Působení varhaníků
J. Förstera, A. Dvořáka a J. B. Foerstera
Původní barokní varhany se nyní nacházejí v kostele
sv. Haštala v Praze, kam byly přeneseny Karlem Eisenhutem.
O stavbu nových varhan kostela sv. Vojtěcha v souvislosti
s regotizací chrámu, provedenou v letech 1875–1877
a 1881, se zasloužili především Josef Förster a Antonín
Dvořák. Varhany zhotovila v roce 1877 bavorská firma
Steinmayer z Öttingenu. Staly se vyhledávaným cílem
a znamenitou ozvěnou věhlasného kůru sv. Vojtěcha. V první
polovině 20. století byly Dobroslavem Orlem uchráněny před
válečnou rekvizicí jako jeden z nejvzácnějších pražských
nástrojů.

Varhany na evangelijní empoře pochází z pražského Karolina
a přenesl je sem Jiří Filípek z firmy Igra. Hrál na ně údajně
i s českým prostředím spjatý skladatel Christoph Willibald
Gluck. Na bohatou chronologii působení chorregentů,
varhaníků i tzv. substitutů u sv. Vojtěcha upozorňuje v knize
„Pražské varhany“ Vladimír Němec.

Pamětní deska
u vchodu
do kostela
sv. Vojtěcha

Kostel sv. Vojtěcha
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Dvojlodní gotická stavba ze 14. století tvoří spolu s farou
a dvoupatrovou zvonicí, stojící na místě bývalého hřbitova,
zajímavé uskupení historických objektů, které uchovávají
vzpomínku na Vojtěšskou čtvrť, pojatou do půdorysu Nového
Města pražského. Barokní podobu kostelu a faře vtiskl
architekt přestavby Arcibiskupského paláce na Hradčanech
Jan Josef Wirch (1731–1787). Stěny reprezentačních
místností se schodištěm zdobí zrestaurované mytologické
obrazy v klasicistním stylu z doby Josefa II.
Ve starém refektáři chrámu sv. Vojtěcha se nachází bohatými
freskami vyzdobený pozdně barokní sál. V roce 1959 zde
byla zřízena Pamětní síň Josefa Bohuslava Foerstera.
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Josef Förster

(1833–1907)

*22. 2. 1833 v Osenicích. V letech
1850–1852 absolvoval pražskou
varhanickou školu, byl klášterní
varhaník cisterciáckého kostela
ve Vyšším Brodě, odkud se v roce
1857 vrátil do Prahy ke sv. Mikuláši na Malé Straně, aby poté
od roku 1858–1888 zastával u sv. Vojtěcha místo varhaníka.
Pěstoval polyfonní hudbu, zavedl ceciliánskou chrámovou
reformu, komponoval církevní skladby, napsal uznávanou
učebnici harmonie a stal se profesorem konzervatoře. Byl také
jmenován kapelníkem v chrámu sv. Víta. Zemřel v Praze 3. 1.
1907 a pochován je na Olšanech.
Manželům Försterovým se v prvním manželství narodilo sedm
dětí, dospělosti se jich dožilo pět. Rodina žila v bezprostřední
blízkosti kostela sv. Vojtěcha, kde na stěnách nacházíme obrazy
křížové cesty od syna Viktora Foerstera a kde se také 1. září
1888 konal sňatek Josefa Bohuslava Foerstera s tehdy již
úspěšnou sopranistkou Národního divadla Bertou Lautererovou.
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Josef Bohuslav Foerster

(1841–1904)

(1859–1951)

* 8. 9. 1841 v Nelahozevsi.
Studoval na pražské varhanické
škole v letech 1857–1859,
od roku 1862-1873 hrál na violu
v Prozatímním divadle, mj. pod
taktovkou B. Smetany. V letech 1874–1877 byl angažován
jako varhaník svatovojtěšského kůru. Sem, do kostela
sv. Vojtěcha, se ale vracel i později už jako světově uznávaný
skladatel, aby si s chutí zaimprovizoval na nástroj blízký
jeho skladatelskému pojetí a duchu. Po zahraničních
úspěších, zvláště v Anglii a poté v USA, kde působil v letech
1892–1895 jako pedagog skladby a ředitel Národní
konzervatoře hudby v New Yorku, byl od roku 1891–1904
zároveň pedagogem v Praze, v letech 1901–1904
i ředitelem pražské Konzervatoře hudby. Dvořákova
životní pouť se uzavřela 1. 5. 1904 v Praze, pochován je
na Vyšehradě.
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* 30. 12. 1859 v Praze na Malé
Straně. Z Opatovické ulice se
rodina přestěhovala do malebné
Pštrossovy 19, kde je dnes
na domě umístěna skladatelova
busta od akademického sochaře Karla Otáhala.
Josef Bohuslav vyrůstal v ovzduší chrámové hudby a dostalo
se mu všestranného humanitního vzdělání. Ctitel všech múz
dal před herectvím a malířstvím přednost hudbě. Studium
na varhanické škole ukončil státní zkouškou v roce 1882.
V letech 1882–1889 převzal místo varhaníka u sv. Vojtěcha
po Antonínu Dvořákovi. Stali se blízkými přáteli a udržovali
styky i na dalekých zahraničních cestách. Po čtvrtstoletí
prožitém v Hamburku a ve Vídni se s manželkou a synem
Alfrédem vrátili do rodné země.
J. B. Foerster zemřel 29. 5. 1951 ve Vestci u Staré Boleslavi.
Přání posledního rozloučení v kostele sv. Vojtěcha mu bylo
odepřeno, pochován je na Olšanech.
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