hudebnì rozhledy, LV/2002, Praha



Hudebnì rozhledy, LVIII/2005, Praha



Hudebnì věda, XX/1983, Praha



Hudebnì věda, XXII/1985, Praha



Hudebnì věda, XXVII/1990, Praha

Francouzská bibliografie


Cinquante ans de modernité musicale (De Darmstadt à l’IRCAM), Pierre Mardaga,
Irène Deliège-Smismans (ed.), Mardaga, Sprimont-Paris 2003



collectif, À quoi sert la musique contemporaine?, Revue des deux mondes, Paris 2001



collectif, 150 ans de musique française (1789-1939), Biennale de la Musique
Française, Édition Actes Sud, Lyon 1991



collectif, L’attraction et la nécessité (Musique tchèque et culture française au XXe
siècle), Bärenreiter, Paris-Prague 2004



ERISMANN, Guy, La musique dans les pays tchèques, Fayard, Paris 2001



FLEURET, Maurice, Chronique pour la musique d’aujourd’hui, Bernard Coutaz,
Arbes 1992



Guide de la musique sacrée et chorale profane de 1750 à nos jours, François-René
Tranchefort (ed.), Fayard, Paris 1993



LABELLE, Nicole, L’oratorio, Presses universitaires de France, Paris 1983



La musique depuis 1945 (Matériau, ésthétique et perception), Hugues Dufourt,
Marie-Joël Fauquet (ed.), Mardaga, Sprimont 1996
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PORCIL, François, Les conflits de la musique française (1940-1965), Fayard, Paris
2001



Revue internationale de musique française RIMF (recherche, enseignement,
information), XXX, Campion-Slatkine, Paris-Genève 1989



SIRON, Paul-Louis, Aspects de la musique contemporaine 1960-1980, Édition
de l’Aire, Lausanne, 1981



VALLAS, Léon, Les idées de Claude Debussy, Les éditions musicales de la Libraire
de France, Paris, 1927

Periodika


Actualité juive, 1994



Avignon au jour le jour, 1971



Carrefour, 1969



Diapason, 1983, 2001



DNA (Dernier nouvelles d’Alsace), 1993



Ecouter voir, 1996



Figaroscope, 1998



Infomatin, 1994



L’arche, 1994



La croix, 1994



La Gazette provensale, 1994



La lettre du musicien, 1993



La Marseillaise, 1994



La quinzaine littéraire, 1994



La revue musicale (La revue mensuelle internationale d’art musical ancien et
moderne), 1956, 1980



La semaine de Radio France, 1998



Le courrier de l’ouest, 1984



Le Dauphine, 1980



Le Figaro, 1969, 1980, 1994



Le Figaro litteraire, 1969



Le maine libre, 1984



Le Meridional, 1980, 1994



Le monde, 1972, 1980, 1994
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Le monde de la musique, 1984, 1993, 2003



Le nouvel alsacien, 1980



Le nouvel observateur, 1969



Le Parisien, 1980



Le pelerin magazin, 1994



Le point, 1994



Le progrès, 1980, 1994



Le Provensal, 1980, 1994



Le quotidien de Paris, 1980



Le roi Rene, 1984



Les affiches Moniteur, 1993



Les inrockuptibles, Festival Agora 2001, Opera-comics, 2001



Liberation, 1993



Mélomane, 1994



Midi-Libre, 1994



Ouest France, Théâtre musical, 1984



Programme musicale, France culture, 1984



Provence actualité, 1980



Répertoire, 1995



Républicain Lorrain, 1989



Révolution, 1994



Spectacles, France-soir, 1980



Témoignanage Chrétien, 1980, 1994



Théâtre Musical de l’Absurde, 1971



Tribune Juive, 1994

Jiná periodika


Arts guardien, 1973



Daily Telegraph, 1973



Croton – Cortland news, 1972



Fontes Artis Musicalis, 35/1988



Newhouse Newspapers, 1972



The Evening star, 1972



The Financial Times Monday, 1973
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The New York Times, 1972



The Times Saturday Review, 1973



The Sunday Telegraph, 1973



Washington Post, 1972
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10. Katalogy, internetové zdroje
10.1. Internet
www.AIBM-france.org/francophone - Association internationale des bibliothèques
musicales (mezinárodnì knihovnická asociace) (poslednì konzultace web stránek duben
2007)
www.arcodiva.cz/index (duben 2007)
www.bnf.fr – Bibliothèque nationale de France (BNF), Paris

(francouzská národnì

knihovna) (duben 2007)
www.bpi.fr – Bibliothèque publique d’information (BPI) – Centre national d’art et de
culture Georges Pompidou, Paris, France (duben 2007)
- section Oriente Express - répertoire des bibliothèques et centres de documentation
parisiens (pařìţské knihovny a centra dokumentace) (duben 2007)
www.cdmc.fr - Centre de documentation de la musique contemporaine (CDMC), Paris,
France (centrum dokumentace současné hudby)

(duben 2007)

www.grovemusic.com (duben 2007)
www.lib.uchicago.edu/efts/ARTFL/projects/dicos - virtuálnì muzeum slovnìků
(duben 2007)
www.mediatheque.ircam.fr – Médiathèque de l’IRCAM, Paris, France (duben 2007)
www.musica.cz (duben 2007)
www.sorbonne.fr – Bibliothèque de la Sorbonne, Paris, France (duben 2007)
www.umeleckabeseda.cz/cz/seznam.html (duben 2007)
www.viklicky.com (duben 2007)


CD-ROM – Les catalogues des compositeurs français XIXe et XXe siècle – v BNF
(francouzštì skladatelé 19. a 20. stoletì)



CD-ROM : Redon – Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts
et des métiers (Denis Diderot et Jean Le Rond D’Alembert) – v BPI

10.2. Specializované katalogy :


internì počìtačový katalog Cité de la musique – CDMC, Paris, France



lìstkový katalog UFR de la musique et musicologie, Université Paris – Sorbonne
(Paris IV), France
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