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August Friedrich Ölenhainz: Franz Joseph 
Maximilain von Lobkowitz

I. HUDEBNÍ LÉTO V JEZEŘÍ 2016

k 200. výročí knížete Josefa Františka Maxmiliána Lobkowitze (1772 -1816)

Pátý ročník festivalu HUDEBNÍ LÉTO V JEZEŘÍ byl věnován 200. jubileu legendárního 
milovníka umění knížete Josefa Františka Maxmiliána Lobkowitze a již tradičně ho 
zaštítil doc. JUDr. Pavel Svoboda PhD., D. E. A., poslanec a předseda právního výboru 
Evropského parlamentu.

Zazněly zde kantáty Ludwiga van 
Beethovena, novodobá premiéra 
klavírního koncertu lobkovického 
kapelníka Johanna Josepha Röslera, 
ale i skladba současného švýcarského 
skladatele Vincenta Flückigera 
zkomponovaná přímo pro Jezeří. 
Posluchači zde opět mohli zažít 
hudbu na originálních dobových 
nástrojích z bezprostřední blízkosti a 
v neformální atmosféře.

Kromě novodobých premiér zde 
zazněla i díla velmi populární, ale ve 
zcela netradiční instrumentaci. Jezeří 
tak navštívil Faust a Mefisto v inscenaci 
Fausta od Louise Spohra. Namísto 
orchestrálního doprovodu zde sólisty 
a sbor doprovázel historický klavír dle 
partitury z prvního provedení Fausta 
v Praze roku 1816. Zazněla zde také 
Beethovenova Osudová v transkripci 
Johanna Nepomuka Hummela pro 

fortepiano, flétnu, housle a violoncello nebo přepracování Haydnovo Stvoření pro 
romantickou kytaru a flauto traverso. Slavné lobkovické hudební tradici, která 
předcházela dobu Josefa Lobkowitze, byl věnován barokní koncert s Batzdorfer 
Hofkapelle.

Inspirovali jsme se přímo dobou, kdy díla, která uvádíme, vznikala, a tehdejší praxí. 
Flexibilita v nástrojovém obsazení i velikosti obsazení byla samozřejmostí a díla se 
uváděla za možností, které dané místo nebo situace skýtaly. I na počátku 19. století 
bylo angažování orchestru velmi nákladnou akcí a sami skladatelé často uváděli svá 
díla ve verzích, jejichž realizaci mohli zajistit sami hosté nebo zaměstnanci – hudebníci. 
Velká díla v intimním obsazení a velké příběhy protkané drobnými anekdotami byly 
tématem srpnových hudebních víkendů na zámku Jezeří.
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V letošní sezóně jsme opět zaznamenali rostoucí zájem publika, který nabývá 
s každým dalším ročníkem, na naše akce pozitivně reagoval tisk, rozhlas i televize.

Jsme velmi vděčni, že se festival mohl opět uskutečnit a rádi bychom tímto srdečně 
poděkovali za finanční podporu Městu Horní Jiřetín, Ministerstvu kultury ČR, Česko-
německému fondu budoucnosti, Státnímu fondu kultury ČR, Fondu Ústeckého kraje, 
Nadaci Život umělce, poslanci Evropského parlamentu Pavlu Svobodovi a hudební 
vědkyni Michaele Freemanové. Dále bychom rádi poděkovali Velvyslanectví Spolkové 
republiky Německo, že převzalo záštitu nad provedením opery Faust od Louise 
Spohra.

Publikum o přestávce věnující se pověstnému občerstvení kastelánky Hany 
Krejčové. Foto: Martin Bílek.
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II. PROGRAM

Sobota 30. července v 17 hod.
ZAHAJOVACÍ KONCERT
Anna Hlavenková, Daniel Kfelíř, EISENBERG KVARTET, Alena Hönigová
L. van Beethoven, J. J. Rösler

Sobota 6. srpna v 17 hod.
LOUIS SPOHR: FAUST
Miroslav Rovenský, Alena Hönigová, Marcus Niedermeyr, Jaromír Nosek, 
Anna Hlavenková, Dora Pavlíková, Tomáš Lajtkep, Daniel Kfelíř a další
 

Sobota 13. srpna v 17 hod.
FANTAZIE PRO DVĚ RUCE
Alena Hönigová
J. J. Rösler, L. van Beethoven, J. L. Dusík a F. Mendelssohn
 

Sobota 20. srpna v 17 hod.
SLADKÉ TICHO, PRAMEN BLAŽENÉHO KLIDU
Batzdorfer Hofkapelle (DE)
G. F. Händel

Neděle 21. srpna v 15 hod.
ORATORIUM PRO DVA
Ensemble Consolazione: Karel Valter , Jan Tuláček
J. Haydn, M. Giuliani, A. Diabelli

Sobota 27. srpna v 17 hod.
SYMFONIE PRO KVARTET
Alena Hönigová, Lukáš Vytlačil, Johannes Gebauer, Linda Mantcheva
L. van Beethoven/J. N. Hummel



www.spolekprozvelebenistarehudby.cz 7

Státní zámek Jezeří



Pořádá Spolek pro zvelebení staré hudby v Čechách. Rezervace/předprodej na pokladně Státního zámku Jezeří (tel. 724 326 031).

 Pod patronátem doc. JUDr. Pavla Svobody PhD., D. E. A.,  
poslance a předsedy právního výboru EP

JEZEŘÍ
Sobota 30. července v 17 hod.

ZAHAJOVACÍ KONCERT
A. Hlavenková, D. Kfelíř, Eisenberg 

Kvartet, A. Hönigová
L. van Beethoven, J. J. Rösler

 

Sobota 6. srpna v 17 hod.
LOUIS SPOHR: FAUST

M. Rovenský, A. Hönigová,  
M. Niedermeyr, J. Nosek,  

A. Hlavenková, D. Pavlíková
 

Sobota 13. srpna v 17 hod.
FANTAZIE PRO DVĚ RUCE

A. Hönigová
J. J. Rösler, J. L. Dusík a další 

 

Sobota 20. srpna v 17 hod.
SLADKÉ TICHO, PRAMEN  

BLAŽENÉHO KLIDU
Batzdorfer Hofkapelle

G. F. Händel
 

Neděle 21. srpna v 15 hod.
ORATORIUM PRO DVA
Ensemble Consolazione

M. Giuliani, J. Haydn
 

Sobota 27. srpna v 17 hod.
SYMFONIE PRO KVARTET

J. Gebauer, L. Vytlačil, 
L. Mantcheva, A. Hönigová

L. van Beethoven/J. N. Hummel

www.hudebniletovjezeri.cz

hudební 
léto 2016
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III. KONCERTY NA JEZEŘÍ

1) ZAHAJOVACÍ KONCERT

Anna Hlavenková, Ilze Grudule, Hana Krejčová, Daniel Kfelíř, Vincent 
Flückiger, Jiří Sycha a Ivo Anýž zpívají Lobkovickou kantátu od L. van 

Beethoevna. Foto: Martin Bílek

Vincent Flückiger, Kvartet Eisenberg a Alena Hönigová. Foto: Martin Bílek.



Zahajovací koncert

sobota 30. července na zámku Jezeří

Program:

Anna Hlavenková - soprán
Daniel Kfelíř - baryton

Alena Hönigová - fortepiano Broadwood
Vincent Flückiger – „sampler artist” a skladatel

Kvartet Eisenberg:
Jana Anýžová, Jiří Sycha – housle

Ivo Anýž - viola, Ilze Grudule – violoncello

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Recitativ a árie pro bas a orchestr z Kantáty na smrt císaře Josefa II., WoO 87 

(1790)
Recitativ – Allegro Assai

Jan Josef Rösler (1771 – 1812)
Koncert Es dur pro fortepiano a smyčce (1803)

Adagio maestoso – Andantino – Allegretto – Allegro vivace

-----------------------------------------------------------------------

Jan Josef Rösler
Recitativ a árie Isabelly z opery Assassino per vendeta (1808)

Vincent Flückiger (nar. 1975)*
„Broadwood“ (2016)

Adagio affetuoso ed appassionato
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Slovo k programu:

Hudební dějepisectví minulosti dělilo tvůrčí léta Ludwiga van Beethovena na tři období 
– formativní (do roku 1802), střední (do roku 1812) a pozdní (1813-1827). Současní 
badatelé rozlišují v Beethovenově životě úseky podstatně kratší: léta do roku 1802 
se z jejich pohledu skládají z doby, kterou strávil v rodném Bonnu (jenž definitivně 
opustil v roce 1792) a prvních roků jeho pobytu ve Vídni. Samotná bonnská léta pak 
zahrnují období 1782-1785 (první skladatelské pokusy), 1786-1789 (čas významných 
proměn Beethovenova společenského postavení), a konečně 1790-1792 (počátky 
kompoziční zralosti).
Beethoven byl tou dobou zaměstnán u bonnského kurfiřtského dvora jako violista 
a varhaník; ve zbývajícím čase skládal, bral lekce hry na housle, učil hře na klavír, 
pěstoval přátelské styky se svými kolegy (mimo jiné s českým flétnistou, skladatelem 
a budoucím profesorem pařížské konzervatoře Antonínem Rejchou) a staral se o chod 
své rodiny, za kterou převzal zodpovědnost místo matky, která předčasně zemřela a 
otce, který propadl alkoholu. Ve funkci varhaníka kurfiřtské kaple původně asistoval 
svému učiteli, Christianu Gottlobu Neefemu, který ho nechal studovat Bachův 
Dobře temperovaný klavír, učil ho hře generálbasu a kompozici, získal pro něj místo 
cembalisty dvorního orchestru a postaral se o vydání jeho klavírních variací z roku 
1782 v Mannheimu v roce 1783. Téhož roku vyšly ve Špýru tři Beethovenovy sonáty 
(„kurfiřtské”, WoO 47) a v tisku se objevila první zmínka o výjimečnosti jeho hudebního 
talentu. Už tehdy (mladému hudebníkovi bylo třináct let) se předpokládalo, že pokud 
Beethoven dostane příležitost rozvinout své hudební vlohy, získá si stejnou slávu jako 
Mozart.
Smuteční kantáta WoO 87 je Beethovenovým nejvýznamnějším bonnským dílem. 
Vznikla roku 1790 u příležitosti úmrtí císaře Josefa II., bratra kurfiřta Maximiliana 
Franze, na objednávku bonnského  čtenářského spolku. Lobkovickou kantátu „Es lebe 
unser theurer Fürst” („Ať žije náš drahý kníže”, WoO 106) napsal Beethoven v roce 
1823 k narozeninám svého mecenáše, knížete Josefa Františka Maxmiliána Lobkovitze. 
V téže době komponoval svou Devátou symfonii s Ódou na radost, dokončil Missu 
solemnis, vydal tiskem svou poslední klavírní sonátu op. 111 a třiatřicet Variací na 
Diabelliho téma op. 120 - součást rozsáhlého projektu nakladatele Antona Diabelliho, 
který vyzval padesát významných klavíristů a skladatelů, aby přispěli do sborníku 
variací na jeho valčík. Beethovenovy variace vyšly samostatně; ve druhém svazku 
figurují pod titulem Vaterländisches Künstlerverein (Vlastenecký spolek umělců) vedle 
Franze Liszta a Franze Schuberta i umělci z českých zemí: Václav Jan Tomášek, Jan 
Václav Hugo Voříšek, Ignaz Moscheles, a další.

Beethovenův současník, lobkovický kapelník Jan Josef Rösler zkomponoval operu 
Assassino per vendeta (Vrahem z pomsty) v roce 1808. Jeho Koncert Es dur pro 
klavír a orchestr z roku 1803 bude na Jezeří uveden v novodobé premiéře. 

Program uzavírá Broadwood - skladba mladého švýcarského skladatele a hráče 
na historické a moderní drnkací nástroje Vincenta Flückigera, jejíž vznik roku 2015 
inspiroval erbovní nástroj festivalu - historický klavír značky Broadwood. 

Michaela Freemanová
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2) LOUIS SPOHR: FAUST

Marcus Niedermeyr a Jaromír Nosek. Foto: Martin Bílek

Dora Pavlíková, Tomáš Lajtkep, Marcus Niedermeyr, Daniel Kfelíř. Foto: Martin 
Bílek



LOUIS SPOHR (1784 - 1859): FAUST

6. srpna na Státním zámku Jezeří

Pod záštitou Velvylsanectví Spolkové republiky Německo v Praze

REŽIE: MIROSLAV ROVENSKÝ
HUDEBNÍ VEDENÍ A FORTEPIANO - Alena Hönigová

Marcus Niedermeyr - Faust (baryton)
Jaromír Nosek - Mefisto (bas)

Tomáš Lajtkep - hrabě Hugo (tenor)
Dora Pavlíková - Kunhuta (soprán)

Anna Hlavenková - Růženka/Sycorax (soprán)
Daniel Kfelíř - rytíř Gulf/Kaylinger (baryton) 

Franz -  Jozefína Eichlerová
Wagner -  Jan Typlt

Kunhutina služebná - Magdalena Rovenská
čarodějnice - Denisa Birošová a Jozefína Eichlerová

Veronika Mikešová, Julie, Magdalena a Valerie Rovenské

sbor: 
Marika Pečená, Denisa Birošová, Jozefína Eichlerová, Veronika Mikešová, Uta 
Stevens  Daniela Slawinská, Julie, Magdalena, Valerie Rovenské, Daniela 
Javorčeková, Hana Konvalinková, Hana Krejčová, Iva Lokajíčková, Jan Typlt, Ondřej 

Pečený, Pavel Adámek, Daniel Kfelíř , Jakub Fischer, Tomáš Vrba, 
Daniel Kfelíř



Úvodní slovo velvyslance Spolkové republiky Německo:

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé opery, 

je mi velkou ctí, že mohu převzít záštitu nad dnešním uvedením opery Louise Spohra 
„Faust“. 200leté výročí této opery skýtá výjimečnou příležitost pro její nové provedení. 
Hudební vystoupení a podpora hudby mají na zámku Jezeří dlouhou tradici. O to 
více mě těší, že dnes uvidíme důležité dílo německé opery. S napínavým libretem o 
Faustovi, mladičké Růžence a Kunhutě a kvalitní hudební realizací se dnešní provedení 
Spohrova „Fausta“ skvěle zařadí do hudební tradice zámku. 
Jsem obzvláště rád, že se dnešní inscenace uskutečňuje v česko-německé spolupráci. 
Umělci obou zemí tak opět dokazují, že hudba nezná hranice. 
Všem divákům přeji krásný operní zážitek! 

Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven 
velvyslanec Spolkové republiky Německo 
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Slovo k programu:

Literárních i hudebních zpracování faustovské legendy existuje celá řada; nepochybně 
nejslavnější je Goethův Faust, jehož první díl poprvé vyšel tiskem roku 1808. Louis 
Spohr sáhl při zhudebnění faustovského tématu po libretu Josepha Carla Bernarda, 
které vzniklo pod vlivem básní a dramat dvou významných Goethových německých 
současníků – Friedricha Maximiliana von Klinger (1752-1831) a Heinricha von Kleist 
(1777-1811). Bernardovo libreto má všechny atributy dobové dramatické tvorby: je 
pojednáno jako příběh o přátelství, lásce a odvaze, zradě, pýše a lsti; nechybí tu 
sabat čarodějnic, svatba ani souboj. 

Louis Spohr (1784-1859), výtečný houslista a dirigent, přední představitel raně 
romantické německé skladatelské školy a významný předchůdce Richarda Wagnera 
v oboru operní kompozice, zhudebnil Bernardovo dvouaktové libreto během května 
až září roku 1813; v roce 1852 se k Faustovi znova vrátil a přepracoval ho do podoby 
tříaktové opery. Partitura této verze je uložena v Mnichově. Původní znění Fausta je 
dnes známé jen z klavírního výtahu, vydaného v Lipsku v roce 1822; jeho vypracování 
svěřil autor opery klavírístovi a skladateli Johannu Peteru Pixisovi, mladšímu bratrovi 
houslisty a skladatele Friedricha Wilhelma Pixise, jenž od roku 1810 řídil orchestr 
pražského Stavovského divadla a zároveň působil jako profesor zdejší konzervatoře. 
Spohr Fausta komponoval s myšlenkou jeho uvedení ve Vídni, na scéně divadla Na 
Vídeňce. Premiéra Fausta se však nakonec uskutečnila teprve 1. září 1816 v Praze, v 
nastudování tehdejšího kapelníka Stavovského divadla Carla Marii von Weber. Louis 
Spohr měl v úmyslu se premiéry zúčastnit; nakonec však dal přednost pobytu na 
slezském panství knížete Carolatha, který si přál, aby Spohrova manželka během 
letních měsíců vyučovala jeho dcery hře na harfu a klavír.

Jaromír Nosek, Marcus Niedermeyr, Anna Hlavenková. Foto: Martin Bílek.
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Pražský tisk premiéru komentoval pochvalně; neodpustil si ale pro dobu charakteristicky 
ironické špičkování na adresu v porovnání s Goethem slabého libreta, čarodějnic, 
zpívajících půvabné alpské melodie a bůžků lásky, tančících během svatebního veselí 
polonézu. 
V kontrastu k tomu vyznívá stoprocentně pozitivně Weberova vlastní recenze Fausta:
„Pražskému divadlu se dostalo cti, že poprvé  uvedlo na scénu tento krásný výtvor 
německého umění. […] Pan Spohr si vydobyl svými výbornými instrumentálními 
skladbami všech oborů tak pozoruhodné místo v uměleckém světě, že jistě každý 
umělec vysloví jeho jméno s uznáním a úctou. […] Ten, kdo je bez předpojetí, dobře 
rozpozná, jakých zkušeností získal z dosavadních jevištních pokusů. […] Námět je 
zřejmě velmi blízký představivosti pana Spohra, jak namnoze prozrazují jeho práce. 
A tento romantický, chmurný svět se srovnává s vnitřním hudebním světem tohoto 
skladatele. Z toho tedy vyplývá, že výsledkem je krásný soulad celého díla, velká 
jevištní a hudební působivost, neobyčejná půvabnost a líbeznost sólových částí a 
otřásající mohutnost ensemblů a sborů”. 

Michaela Freemanová

Jaromír Nosek,
Dora Pavlíková,

Marcus Niedermeyr. 
Foto: Martin Bílek.

Marcus Niedermeyr,
Anna Hlavenková,
Jaromír Nosek.
Foto: Martin Bílek.
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3) FANTAZIE PRO DVĚ RUCE

Alena Hönigová. Foto: Martin Bílek.
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Fantazie pro dvě ruce

v sobotu 13. srpna v 17 hod. na zámku Jezeří

Program:

Alena Hönigová - fortepiano Broadwood

Jan Ladislav Dusík (1760 – 1812)
Sonáta D dur, op. 72, 3, Paris 1811 (C 242)

věnovaná komtese z Kurlandu

Allegro maestoso brillante
Larghetto espressivo

 Finale Chasse. Allegro scherzo
 

Jan Ladislav Dusík 
Elégie Harmonique sur la mort de son Altesse Royale le Prince Louis Ferdinand de 

Prusse, Op.61, 1806
/Harmonická elegie na smrt pruského prince Louise Ferdinanda/

Věnována princi Lobkowitzovi, vévodovi z Roudnice.

Jan Josef Rösler (1771 – 1812)
Sonáta pro pianoforte

Věnována Madame Leopoldine Victoire Emanüel, baronce Goubau d´Hovorst.
Allegro non troppo – Allegro

Felix Mendelssohn (1809 – 1847)
Perpetuum mobile, op. 119



Slovo k programu:

Lobkovický kapelník a zároveň i pozoruhodný skladatel Jan Josef Rössler doposud 
neprávem zůstává ve stínu svých velkých současníků – Ludwiga van Beethovena 
a Jana Ladislava Dusíka, kterého česká i světová hudební historiografie řadí mezi 
nejvýznamnější klavíristy přelomu 18. a 19. století. První zmínka o jeho mimořádném 
hudebním nadání pochází z roku 1772, kdy se s ním v Čáslavi při své cestě přes 
Čechy potkal proslulý anglický hudební historik Charles Burney. Cesta ke slávě vedla 
Dusíka přes studia v Jihlavě, Kutné Hoře a Praze k neuskutečněné myšlence vstupu do 
cisterciáckého řádu a poté k dobrodružným cestám po Evropě – do Belgie, Nizozemí, 
Hamburku a Petrohradu, Litvy (kam se uchýlil po obvinění z účasti na spiknutí proti 
carevně Kateřině II.) a přes Německo do Paříže, kde se setkal s Napoleonem (podle 
Dusíkova názoru dobrým houslistou). V roce 1789 odtud před revolucí uprchl do Anglie, 
kde významně zasáhl do rozvoje stavby klavíru (zasloužil se o rozšíření rozsahu klavírů, 
které vyráběl John Broadwood, z pěti na pět a půl oktávy v roce 1791 a na šest oktáv 
v roce 1796), oženil se s talentovanou zpěvačkou, skladatelkou, klavírístkou a harfistkou 
Sophií Corri, se svým tchánem založil vlastní nakladatelství, přátelsky se stýkal 
s Josephem Haydnem, údajně byl kapelníkem jednoho z významných londýnských 
divadel – a na sklonku roku 1799 se uchýlil před věřiteli zpět na kontinent. Se svou 
manželkou a dcerou se zřejmě již nikdy nesetkal. Konec života prožil v Paříži ve 
službách významného francouzského státníka a diplomata knížete Charlese Maurice 
Talleyranda de Périgord. Ještě předtím navštívil svou rodinu v Čáslavi (1802) a byl 
sekretářem prince Louise Fredinanda Pruského (1804-1806). Princ byl sám výtečným 
klavíristou (své kompozice mu věnoval Beethoven) i skladatelem. Dusík ho doprovázel i 
na válečných taženích. Když princ 10. října 1806 padl v bitvě u Saalfeldu, napsal Dusík 
na jeho paměť Élegie harmonique sur la mort du Prince Louis Ferdinand de Prusse, op. 
61; z deprese, do které ho uvrhla princova smrt, se nikdy úplně nevzpamatoval. 

kritici  neváhali jeho autora nařknout z laciné sentimentálnosti. Ve stejné době byla 
jeho díla předmětem obdivu takových osobností, jako byli Johannes Brahms, nebo 
jeho mladší skladatelský kolega Max Reger; spravedlivě ocenilo Mendelssohnův 
nepopiratelný význam pro světovou hudební kulturu až 20. století. Mendelssohnovo 
Perpetuum mobile, op. 119 vyšlo poprvé tiskem až v roce 1873, téměř třicet let po 
autorově smrti. 

Michaela Freemanová

Felix Mendelssohn-Bartholdy
byl jedním z nejpozoruhodnějších 
skladatelských zjevů 19. století. 
Jeho oratoria (v českých zemích 
stejně populární, jako oratoria 
Händelova a Haydnova), 
kantáty, symfonie, komorní 
a klavírní tvorba se mezi 
hudebníky (profesionálními i 
amatéry) i posluchači  těšily tak 
velké oblibě, že někteří doboví 
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4) BATZDORFER HOFKAPELLE: SLADKÉ TICHO, PRAMEN BLAŽENÉHO KLIDU

Marie Friederike Schöder - soprán a Batzdorfer Hofkapelle. Foto: Martin 
Bílek.

Daniel Deuter a Xenia Löffler 



SLADKÉ TICHO, PRAMEN BLAŽENÉHO KLIDU

Händelovy Německé árie na texty Bartholda Heinricha Brockese

sobota 20. srpna v 17 hod.

Marie Friederike Schöder - soprán
a

Batzdorfer Hofkapelle (DE)
Xenia Löffler – zobcová flétna a hoboj

Daniel Deuter - housle
Bernhard Hentrich - violoncello, 

Stefan Maass a Stephan Rath – loutna, theorba
Tobias Schade - cembalo

PROGRAM:

Georg Friedrich Händel (1685 - 1759)

Sonata c moll pro housle, hoboj a Basso continuo (HWV 386a)
Largo

Allegro

Künft‘ger Zeiten eitler Kummer stört nicht unsern sanften Schlummer, 
Ehrgeiz hat uns nie besiegt. (HWV 202)

Die ihr aus dunklen Grüften den eitlen Mammon grabt, seht, was ihr hier 
in Lüften für reiche Schätze habt.

(HWV 208)

Singe Seele Gott zum Preise, der auf solche Weise alle Welt so herrlich 
schmückt! (HWV 206)

Sonata g moll, op. 1 č. 6 pro housle a Basso continuo (HWV 364)
Larghetto
Allegro
Adagio,
Allegro

Meine Seele hört im Sehen, wie, den Schöpfer zu erhöhen, alles jauchzet, 
alles lacht. (HWV 207)

Süßer Blumen Ambraflocken, euer Silber soll mich lokken dem zum 
Ruhm, der euch gemacht. (HWV 204)



PŘESTÁVKA

Suita č. 6 fis moll pro cembalo (HWV 431)
Preludio
Largo

Allegro

Flammende Rose, Zierde der Erden, glänzender Gärten bezaubernde Pracht!
(HWV 210)

Trio G dur, op. 2 č. 4 pro flétnu, housle a Basso continuo (HWV 389, London 1733)
Larghetto
Allegro

In den angenehmen Büschen, wo sich Licht und Schatten mischen suchet sich in 
stiller Lust Aug und Herze zu erfrischen. (HWV 209)

Das zitternde Glänzen der spielenden Wellen versilbert das Ufer, beperlet den 
Strand. (HWV 203)

Skladba pro hrací hodiny upravená pro dvě loutny (HWV 600, 597 & 589)
Präludium

Aria
Gigue

Süße Stille, sanfte Quelle, ruhige Gelassenheit! (HWV 205)

Stefan Maass a Stephan Rath. Foto. Martin Bílek.
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Slovo k programu

Ženský sólový zpěv byl v Händelově době navzdory veškerému okouzlení krásnými 
hlasy spíš raritou. Významnou roli tu hrály biblické texty - jmenovitě obvykle špatně, 
zato ale často citovaný úryvek latinského překladu prvního listu sv. Pavla Korintským 
(14, 34): „Mulier taceat in ecclesia” - „ženy nechť ve chrámu mlčí”. Blíže originálu je 
překlad starořecký, o který se opírá český ekumenický překlad Bible: „Jako ve všech 
obcích Božího lidu, ženy nechť ve shromáždění mlčí.”

Tímto způsobem byla ženám zamezena účast na oficiálně nejdůležitějším cíli hudby, 
totiž Boží chvále, a to i v umění.  Skladatelé stáli před těžkým úkolem: buď museli 
úplně rezignovat na využití sopránů a altů, nebo komponovat pro chlapecké hlasy.  
V konečném důsledku vedl tento vývoj zejména v 17. století k masovým kastracím 
chlapců od zhruba osmi do dvanácti let; jen v Neapoli mělo být takových případů na 
padesát tisíc. Zmrzačení zachraňovalo krásné hlasy pro chrám i operní a koncertní 
provoz  - v Drážďanech bylo možné kastráty slyšet při dvorních bohoslužbách až 
do poloviny 19. století.  Georg Friedrich Händel vyrostl jako protestant, získal si slávu 
v Itálii a od roku 1712 trvale žil v Londýně – městě, které nabízelo oproti kontinentu 
nezvyklou existenční volnost a bylo pod vlivem liberální církve; fascinace kastráty tu 
fungovala jako kasovní trhák.

Po svém obrovském, sedmnáct let trvajícím zejména operním úspěchu vyměnil Händel 
ve svých Neun deutsche Arien (Devíti německých áriích, 1724-1727) ruch veřejného 
života za čistě privátní sféru. Za doprovodu různých sólových nástrojů líčí pietistický 
text Bartholda Heinricha Brockese „Irdisches Vergnügen in Gott“ (Pozemské potěšení 
z Boha, Hamburk 1721) Sanfte Stille (Tichý klid) a Ruhige Gelassenheit (Pokoj a mír) 
skladatelovy německé vlasti. Mohl si Händel přát víc? Meine Seele hört im Sehen 
(Sluch je zrakem mé duše) je dílo  téměř vizionářské – skladatel na konci života oslepl.
Neun deutsche Arien zůstaly Händelovým jediným výletem do tohoto žánru: jejich 
autor se jako komponující obchodník s hudbou brzy opět vrátil k velké jevištní a 
orchestrální tvorbě. Ohlas melodií Neun deutsche Arien lze vystopovat pouze 
v Händelově komorní tvorbě této doby. 

Michaela Freemanová

Marie Friederike Schöder
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Künftger Zeiten eitler Kummer
Stört nicht unsern sanften Schlummer;
Ehrgeiz hat uns nie besiegt.
Mit dem unbesorgten Leben,
Das der Schöpfer uns gegeben,
Sind wir ruhig und vergnügt.

Die ihr aus dunklen Grüften 
Den eitlen Mammon grabt,
Seht, was ihr hier in Lüften
Für reiche Schätze habt.
Sprecht nicht, es ist nur Farb’ und 
Schein,
Man zählt und schließt es nicht im 
Kasten ein.

Singe, Seele, Gott zum Preise,
Der auf solche weise Weise
Alle Welt so herrlich schmückt.
Der uns durchs Gehör erquickt,
Der uns durchs Gesicht entzückt,
Wenn Er Bäum’ und Feld beblühmet,
Sei gepreiset, sei gerühmet!

Meine Seele hört im Sehen
Wie, den Schöpfer zu erhöhen,
Alles jauchzet, alles lacht.
Höret nur, 
des erblüh’nden Frühlings Pracht
Ist die Sprache der Natur, 
Die uns deutlich durchs Gesicht,
Allenthalben mit uns spricht.

Süßer Blumen Ambraflocken,
Euer Silber soll mich locken
Dem zum Ruhm, der euch gemacht,
Da ihr fallt, will ich mich schwingen
Himmelwärts, und den besingen,
Der die Welt hervorgebracht.

Marné starosti budoucích časů
Neruší náš klidný spánek;
Soutěživost není naším pánem.
S bezstarostným životem,
Který nám daroval Stvořitel,
Jsme šťastni a spokojeni.

Vy, kteří v temných kryptách,
Dolujete pomíjivý mamon,
Podívejte, co je zde na světě
Bohatých pokladů.
Neříkejte, že je to jen lesk a zdání,
nedá se to spočítat ani zavřít do 
krabice.

Zpívej, duše, Bohu chválu,
Za to, že tak moudře
A nádherně vyzdobil celý svět.
Těší náš sluch,
Okouzluje náš zrak,
Když kvetou stromy a louky,
Buď pochválen a veleben!

Má duše slyší, když se dívá
Jak vše plesá a směje se,
Aby oslavilo Stvořitele.
Zaposlouchejte se:
Kvetoucí jarní nádhera
Je řečí přírody,
Která k nám odevšad
Zřetelně promlouvá.

Sladké voňavé okvětní lístky,
Váš třpyt mě láká
K tomu, který vás stvořil ke své slávě.
Až opadáte, chci stoupat směrem k 
nebi
A zpívat k tomu,
Který vytvořil svět.

TEXTY: BARTHOLD HEINRICH BROCKES/ PŘEKLAD: ALENA HÖNIGOVÁ
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Flammende Rose, Zierde der Erden,
Glänzender Gärten bezaubernde 
Pracht!
Augen, die deine Vortrefflichkeit sehen,
Müßen vor Anmut erstaunet, gestehen,
Daß dich ein göttlicher Finger gemacht.

In den angenehmen Büschen, wo sich 
Licht und Schatten mischen,
Suchet sich in stiller Lust
Aug’ und Herze zu erfrischen;
Dann erhebt sich in der Brust
Mein zufriedenes Gemüte,
Und lobsingt des Schöpfers Güte,

Das zitternde Glänzen
Der spielenden Wellen
Versilbert das Ufer,
beperlet den Strand.
Die rauschenden Flüsse,
die sprudelnden Quellen.
Bereichern, befruchten,
erfrischen das Land
Und machen in tausend 
vergnügenden Fällen
Die Güte des herrlichen 
Schöpfers bekannt.

Süße Stille, sanfte Quelle,
Ruhiger Gelassenheit!
Selbst die Seele wird erfreut,
Wenn ich mir Ich mir nach dieser Zeit
Voll arbeitsamer Eitelkeit,
Jene Ruh vor Augen stelle,
Die uns ewig ist bereit.

Plamenná růže, ozdobo země,
Okouzlující nádhero skvostné zahrady!
Oči, které vidí tvou dokonalost,
Musí užasnout v dojetí a uznat,
Že tě musely stvořit boží prsty,

V příjemném hájku,
Kde se mísí světlo a stín,
Hledá v tiché radosti
Oko a srdce osvěžení;
V hrudi se mi pak rozleje
Krásný pocit
A pěje chválu Boží dobrotě.

Mihotavé odlesky
hrajících si vln
Zalévají břeh stříbrem,
Pláž zdobí perletí.
Hučící řeky,
Zurčící potůčky,
Obohacují, oplodňují,
Osvěžují zemi
A na tisíc báječných způsobů,
Vyprávějí o dobrotě
Velkolepého Stvořitele.

Sladké ticho,
Prameni blaženého klidu!
Dokonce i duše, která se k tobě obrací,
Po tomto čase plném upracované 
marnosti,
Bude potěšena,
Tváří v tvář onomu klidu,
Který je pro nás stále připraven.
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5) ORATORIUM PRO DVA

Ensemble Consolazione: Karel Valter a Jan Tuláček. Foto: Martin Bílek.



ORATORIUM PRO DVA

neděle 21. srpna v 15 hod. na zámku Jezeří

Ensemble Consolazione: 
Karel Valter – flauto traverso

Jan Tuláček – klasicistní kytara

Mauro Giuliani (1781-1829)
Gran Duetto Concertante op. 85

Allegro maestoso
Andante molto sostenuto

Scherzo. Vivace
Allegretto espressivo

Anton Diabelli 
(1781-1858)

Grande Serenade Sentimantale op. 99
Recitativo. Allegro moderato

Andante sostenuto con espressione
Allegro

Tempo di Menuetto
Marcia

PŘESTÁVKA

Joseph Haydn (1732 - 1809)/transkripce Jan Tuláček a Karel Valter

Výběr z oratoria Stvoření

Joseph Mayseder (1789-1863) /transkripce Mauro Giuliani
Grand Duo

Allegro
Menuetto

Rondo



Slovo k programu

Prvním nástrojem Maura Giulianiho bylo violoncello; brzy u něj ale zcela převládl zájem 
o hru na šestistrunnou kytaru. Na začátku 19. století byla v Itálii výtečných kytaristů 
celá řada – publikum však jevilo zájem především o operu. Giuliani se proto v roce 
1806 usadil ve Vídni, kde si brzy získal pověst nejlepšího žijícího kytarového virtuóza 
a zároveň i významného skladatele. Koncertoval, vyučoval a komponoval; zanechal 
přes dvě stě skladeb, při jejichž zápisu používal vlastní system notace. Vystupoval 
společně s proslulými hudebníky (Johannem Nepomukem Hummelem, Louisem 
Spohrem a Josephem Maysederem – jehož skladby si také pro sebe upravoval), 
jako violoncellista se podílel na prvním provedení Beethovenovy sedmé symfonie, 
kolem roku 1814 byl jmenován honorárním virtuózem druhé Napoleonovy manželky, 
císařovny Marie Louisy. V roce 1819 se těžce zadlužený vrátil do Itálie. Nejprve žil 
v Římě, později v Neapoli, kde na dvoře království obojí Sicílie našel mecenáše, kteří 
ho podporovali až do jeho smrti. Hře na kytaru se na virtuózní úrovni věnovala i jeho 
dcera Emilia; jeho syn Michel vynikl jako učitel zpěvu na pařížské konzervatoři.

Anton Diabelli studoval hudbu mimo jiné v Salcburku; ve Vídni učil hře na klavír a 
kytaru, brzy se prosadil i jako skladatel. Korigování not pro vídeňská nakladatelství 
ho přivedlo k zájmu o vydavatelskou činnost – vlastní nakladatelský dům založil roku 
1817. Spolu se svým partnery, Pietrem Cappim a později Antonem Spinou, vydával 
zábavnou i seriózní tvorbu (duchovní kompozice, kompletní písňové dílo Franze 
Schuberta). Postupem času rozšířil své nakladatelské impérium o další vídeňské firmy, 
specializované na hudbu; celkový počet skladeb, které u Diabelliho za dobu existence 
firmy vyšly, přesáhl čtyřiadvacet tisíc.

Obliba úprav velkých vokálních a instrumentálních děl se nezastavila ani před duchovní 
tvorbou. Oratorium Die Schöpfung (Stvoření), které Joseph Haydn zkomponoval 
v roce 1798, patří k nejčastěji prováděným velkým vokálním kompozicím všech dob. 
Dočkalo se aranžování jak do podoby rozměrných mší, tak i drobných komorních 
skladeb – a to dokonce i v současnosti, kdy se Jan Tuláček  a Karel Valter při společné 
práci na své verzi Die Schöpfung nechali inspirovat učebnicí Méthode pour la Guitare 
(1830) španělského kytarového virtuosa Fernanda Sora, který právě na na tomto 
Haydnově díle demonstroval správný způsob převodu orchestrální sazby do kytarové 
úpravy.

Houslista Joseph Mayseder se v rodné Vídni etabloval jako sólista i komorní a 
orchestrální hráč. Roku 1810 byl jmenován koncertním mistrem orchestru dvorního 
divadla, v roce 1816 se stal sólistou hudebního souboru dvorní kaple (jejímž hudebním 
ředitelem byl od roku 1836 a pro niž psal duchovní hudbu). Pohyboval se ve vysokých 
společenských kruzích, několikrát byl vyznamenán. Účinkoval při bohoslužbách v dómu 
sv. Štěpána, vystupoval s Johannem Nepomukem Hummelem, Maurem Giulianim a 
Ignazem Moschelesem, a to až do ukončení  své koncertní činnosti v roce 1837; většinu 
své sólové, komorní a koncertantní tvorby komponoval pro sebe.

Michaela Freemanová
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6) ZÁVĚREČNÝ KONCERT: SYMFONIE PRO KVARTET

Johannes Gebauer, Alena Hönigová, Lukáš Vytlačil a Linda Mantcheva.
Foto: Martin Bílek.



SYMFONIE PRO KVARTET

Závěrečný koncert

v sobotu 27. srpna v 17 hod. na Státním zámku Jezeří

Alena Hönigová – fortepiano
Lukáš Vytlačil - flauto traverso
Johannes Gebauer –  housle
Linda Mantcheva– violoncello

Program:

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Symfonie č. 2, op. 36 v Beethovenově transkripci pro housle, violoncello a fortepiano 
(výběr)

Adagio - Allegro con brio

Ludwig van Beethoven/ Johann Nepomuk Hummel (1778-1837)
Transkripce Beethovenových symfonií pro klavír s doprovodem houslí, flétny a 

violoncella.

Symfonie č. 5, op. 67
Věnování knížeti Františku Josefu Maxmiliánovi Lobkowitzovi a hraběti 

Razumovskému.

I. Allegro con brio
II. Andante con moto
III. Scherzo: Allegro

IV. Allegro
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Slovo k programu

V dobách, kdy ještě nikdo netušil, že hudbu bude jednou možné zaznamenávat na 
voskové válečky, šelakové a vinylové gramofonové desky, kazety a CD a přenášet ji 
na velké vzdálenosti rozhlasem a prostřednictvím televizního vysílání, za času, kdy 
vydat se na koncert nebylo snadné a zdaleka ne každý šlechtic, duchovní kníže, 
představený kláštera nebo městská rada byli schopni vydržovat si vlastní orchestr, 
nezbývalo než se s novou hudební tvorbou seznamovat v podobě klavírních výtahů a 
úprav. Transkripce symfonií pro klavír s doprovodem houslí, flétny a violoncella mezi 
nimi patřily k nejoblíbenějším. 

Symfonie Ludwiga van Beethovena  se dochovaly v řadě dobových aranžmá. V 
tomto programu zaznějí v úpravách  Johanna Nepomuka Hummela, který podobným 
způsobem transkriboval mimo jiné i symfonie Haydnovy a Mozartovy, Mozartovy 
klavírní koncerty a různé ouvertury; jeho úpravy dvaceti skotských písní vyšly 
v Edinburghu v letech 1836-1832 (skotské písně aranžovali pro britské nakladatele 
také Haydn, Beethoven a Leopold Koželuh). Hummel byl ve své době považován za 
jednoho z největších evropských skladatelů a nejvýznamnějších pianistů. Narodil 
se v Bratislavě; ve čtyřech letech uměl číst noty, v pěti hrál na housle, v šesti na 
klavír. Po přestěhování rodiny do Vídně, kde se jeho otec stal hudebním ředitelem 
Divadla na Vídeňce, se Hummel stal Mozartovým žákem. Jako desetiletý podnikl 
za otcova doprovodu svou první velkou koncertní cestu, přes Čechy do Německa a 
Dánska, a dále do Skotska, Anglie (kde byl považován za nejzajímavějšího hostujícího 
interpreta po malém Mozartovi) a Nizozemí. Po návratu do Vídně studoval u Haydna; 
v roce 1804 získal post kapelníka knížete Esterházyho v Eisenstadtu. Od roku 1811 
opět žil ve Vídni. Přátelil se s Beethovenem (vzájemný vztah býval občas napjatý), 
vydal se znova na koncertní cesty (do Ruska, Polska, Francie, Anglie a Rakouska), od 
roku 1818 působil trvale jako dvorní kapelník ve Výmaru, učil (jeho žákem byl Felix 
Mendelssohn-Bartholdy) a komponoval – klavírní kusy, komorní a orchestrální tvorbu, 
koncerty, opery, kantáty, písně a duchovní hudbu.

Beethovenova Symfonie č. 5, c moll, Osudová, op. 67  vznikla v letech 1807-1808. 
Poprvé byla provedena ve Vídni 22. prosince 1808, spolu se Symfonií č. 6, F dur, 
Pastorální, op. 68 (komponovanou v roce 1808), Beethovenovým čtvrtým klavírním 
koncertem  a několika jeho dalšími skladbami. Skladatel v té době trpěl ztrátou 
sluchu,  a nemožností získat ve vídeňské společnosti zajištěné postavení; v roce 1809 
se Ferdinand Kinský, olomoucký arcibiskup, arcivévoda Rudolf Habsburský a Josef 
Františel Maxmilián Lobkovic zavázali vyplácet mu každoročně  rentu 4.000 zlatých, 
aby se mohl v klidu  věnovat tvůrčí práci. Svou pátou a šestou symfonii věnoval 
Beethoven Josefu Františkovi Maxmiliánovi Lobkowitzovi a ruskému vyslanci ve Vídni, 
hraběti Razumovskému. 

Michaela Freemanová
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IV. INZERCE A MEDIÁLNÍ OHLASY

Na základě dobrých zkušeností z minulého ročníku jsme při přípravě „Hudebního léta 
v Jezeří” věnovali zvýšenou pozornost regionální reklamě.
Plakáty A1, A2 a bannery 1x3 m byly distribuovány ve městech
Horní Jiřetín, Litvínov, Most, Bílina, Kadaň, Teplice, Jirkov, Chomutov a Klášterec nad 
Ohří.
Prezentace festivalu se objevila v červenci a srpnu také na dvojstraně multikulturního 
měsíčníku Free.

Internetová reklama a reakce na TZ
http://www.hudebniletovjezeri.cz/
http://www.zamek-jezeri.cz/
https://www.facebook.com/hudebniletovjezeri
http://festivaly.eu/hudebni-leto-v-jezeri-2016
http://www.kalendarakci.atlasceska.cz
http://www.mulitvinov.cz/hudebni-leto-jezeri-2016/a-1588/p1=82261
http://www.homerlive.cz/na-zamku-jezeri-zacina-hudebni-leto-2016/
http://www.imostecko.cz/hudebni-leto-v-jezeri-2016/
http://www.ctusi.info/zpravodajstvi/kultura/470/hudebni_leto_v_jezeri_zahajuje_
patou_sezonu/
http://www.mistnikultura.cz/hudebni-leto-v-jezeri-zahajuje-patou-sezonu
http://www.rssmonitor.cz/clanky/kultura/6520-hudebni-leto-v-jezeri-zahajuje-
patou-sezonu/
http://www.vrclesna.cz/cz/informacni-centrum-lesenska-plan/aktuality-1/hudebni-
leto-v-jezeri-2016/
http://www.kultura21.cz/hudba/14844-hudebni-leto-v-jezeri-zahajuje-patou-
sezonu
http://www.zksjirkov.cz/news/hudebni-leto-v-jezeri-2016/
http://zazijzmenu.cz/akce/-quot-hudebni-leto-v-jezeri-2016-quot--1122/
http://www.czecot.cz/akce/441523_hudebni-leto-v-jezeri-2016
http://www.kalendarakci .atlasceska.cz/hudebni-leto-zamek-jezeri-horni-
jiretin-38360/
http://www.muzikus.cz/festivaly/hudebni-leto-v-jezeri•85942/?kat=6.1.1.1.
http://www.mesto-most.cz/hudebni-leto-v-jezeri/a-7969
http://www.e-mostecko.cz/.../860-hudebni-leto-v-jezeri-pokracuje-zameckymi-
koncerty
http://www.souteze.cz/Soutez-o-vstupenky-na-festival-Hudebni-leto-v-
Jezeri?lang=
http://www.eregion.cz/.../04082016-hudba-rozezni-o-srpnovych-vecerech-zamek-
jezeri
http://www.czechmusic.org/kalendar.8-2.ra_2187
http://www.krusnehory-erzgebirge.eu/akce/den-magistra-e-kelleyho-hrad-hnevin
http://www.ouhaj.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=3652&id...82030 
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pravednes.sk/SychaJiri.profil
zpravy.tiscali .cz/zamek-ktery-nemel-existovat-a-ceske-hudebni-okno-do-
sveta-283635
http://www.pavelsvoboda.com/?q=node/134
a celá řada dalších

Reklama na Facebooku
Všechny akce a tiskové zprávy byly též inzerovány na facebooku a podpořeny 
placenou reklamou. 

Tisková zpráva I.

ČTK PROTEXT/25. července 2016

http://www.protext.cz/zprava.php?id=25415

V sobotu 30. července v 17 hod. rozezní zámek Jezeří opět hudba z 
jeho slavné minulosti.
Letos je festival věnován 200. jubileu legendárního milovníka umění knížete Josefa 
Františka Maxmiliána Lobkowitze a již tradičně ho zaštítil doc. JUDr. Pavel Svoboda 
PhD., D. E. A., poslanec a předseda právního výboru Evropského parlamentu. Zazní 
zde kantáty Ludwiga van Beethovena, novodobá premiéra klavírního koncertu 
lobkovického kapelníka Jana Josefa Röslera, ale i skladba současného švýcarského 
skladatele Vincenta Flückigera zkomponovaná přímo pro Jezeří.

Posluchači zde opět budou moci zažít hudbu na originálních dobových nástrojích 
z bezprostřední blízkosti a v neformální atmosféře. Na festivalu vystoupí zdejší 
tradiční interpreti jako Anna Hlavenková, Jaromír Nosek, Eisenberg kvartet 
nebo Alena Hönigová, ale také například renomovaný písňový interpret Marcus 
Niedermeyr, Ensemble Consolazione nebo barokní soubor Batzdorfer Hofkapelle. 
Kromě novodobých premiér zde zazní i díla velmi populární, ale ve zcela netradiční 
instrumentaci. Jezeří tak budou moci letos navštívit i Faust a Mefisto, zazní zde 
Beethovenova Osudová nebo Haydnovo Stvoření. Velká díla v intimním obsazení a 
velké příběhy protkané drobnými anekdotami jsou tématem srpnových hudebních 
víkendů na zámku Jezeří.

“Na Jezeří si v dobách Josefa Františka Maxmiliána Lobkowitze setkávali přední 
virtuosové, skladatelé, ale i politici, básníci a filozofové. Legendární bylo jeho 
nadšení pro umění, ale i skvělý vkus a touha po novém a neotřelém. Musel to být 
i velmi vtipný člověk, když se ve vlastním zámku při premiéře nové opery objevil 
např. osobně v roli zámeckého sluhy,” říká ředitelka festivalu Alena Hönigová. “Ta 
koncentrovaná energie, kterou zde po řadu let geniální hudebníci věnovali umění, 
tady ještě stále vibruje ve zdech. Kdo tomu nevěří, ať to přijede zažít na Jezeří 
osobně.”
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Bližší informace na www.hudebniletovjezeri.cz.

Tisková zpráva II.
ČTK PROTEXT/Praha 2. srpna

http://www.protext.cz/zprava.php?id=25465

Zámek Jezeří navštíví Faust a Mefisto
V sobotu 6. srpna v 17 hod. uvede festival Hudební léto v Jezeří v poloscénické 
inscenaci operu Faust od Louise Spohra. Provedení by mělo připomenout slavnou 
premiéru této opery pod vedením Carla Maria von Webera ve Stavovském divadle v 
Praze 1. září 1816.

Fausta a Mefista na Jezeří nedoprovodí Markétka, ale Kunhuta, Růženka, hrabě 
Hugo, čarodějnice, larvy a další duchové temnot.

Předlohou Spohrovy opery totiž není Goetheho zpracování, ale starší verze tohoto 
příběhu od Maximiliana Klingera a Heinricha von Kleist.

Uvedení opery zaštítilo Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze.

“První znění této opery ve verzi pro klavír, sólisty a sbor je dochováno v dobovém 
tisku v Muzeu hudby v Praze. Upozornila mě na něj hudební vědkyně Michaela 
Freemanová, která se tímto tématem dlouhodobě zabývá.

Děj je opravdu úchvatný, je to skutečně jedna z mála oper, která má skvělé libreto 
a hudba tak skvěle vystihuje jeho nuance v náladě a psychologii“, říká umělecká 
vedoucí projektu Alena Hönigová.

“Uvést tuto operu v provizorních podmínkách na zámku Jezeří je výzva, ale moc 
se na ni těším, už kvůli spolupráci se sólisty jako je Marcus Niedermeyr, Anna 
Hlavenková, Jaromír Nosek nebo Dorka Pavlíková. Diváci by asi neměli čekat od 
našeho provedení nějaké morální drama, ale pohádkovou podívanou s pohledem 
plným porozumění a někdy i humoru na tužby a záměry hlavních postav,” dodává 
režisér inscenace Miroslav Rovenský.
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Televize, rozhlas
O festivalu vysílala reportáž televize Mistral a  Český rozhlas v Operním magazínu 
v sobotu 11. srpna v 17 hod.

Tisk
Právo/ V Jezeří zahajuje Hudební léto /20. července 2016
Mostecký deník/Zprávy/25. července, 1., 2., 26. srpna 2016
Ústecký deník/ Zprávy/27. srpna 2016
Ćasopis Harmonie/ 30. srpna 2016/ Jezeří 2016: Spohrův Faust/ Michaela Freemanová
Týdeník Rozhlas/ č. 36/2016/Zkraje týdne/ Kdo je na světě nejšťastnější/ Petr 
Koudelka
Jiříkoviny/ Horní Jiřetín a Černice info/ září 2016/Hudební léto v Jezeří
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Časopis Harmonie/ úterý, 30. srpen 2016/ Michaela Freemanová

Jezeří 2016: Spohrův Faust
Literárních i hudebních zpracování faustovské legendy existuje celá řada; nejslavnější 
je Goethův Faust, jehož první díl poprvé vyšel tiskem roku 1808. Louis Spohr se v roce 

1813, kdy psal svého Fausta, Goethem inspirovat nenechal: komponoval ho na libreto 
Josepha Carla Bernarda, které vzniklo pod vlivem básní a dramat dvou významných 
Goethových německých současníků – Friedricha Maximiliana von Klinger (1752-1831) 
a Heinricha von Kleist (1777-1811). Bernardovo libreto má všechny atributy dobové 
dramatické tvorby: je pojednáno jako příběh o přátelství, lásce a odvaze, zradě, 
pýše a lsti; nechybí tu sabat čarodějnic, svatba ani souboj. Spohr předpokládal, že 
jeho Faust bude mít premiéru ve Vídni, na scéně Theater an der Wien, kde byl tou 
dobou kapelníkem. Doufal marně; Faust měl premiéru až 1. září 1816 v Praze, pod 
taktovkou Carla Marii von Webera. Skladatel měl v úmyslu se premiéry zúčastnit; 
nakonec však dal přednost pobytu na slezském panství knížete Carolatha, který 
si přál aby Spohrova manželka během letních měsíců vyučovala jeho dcery hře na 
harfu a klavír. K Faustovi se znova vrátil v roce 1852 a přepracoval ho do podoby 
tříaktové opery. Partitura této verze je uložena v Mnichově. Původní znění Fausta je 
dnes známé jen z klavírního výtahu, vydaného v Lipsku v roce 1822; jeho vypracování 
svěřil autor opery klavíristovi a skladateli Johannu Peteru Pixisovi, mladšímu bratrovi 
houslisty a skladatele Friedricha Wilhelma Pixise, jenž od roku 1810 řídil orchestr 
pražského Stavovského divadla a zároveň působil jako profesor zdejší konzervatoře. 
Pražský tisk komentoval premiéru Spohrova Fausta pochvalně; neodpustil si ovšem 
ironické poznámky na adresu libreta, čarodějnic, zpívajících půvabné alpské melodie 



www.spolekprozvelebenistarehudby.cz 37

a bůžků lásky, tančících během svatebního veselí polonézu. Stoprocentně pozitivně 
naopak vyznělo Weberovo vlastní hodnocení tohoto Spohrova kusu, otištěné v 
pražských novinách v den premiéry. První verze Fausta se v Praze v první polovině 
19. století dočkala více než čtyřiceti repríz – o její oblibě svědčí i to, že se dávala i 
česky. Že byl zájem o Spohrovu operu oprávněný, dokázala její novodobá premiéra, 
která se v srpnu odehrála na zámku Jezeří, každoročním dějišti festivalu Hudební 
léto v Jezeří, za nímž stojí cembalistka a hammerklavieristka Alena Hönigová. Fausta 
nastudovala výtečně, včetně přípravy zkratky opery a provedení klavírního partu 
(opera byl uvedena s původním německým textem a mluvenými dialogy přeloženými 
do češtiny). Fausta zpíval německý barytonista Marcus Niedermayer, Mefista basista 
Jaromír Nosek (předvádějící zlověstné i svatouškovské rysy své postavy s očividným 
potěšením), hraběte Huga tenorista Tomáš Lajtkep. Sopranistka Dora Pavlíková 
ztělesnila Kunhutu (o niž a zároveň i o svou vlastní snoubenku Röschen usiluje Faust, 
a to až k zabití Huga), Anna Hlavenková Röschen (soprán), rytíře Gulfa a Kaylingera 
barytonista Daniel Kfelíř. Menších rolí se ujali Jozefina Eichlerová (Franz), Jan Typlt 
(Wagner), Magdalena Rovenská (Kunhutina služebná); čarodějnice Denisa Birošová, 
Jozefina Eichlerová, Veronika Mikešová, Julie, Magdalena a Valerie Rovenské. Všichni 
z posledně jmenovaných a Daniel Kfelíř vystoupili i jako členové dvacetihlavého 
sboru, který představoval lid v ulicích, Hugovu družinu, svatební hosty, duchy, i 
další role. To všechno na malé ploše zámeckého sloupového salonu, kam se kromě 
dobového křídla značky Broadwood vešlo už jen velké otáčivé křeslo, které se díky 
obrovské vyřezávané tváři na zadní části opěradla mohlo ve scéně čarodějnic změnit 
na skalisko; vstupy na jeviště zajišťovaly vtipně využité dvojí dveře. Kostýmy byly 
pojednány se zřetelem k variabilitě postav: černě oděný Mefisto se jednoduchým 
otočením nabírané náprsenky dozadu proměnil ve falešného kněze v kolárku. Stručně 
řečeno, režisér inscenace Miroslav Rovenský docílil velkého dramatického účinku 
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nejmenšími možnými prostředky. Obecenstvo, které téměř zcela zaplnilo sloupový 
salon, odměnilo účinkující i inscenační team dlouhotrvajícím potleskem. Spohrův Faust 
by si zcela jistě zasluhoval další uvedení – především v Praze, ale i jinde – už jen 
kvůli historii své premiéry a samozřejmě i jako málo známé, hudebně pozoruhodné a 
skvěle nastudované hudební drama.

V roce 2016 zahrnuje Hudební léto v Jezeří celkem šest víkendových akcí. 30. 6. tu 
v provedení Anny Hlavenkové, Daniela Kfelíře, Kvarteta Eisenberg a Aleny Hönigové 
zazněla Beethovenova kantáta na smrt Josefa II., WoO 87 a jeho Lobkovická kantáta 
z roku 1823, WoO 106, a dále Kantáta na Mozartovu smrt (1798) a v novodobé premiéře 
Koncert Es dur pro klavír a orchestr (1803) lobkovického kapelníka Jana Josefa 
Rösslera; posledním číslem programu byl Broadwood - skladba mladého švýcarského 
skladatele a hráče na historické a moderní drnkací nástroje Vincenta Flückigera (2015). 
13. 8. zahrála Alena Hönigová klavírní skladby Jana Josefa Rösslera, Jana Ladislava 
Dusíka, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho a Lisztovu transkripci Beethovenovy Eroicy 
(vydání 1865). 20. 8. na Jezeří hostovla německá Batzdorfer Hofkapelle, se sólistkou 
Friederike Schöder; na programu byly Händelovy Neun deutsche Arien (1724-1727) 
a komorní tvorba Philippa Hyacinta Lobkovice a jeho hudebních přátel. 21. 8. tady 
vystoupil kytarista  Jan Tuláček s flétnistou Karlem Valterem; přednesli skladby 
Antona Diabelliho, Maura Giulianiho, Josepha Maysedera a vlastní úpravu některých 
čísel Haydnova oratoria Stvoření. Úpravám byl věnován i poslední koncert festivalu: 
Johannes Gebauer, Lukáš Vytlačil, Linda Mantcheva a Alena Hönigová seznámili 
posluchače s Hummelovými úpravami Beethovenových symfonií č. 5 a 6.

Týdeník Rozhlas/ č. 36/2016/ Zkraje týdne

Kdo je na světě nejšťastnější
Petr Koudelka

Vždycky mě zajímaly tabulky výzkumů, ze kterých jsem se dozvěděl, kdo je na 
světě nejšťastnější. Který člověk, který národ. A vždycky mě znovu překvapovalo, 
že nejšťastnější jsou skupiny, kmeny, národy, lidé, kteří nic nemají, jen ubohou chatrč, 
pár kousků nábytku, jedny šaty, vaří na ohništi a pojídají kaši z misky. Nevěřil jsem 
tomu, ale teď už vím, že je to pravda. Oni nevědí, co všechno je na světě, a co by 
mohli mít.
Ocitl jsem se v jednom malém městě, kde právě probíhala sváteční pouť. Jarmark, 
posvícení. Děti i dospělí se motali od stánku ke stánku, v jednom se prodávala perníková 
srdce, laciné cukrovinky a turecký med, v jiném se škvařily v přepáleném oleji langoše 
a na grilu opékaly buřty. Pijáci piva a podřadného vína se vyhýbali autům, vrávorali 
od patníku k patníku, a já jsem si položil otázku: Jsou tito lidé šťastní? Viděl jsem 
zřetelně, že ano. Měli rozzářené obličeje, v očích jim hrály spokojené plamínky. Jejich 
děti se radovaly.
Myslím, že u nás je hodně šťastných lidí, aspoň všechny možné ankety tomu nasvědčují. 
Jsou spokojení, že mají malé platy, souhlasí s tím, že minimální mzda Němců nebo 
Francouzů je čtyřikrát větší, vždyť co by si s penězi počali! Nevadí, že jim potravinové 
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firmy ze Západu nabízejí nekvalitní zboží, masové konzervy bez masa, salámy 
z odřezků a kostí. Štěstí je v něčem jiném. V tom, že patříme k Západu. 
„Západ“ – všiml jsem si, že to slovo stále ještě existuje. V jednom rozhovoru v televizi 
řekl smutně František Ringo Čech: „Západ nás opustil!“ Myslel tím současnou situaci 
v Evropě a v Evropské unii. Jenže Západ nás opustil už mnohem dřív. Tehdy, když se 
rozhodli finanční magnáti a jejich lobbisté, že si z nás udělají jen tržiště laciného zboží, 
a když nás přemluvili, abychom jim předali důležité továrny a také zdroje, hutě, doly, 
suroviny. Prodali jsme jim i vodu. Náš premiér prý teď bojuje za to, aby se voda dál 
nezdražovala, ale nikdo neví, že voda nám už dávno nepatří. Zůstaly nám jen trubky, 
o které se musíme starat. Opravdu jste to nevěděli?
Ano, nechtějte to vědět! Nic důležitého už vám nepovím. Ten, kdo chce zůstat šťastný, 
neměl by shánět žádné další informace. A ještě něco byste měli vědět: vaše mobily, 
které nepouštíte z ruky, aby vám něco neuniklo, vám to neřeknou. Jsou dobré na 
honění pokémonů, ale skutečnou pravdu o světě kolem vás se z nich nedozvíte. To je 
dobře. Zůstaňme šťastní.
Shodou okolností kousek nad městečkem, kde se odehrával jarmark šťastlivců, stojí 
zámek, který ukazuje, jak Evropa kdysi fungovala. Hrála tam tenkrát lobkovická kapela, 
kterou dirigovali Češi, o nichž věděl celý svět. Přijel sem Goethe, Beethoven. Dnes bojuje 
zámek o přežití. Zašel jsem dovnitř poslechnout si hudbu Jana Ladislava Dusíka. Složil 
elegii na smrt pruského prince Louise Ferdinanda, který padl v napoleonských válkách. 
Byl to skladatelův přítel, mecenáš a žák. Prince zabil v bitvě u Saalfeldu francouzský 
husar Jean-Baptiste Guindey. Probodl ho šavlí. Sám padl o sedm let později. Elegie 
byla hluboce tragická, plná emocí, skvěle procítěná klavíristkou Alenou Hönigovou. 
Dusík, předchůdce romantismu, sledoval velkou Evropu, její politiku a dějiny: napsal 
skladbu o popravě Marie Antoinetty, jejímž byl oblíbencem, po Londýně a Praze 
skončil u Talleyranda, francouzského ministra zahraničí. Evropský formát!
Zdá se, že Evropa už tu byla před Evropskou unií. Ani hranice lidem nebránily, aby 
spolu komunikovali a vyměňovali si kulturní hodnoty. Kde jsou ty hodnoty? Už to slovo 
samotné, tak obecné a bezobsažné, je odsoudilo k zapomenutí. Naše dnešní hodnoty 
jsou z jiného těsta: jako ta perníková srdce a turecký med. S těmi se žije lehce.


