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Sedm posledních slov Vykupitelových 
 Joseph Haydn zvolil velké pašijové téma o bolesti, soucitu a vykoupeni, které už před ním zpracovala řada 
skladatelů. Snad nejvýznamněji ve vokální formě německý barokní skladatel Schutz. Haydnova skladba o Sedmi 
posledních slovech Vykupitelových byla komponována na konkrétní objednávku. Psal ji pro jihošpanělské biskupské 
město Cadiz, kde se o velikonocích na Velký pátek vždy odehrával zvláštní náboženský obřad. Tehdy byly zahaleny 
všechny oltáře, v kostele byla tma, kterou prořezávala jediná lampa a ceremonující kněz stanul před oltářem, pronesl 
vždy některý ze slavných posledních Kristových výroků, potom padl na kolena a o výroku rozjímal. Během rozjímání 
zazněla vždy jedna Haydnova sonáta. Skladba tedy obsahuje nejprve úvod, po něm sedm samostatných sonát většinou 
volného tempa a potom překvapující zakončení, rychlou větu, která je nazvána Il Terremoto, t.j. zemětřesení. 

 Haydn sám se k této skladbě ještě dvakrát vrátil. Když ji zkomponoval (to bylo asi v letech 1785-86), dobyla 
Haydnovi ve světě takovou popularitu, že vídeňský nakladatel Artaria požádal skladatele, aby ji přepracoval ještě pro 
smyčcové kvarteto. Skladba však do té míry vyrůstá z atmosféry slov a textu, že podnítila pasovského komponistu, 
jakéhosi pana Frieberta, aby ji zpracoval jako oratorium. Haydn oratorium uslyšel a nebyl s tím zpracováním spokojen. 
Proto se ke skladbě znovu vrátil a přepracoval ji ještě jako oratorium (1796). Při komponování původní symfonické verze 
díla postupoval skladatel tak, že si zvolil vždy v latinském znění z biblického textu ten který Kristův výrok. Např. Deus 
meus, utquid dereliquisti me! (Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil!). Slova zhudebnil, jako by je zhudebňoval pro 
vokální kompozici. A tak nejenom ze samostatného obsahu každého výroku, ale přímo z jeho slovního znění vyrůstá 
potom celé hudební dění každé jednotlivé sonáty. 

 Haydn psal do Londýna svému nakladateli Williamu Forsterovi velice zajímavá slova, která ozřejmují jeho cíl, který 
sledoval kompozicí tohoto díla. Říká: "Každá jednotlivá sonáta či jednotlivý text je vyjádřen pouze instrumentální 
hudbou tak, aby vyvolal i v duši těch, kteří o věci nic nevědí, nejhlubší dojem." 

 

Kostel sv. Augustina, neděle 6. března 2016 v 15 hodin 

 

 

 

Kvarteto města Brna 
Lubomír Čermák - Pavel Kyncl - Bohuslav Fišer - Martin Švajda 

 Soubor vznikl v roce 1969 na brněnské Janáčkově akademii múzických umění, kde se dostával do blízkého kontaktu s pedagogy, kteří byli 
zkušenými komorními interprety: např. primárius Lubomír Čermák byl žákem Jiřího Trávníčka, primária Janáčkova kvarteta. Od roku 1972, kdy 
Kvarteto města Brna podniklo první koncertní cesty v Rakousku a v Německu, hrálo v USA a v četných zemích Evropy - včetně skandinávských států, 
Itálie a Španělska, do nichž se pravidelně vrací - a na velkých mezinárodních festivalech ve Vídni, Varně, Berlíně, na Pražském jaru, v norském 
Trondheimu.  

 Kromě koncertní činnosti pravidelně nahrává pro Český rozhlas a TV, v zahraničí často vyhovělo zájmu rozhlasových a televizních společností 
a natáčelo vybrané části repertoáru, především českého, v rozhlasových stanicích Rakouska, Německa, Dánska, Švédska, Norska Švýcarska. 
Gramofonové snímky realizoval soubor ve studiu Pantonu, pro Hudební vydavatelství Edit, ve slovenském Opusu, dále i u německých firem Da 
camera a Lippman, americké firmy Serenus a rakouské Aricord. 

 Repertoár souboru obsahuje v prvé řadě kompletní kvartetní dílo Smetanovo, Dvořákovo, Janáčkovo a Martinů, většinu velkých klasických 
a romantických kvartetů a také mnoho významných děl moderních i současných. Celkem má kvarteto v repertoáru více než 100 skladeb. 
 Hra Kvarteta města Brna se vyznačuje nástrojovou suverenitou a senzibilní muzikálností. Kritika oceňuje zejména dokonalou souhru, hluboký 
vnitřní prožitek, schopnost dokonalého výrazového vystižení stylové bohatosti všech interpretovaných děl. Hra Kvarteta města Brna je zcela ve 
znamení české hudební tradice, která má své přátele a obdivovatele v celém světě. 


