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po 14/9, 19:00 hod.
Humpolec

evangelický kostel

Musica Florea
Marek Štryncl

umělecký vedoucí

Martina Janková
soprán

Ve spolupráci s městem Humpolec V rámci iniciativy Spojeni hudbou

Luce eterna / Světlo věčné
Řím na přelomu 17. a 18. století

Program doprovází slovem emeritní biskupka olomoucké diecéze 
Církve československé husitské Jana Šilerová.
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program

Luce eterna / Světlo věčné

Georg Friedrich Händel (1685–1759)
La Resurrezione HWV 47 (oratorium Vzkříšení)

Sonata 
Disseratevi, oh porte d’averno / Odemkněte se, brány pekelné 
Se per colpa di donna infelice / Jestliže vinou nešťastné ženy – Andante

Giovanni Battista Bononcini (1670–1747)
San Nicola di Bari (oratorium Svatý Mikuláš z Bari)

Sinfonia 
Il Diletto / Potěšení 
E fiorito / Květy lemovaná

Georg Friedrich Händel
Il trionfo del tempo e del disinganno HWV 46a 
(oratorium Triumf Času a Rozčarování)

Sonata del ouvertura 
Una Schiera di Piaceri / Jeden šik rozkoší 
Voglio cangiar desio / Chci změnit své přání

Giovanni Battista Bononcini
San Nicola di Bari

Sinfonia à 6 
All’uomo fan guerra / S člověkem jsou ve válce 
D’un bel ciglio l’ardente splendore / Sláva planoucí záře krásných očí

Georg Friedrich Händel
Concerto grosso D dur op. 6 č. 5, HWV 323 – [Grave], Allegro

Il trionfo del tempo e del disinganno
Un pensiero nemico di Pace / Myšlenka nepřátelská k míru

Concerto grosso D dur op. 6 č. 5, HWV 323 – Largo, Allegro
Tu, del Ciel ministro eletto / Ty, vyvolený vyslanče Nebes
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Spojení slavného barokního velikána Händela a daleko méně známého 
Bononciniho v jednom programu má svá opodstatnění. V letech 1720–1732 
totiž spolu v Londýně soutěžili o skladatelskou popularitu, navíc v období, 
kdy byla papežem v Římě zakázána kompozice i provozování oper, napsali 
svá první oratoria.

Georg Friedrich Händel se narodil do rodiny ranhojiče v saském Halle. 
Studoval hru na varhany, cembalo a housle, hudební teorii, kompozici 
a kontrapunkt, později také práva. Už v roce 1703 se stal druhým houslistou 
orchestru městské opery v Hamburku a z podnětu Gian Gastona Medicejského, 
u kterého měl možnost seznámit se s italskou hudbou, se roku 1706 vydal do 
Itálie. Představil se jak u medicejského dvora ve Florencii, tak v Římě, Neapoli 
i Benátkách a především později v Hannoveru a Londýně, kde v podstatě od roku 
1712 zůstal natrvalo. Všude sklízel úspěch jako interpret i skladatel a jeho skladby – 
oratoria v čele s Mesiášem (1741) především – zůstaly od 18. století nepřetržitě 
součástí kmenového hudebního repertoáru a inspirovaly takové skladatelské 
osobnosti, jako byl klasicistní trojlístek mistrů Haydn – Mozart – Beethoven, ale 
i romantiky Mendelssohna či Dvořáka.

La Resurrezione / Vzkříšení, Händelovo první duchovní oratorium z roku 
1708, bylo nejokázalejší a nejnákladnější skladbou, jakou si u něj jeho římský 
zadavatel, markýz Ruspoli, vyžádal. Mělo se provozovat na Hod Boží velikonoční 
a záměrná pompéznost měla částečně za cíl získat přízeň papeže Klementa XI., 
který sice podporoval „zákaz opery“, byl však milovníkem oratorií. Dílo mělo 
svým způsobem také soutěžit se Scarlattiho Pašijemi, které zazněly ve středu 
toho velikonočního týdne. Podle pramenů to byla jak pastva pro oči (dekorativní 
oblouky zdobené damaškem, sametem a taftem, osvětlení 16 lustry, malovaný 
prospekt s výjevem vzkříšení Ježíše Krista s andělem sedícím u hrobu 
a zvěstujícím vzkříšení Maří Magdaleně a Marii Kleofášově, s Janem Evangelistou 
u hory a démony řítícími se do propasti…), tak i pro uši. Byl zajištěn na italské 
poměry té doby obří orchestr (28 stojanů na noty – pro představu 23 houslistů, 
6 kontrabasů, 4 hoboje ad.), který z pódia řídil vynikající houslista a skladatel 
proslavený formou concerta grossa Arcangelo Corelli.

Z tohoto oratoria zazní části určené Andělovi, který ve vzrušených recitativech 
a brilantních áriích disputuje s Luciferem o Kristově moci spasit duše smrtelníků 
v pekle.

Il trionfo del tempo e del disinganno / Triumf Času a Rozčarování, Händelův 
vůbec první pokus o oratorní formu na libreto kardinála Benedetta Pamphiliho, 
byl napsán v Římě v roce 1707. Daleko známější se stala ovšem revidovaná 
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a rozšířená verze Il trionfo del tempo e della verità / Triumf Času a Pravdy) 
z Händelova „londýnského období“ z roku 1737 a dále pak anglická verze 
The Triumph of Time and Truth z roku 1757, která byla uvedena patrně již bez 
velkého vlivu nevidomého a stárnoucího Händela. Je poměrně symbolické, 
že jeho první oratorium se mělo stát i jeho posledním… Dvoudílná první 
verze se druhou třídílnou (přidaná intermezza) obsahují stejné vokální party, 
avšak autorovy zásahy kus oklestily o dřívější „výstřelky“, např. o přepjatou 
chromatičnost přejatou ze skladatelových německých začátků. Zajímavé je, že 
nejslavnější árie první verze Lascia la spina byla později přepracována také jako 
árie Lascia ch'io pianga (Nech mě plakat) a vložena do opery Rinaldo z roku 1711.

U vzniku první verze v roce 1707 Händela vábil alegorický příběh Pravdy a Času 
pokoušených Krásou a Rozkoší méně, než velký orchestr virtuózních hráčů, 
který měl k dispozici; tehdy se poprvé setkal s Corellim, který dirigoval soukromý 
orchestr kardinála Ottoboniho. Novodobé provedení tohoto oratoria zaznělo 
v roce 2016 v milánském Teatro alla Scala s Martinou Jankovou v roli Krásy.

Giovanni Battista Bononcini se narodil v severoitalské Modeně jako 
nejstarší ze tří synů houslisty a hudebního skladatele. V roce 1685, ve věku 15 let, 
publikoval tři sbírky instrumentálních skladeb (dvě z nich zkomponoval již ve 
třinácti letech). Roku 1686 byl přijat za člena prestižní Boloňské filharmonické 
akademie, stal se členem orchestru a zpěvákem v basilice San Petronio. O pět 
let později odjel do Říma a vstoupil do služeb vévody Filipa II. Colonny, mecenáše 
a patrona umělců, poté působil na vídeňském císařském dvoře Leopolda I. 
Habsburského a následně přesídlil do Berlína ke dvoru pruské královny Žofie 
Šarloty Hannoverské. V letech 1720–32 žil v Londýně, kde se stal Händelovým 
rivalem, avšak nezískal (ani politicky) tolik příznivců jako jeho soupeř. Byl obviněn 
z plagiátorství a Londýn opustil.

Zkomponoval na 30 oper, 300 kantát a 7 oratorií, z nichž San Nicola di Bari 
/ Svatý Mikuláš z Bari z roku 1693 se stal jedním z nejslavnějších. V rozsáhlém 
repertoáru barokního oratoria Bononciniho dílo San Nicola di Bari jako jediné 
zpracovává výjevy ze života svatého Mikuláše a je také jediné, které vyrostlo 
z dlouhé a úspěšné operní Bononciniho spolupráce s libretistou Silviem 
Stampigliou (1664–1725). Navíc je zajímavé, že jeho další „literární život“ se váže 
k našemu prostředí – skladatel Leonardo Leo (1694–1744) toto libreto revidoval 
pro vlastní opus Il trionfo della virtù in San Nicolò di Bari, který premiéroval v roce 
1732 v Brně na dvoře kardinála Wolfganga Hannibala von Schrattenbach, knížete-
biskupa z Olomouce a bývalého místokrále Neapole.
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Bononciniho oratorium bylo po římské premiéře během půstu roku 1693 
uvedeno také v Urbinu (1697), ve Florencii a ve Vídni (1699) a pravděpodobně také 
v Lucce v roce 1721. Stalo se velice populárním, a to také proto, že svatý Mikuláš byl 
uznáván jak východní, tak západní křesťanskou církví jako patron dětí, studentů 
a námořníků. Stampigliovo libreto nevyzdvihuje Mikulášovy zázraky; vypráví 
moralistní příběh jeho zbožného mládí, které se zakládalo na harmonickém 
vztahu a příkladné poslušnosti k jeho rodičům. Výrazný je motiv Mikulášovy 
matky, která se až s posedlostí stará o duchovní cestu svého syna – libretista 
totiž vycházel ze staré legendy, v níž se svatý Mikuláš měl narodit podobně jako 
prorok Samuel bezdětnému manželskému páru poté, co jeho matka slíbila ve 
vroucné modlitbě za dítě, že potomek zasvětí svůj život Bohu. Oratorium tak bylo 
pojímáno jako „hudební modlitba za nebeské přímluvy“ zadavatele Filippa II. 
Colonny, toho času dvanáct let bezdětného panovníka. Bohužel jeho manželka 
Doña Lorenza nebyla schopna otěhotnět a několik let po uvedení oratoria 
zemřela ve věku pouhých 31 let.

Stampiglia však jako dramatik probouzející lidské vášně nezůstal pouze 
u tohoto „mateřského tématu“. Na jeho půdorysu vystavěl zajímavé poetické 
klenby citacemi velice známých autorů, např. v obrazu „včely sající nektar z růže 
a lilie“ používá citace pastorační a eroticky zabarvené literatury Torquata Tassa 
a Giambattisty Marina, ale také odkazuje na rafinovaně popisované křesťanské 
symboly vložené do Ráje Danta Alighieriho.

Eva Františáková
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Sopranistka Martina Janková je známá především jako mozartovská interpretka, 
což dokládá její ztvárnění trojice mozartovských rolí Zuzanka – Despina – Zerlina 
pod taktovkou slavného Franze Welsera-Mösta jak v Curyšské opeře, tak s The 
Cleveland Orchestra v USA, jakož i na Salcburském festivalu v letech 2013–16, kde 
byla za Zuzanku a Despinu mezinárodním tiskem ohodnocena nejvýše. S velkým 
úspěchem v roce 2016 debutovala v milánské La Scale v hlavní roli Belezzy (Krásy) 
v dnes uváděném Händelově Triumfu Času a Pravdy. V témže roce byla vysoce 
oceněna za hlavní roli v Mozartově Il Re Pastore pod vedením Williama Christieho 
na evropském turné se souborem Les Arts Florissants. O rok později poprvé zpívala 
Debussyho Mélisande, v roce 2018 se v helsinském hudebním centru Musiikkitalo 
podílela na novodobé premiéře jediné dochované opery Leopolda Koželuha Gustav 
Vasa v poloscénickém provedení s Helsinki Baroque Orchestra pod vedením Aapo 
Häkkinena. V loňském roce v Divadle na Vídeňce ztvárnila trojroli Philidela, Cupida 
a Venuše v Purcellově semi-opeře Král Artuš.

K jejím oblíbeným dirigentům patřil Nikolaus Harnoncourt, pod jehož vedením 
zpívala celých 18 let v mnoha úspěšných operních i koncertních projektech. K jejím 
dalším parádním rolím patří Janáčkova Liška Bystrouška, na evropských scénách 
vystupuje také jako Mozartova Pamina (Kouzelná flétna), Rosina (La finta semplice), 
Serpetta (La finta giardiniera), Madame Silberklang (Der Schauspieldirektor), Ilia 
(Idomeneo), Haydnova Celia (La fedelta premiata), Humperdinckova Mařenka 
(Hänsel und Gretel), Verdiho Nanetta (Falstaff), Händlova Angelica (Orlando), 
Gluckova Euridyka (Orfeus ed Euridice), Beethovenova Marzelline (Fidelio / Leonore), 
Monteverdiho Drusilla, Giunone a Fortuna (Návrat Odyssea do vlasti, Korunovace 
Poppey) či Rossiniho Sophia (Il Signor Bruschino). Jako koncertní pěvkyně 
spolupracovala s orchestry zvučných jmen a dirigenty, jako např. J. E. Gardiner, 
S. Rattle, N. Marriner, Ch. Mackeras, R. Norrington, T. Pinock, R. Chailly, R. Muti, 
D. Fasolis, O. Danton, A. Marcon, M. Minkowski, I. Bolton, Ch. Hogwood, W. Sawalisch, 
I. Metzmacher, D. Gatti, Ch. Eschenbach, B. de Billy, A. a I. Fischerovi, M. Janowski, 
V. Luks či Ph. Herreweghe.

Je vášnivou a oceňovanou písňovou interpretkou. Její loňské CD s písněmi 
Bohuslava Martinů pro label Supraphon získalo ocenění Diapason d’Or 2019. Další 
ceněné nahrávky vycházejí u prestižních labelů Philips, EMI či DG.
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Dirigent, violoncellista, sbormistr a skladatel Marek Štryncl zastával již 
během studia na konzervatoři v Teplicích funkci koncertního mistra Severočeské 
filharmonie. Absolvoval pražskou Akademii múzických umění v oboru dirigování 
(2002) a studoval barokní violoncello na Dresdner Akademie für alte Musik. 
Zároveň se zúčastnil mnoha kurzů zaměřených na stylovou interpretaci (Chinon, 
Mohuč, Basilej, Valtice ad.). Jako dirigent a sbormistr spolupracuje s význačnými 
komorními a symfonickými orchestry, sbory, ansámbly a sólisty (např. Magdalena 
Kožená, Phillipe Jaroussky, The New Israeli Vocal Ensemble, Boni Pueri, Orlando 
Consort, Pražský komorní sbor, Les Musiciens du Paradis, Pražská komorní 
filharmonie ad.). Jeho repertoár zahrnuje tvorbu od raného baroka až po 
romantismus a soudobé skladby.

Zájem o dobovou interpretaci ho v roce 1992 přivedl k založení souboru Musica 
Florea, s nímž oživuje zapomenuté autory zejména českého baroka a klasicismu. 
Je dramaturgem pravidelných koncertních řad v Praze a celé ČR a iniciátorem 
unikátního projektu převozného barokního divadla Florea Theatrum. Vedle 
sólové a komorní hry na violoncello se příležitostně věnuje kompozici. Účinkoval 
na prestižních festivalech (např. Pražské jaro, Rezonanzen Wien, Festival van 
Vlaanderen Brugge, Tage alter Musik Sopron, Tage alter und neuer Musik 
Regensburg, Struny podzimu, Concentus Moraviae). Nahrál desítky CD, z nichž 
mnohá získala vrcholná ocenění (Diapason 1994, Zlatá Harmonie 1997, Cannes 
Classical Award 2003). Nevyhýbá se ani experimentálním projektům, kam patří 
např. spolupráce se zpěvačkou Ivou Bittovou (V. Godár Mater, EMC, 2007), nebo 
provádění romantické symfonické hudby na dobové nástroje (A. Dvořák, Arta 
Records 2009).

V současné době vyučuje dirigování, sbormistrovství chrámové hudby 
a barokní violoncello na Univerzitě Karlově v Praze a na specializovaných kurzech 
a seminářích (např. Mezinárodní škola staré hudby Valtice, Bohemia Cantat 
v Liberci, Convivium, AMU v Praze, JAMU v Brně ad.).
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Musica Florea dnes vystupuje v tomto obsazení:

Eleonora Machová – koncertní mistr 
Markéta Langová, Simona Hurníková,  

Petr Zemanec – 1. housle

Magdalena Malá, Jiřina Štrynclová,  
Lenka Malá – 2. housle

Lýdie Cillerová, Sarah Flögl – viola

Marek Štryncl – violoncello

Jakub Michl – viola da gamba

Ondřej Štajnochr – kontrabas

Iva Štrynclová – varhanní pozitiv

Barbora Hulcová – theorba

Petra Karpíšková, Marta Neumannová – hoboj

Kryštof Lada – fagot

Jaroslav Rouček, Karel Mňuk – trubka

Soubor Musica Florea vznikl roku 1992 jako jeden z prvních výrazných 
počinů na poli stylově poučené interpretace hudby v České republice. Založil 
ho violoncellista a dirigent Marek Štryncl. Hra na originální nástroje nebo jejich 
kopie podložená studiem dobových pramenů a estetiky a kreativní oživování 
zapomenutých interpretačních stylů i prostředků tvoří nezbytný základ činnosti 
souboru a jsou zároveň zárukou jeho renomé. Repertoár souboru zahrnuje 
instrumentální komorní hudbu, světské i duchovní vokálně-instrumentální 
skladby, orchestrální koncerty i monumentální skladby symfonické, operní 
a oratorní od počátků baroka po 20. století.

Soubor hostuje na významných světových festivalech a spolupracuje 
s význačnými sólisty i ansámbly (např. Magdalena Kožená, Phillipe Jaroussky, 
Nancy Argenta, Veronique Gens, Paul Badura – Skoda, Susanne Rydén, 
Orlando Consort, Les Pages et les Chantres du Centre de Musique Baroque de 
Versailles, Le Poème Harmonique, Boni Pueri). Obdržel řadu prestižních ocenění, 
např. nejvyšší ohodnocení francouzského časopisu Diapason za nahrávku díla 
J. D. Zelenky Missa Sanctissimae Trinitatis (Studio Matouš 1994); Zlatá Harmonie 
1997 za nejlepší domácí nahrávku roku – Bachovy árie s M. Koženou (Polygram 
1997); Cannes Classical Award – MIDEM 2003 za nahrávku korunovační opery 
Sub olea pacis et palma virtutis J. D. Zelenky, (Supraphon 2001). V roce 2009 
obdržel soubor diplom za nejlepší interpretaci děl J. S. Bacha na festivalu 
v chorvatském Varaždinu. Od roku 2002 pořádá Musica Florea vlastní koncertní 
řady s důrazem na prezentaci nově objevených děl i skladeb, které si zasluhují 
návrat k interpretační původnosti.
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Ondřej Štajnochr – kontrabas

Iva Štrynclová – varhanní pozitiv

Barbora Hulcová – theorba
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Jaroslav Rouček, Karel Mňuk – trubka
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Disserratevi, o porte d'Averno,
e al bel lume d'un  
nume ch'è eterno
tutto in lampi si sciolga l'orror!
Cedete, orride porte,
cedete al re di gloria,
che della sua vittoria
voi siete il primo onor.

Se per colpa di donna infelice
all'uomo nel seno
il crudo veleno la morte sgorgò,
dian le donne la  
nuova felice
che chi vinse la morte, già morto,
poi risorto, la vita avvivò.

Il diletto è una Sirena,
Che lusinga, e uccide un Cor.
È un bel lampo, che balena,
Ma dà Morte il suo splendor.

È fiorito il sentier  
del´errore,
Ma un´inganno dell´ 
alme si fa.
Cela un´angue  
ogni vago suo fiore,
Che veleno  
di morte ne dà.

Odemkněte se, brány pekelné,
a za té krásné záře božstva,  
jež je věčné,
v mžiku nechť se hrůza rozplyne!
Otevřete se, děsivé brány!
Otevřete se slavnému králi,
z jehož vítězství
vy jste tou první trofejí.

Jestliže vinou nešťastné ženy
člověku v hrudi
prudký jed Smrt rozlila,
nechť tyto ženy hlásají  
šťastnou novinu,
že kdo přemohl Smrt, sám mrtev,
pak vzkříšený, život oživil.

Potěšení je jako Siréna,
jež vábí, však srdce zničí.
Je jako velký blesk, co zazáří,
však záře jeho smrt ti přivodí.

Květy lemována je ta cesta 
bludná,
však klam tam na Duše  
nastražen jest:
Každý krásný květ tam 
jednu zmiji kryje,
co smrtelným jedem  
ten květ otravuje.
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Una schiera di piaceri 
posi in guardia  
ai miei pensieri, 
l'altra meco  
pugnerà. 
Si vedrà se del  
Tempo i morsi alteri 
san rapir la mia beltà. 
Una schiera, ecc.

Voglio cangiar desio 
e voglio dir, „mi pento” 
non dir „mi pentirò”. 
Quando mancar mi sento, 
non voglio dar a Dio quello 
che più non ho.
Voglio cangiar, ecc.

All´uomo fan guerra
l´Inferno, la Terra,
la propria sua spoglia.
Dell´alma
è la palma,
E basta, che voglia.

Jeden šik rozkoší
postavila jsem na stráž  
svých myšlenek,
ten druhý bude mě  
po boku bojovat.
Ještě se ukáže,  
zda namyšlený zub Času
mě o krásu připravit dokáže.
Jeden šik etc

Chci změnit své přání,
a říci chci „lituji“
a ne „budu litovat“.
Když cítím, jak slábnu,
nechci dávat Bohu to,
čeho již víc nemám.
Chci změnit etc.

S člověkem jsou ve válce
Peklo, Země
i jeho vlastní tělo.
Však Duši 
náleží ta palma vítězná,
a tak to je, ať chceš nebo ne.
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D’un bel ciglio l’ardente 
splendore
nelle ceneri termina il vanto.
Se gli sguardi son vezzi d´Amore,
sono gli occhi le porte del pianto.
È rossore, e non pompa del viso
il vermiglio d´un vago cinabro;
Se la bocca è la cuna del riso,
Il sospiro pur nasce dal labro.

Un pensiero nemico di pace 
fece il Tempo volubile edace 
e con l'ali la falce gli diè. 
Nacque un altro leggiadro pensiero 
per negare si rigido impero 
ond'il Tempo, più Tempo non è. 
Un pensiero, ecc.

Tu, del Ciel ministro eletto 
non vedrai più nel mio petto 
voglia infida, o vano ardor. 
E se vissi ingrata a Dio 
tu custode del cor mio 
a lui porta il nuovo cor. 
Tu del Ciel, ecc.

Sláva planoucí záře  
krásných očí
skončí v popelu.
Jsou-li pohledy projevem lásky,
jsou oči pramenem pláče.
To stud, nikoliv nádhera tváře
je ruměncem líbezných rtů,
když jsou ústa kolébkou úsměvu;
i povzdech přec ze rtů se rodí.

Myšlenka nepřátelská k míru
učinila z Času vrtkavého nenasytu,
a s křídly mu dala i kosu.
Zrodila se však jiná,  
vznešená myšlenka,
popírající nadvládu tak pevnou,
pročež ten Čas již tím Časem není.

Ty, vyvolený vyslanče Nebes,
více již v mé hrudi neuzříš
proradný chtíč, ani slepou vášeň.
A pokud jsem žila nevděčná Bohu,
ty, strážce mého srdce,
odnes mu toto nové srdce.
Ty, vyvolený vyslanče Nebes etc.

Překlad: Miloslav Študent, 2020


