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Josef Bohuslav Foerster  

Stabat mater op. 56 pro smíšený sbor a varhany 

 

Antonín Dvořák 

Lužanská mše D dur op. 86 pro sóla, smíšený sbor a varhany 

1. Kyrie (Andante con moto) 

2. Gloria (Allegro vivace) 

3. Credo (Allegro ma non troppo) 

4. Sanctus (Allegro maestoso) 

5. Benedictus (Lento) 

6. Agnus Dei (Andante) 
 

Účinkují:            

Komorní sbor Canticorum iubilo 

Josef Popelka - sbormistr 

Ludmila Vernerová, Olga Černá, Dušan Růžička, Radek Krejčí - sólisté 

Vladimír Roubal - varhany 

Miriam Němcová - dirigent 

 

Antonín Dvořák, Josef Bohuslav Foerster a jeho otec Josef Förster jsou tři 

osobnosti českých hudebních dějin, jejichž životní a umělecké cesty se 

setkaly v kostele sv. Vojtěcha. Josef Förster (1833–1907) zde působil už 

roku 1858 jako varhaník a od roku 1863 po čtvrt století jako ředitel kůru. V 

letech 1874–1877 hrával na zdejší varhany při bohoslužbách Antonín 

Dvořák (1841–1904), a v letech 1882–1888 Josef Bohuslav Foerster, syn 

Josefa Förstera.  

 

Josefu Bohuslavu Foersterovi (1859–1951) byl v církevní tvorbě 

vzorem jeho otec, hudební teoretik, pedagog, virtuoz na harmonium, autor 

učebnic a řady děl pro varhany, vokálních liturgických děl (moteta, hymny 

aj.) a několika mší, mezi nimiž je i Missa in honorem Sancti Adalberti – 

mše zasvěcená sv. Vojtěchu. Další vzor Josef Bohuslav Foerster nalezl ve 

Františku Zdeňku Skuherském: „V době, kdy naše kůry ovládal barokní 

sloh ve svých výstřelcích, později dokonce nevkus a titěrná 

pseudodramatičnost, jal se Skuherský bojovati po boku Josefa Förstera 

slovem i skutkem za důstojnou chrámovou hudbu,“ napsal J. B. Foerster ve 

své vzpomínce na Skuherského.  



První církevní skladbu, Pange lingua, napsal J. B. Foerster téhož 

roku, kdy přijal ve zdejším kostele místo varhaníka. Následovalo několik 

sborů, a v letech 1891–1892 zkomponoval rozsáhlé církevní dílo na text 

hojně zhudebňované středověké sekvence Stabat mater. Bezprostředním 

podnětem byla podle skladatelových vlastních slov smrt jeho sestry Marie. 

„Jako primán jsem vídal denně, jda po kamenném mostě Karlově, u nohou 

sochy Matky Boží nápis: ‚Vy, kdož jdete kolem, zastavte se a vizte, je-li 

bolest jako bolest má!‘ A Maria, Matka Boží, splynula v mém srdci v jedno 

s Marií sestrou.“ Skladba je vystavěna na dvou základních tématech, které 

celé dílo o dvou myšlenkových celcích propojují. První část zobrazuje 

Mariino utrpení u paty kříže a skladatel je svědkem jejího žalu, v druhé 

části se autor s jejím bolem ztotožňuje a připojuje se k němu. 

Za svého pobytu ve Vídni vytvořil J. B. Foerster roku 1908 

orchestrální verzi Stabat mater, a teprve tuto podobu díla dal provést. 

Zazněla poprvé 5. dubna 1908 na koncertě v Národním divadle za řízení 

Karla Kovařovice: „Skladatel vzdává se obvyklého rozdělení oratorního, 

pomíjí sóla a přiděluje úkol jedinému sboru, jejž orchestr účinně podporuje. 

Obratné střídání sboru, hlasů mužských a ženských, které přednášejí 

jednotlivé strofy, brzy homofonní prvky, zase polyfonní spleť hlasů, vše 

vyvrcholeno jest v účinný celek skutečné krásy,“ psala kritika. Roku 1911 

nastudoval a uvedl Foersterovo Stabat mater pražský Hlahol, a třetí uvedení 

se konalo ve Vídni. Podle Foersterova žáka Karla Boleslava Jiráka, který za 

svým učitelem do Vídně dojížděl, bylo toto provedení, uskutečněné 28. 

dubna 1912 ve velkém sále vídeňského Hudebního spolku, nejlepší. 

Připravila je Pěvecká župa vídeňská, doprovodným tělesem byl Český 

ochotnický orchestr a dirigentem žák skladatelova otce Jaromír Herle. 

Uvádějí se obě verze díla, s doprovodem varhan i orchestrální podoba.  

Ve vzpomínce na Antonína Dvořáka píše Josef Bohuslav Foerster: 

„U svatovojtěšských varhan, malého stroje prostičké dispozice a sešlého 

stářím, vystřídal Augusta Starého, majitele hudební školy, Antonín Dvořák, 

tehdy violista v orchestru českého Prozatímního divadla. Nikdo netušil, že v 

tom nemluvném mladém hudebníkovi rozpíná génius svá křídla k rozletu 

nejsmělejšímu. Pravím-li nikdo, mám na mysli i svého otce, jenž sice plně 

ocenil Dvořákovu spolehlivost a dovednost, ale ve hře, a zejména v 

improvizaci nepoznal nic zvláště pozoruhodného. Všichni jsme měli dojem, 

že je nový pan varhaník dobrý hudebník, ale větší podivín, ba nevlídný 

morous. Nikdo také netušil, že v té drsné skořápce je uloženo zlaté, citem 

přetékající srdce.“ 



 

Mše D dur op. 86 Antonína Dvořáka zvaná Lužanská je o pouhých 

pět let starší než Foersterovo Stabat mater. Vznikla roku 1887 na podnět 

Dvořákova přítele, architekta a kulturního mecenáše Josefa Hlávky, jenž 

roku 1867 koupil v Lužanech v plzeňském kraji zámek, pocházející ze 13. 

století. Hlávka zámek přestavěl a u Dvořáka objednal skladbu k vysvěcení 

nově přistavěné zámecké kaple. Zde také mše 11. září 1887 za skladatelova 

řízení poprvé zazněla, sólistkami byly manželky objednavatele i skladatele, 

Zdenka Hlávková a Anna Dvořáková, tenorový a basový sólový part zpívali 

členové místních sborů Rudolf  Huml a Otakar Schwenda, na varhany hrál 

Josef Klička a spoluúčinkoval plzeňský Hlahol. V témže obsazení byla 

Lužanská mše provedena 15. dubna 1888 v Plzni. V dopise Josefu 

Hlávkovi, v němž oznamoval dokončení skladby, Dvořák dílo 

charakterizoval jako výraz „víry, naděje a lásky k Bohu nejvyššímu“. 

Podobně jako Foersterovo Stabat mater, byla i Dvořákova mše (vzhledem 

ke svému určení) původně pouze s varhanním doprovodem, orchestraci 

provedl skladatel na přání londýnského nakladatele Novella o pět let 

později a v této verzi byla poprvé provedena 11. března 1893 v Londýně. 

Záměrnou prostotu vyjadřovacích prostředků, která odpovídala účelu 

víceméně intimní soukromé příležitosti a při níž měl Dvořák na mysli také 

provedení amatéry, přesto obohatil neobvyklými postupy zejména 

v harmonii, jimiž upoutává dílo i dnes.  

                                                 

                                                                        Vlasta Reittererová 

        

 

                                                                      

  

                                                                                       

          SJBF děkuje P. Benediktu Hudemovi za vstřícnost při pořádání koncertu. 

                                                                                                                                    

     Římskokatolická farnost  
       u kostela sv. Vojtěcha  
        Praha – Nové Město                                 


