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Je listopadové dopoledne, Smí‰en˘ pûveck˘ sbor Rastislav
Blansko nasedá do autobusu a odjíÏdí na turné do nûmeck˘ch mûst
Wiesbadenu a Waldsassenu. Na programu je Nûmecké requiem
od J. Brahmse. Jedu poprvé s nimi a jsem plná oãekávání – pro-
vedení dvou dirigentÛ, dvou sborÛ, dvou rÛzn˘ch orchestrÛ... 

V U·ÍCH MI ZNÍ
BRAHMSOVO

REQUIEM

Po pfiíjezdu do Waldsassenu nás ãe-
ká zkou‰ka se sborem Basilikachor
Waldsassen, kter˘ diriguje Andreas
Sagstetter. Pfiijetí nûmeckého sboru je
velice vfielé, v‰em se zpívá dobfie a pfii
následném pfiátelském posezení i s nû-
meck˘m dirigentem, se probere spous-
ta vûcí.

Ráno vyráÏíme do Wiesbadenu, aby-
chom se secviãili s Filharmonií Hradec
Králové a sólisty Qiu Ying Du – so-
prán, Joachim Goltz – baryton.
Zpûváci sboru z Wiesbadenu jsou
v projevu více temperamentnûj‰í neÏ
waldsassen‰tí a k mému pfiekvapení si
dirigent Thomas J. Frank vyÏádá, Ïe
nûkteré ãásti requiem bude zpívat jen
sbor Rastislav a pouze vybraní ãlenové
sboru z Wiesbadenu.

Veãer otevírá „Tragická overtura,
Op. 81” taktéÏ J. Brahmse. Následuje
samotné requiem.

Jak napsal deník Wiesbadener
Kurier: „Pln˘ a celistv˘ ãesk˘ zvuk
prodchnul chrám. Frank dirigoval s nej-
vy‰‰í rytmickou precizností, zároveÀ
byla interpretace plynulá. Velmi ãistû
byly provedeny nástupy hlasÛ, na klid-
n˘ch místech posluchaãe mrazilo.
Prosebnû zpíval baryton Joachim Goltz
v „Andante moderato” naz˘vající tfietí
ãást, siln˘ a jemn˘ soprán pfiestavila
Qui Ying Du v páté ãásti, která pojed-
nává o koneãnosti Ïití. Provedení po-
skytlo romantickou atmosféru svitu
mûsíce. Na konci v‰echny mrazilo,
kdyÏ umírání do‰lo v akt rozlouãení.
Obrovsk˘ aplaus…”. Netfieba nic dodá-
vat - byl to nezapomenuteln˘ záÏitek.

Je‰tû v noci se Rastislav pfiesouvá zpût
do Waldsassenu, aby hned dopoledne 
usedl ke zkou‰ce s Festivalov˘m orchest-

rem Waldsassenu, sólisty Norou Lentner
– soprán, Thomasem Stimmelem – bary-
ton a sborem Basilikachor Waldsassen.
Dirigent Andreas Sagstetter i cel˘ sbor se
zdá b˘t umírnûnûj‰í a v projevu více kul-
tivovan˘.

A stejn˘ je i vlastní koncert. Atmos-
féra v barokní waldsassenské bazilice
je velice slavnostní.

Smrt a úvahy o ní. Deník Ober-
pfalznetz uvedl: „ Hned na zaãátku po-
sluchaãi vûdí, Ïe je ãeká nev‰ední 
hudební záÏitek. „Selig sind, die da
Leid tragen” – „Blahoslavení jsou, kte-
fií trpí”, je od sboru a orchestru niternû
a s v˘razem pfiedáno. Zvlá‰tû pÛsobivé
pomalu a v pochodovém rytmu „Denn
alles Fleisch ist wie Gras” (NeboÈ ve‰-
keré tûlo je jak tráva), je provedené v˘-
teãnû unisono v hlubok˘ch hlasech
sboru. Skvûlé dynamické vyjádfiení vy-
tváfií Sagstetter minimalistick˘mi gesty
aÏ k nástupu sopránÛ, které dovede do
záfiivého vícehlasu. S velkou hlasitostí
a pfiesto citlivû zpívá Thomas Stimmel
(bas) „Herr, lehre doch mich” (Pane,
dej mi vûdût). Nora Lentner (soprán)
nechává sly‰et utrpení, nadûji a radost
v ãásti „Ihr habt nun Traurigkeit”
(Nyní máte trápení). Jemné zvuky har-
fy a precizní tympány, také Ïestû a flét-
ny tvofií pfiesvûdãivé melodie. Smyãce
a dobfie znûjící ãela pfiispívají k harmo-
nickému obrazu.” 

Smrt je pfiekonána. Následuje opût
obrovsk˘ aplaus...

Velké podûkování patfií v‰em úãast-
níkÛm zájezdu. Speciální podûkování
za trpûlivou pfiípravu pak dirigentu
Jaroslavu Martináskovi.
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Zkou‰ka v chrámu Marktkirche ve Wiesbadenu. 


