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Úvod
Český venkov byl přinejmenším od 18. století znám svou hudebností,
provozováním hudby na velmi dobré úrovni prostými sedláky, řemeslníky, podruhy. I to
byl jeden z důvodů, proč byly, jak známo, Čechy nazývány konzervatoří Evropy. 1 Z tohoto
základu vyrostlo mnoho hudebníků, kteří působili prakticky v celé Evropě, mnohdy
i v zámoří. Nemalou zásluhu na tom měli vesničtí varhaníci a učitelé, po dlouhá staletí
funkce propojené vlastně v jediné osobě. Asi nikoliv náhodou se slovo kantor, v původním
smyslu z latinského základu zpěvák, stalo synonymem právě pro učitele. Ti byli vlastně
organizátory hudebního života, často multiinstrumentalisté vyučující děti hře na hudební
nástroje a nejednou i velmi kvalitní skladatelé. Jako příklad stačí vzpomenout jediné jméno
– Jakub Jan Ryba. Tato situace i přes postupující specializaci učitelského sboru přetrvávala
prakticky až do roku 1918.
Je obecně známo, že po převratu v uvedeném roce došlo pod heslem „Pryč
od Říma“ ke snahám co nejvíce eliminovat římskokatolickou církev, zejména ji vytlačit
z veřejného života. Silně se to projevilo i u učitelů – varhaníků, kteří byli vyzýváni, aby
přestali v kostele hrát na varhany. Ti „pokrokovější“ se rádi této povinnosti zřekli, někteří,
i pod dojmem dosti nevybíravé kampaně, raději tuto mnohdy i svou zálibu opustili, když se
obávali o svou další učitelskou kariéru.
Také poříčská farnost přišla o varhaníka a této funkce se musel ujmout Josef Pilát,
otec Jiřího Piláta, sice muzikant, který však neovládal hru na klávesové nástroje. Pod
tlakem nutnosti však jako autodidakt při každodenním cvičením tuto povinnost zvládl.
Zároveň byl členem místní kapely, která kromě varhan doprovázela slavnostní bohoslužby
a další církevní události. To však samozřejmě nebyla její hlavní náplň, častěji hrávala
na akcích nejrůznějšího charakteru, včetně vesnických zábav a plesů. Ani to se jistě
neobešlo bez náležitého nácviku. Je proto možno směle konstatovat, že Jiří Pilát, o němž
pojednává tato práce, od dětství vyrůstal obklopen hudbou.
Dalším vzděláním získal Jiří Pilát v oblasti hudby širší rozhled, a proto nepřekvapí,
že když nastoupil dráhu varhaníka a sbormistra, se jeho činnost postupně rozmohla
1

Toto označení užil v 18. století Charles Burney (1726–1814).
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až do rozsahu, jenž si nezadal s činností jeho dávnějších předchůdců, kteří byli
charakterizováni titulem regenschori. Svým působením přesáhl ovšem značně význam
místního či jenom regionálního činitele. Navíc je nutno si uvědomit, že svou činnost
provozoval v době, která jejímu zaměření – církevní hudbě – vůbec nepřála, naopak
jí kladla všemožné překážky.
Jiří Pilát po celý svůj život působil ve svém rodném Posázaví. Není to asi
nejzpěvnější kraj českých zemí, přesto odtud pochází i několik významných osobností –
v Křečovicích se narodil Josef Suk, v Kališti u Humpolce Gustav Mahler a v Louňovicích
pod Blaníkem Jan Dismas Zelenka. Zatímco první dva byli světově proslulí, o Zelenkovi
v době Pilátova nástupu „na kůr“ prakticky nikdo, snad kromě několika specialistů,
nevěděl. Postupně narůstající Pilátova záliba v barokní hudbě vyústila, byť podnícena
jedním z louňovických patriotů, ve znovuobjevování Zelenkova díla. Ovšem právě
na tomto úsilí a jeho důsledcích, i když je pouze jedním z mnoha, kterými se Jiří Pilát
zaobíral, je možno jasně doložit jeho přínos nejen místní kultuře.
O osobnost Jiřího Piláta jsem se více začala zajímat až po jeho smrti. Jednak
z osobních důvodů, protože jsem jej znala osobně a hrála jsem v několika jeho posledních
pověstných „Rybovkách“, tak částečně i z dalších osobních vztahů a vzpomínek. Mým
dědečkem byl Otakar Herda, výborný varhaník a dlouholetý Pilátův spolupracovník, který
hrál varhanní part třeba právě v Louňovicích při natáčení dokumentu německé televize
o J. D. Zelenkovi, jak bude zmíněno dále. Manželka Jiřího Piláta Marie byla sestřenicí
mé babičky a můj otec se snaží v Poříčí nad Sázavou uchovat alespoň některé tradice
vycházející i z jejich působení.
Navazuji tak na svou bakalářskou práci na téma Liturgická hudba v Čechách
a na Moravě po roce 1990,2 která se kromě liturgické hudby u nás obecně zabývala
částečně také regionální situací v Poříčí nad Sázavou a krátce již o Jiřím Pilátovi a jeho
hudebních produkcích pojednávala. Část historie chrámového sboru a orchestru
je z bakalářské práce převzata, ale rozšířena o další historické souvislosti, zejména týkající
se osoby sbormistra a dirigenta.
Cílem práce je postihnout život Jiřího Piláta vzhledem k jeho celoživotnímu
hudebnímu zaměření. Patří k nemnoha osobnostem, které obětovaly celý život a veškerý
HERDOVÁ, K. Liturgická hudba v Čechách a na Moravě po roce 1990. Praha, 2011. Bakalářská práce.
Univerzita Karlova Pedagogická fakulta.
2
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svůj volný čas tomu, aby ručně opisovaly na různých místech u nás i v zahraničí již téměř
zapomenuté notové materiály, aby je následně mohly provádět se svým chrámovým
sborem a orchestrem.
Při hlubším pátrání jsem byla překvapena, že mnoho zmínek o jeho činnosti je
roztroušeno i v různých periodikách, rozhlase i televizi. Stále žije ve vzpomínkách mnoha
hudebníků a dalších osobností, se kterými spolupracoval. Domnívám se, že i pro budoucí
zájemce i badatele by bylo velmi užitečné širší zhodnocení jeho díla.
Ve své práci se zaměřuji především na popis jeho života a činnosti, jak je možno
rekonstruovat z několika pramenů, zejména Pamětní knihy poříčského chrámového sboru,
veřejně dostupných zmínek i vzpomínek pamětníků. Velmi ráda bych zdůraznila jak jeho
přínos regionální kultuře, tak zejména jeho zásluhy o objevování díla Jana Dismase
Zelenky. Je totiž zajímavé, že zatímco starší generace vynikajících hudebníků, např.
František Xaver Thuri nebo Milan Munclinger, kteří první u nás pořizovali profesionální
nahrávky Zelenkových skladeb, jednoznačně vyznávají, že se k Zelenkovi dostali
pod Pilátovým vlivem, mladá generace hudebníků mnohdy ani vůbec netuší, že skladby,
které prezentují jako novodobé premiéry, již zazněly před nedávnem třeba v Poříčí nad
Sázavou.
Jiří Pilát po sobě zanechal i rozsáhlý notový archiv, jejž vlastnoručně vytvořil.
Skládá se především z opisů mnoha skladeb – partitur i jednotlivých partů. Počty jím
opsaných a přepsaných listů notového materiálů jdou do tisíců. Tento jeho odkaz teprve
čeká na své odborné muzikologické zpracování. I když si Jiří Pilát vedl určitou soukromou
evidenci, není prozatím vytvořen ani základní soupisový přehled o rozsahu tohoto archivu.
Musela jsem proto vzhledem k časové náročnosti rezignovat na byť stručné zpracování této
pozůstalosti, to zůstává úkolem do dalších let.
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1 Život Jiřího Piláta
1.1 Rodinné zázemí
Rodina Pilátů pocházela ze Lštění č. p. 9,3 vesnice nedaleko Poříčí nad Sázavou,4
kde měla malé hospodářství. Rodiče Jiřího Piláta byli Božena Pilátová, rozená Šachová
(1884–1965) a Josef Pilát (1878–1967).5
Josef Pilát sloužil na vojně u vojenské hudby, kde hrál na trumpetu a tam se naučil
i na housle. Po návratu z vojny hrál v Poříčí ve velmi populární kapele Jana Žáčka,6 známé
v opravdu širokém okolí. Na varhany se Josef Pilát naučil hrát sám ve svých čtyřiceti
letech, a to na domluvu vikáře P. Václava Tichého, poříčského faráře. V roce 1918, kdy
místní učitel „v duchu doby“ přestal hrát v kostele na varhany,7 P. Tichý vyzval Josefa
Piláta, kterého znal jako dobrého muzikanta, aby se této služby ujal a zapůjčil mu
harmonium ke cvičení. Josef Pilát pak k němu každý večer po celodenní práci zasedl, aby
se do neděle naučil – většinou nazpaměť – některou kostelní píseň.
„Proto hned po návratu z I. světové války se rozhodl tento hudebník ujmout se
kostelních varhan, když je opouštěli čeští učitelé – kantoři, protože osvobozená vlast je
pro tuto činnost v kostele považovala a prohlašovala za zpátečníky. Kostelní varhany tedy
nezůstaly opuštěny, ačkoliv u jejich manuálu neseděl virtuos, ale samouk, který svým
nadáním a svojí pílí a houževnatostí se tak zdokonalil, že mohl zahrát každou skladbu.

Lštění leží ve Středočeském kraji v okrese Benešov na levém břehu Sázavy, 10 km od Benešova a 33 km od
centra Prahy, 5 km od Poříčí nad Sázavou. Patří k němu též bývalý středověký areál Hradiště s kostelem sv.
Klimenta. Viz přílohu č. 1.
3

Dnešní obec Poříčí nad Sázavou vznikla sloučením tří historických osad – Poříčí, Kouty a Balkovice – v 15.
stol. Kulturní památkou je románský kostel sv. Petra a Pavla z přelomu 11. a 12. stol. Další kulturní
památkou je kostel sv. Havla z počátku 13. stol., významná je tu především podzemní kaple – krypta (jedna
ze čtyř krypt téhož stáří a druhu, které se v Čechách zachovaly v původní podobě) a barokněgotická
řezbářská výzdoba interiéru sochaře Lazara Widemanna z poloviny 18. století. Viz přílohu č. 12.
4

5

Rozhovor s Václavem Pilátem (6. 5. 2012, Poříčí nad Sázavou). Viz přílohu č. 2.

Jan Žáček (31. 10. 1873 – 23. 2. 1967) má na pomníku rodinného hrobu v Poříčí nad Sázavou výmluvný
epitaf: To byl český muzikant.
6

Do roku 1918 hrál dle vzpomínek Josefa Piláta v kostele pan učitel Bláha, před ním pan učitel Macháček.
Učitelé byli po roce 1918 vyzýváni, aby ve vlastním zájmu odmítali působit jako varhaníci a zpěváci při
církevních bohoslužbách, a to i za odměnu. Římskokatolická církev byla totiž od konce 19. století chápána
jako nástroj protičeské politiky. Ke smíření státu s církví došlo kolem roku 1928.
7
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Do královského nástroje vkládal nejen své schopnosti, ale celou svoji duši, neboť věděl, že
hraje ke cti a chvále Boží.“8
Průběh liturgie tehdejší doby, s menší aktivní účastí přítomných, dával více
prostoru k uplatnění hudby. Josef Pilát málo preludoval, také na přání P. Tichého, hrával
jednu sloku za druhou a během mše přehrál i několik písní. Účastníky bohoslužby to bylo
přijímáno velmi příznivě s oceněním: dnes jsme si zase pořádně zazpívali. O Velikonocích,
Vánocích a 28. října vždy hrál na závěr mše svaté se všemi varhanními rejstříky národní
hymnu a to i v době okupace, kdy to bylo zakázáno.9 Po roce 1945 postupně přebírala
varhanickou službu mladší generace, včetně synů Josefa Piláta, on sám však ještě často
vypomáhal a až do své smrti v roce 1967 hrál na varhany v kostele sv. Klimenta
na Hradišti,

v jednom

z nejstarších

kostelů

v Čechách

na

opravdu

prastarém

přemyslovském hradišti nad Lštěním10.
Josef Pilát přivedl k hudbě také své děti. Všichni hráli alespoň na housle, i když
někteří pouze pro svou zálibu. Ze třech synů vychoval i své nástupce pro varhanickou
službu v širokém okolí.

Josef Pilát a jeho žena Božena měli celkem osm dětí.11 Nejstarším synem byl Josef
(*1909), povoláním poštovní úředník, hrál po vzoru otce na trubku a housle, po svatbě se
však odstěhoval do Prahy a hudebního života ve svém rodišti se již neúčastnil. Marie
(*1911), povoláním kadeřnice, a Anastázie (*1912) se učily hrát na housle. Jaroslav
(*1914), bankovní úředník, hrál na varhany, housle a violu, Anna (*1915) švadlena, hrála
na housle, ovšem častěji uplatňovala svůj krásný hlas jak ve sboru, tak i jako sólistka, Jiří
(*1921) hrál na housle, violoncello a varhany, Ludmila (*1924) hrála na housle, povoláním
byla úřednice. Nejmladší syn Václav (*1926) hrál na trubku (učil se u Vojtěcha Piláta12
v Mrači), varhany, vystupoval na zábavách, různých společenských událostech
či pohřbech.

8

Pamětní kniha pěveckého chrámového sboru Poříčí nad Sázavou, 1953–2007, 4. díl.

9

Pamětní kniha pěveckého chrámového sboru Poříčí nad Sázavou, 1953–2007, 1. díl.

10

Rozhovor s Václavem Pilátem (6. 5. 2012, Poříčí nad Sázavou).

11

Viz přílohu č. 3.

12

Pouze shoda jmen. Nebyl přímý příbuzný dříve jmenovaných Pilátů.
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Jak je zřejmé, všech osm dětí Josefa Piláta bylo vedeno k hudbě. Dcery hrály pouze
doma pro radost, ale přesto se aktivně účastnily různých produkcí jako zpěvačky. Otec své
syny vyučoval hře na klávesové nástroje tak, že je posadil k harmoniu a řekl: „Toto je
C a takhle se hraje stupnice.“13 Podle těchto stručných instrukcí se chlapci naučili sami
hrát a hudbě se věnovali s láskou. Když byli synové postupně schopni hrát zcela
samostatně a na dobré úrovni, svého otce zastupovali a u varhan se střídali. Každý dojížděl
do jiného místa v okolí.
Ve hře na varhany svého otce následovali Jaroslav, Jiří a Václav. Podle časových
možností a postupem doby, také jak v době komunistického útlaku ubývalo varhaníků,
obstarávali „kostelní“ hudbu v opravdu širokém okolí, kromě poříčské farnosti také
ve farnosti pyšelské, hrusické, mnichovické, vranovské, kozmické, maršovické a mnohdy
vypomáhali i v dalších. Většinou to znamenalo, že jejich neděle byla naplněna touto
službou, protože každý z nich vždy hrával na několika mších. Krom toho byli jako dobří
zpěváci žádáni k doprovázení svateb i pohřbů.14 Hudba, především tedy ta duchovní,
doslova určovala běh jejich života, u Jaroslava až do jeho těžké nemoci, u Jiřího
až do smrti. Václav je dodnes, v 88 letech, aktivním varhaníkem. „Piláti“ – to byl pojem,
který každý v okolí znal, protože se s nimi setkával doslova od kolébky ke hrobu.

1.2 Vzdělání a zaměstnání
Jiří Pilát se narodil 4. dubna 1921 ve Lštění jako šestý z osmi dětí. Pokřtěn byl
v Poříčí nad Sázavou v kostele sv. Havla a obecnou školu navštěvoval v téže vsi. Poté
studoval na osmiletém Arcibiskupském gymnáziu v Praze – Bubenči, kde roku 1940
maturoval. Na gymnáziu zpíval ve studentském sboru, kde získával první zkušenosti
se sborovým zpěvem – pozoroval práci dirigenta a zjišťoval tak potřebné informace
o možných způsobech nácviku písní a řízení sboru.15 Zazpíval si dokonce ve sboru
Národního divadla a ve sboru prof. Křížkovského. Hudba ho už tehdy pohlcovala více než
studium. Tou dobou ho napadaly myšlenky na založení vlastního sboru v Poříčí
13
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nad Sázavou, které se později podařilo realizovat. Svému otci u varhan pomáhal již od
patnácti let, postupem času hrával stále častěji a na varhany doprovázel nejen lidový zpěv,
ale také různé sólisty.16
Po úspěšném ukončení gymnázia studoval obchodní akademii v Praze, následně byl
zaměstnán v Týnci nad Sázavou v kanceláři Metalurgických závodů.17 Z této doby
se o zaměstnání Jiřího Piláta v Metalurgických závodech (dnes METAZ Týnec a. s.)
nedochovaly žádné písemné záznamy, protože před nedávnou dobou, vzhledem
ke stěhování firmy, byly tyto dokumenty skartovány. Podle vyjádření kolegyně Drahoslavy
Hájkové18 pracoval Jiří Pilát v investiční výstavbě jako technický úředník. Práce ho těšila,
jezdil i na služební cesty19 a v kolektivu pracovníků byl uznáván, jak se lze dočíst
v dochovaných dopisech.20 „Když něco v podniku nemohli sehnat, říkali: Pošleme tam
Piláta, ten, když ho vyhodí dveřmi, vrátí se oknem, dokud nedosáhne toho, co je potřeba.
V Týnci pracoval až do důchodu.“21
Speciální hudební vzdělání, ve smyslu soustavné školské výuky, Jiří Pilát neměl,
stejně jako celá jeho rodina byl autodidakt. Jak je ale možné z pozůstalosti vyčíst,
samostudiem se zabýval celý život a neustále se snažil o vyhledávání nových informací.
Vyhledával si teoretická pojednání a životopisné údaje o jednotlivých hudebních
skladatelích, jejichž díla opisoval. V praxi se nevěnoval pouze hře na varhany,22 později se
soukromě učil také hře na violoncello.23 V roce 1954 složil na Státní konzervatoři v Praze
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zkoušku z dirigování sboru,24 aby si doplnil vzdělání i v této oblasti, kterou se po zbytek
života zabýval nejvíce.

1.3 Založení sboru a další hudební činnosti
Chrámový sbor a orchestr v Poříčí nad Sázavou započal svou historii o Vánocích
roku 1945.25 Na kůru kostela až do té doby probíhaly drobné hudební produkce a mešní
vložky zásluhou otce, Josefa Piláta, nikdy však v takové míře jako v dalších letech.
Chrámovému sboru a orchestru je podrobně věnována samostatná kapitola č. 3, proto
v této kapitole uvedeme jen několik důležitých momentů.
Jiří Pilát za dobu svého působení se sborem nastudoval opravdu mimořádné
množství skladeb. Jak sám spočítal k roku 1985, tedy čtyřicetiletému výročí trvání sboru,
bylo to na 80 mší českých i cizích autorů, 154 jiných duchovních skladeb, které byly
veřejně provedeny na víc než 130 místech v Čechách a na Moravě. 26 Orientoval se
především na hudbu baroka a klasicismu. Prováděl ale i církevní skladby soudobých
českých skladatelů. Získal údajně mnohá čestná uznání27 za vzorné vedení sboru
a za velkou kulturní práci zejména na českém venkově. Uvedené množství prováděných
skladeb bylo samozřejmě za dalších dvacet let Pilátova působení v hudebním životě ještě
výrazně rozhojněno, včetně mnoha skladeb J. D. Zelenky, často v prvém novodobém
provedení.28
Oblíbenými skladateli byli například: Jaroslav Mácha, Ignác Reimann, Petr Adolf
Halík, Josef Horák, Eduard Marhula, František Picka, Vojtěch Říhovský, Robert Führer,
ale i mnozí jiní. Ze známějších skladatelů obdivoval nejvíce zmíněného Jana Dismase

Pozvánka Státní zkušební komise pro učitele hudby a pohybového umění v Praze v likvidaci, státní
zkouška z hudby: řízení sboru 26. 11. 1954 v 8:00; Archiv Benešov. Podle vzpomínek Otakara Herdy mu
výuku na konzervatoři zprostředkoval prof. Adolf Cmíral.
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Zelenku,29 ale také celý rod Brixiů, Jan Křtitele Vaňhala, Josefa Ignáce Tůmu, Bohuslava
Matěje Černohorského, Johanna Sebastiana Bacha nebo Giovanni Pierluigi da Palestrinu.30

Obdivoval také Jakuba Jana Rybu (1765–1815), podle jeho slov to byl génius.
Zastával názor, že k svátečním vánočním dnům patří neodmyslitelně Česká mše vánoční
„Hej, mistře“ tohoto rožmitálského kantora, kterou napsal roku 1796. Rybovu mši ihned
začali opisovat kantoři, aby ji mohli uvádět jak v městských, tak vesnických kostelích.
V Poříčí je provozována pravidelně od roku 1955. Ryba napsal mnoho dalších skladeb
s vánoční tematikou, některé další Rybovy vánoční mše provedl Jiří Pilát se svým sborem
například na koncertech v Benešově. Jeho snahou bylo řídit se také citátem tohoto autora:
„Abys byl lepší, pozoruj denně své činy a zkoumej je!“31
Svou zálibu ve sborovém zpěvu uplatnil i na své pracovišti v Metalurgických
závodech v Týnci, kde v roce 1964 založil mužský sbor, ve kterém zpívali zaměstnanci
podniku i další zájemci z města. Se sborem pořádal v Týnci koncerty, vystupoval při
podnikových oslavách apod. Za tyto aktivity byl sbor oceněn pochvalou od závodní rady,
okres vyjádřil ocenění za „zájmovou uměleckou činnost“.32 S mužským sborem v Týnci
nad Sázavou nastudoval Jiří Pilát dle svého vyjádření přibližně 45 především světských
skladeb. Žádný seznam skladeb toto tvrzení dokládající však nebyl nalezen. „Díky
angažmá ve sboru mu procházelo, že je praktikující katolík. Komunisté došli k tomu, že už
ho nepředělají, a zlomili nad ním hůl. Vlastně byli rádi, že ho mají.“33 Jak je uvedeno
v předešlé části, z důvodu skartace podnikových materiálů nebylo možno zjistit, jak dlouho
Pilát sbor v Týnci nad Sázavou vedl.
Jiří Pilát byl jistou dobu také členem Sukova komorního orchestru34 v Benešově.
Vedení orchestru se ujal po odchodu dirigenta Jana Maria Dobrodinského.35 Ten řídil
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Sukův komorní orchestr do roku 1953.36 Jiří Pilát uvedl, že tento orchestr dirigoval pouze
tři roky, a to v letech 1965–1967, některé další materiály však vypovídají o tom, že
orchestr pravděpodobně vedl delší dobu.37 Orchestr působil ve spolupráci s místní lidovou
školou umění, na níž působil František Ryšan – učitel houslí. Ten s Jiřím Pilátem
spolupracoval, pomáhal mu s opisováním a sháněním notových materiálů nejen pro
benešovský orchestr, ale také pro sbor a orchestr v Poříčí nad Sázavou. Spolu se nějaký čas
vydávali hledat noty na různá místa v republice, například do Třeboně. Po krátké době
však přestal mít F. Ryšan, vzhledem ke svému úvazku na hudební škole, na opisování
a shánění not čas a Jiří Pilát na něj kladl příliš velké nároky, proto jejich spolupráce
skončila. „Rozkmotřili se spolu kvůli zanedbatelné věci a zbytečně, tenkrát to pro ně však
bylo něco nepřekonatelného a důležitého.“38 Sukův komorní orchestr jako celek účinkoval
společně s poříčským sborem pravděpodobně jenom na veřejném koncertě ke 280. výročí
narození J. D. Zelenky 16. 8. 195939 v Louňovicích pod Blaníkem.40 Jeho jednotliví
členové však s Pilátem a sborem účinkovali i při jiných příležitostech. K odchodu ze
Sukova komorního orchestru se vyjádřil Jiří Pilát v dopise členům: „V nedávné době
při zkoušce v mé nepřítomnosti bylo diskutováno členy orchestru mimo jiné o tom, že by
bylo třeba povznést úroveň orchestru, což by mohl učinit dirigent – profesionál. Abych
nestál v cestě růstu orchestru setrváváním na svém místě, uvolňuji dnem 25. září 1967 své
místo v orchestru pro dirigenta – profesionála. Tímto dokazuji svůj kladný poměr k SKO,
který jsem k orchestru vždy měl.“41

umělců, aby získali potřebnou praxi. V současné době již nefunguje, nepodařilo se však zjistit přesná data
doby jeho fungování. Nejedná se o Sukův komorní orchestr, který působí v Praze.
Jan Maria Dobrodinský (nar. 1925) je český dirigent, sbormistr a pedagog. Byl například sbormistrem
Slovenského filharmonického sboru, dirigentem Středočeského symfonického orchestru. Dirigenty Sukova
komorního orchestru byli také Miloslav Kuba nebo od roku 1971 Aleš Křička.
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Uvedené aktivity však byly jenom jakési mírné odbočky na jeho hlavní cestě. Tou
byla duchovní a liturgická hudba. O této hudbě Jiří Pilát říkal: „Kdo nepoznal kostelní
hudbu, tak neví, co vlastně hudba je. Duchovní hudba je psaná srdcem. Varhany jsou
královský nástroj. Neumím si představit být bez hudby. Jsem velký boháč, že vidím
a slyším. Na zdejších varhanách je nápis: chvalte Boha hudbou a zpěvem42 – tím se snažím
řídit celý život.“43 Pilát se příliš o svém nitru a pocitech nesvěřoval. Změna rozpoložení
byla vidět především při poslechu oblíbených skladeb. Hudba byla jeho záliba, obětoval jí
celý život.

1.4 Vytváření osobní sbírky hudebnin
Nedílnou součástí muzikantské činnosti Jiřího Piláta bylo vytváření vlastního
hudebního archivu, a to především opisováním a rozepisováním skladeb.44 Sice některá
díla také dostal či zakoupil – ať již tištěná, nebo opsaná, těžiště zmíněného úsilí bylo však
ve vlastním opisování. Nakonec byl tímto svým – doslova životním – stylem pověstný.
Všude chodil s objemnou aktovkou, kde měl potřebné partesy, čistý notový papír, lahvičku
s tuší a obyčejné ocelové namáčecí pero s násadkou, jaké dnešní školáci snad už ani
neznají. Opisování věnoval každou volnou chvíli, a to opravdu kdekoliv, třeba i ve vlaku
cestou do zaměstnání i na služebních cestách. Někteří pamětníci dokonce vzpomínají na
jeho miniaturní psací stůl – prkénko zavěšené na krku. „O Jiřím se říkalo: ‚To je ten, co
opisuje noty cestou ve vlaku.‘ Ve vlaku si napsal noty a doma, kde to nedrncalo, k nim
dodělával nožičky.“45
Potřebný notový materiál vyhledával na kruchtách různých kostelů, v knihovnách,
archivech a muzeích, také v Hudebním oddělení Národního muzea, a to zejména skladby
autorů z 18. a 19. století (Brixi, Kalous, Ryba, Tůma, Vaňhal, Führer aj.). Ovšem
pro potřeby provádění rozepisoval i díla novější, u kterých mnohdy také nebyly jednotlivé
tištěné party k dispozici, např. skladby Vojtěcha Říhovského, nebo i kompozice zcela
42

Viz přílohu č. 12.

43

MUDRA, J. Jiří Pilát. In: Bez limitu [dokument]. TV, ČT a MAX TV FILM, 1999.

44

Viz přílohu č. 7.

ROULE, T. Ohlédnutí za Jiřím Pilátem, 16. 6. 2007. In: Pamětní kniha pěveckého chrámového sboru
Poříčí nad Sázavou, 1953 – 2007, 4. díl.
45

16

nové. Třeba mše Adolfa Cmírala,46 které byly přímo určeny pro provedení poříčským
sborem, jsou rozepsány Pilátovou rukou.
Pilát sám hudební díla aktivně vyhledával, dojížděl do mnohých míst a dopisoval si
s velkým množstvím lidí. Díky těmto kontaktům navazoval celoživotní přátelství s lidmi
nejen ve Středočeském kraji, ale i v místech, jež tento kraj přesahují.
Protože trávil velké množství času opisováním, nepůjčoval noty dalším zájemcům
zdarma, ale poskytoval je za protislužbu – jiný notový materiál, který Pilát ve své sbírce
ještě neměl.47 Kopírování prakticky ještě neexistovalo, případně bylo běžně nepřístupné.48
Jednoduché rozmnoženiny se mezi jeho hudebninami vyskytují asi až od konce
osmdesátých let minulého století. „Dnes to má každý hned a já trávil nad jednou skladbou
i více než osm hodin.“49
Své přepsané noty půjčoval Jiří Pilát jen nejbližším spolupracovníkům, protože měl
také špatnou zkušenost s nevracením půjčených partů. Ostatním zájemcům později noty
většinou nepůjčoval. Ve výmluvném dopise z roku 1984, adresovaném řediteli Okresního
kulturního střediska v Příbrami, Jiří Pilát uvádí, že „jsa poučen trpkými zkušenostmi se
zapůjčováním, od jisté doby nic nepůjčuji.“50
Sesbíraný a opsaný notový materiál měl uskladněn ve svém bytě v Poříčí nad
Sázavou, ve skříních, krabicích, pod postelí a všude, kde se vešlo,51 další materiály byly
uskladněny na kůru kostela sv. Havla v Poříčí nad Sázavou. Celkem obsahoval jeho archiv
díla více než 540 skladatelů.
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Notové materiály nejen přepisoval, ale některé zakoupil, či dostal darem. Například
z pozůstalosti po Jiljím Walterovi52 obdržel roku 1970 darem od Walterovy dcery celkem
deset svazků skladeb. Dva svazky týkající se divadla odevzdal Pilát do Národní knihovny,
zbylé daroval roku 2005 do Hudebního archivu kláštera premonstrátů na Strahově.
Opisem notových materiálů jednotlivých autorů práce nekončila, Pilát se snažil
o každém autorovi dohledat krátký životopis, jenž si následně uchovával. Své záznamy
využíval pro osobně vybíranou dramaturgii koncertů, nový repertoár vybíral minimálně
čtyřikrát ročně. Mnoho osobností hudebního světa tak jezdilo do Poříčí vyslechnout
skladby, které jinde nezazněly.
Od roku 2003 již Jiří Pilát nové skladby neopisoval. České muzeum hudby bylo ten
rok totiž pro badatele nepřístupné: ředitelství, hudebněhistorické oddělení a oddělení
hudebních nástrojů bylo přemisťováno do dnešního sídla – Karmelitské ulice. Soustředil se
především na výběr repertoáru a dokončování skladeb, které měl rozpracované, důvodem
byl také nedostatek času – Pilát dojížděl hrát na varhany do několika okolních vesnic.53

1.5 Celoživotní poslání a Jan Dismas Zelenka
Nejoblíbenější skladatel Jiřího Piláta byl Jan Dismas Zelenka.54 Narodil se 16. října
1679 v Louňovicích pod Blaníkem. Pod vedením svého otce Jiřího, louňovického kantora
a varhaníka, zde dostal základy hudebního vzdělání. Studoval v Praze, poté odešel
do saských Drážďan, aby se stal členem královské kapely a skladatelem ve službách krále
Augusta Silného. Jako skladatel získal u drážďanského dvora velkou oblibu. Na náklady
krále studoval ve Vídni skladbu, umožnil mu i další studia v Itálii. Až do posledních let
svého života se Zelenka věnoval kompozici převážně velkých chrámových vokálně
instrumentálních děl. Zemřel v noci z 22. na 23. prosince 1745 v Drážďanech a na Štědrý
den ráno byl pochován. Jeho dílo bylo uloženo do archivních skříní na chóru jako

Jiljí Walter (1875-?) byl varhaník, pedagog a skladatel. Studoval varhany na konzervatoři v Praze. Byl
ředitelem kůru v Kutné Hoře, Žamberku, vyučoval v Olomouci. V letech 1920-1930 byl ředitelem městské
hudební školy v Pardubicích, nakonec ředitelem kůru u Pražského Jezulátka v Praze. Dochovaly se sesbírané
skladby, které získával pro vlastní potřebu.
52

53

Viz kapitolu 3.2

54

Viz kapitolu 1.5.2
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„zastaralé a nemoderní“. Umělecká síla a hodnota jeho díla byla však s odstupem věků
znovu nalezena.55

1.5.1 Jan Dismas Zelenka a jeho znovuobjevování
Pro přehled uvádíme jen některé důležité okamžiky, které se týkají obecného
bádání o díle Jana Dismase Zelenky, počínaje jeho smrtí. Ostatní informace, jež se týkají
jeho života, práce a tvorby je možno nalézt v odborných publikacích, které se těmito
tématy zabývají.56
Zelenka zemřel roku 1745, byl pohřben na katolickém hřbitově v Drážďanech,
v městské čtvrti Friedrichstadt. Stalo se tak v době zmatku a nestabilní politické situace
v zemi z důvodu probíhajícího válečného konfliktu.57 V následujících zprávách o osudech
skladatelské pozůstalosti tohoto autora je rozpor. Například australská badatelka Janice
B. Stockigt58 tvrdí, že část byla včleněna do královské sbírky hudebnin královny Marie
Josefy. Předpokládá uložení rukopisů jednak v královské sbírce, jednak na kůru nového
drážďanského dómu, postaveného až po Zelenkově smrti. Toto místo však nebylo nikým
hlídáno, proto není možné s jistotou určit, jaké množství skladeb zde zůstalo. Badatelé,
kteří v 19. století usilovali o znovuoživení Zelenkova díla, pátrali na obou místech.
Při náletu na Drážďany roku 1945 však byla zasažena obě místa, na nichž se skladatelova
díla nacházela. Všechna díla z drážďanského dómu byla nenávratně zničena. Bývalá
královská sbírka (fond Saské zemské knihovny) byla víceméně uchráněna, některá díla
však musela být restaurována, jiná však byla úplně zničena.59
Opisy Zelenkových děl vznikaly na několika místech i v průběhu 18. a 19. století,
nejvíce se však samozřejmě začalo bádat ve 20. století. První pramenně založená studie
Jan Dismas Zelenka. Hudební festival Podblanický podzim [online]. 2011 [cit. 2014-02-19]. Dostupné z:
http://www.podblanickypodzim.cz/zelenka.htm
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Například SMOLKA, J. Jan Dismas Zelenka. Praha : Akademie múzických umění v Praze, 2006, ISBN
80-7331-075-9.
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SMOLKA, J. Jan Dismas Zelenka. Praha : Akademie múzických umění v Praze, 2006, str. 259. ISBN 807331-075-9.
57

STOCKIGT, J. B. Jan Dismas Zelenka – A Bohemian musician at the court of Dresden. Oxford: Oxford
University Press, 2000, ISBN 0-19-816622-2.
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SMOLKA, J. Jan Dismas Zelenka. Praha : Akademie múzických umění v Praze, 2006, s. 262, ISBN 807331-075-9.
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od Emiliána Troldy60 vycházela časopisecky v letech 1929–1932. „Výsledkem pilné práce
Emiliána Troldy je i jeho obsáhlá sbírka opisů a spartací historických skladeb. Vedle
významných děl jiných českých barokních skladatelů obsahuje i četná díla Jana Dismase
Zelenky. Trolda sbírku odkázal Hudebnímu oddělení Národního musea v Praze (dnes
České museum hudby).61 Tam od roku 1947 slouží badatelské veřejnosti. Odtud jsou častěji
uváděny i Zelenkovy skladby do praktického veřejného hudebního života.“62
Podle Troldovy sbírky byly uváděny skladby Jana Dismase Zelenky na koncertech
v Čechách. Můžeme jmenovat například hru Sub olea pacis et palma virtutis, kterou
provedl dirigent Otakar Jeremiáš s Pražským rozhlasovým orchestrem roku 1938, záznam
byl vysílán Československým rozhlasem. „Pro potřeby českých sborů vydal Jaromír Fiala
roku 1932 v edici Česká hudba XXXV, č. 12, partituru Caligaverunt oculi mei c moll, č. 18
z cyklu Responsoria pro Hebdomada Sancta ZWV 55. A houslista Jan Mařák upravil
pro svou sbírku houslového repertoáru Classique et Moderne, jejichž 10 svazků vycházelo
od 1903 do 1929, úpravu vět Minuetto a Folia z Ouverture a 7 F dur ZWV 188 pro housle
a klavír.“63 Koncerty s hudbou Jana Dismase Zelenky byly v první polovině 20. století
spíše ojedinělé.
Pátrání po Zelenkově tvorbě přerušila 2. světová válka, kdy muzikologické bádání
téměř ustalo. Až v padesátých letech profesoři Josef Plavec a Bohumír Štědroň navštívili
Drážďany a přivezli zpět jako dar dvě série mikrofilmů se snímky autografů J. D. Zelenky,
které však nikdo v prvních letech nevyužíval – část byla uložena v tehdejším Hudebním
oddělení Národního muzea v Praze, druhá část byla uložena v Brně. Díky Vratislavu
Bělskému vyšla část partitur tiskem,64 další partitury vypracoval v šedesátých
a sedmdesátých letech Jaroslav Smolka pro potřeby nahrávání.

Emilián Trolda (1871–1949), český hudební vědec. Věnoval se výzkumu dějin české hudby 17. a 18.
století. Provedl evidenci a katalogizaci řady hudebních sbírek a archivů v Praze a asi třiceti archivů v dalších
českých městech i vesnicích, zpracoval je formou lístkových katalogů. Shromáždil sbírku českých skladeb
z uvedeného období. Pozůstalost je uložena v Muzeu české hudby v Praze.
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České muzeum hudby je specializovaná část Národního muzea v Praze, zaměřená na materiály s hudební
a instrumentální tematikou. Sídlí na adrese Karmelitská 2/4, na Malé Straně, Praha 1.
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Jaroslav Smolka. Hudební festival Podblanický podzim [online]. 2011 [cit. 2014-02-19]. Dostupné
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SMOLKA, J. Jan Dismas Zelenka. Praha : Akademie múzických umění v Praze, 2006, s. 277, ISBN 807331-075-9.
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Roku 1969 Lamentace proroka Jeremiáše, 1972 výběr Žalmů a Magnificat, 1987 svatováclavská hra
Sub olea pacis et palma virtutis apod.
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Edice Zelenkových instrumentálních i vokálně instrumentálních skladeb začaly
vycházet až v šedesátých letech 20. století. Některá Zelenkova díla vyšla například
ve vydavatelstvích Bärenreiter Hortus Musicus (1960), Universal Edition ve Vídni (1961),
v osmdesátých letech minulého století pak ve vydavatelství Breitkopf & Härtel.
„Nejbohatší ediční aktivity Zelenkovy chrámové hudby vyvinuli němečtí a v menší
míře také někteří další západoevropští muzikologové v 80. a 90. letech 20. století.“65
Předními badateli byli Thomas Kohlhase a Wolfgang Horn. Ti připravili spolu s dalšími
muzikology pro vydání velké množství děl právě v již zmiňovaném vydavatelství
Breitkopf & Härtel. „Tento tým se záhy dohodl na spolupráci se správcem zelenkovských
fondů v hudebním oddělení SLbD Wolfgangem Reichem. Reich připravil a vydal roku 1985
ZWV66 – katalog,67 který umožnil přehled po Zelenkově hudební tvorbě. (…) V druhém
vydání ZWV přetiskli a opravili většinu omylů a chyb.“ 68 „Seznam je zajímavý i tím, že
zahrnuje nejen díla ztracená, ale také skladby, kde je autorství Jana Dismase Zelenky
zpochybňováno, nebo nebylo spolehlivě doloženo /čísla ZWV 200 až ZWV 245/.“69
Jak bylo zmíněno, v současné době jsou Zelenkovy dochované skladby k sehnání
v několika různých vydáních. Zelenkova díla inspirovala řadu interpretů a těles, tudíž
v dnešní době existuje také velké množství nahrávek jeho děl.70

1.5.2 Cesta za poznáním Zelenky
Počátek cesty Jiřího Piláta za poznáním díla Jana Dismase Zelenky se datuje k roku
1956. Jak bylo zmíněno, již před tímto datem vyhledával a opisoval na kruchtách různých
kostelů, v archivech a muzeích skladby autorů 18. a 19. století.

Jaroslav Smolka. Hudební festival Podblanický podzim [online]. 2011 [cit. 2014-02-19]. Dostupné
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Zelenka Werke Verzeichniss.
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Jan Dismas Zelenka, Catalogue (ZWV) of compositions [online]. 2013 [cit. 2014-11-02]. Dostupné
z:http://www.wissensdrang.com/zwv.htm
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Uvedeného roku byl Jiří Pilát požádán Václavem Oktábcem,71 farářem
v Louňovicích pod Blaníkem, aby s poříčským chrámovým sborem a orchestrem provedl
v tamním kostele Nanebevzetí Panny Marie72 jednu ze Zelenkových mší.
P. Václav Oktábec byl velkým hudebním znalcem a podporovatelem hudby
v Posázaví, ovšem na fakt, že Jan Dismas Zelenka je louňovickým rodákem a v místním
kostele byl pokřtěn, jej upozornil prof. Adolf Cmíral.73 Protože P. V. Oktábec hned
projevil zájem o možnost živého provedení některé ze Zelenkových skladeb, doporučil mu
obrátit se na poříčský sbor a Jiřího Piláta, se kterým se prof. Cmíral znal, tedy znal i mnohé
jeho produkce i úroveň sboru. Jiří Pilát však v té době žádnou Zelenkovu skladbu
ve svém archivu neměl, nic nebylo k nalezení ani na kůrech chrámů v okolí a samozřejmě
nikde, ani v Praze, nebylo prováděno.74 Protože se již dříve zajímal o barokní hudbu, byl
touto výzvou velmi zaujat a pustil se do hledání. Tím začalo jeho dlouholeté pátrání
po Zelenkových skladbách, které se pak stalo jeho životním koníčkem, dalo by se říci,
že téměř posláním.
Jako první našel zmínku o přípravě koncertu skladeb Jana Dismase Zelenky, jenž
se měl údajně konat v roce 1863 v Čechách. Měla být prováděna Zelenkova Suita F dur,
ovšem nepodařilo se mu dohledat žádné zdroje, které by potvrzovaly fakt, že koncert
opravdu proběhl, nenašel tedy ani možnou cestu k získání žádných notových materiálů.
Směr to byl ovšem správný, protože toho roku opravdu Zelenkova hudba v Čechách
zazněla, a to zásluhou Bedřicha Smetany, který v Drážďanech opsal a uvedl dílo Ouverture
a 7 concertanti F dur ZWV 188, známou právě jako Suita F dur. „Ta měla novodobou
premiéru v Drážďanech krátce předtím 9. 3. 1863. 30. 6. 1863 potom zazněla v Praze
na akademii v Novoměstském divadle.“75

Václav Oktábec (17. 9. 1915 - 20. 7. 1988), farář a os. arciděkan v Louňovicích pod Blaníkem. Viz přílohu
č. 14.
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Viz přílohu č. 13.

Adolf Cmíral (1882–1963), český hudební pedagog, jeden z nejvýznamnějších českých pracovníků v
oblasti hudební výchovy a pedagogiky, autor řady pedagogických prací. Sběratel a upravovatel lidových
písní. Dojížděl na letní pobyt do Lštění, rodiště Jiří Piláta – s ním jej poutal přátelský vztah.
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O drobných provedeních se zmiňuje kapitola 1.5.1, žádná mše ale do té doby pravděpodobně hrána nebyla.

SMOLKA, J. Jan Dismas Zelenka. Praha : Akademie múzických umění v Praze, 2006, s. 268, ISBN 807331-075-9.
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Jeho další pátrání vedlo do Hudební sbírky Emiliána Troldy, 76 hudebního vědce,
jenž opisoval notový materiál v archivech řeholních řádů, na kůrech kostelů v Čechách
i v cizině (např. ve Wroclawi) a který, dle slov Piláta „vykonal pro naši hudbu velké dílo:
pro budoucnost zachránil mnohé skladby, jež tam, kde je opisoval, již dnes ani nejsou.“77
Z této sbírky vlastnoručně opsal dílo Missa in D, kterou provedl s chrámovým sborem
a orchestrem 16. srpna 1959 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Louňovicích pod
Blaníkem při mši na připomínku 280. výročí autorova narození.78 Téhož dne odpoledne
provedl se Sukovým komorním orchestrem na nádvoří zámku při slavnostním koncertu
Zelenkovu Suitu F dur a další orchestrální skladby. Program byl doplněn Lidovými
písněmi z Podblanicka v úpravě Adolfa Cmírala v podání poříčského chrámového sboru
a benešovského Sukova komorního orchestru se sólisty. Patrně by bylo možno konstatovat,
že uvedené dva opusy J. D. Zelenky zazněly ve 20. století v Čechách poprvé.
Tehdy zapsal vikář Oktábec do Pamětní knihy pěveckého chrámového sboru Poříčí
nad Sázavou: „Zelenkova hudba zazněla dnes v jeho rodných podblanických Louňovicích
poprvé! 280 let od jeho narození a v Louňovicích zní jeho hudba duchovní i světská. Dosud
jsme o Janu Dismasovi Zelenkovi jen slyšeli, ale dnes konečně jsme slyšeli přímo jeho,
našeho Zelenku. Svrchované uznání a díky za to patří Vám, poříčtí pěvci a hudebníci, Vám,
skromný a obětavý dirigente!“79
V Hudební sbírce Emiliána Troldy, nalezl Pilát další Zelenkovy skladby. Podařilo
se mu získat kontakt na Marii Nassen, zpěvačku drážďanského Hofkirche,80 na kterou se
21. 12. 1959 obrátil s prosbou, zda v Drážďanech neexistuje nějaká varhanní skladba Jana
Dismase Zelenky, například na kůru kostela, kde Zelenka působil. Dále sháněl chybějící
party skladby, kterou opsal na jiném místě. Marie Nassen mu poskytla dva mikrofilmy
seznamu
76

Zelenkových

skladeb

ze

Saské

zemské

knihovny

v Drážďanech.81

Viz kapitolu 1.5.1

Jak jsem putoval za skladbami J. D. Zelenky (papíry v deskách) Text opsán z rubu pozvánky, kterou
Městský úřad Sedlec-Prčice zval občany na provedení Zelenkova Requiem 24. 10. 1998 v rámci Hudebního
festivalu Podblanický podzim – 14. ročník 1998
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Viz přílohu č. 21.
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Pamětní kniha pěveckého chrámového sboru Poříčí nad Sázavou, 1953 – 2007, 1. díl.

Katedrála Nejsvětější Trojice v Drážďanech, nazývaná také Hofkirche (dvorní kostel) je jeden z největších
kostelů v Sasku. Byla postavena v letech 1739-1755 za vlády saského kurfiřta Friedricha Augusta II.
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Saská zemská knihovna – Státní a univerzitní knihovna Drážďany. Historie knihovny sahá do roku 1556,
do dnešní doby knihovna nashromáždila více než pět milionů exemplářů. Saská zemská knihovna sídlí od
roku 2003 na jihu Drážďan, v bezprostřední blízkosti Technické univerzity.
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V drážďanském archivu se však hledané skladby nenalezly. Pilát tedy poslal seznam
skladeb, které by si přál a sám následně podle mikrofilmů opsal a sestavil. V Drážďanech
se v současnosti nachází cca 2/3 díla Jana Dismase Zelenky, část byla totiž pravděpodobně
zničena při požáru v roce 1945.82
Protože jde o jedno z mála přímých vyjádření Jiřího Piláta, kterým je velmi dobře
dokumentováno jeho úsilí i zájem o věc, dáváme širší místo přímé citaci. „V té době
nebylo možné se pro mě dostat do Drážďan (uzavřené hranice), proto bylo třeba pídit se
po Zelenkových skladbách u nás. Hudba Zelenkova mě nadchla tak, že jsem začal
vyhledávat v archivech jeho další skladby a je opisovat. Když byly otevřeny hranice, jel
jsem za Zelenkou do Drážďan. S dojetím jsem hleděl a držel v rukách jeho autografy. Jeho
hudební rukopis jsem znal již dříve z mikrofilmu. Nyní jsem hleděl na originál. Za účelem
opisování jeho skladeb jsem byl v Drážďanech mnohokrát. Vše bylo spojeno s jistým
sebezapřením. Musel jsem vstávat ve 3 hodiny, ve studovně jsem zasedl v 9 hod. a psal
až do 18 hodin, v 19 hodin jsem zase odjížděl rychlíkem do Prahy a domů se dostal
po půlnoci. Přenocování v Drážďanech pro mě bylo nedostupné (drahé). Do Drážďan jsem
nejezdil jen za opisováním notového materiálu, ale i proto, abych slyšel provedení skladeb
Zelenky od profesionálů. Vzpomínám si, jak při jednom listopadovém nákupním zájezdu
do Drážďan, jsem četl vývěsku na katedrále, která oznamovala, že 25. 12. 195683 bude
provedena Zelenkova mše.84 A tak po provedení Rybovy mše "Hej mistře" 24. 12.
o půlnoční v Poříčí jsme se dali s manželkou dovézt autem do Prahy, abychom stihli
rychlík do Drážďan, a v 11 hodin jsem s mojí opsanou partiturou sledoval provedení
Zelenkovy mše asi s osmdesáti zpěváky a hudebníky.“85 Tutéž mši provedl v roce 1980
v Poříčí. 13. února 198386 zajel s manželkou do Drážďan vyslechnout Zelenkovo
„Requiem in D“ (requiem napsané k úmrtí Augusta Silného), koncert se konal v kulturním
paláci.87
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Datum je uvedeno patrně mylně. Mohlo by jít nejdříve o rok 1966.
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Pravděpodobně se jednalo o ZWV 23, Missa in D.
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Kulturpalast Dresden, budova na okraji historického centra Drážďan, současné sídlo Drážďanské
filharmonie.
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V různých kulturních přehledech a brožurách vyhledával koncerty s hudbou Jana
Dismase Zelenky a snažil se je navštěvovat. Mimo jiné navštívil 29. 5. 1987 koncert
v rámci Pražského jara, kde Helmuth Rilling dirigoval dílo Missa Sanctissimae Trinitatis.
Zajímavé je, že ač i Jaroslav Smolka ve své knize zmiňuje, že Helmuth Rilling „nahrál
svůj slavný snímek Missa Sanctissimae Trinitatis a moll,“88 ten sám se prostřednictvím
svého manažera Christopha Dreschera vyjádřil: „Tatsächlich kann er sich nur dunkel
daran erinnern, Zelenka überhaupt dirigiert zu haben.“89 Je to vlastně o to zajímavější, že
svého času Rilling patřil k nejuznávanějším zelenkovským interpretům. Víceméně také
na tom byla postavena idea jednoho dílu kulturního magazínu Aspekte německé televize90
– provádění Zelenkových skladeb profesionály jako Helmuth Rilling a uchovávání tradice
muzikanty jako Jiří Pilát.
Přímo při návštěvách koncertů si Pilát zapisoval záznamy o nástrojovém obsazení,
technickém provedení, tempech jednotlivých částí, výrazu a někdy dokonce stihl
zaznamenat do not začátky skladeb.
Účastnil se konferencí a seminářů, věnovaných Janu Dismasi Zelenkovi. Například
13. 3. 1986 v tehdejším Kulturním středisku NDR na Národní třídě v Praze, kde tehdy
přednášel Wolfgang Reich, autor katalogu Zelenkova díla.91
Zelenka se stal Pilátovým nejoblíbenějším skladatelem. „Svědčí o tom 4500 stran
jeho opsaných a rozepsaných skladeb, které jsem připravoval k provedení a z nichž některé
na provedení dosud čekají.“92

1.6 Přátelství a spolupráce
Na kůru poříčského kostela se Jiří Pilát poznal s Marií Schneibergovou,
dlouholetou členkou sboru a především jeho sólistkou s nádherným, jemným a nosným
SMOLKA, J. Jan Dismas Zelenka. Praha : Akademie múzických umění v Praze, 2006, str. 284, ISBN 807331-075-9.
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s Christophem Drescherem (17. 11. – 24. 11. 2014).
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sopránem, jaký by jí mohla závidět leckterá operní pěvkyně. Znali se 15 let a po dvouleté
bližší známosti byli 13. 8. 1966 v kostele sv. Havla v Poříčí nad Sázavou oddáni.
Zajímavostí je, že přesný čas konání svatby byl přísně utajen, neboť měl Jiří obavu, že by
mu některý z přátel vyvedl nějaký žert, či by byly oslavy moc veselé. 93 Jiřímu bylo 45 let
a Marii 39 let. Svatba se nakonec konala v 17:30 a při bohoslužbě zaznělo velké množství
skladeb zpívaných a hraných společnými přáteli. Program tehdy sestavil a provedení řídil
Jiřího starší bratr Jaroslav. Po sňatku se Jiří Pilát přistěhoval ke své manželce do Poříčí nad
Sázavou č. p. 3.
Marie Pilátová v Poříčí nad Sázavou mimo jiné vedla dětský sbor a soukromě
vyučovala zpěv i hru na klavír. Zasloužila se i o vznik Chrámového sboru a orchestru
v Poříčí nad Sázavou, neboť spolupracovala při veškerých místních kulturních událostech.
Zajišťovala hudební akademie, divadelní vystoupení – připravovala choreografie, byla
členkou Sokola. „Bez její účasti se žádná kulturní událost neobešla – neboť uměla zpívat,
hrát na piano, uměla organizovat, měla iniciativu, uměla jednat s lidmi.“94 Jejím velkým
koníčkem a podstatnou náplní života byl také sport. Jistý čas byla i náčelnicí místní
tělocvičné jednoty, bývala okresní vedoucí nácviku ženských spartakiádních skladeb.
Po vzájemné dohodě, kdy jeden druhému do jeho aktivit opravdu nezasahoval, dokázali
své zájmy příkladně skloubit. Vhodnou ilustrací mohou být i jejich společné zimní
dovolené. Dopoledne Marie lyžovala a Jiří opisoval noty, odpoledne šli na společnou
procházku.
O vztahu se svou ženou Jiří Pilát řekl: „Hudba svazuje rodinný život – máme
společné zájmy, společně navštěvujeme kostel, společně si o Vánocích zazpíváme pod
stromečkem, přál bych si, aby každý takový život měl.“95 Jejich manželství trvalo 41 let,
zůstalo bezdětné.
Jiří Pilát se seznámil díky svým hudebním produkcím a pátrání po notových
materiálech s řadou význačných hudebních osobností, s mnohými z nich se velmi přátelil.96

ROULE, T. Ohlédnutí za Jiřím Pilátem, 16. 6. 2007. In: Pamětní kniha pěveckého chrámového sboru
Poříčí nad Sázavou, 1953 – 2007, 4. díl.
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Pilátovým přítelem byl slavný český hudební pedagog, publicista a skladatel Adolf
Cmíral. Nepodařilo se zatím zjistit, od které doby se vlastně znali. Cmíral jezdil na letní
byt do Lštění, rodné obce Jiřího Piláta. Je proto velmi pravděpodobné, že se setkali
tam, nebo si o více než generaci starší Cmíral mohl všimnout začínajícího muzikanta
v kostele v Poříčí, nebo na Hradišti. Ze všech dokumentů však vyplývá, že prof. Cmíral
měl k Pilátovi velmi vřelý vztah a pozorně sledoval jeho práci, kterou vysoce hodnotil.
Jiřímu Pilátovi a jeho sboru záměrně svěřil i „světové“ premiéry některých svých skladeb,
např. České mše ke cti sv. Prokopa v r. 1956 v Sázavě, nebo České mše ke cti sv. Václava
v r. 1960 v Mníšku pod Brdy. K jejich provedení jsou v Pamětní knize Cmíralovy
vlastnoruční zápisy. U svatováclavské mše popisuje i její vznik. Nalezneme zde i další jeho
zápisy či hodnocení jiných akcí. Do této knihy také vlastnoručně vepsal čtyřhlasou úpravu
podblanické mariánské písně Vyšla hvězda, vyšla jasná, s dedikací poříčskému sboru.
K dobrým přátelům patřil také František Xaver Thuri,97 který byl ještě za doby
svých studií na konzervatoři – bylo mu tehdy 17 let – přizván do Poříčí nad Sázavou,
aby s Jiřím Pilátem účinkoval. Thuri se znal i s vikářem Oktábcem z Louňovic
pod Blaníkem a tyto tři osobnosti se tak díky Zelenkovi spřátelily. Z doby objevování
Zelenky existuje rozsáhlá korespondence mezi Jiřím Pilátem a Václavem Oktábcem, kteří
se skrze dopisy domlouvali na provedení jednotlivých skladeb při mších i samostatných
koncertech.98
S Jiřím Pilátem pak Thuri vystupoval při mnoha příležitostech. Pilát byl dle něj
velmi vzdělaný člověk, který svůj volný čas zasvětil hodnotné činnosti, a to vytvářením
opisů tehdy nedostupných notových materiálů. Spolu s mnoha profesionálními hudebníky
hráli novodobé premiéry děl Jana Dismase Zelenky, jež se provozovaly po 200 letech. Lidé
jezdili do Poříčí a okolí bez nároku na honorář.99

František Xaver Thuri (nar. 1939) je český hudební skladatel, cembalista, varhaník, hobojista, hudební
vědec a pedagog. Po absolutoriu Pražské konzervatoře, kde studoval hru na varhany, vystudoval i hru
na hoboj na brněnské JAMU. Poté působil jako hobojista v orchestru Československého rozhlasu, působil i v
Pražském komorním orchestru, od roku 1965 působil ve funkci uměleckého šéfa komorního souboru Čeští
madrigalisté, kde hrával také na anglický roh a na cembalo. Jako profesor hobojové hry na pražské
konzervatoři vychoval celou řadu významných žáků. Je považován za experta na raně barokní až raně
klasicistní hudbu, což je styl, který výborně ovládá také jako soudobý hudební skladatel.
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Dle slov F. X. Thuriho i Milan Munclinger,100 český flétnista, dirigent, skladatel,
muzikolog a hudební publicista, se seznámil s prací Zelenky právě díky Jiřímu Pilátovi.
Právě Munclinger sdělil Thurimu informace o poříčském regenschorim, a tím započal
zájem o Zelenkovu hudbu. „To jsou neobyčejné věci, kdy někdo přitáhne váš zájem
a teprve později zjišťujete, jaký poklad vám ukázal.“101
František Xaver Thuri se zasloužil o natočení některých Zelenkových skladeb ve
spolupráci s pozounistou Ludvíkem Bortlem a trumpetistou Miroslavem Kejmarem. Tyto
skladby natočila Česká filharmonie pod vedením Jiřího Bělohlávka.102 Aby však
gramofonové desky vůbec mohly být nahrány, poskytoval k tomu Jiří Pilát opsané skladby
ze svého archivu.103
S Jiřím Pilátem hrálo a zpívalo mnoho osobností českého hudebního světa jako
například právě hobojista František Xaver Thuri, violoncellista Petr Mašlaň, zpěvák Jan
Verner, hobojista a pozdější kněz Jaroslav Konečný, kontrabasista Rudolf Oberländer,
violista Josef Zicha, flétnista Jan Novák, hobojista Vojtěch Jouza nebo trumpetista
Miroslav Kejmar.104
Osobností, které práce Jiřího Piláta a jeho sboru a orchestru nadchla, bylo nespočet.
Jejich jména jsou zapsána v Pamětní knize buď jako účinkujících, nebo podporovatelů,
kteří svým slovem, pochvalou či poděkováním vyjádřili svůj obdiv. Patří mezi
ně především kardinál František Tomášek, biskup Antonín Liška, papežský nuncius
Giovanni Coppa, biskup František Lobkowic, Josef Suk, Marie Tomášová, František
Filipovský, Ludmila Vernerová, Tomislav Volek, Václav Holzknecht, Jan Flajšhans, Adolf
Cmíral, Thomas Kohlhase a mnoho členů Národního divadla, České filharmonie, laureátů
Pražského jara a další osobnosti, které s Jiřím Pilátem zpívaly a hrály.

Milan Munclinger (1923–1986) byl významný český flétnista, dirigent, skladatel, muzikolog a hudební
publicista. Studoval na Pražské konzervatoři a poté na Akademii múzických umění flétnu, dirigování
a skladbu a zároveň na Karlově univerzitě hudební vědu, estetiku, filozofii a orientalistiku. Věnoval se studiu
staré hudby a otázkám její interpretace. Roku 1951 založil soubor Ars rediviva, který sehrál významnou roli
při znovuobjevování hudby baroka.
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Vždy po skončení produkcí v Poříčí nad Sázavou byli někteří zpěváci či hudebníci
pozváni k Pilátovým domů. Sešlo se jich osm až deset. Marie Pilátová přichystala
občerstvení, avšak Jiří Pilát byl, dle vyprávění Karla Krasnického, který se těchto posezení
také účastnil, jako na trní. Když viděl, že hosté dojídají, zvedl se, otevřel skříň a rozdával
lidem party. „Řekl, jak to má být rychle a zpívalo se dvě až tři hodiny. Podávala se
svačina, po které se však muselo se zpěvem pokračovat. Byly to velmi vzácné chvíle,“105
vypráví Krasnický.
Z ohlasů pamětníků lze vyčíst, že mnoho osobností se účastnilo produkcí právě
z toho důvodu, že Jiří Pilát vybíral skladby, které ještě jinde nezazněly – nejen koncerty
tak byly premiérou běžně neznámých skladeb. V dopise s přáním k Pilátovým šedesátinám
muzikolog Tomislav Volek roku 1981 napsal: „Víte, jak si vážím Vaší práce i originality
Vaší osobnosti (dnes, v době strojové fabrikace lidských jednotek je to zvlášť vzácné
koření) vážím. Kdyby bylo pro mne Poříčí blíž, byl bych ve Vašem kostelíčku častým
hostem. Už pro vaši hudební dramaturgii – slyšel bych u Vás mnoho věcí, které jinak
k slyšení nejsou.“106
„Obrovsky mi imponovalo, že tovární dělník, který má od manuální dřiny ruce plné
mozolů a rozpraskanou kůži na prstech, má tak silný vztah k historické umělecké hudbě
a k hudební tradici chrámového kůru v místě, kde žije! Při častých setkáních v přízemní
studovně HONM na Velkopřevorském náměstí jsem se ho vyptával na jeho možnosti
provádění skladeb při bohoslužbě ve venkovském kostelíku, na uplatňovaný repertoár
(hodně našich debat se točilo kolem Zelenky, který byl z kraje a já jsem se jím tenkrát
vydatně obíral), na síly, které tam má pro interpretaci k dispozici atd. Na některé vhodné
skladby jsem ho upozorňoval. Jednou v neděli jsem do Poříčí na mši zajel. Už nevím,
co tam tehdy hrál, ale kus byl náročný a některé hlasy mu chyběly. Neměl k dispozici
všechny potřebné nástroje, ale – nemýlím-li se – part pozounu mu hrál nějaký pražský
profesionál, který měl nablízku chatu. Pan Pilát mi imponoval natolik, že jsem v hudební
redakci rozhlasu, kde tehdy pracovali někteří kolegiálnější, značně pracovitější a svému
poslání oddanější rozhlasáci, než je tomu dnes, domluvil asi půlhodinový rozhovor
s panem Pilátem o jeho práci.“107 Díky Tomislavu Volkovi se tak Jiří Pilát dostal
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do Československého rozhlasu, později si jeho práce všimla i televize, informace se
objevily i v některých periodikách.108 Jiří Pilát vlastnil takový notový materiál, ke kterému
se nebylo možné snadno dostat. Také proto byly jeho koncertní produkce tak oblíbené.
V orchestru hrála zhruba polovina profesionálů, druhá polovina byli dobří amatéři. Mnoho
lidí nemělo doma ani pevnou telefonní linku, proto Pilát sháněl hudebníky například přes
korespondenční lístky. „Byl to obrovský člověk, který do toho dával absolutně všechno,
přestože mu přijeli lidé, kteří svůj part poté pořádně neuměli.“109
S úsměvem na tváři na něj vzpomínají všichni hudebníci, kteří měli tu čest s ním
hrát. „Nezapomenutelné byly jeho výroky: ‚Co to tam hraješ, dyť je tam fis, to ten křížek
nevidíš? Prosím vás, on neví, že je tam fis!‘ Dodal k ostatním z orchestru.“110 Nebo „Jiří
říkával: ‚Je tam přece tercie, to je tá – tá, to neslyšíš, že tam ta kvarta nepatří?‘ Slabší
povahy měly blízko ke zhroucení, ale účel světil prostředky a při mši většinou fis i tercie
byly aplikovány na správných místech. Obdivuhodné je to, že i přes psaní not ve vlaku byly
partesy v pořádku, chyby bývaly na naší straně.“111
Velmi významná byla spolupráce s louňovickým vikářem Václavem Oktábcem
a poříčským farářem, později českobudějovickým biskupem Antonínem Liškou, kteří oba
byli velkými podporovateli duchovní hudby a Jiří Pilát tak měl téměř volné pole
působnosti, neboť mu oba právem důvěřovali.
Jiří Pilát dále spolupracoval například s doc. Vladimírem Novákem, jenž se zabýval
prací na tematickém katalogu F. X. Brixiho a s nímž Pilát mohl konzultovat rozmanité
hudební záležitosti, nebo s dr. Roubíčkem, pracovníkem Národní knihovny. „Pilát byl
tehdy považován za téměř největší kapacitu v Čechách.“112
Při nácviku jednotlivých vystoupení, ať šlo o hru při mších či koncertech, spoléhal
Jiří Pilát na výkon orchestru. V pozdější době přijel orchestr dvě až tři hodiny před
vystoupením a poté se šlo ihned hrát. Předpokládal, že všichni hráči budou „listaři“, kteří
zahrají dle notového materiálu to, co mají. „Pro mě osobně jako amatéra to byl tvrdý
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výcvik, musel jsem si dát záležet, abych nebyl vyhozen,“113 říká Josef Zicha. Sbor se
na rozdíl od orchestru scházel pravidelně, neboť se jednalo povětšinou o neprofesionální
zpěváky z Poříčí a okolí.
Jediné, co mu bylo vytýkáno právě profesionály, kteří do Poříčí dojížděli, bylo
pomalé dirigování některých skladeb, což bylo znát například u Rybovy vánoční mše. Jiří
Pilát raději „sázel na jistotu“ a tempa upravil tak, aby se vše podařilo, i když se v jiných
místech nebál nasadit tempo velmi rychlé. „Neznámí lidé pozvaní na produkci se usmívali
a nechápali, že kousky skladby jsou tak pomalu,“114 řekl Karel Krasnický.
Z Pamětní knihy pěveckého chrámového sboru vypsal Vladimír Poš:115 „K různým
jubileím sboru poděkování za vytrvalou práci vyslovuje např. upřímná slova český primas
kardinál Tomášek, dnešní budějovický biskup Liška, dále vikáři a kanovníci, také
exprovinciál františkánského řádu od Panny Marie Sněžné v Praze ThDr. otec Jan Ev.
Urban a krom toho desítky umělců, buď spoluúčinkujících, nebo posluchačů. Citujme
alespoň jednu větu z dopisu hudebního dramaturga Bendova komorního orchestru
Dr. Zdeňka Vodáka z Ústí nad Labem z roku 1985: ‚Čtyřicetiletá bilance Vaší práce
je fascinující, uváží-li člověk „podporu a pochopení“, pod kterým toto vše bylo vykonáno,
je tato práce nejen fascinující, ale přímo heroická.‘ A umělkyně Marie Tomášová píše:
‚Jsem hluboce přesvědčena, že to, co jste vykonal na poli duchovní hudby v Poříčí,
je součástí té nejskutečnější kultury naší země.‘“116 Sám o Jiřím Pilátovi řekl: „Jiří byl
největší nadšenec pro muziku, kterého jsem znal. Obdivoval jsem jeho houževnatost,
se kterou jezdil opisovat noty, nesmírně jsem si ho vážil. Na takové lidi jako je on by se
nemělo zapomínat.“117
„Jiří Pilát byl neskutečně hodný, ale když se dostal před sbor, změnil se náhle
ve vladaře, který z hudebníků získal to, co potřeboval. Při nácviku často běsnil, ale jinak
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Rozhovor s MUDr. Karlem Krasnickým (20. 11. 2014, Praha).

Vladimír Poš (nar. 1928) studoval klavír na Pražské konzervatoři a hudební vědu na Filosofické fakultě
Univerzity Karlovy. Pracoval jako redaktor ve Státním hudebním vydavatelství, je autorem mnoha hudebně
teoretických a pedagogických děl. V roce 1970 emigroval do Rakouska a působil v salzburském Mozarteu Orffově institutu. Od devadesátých let pravidelně zajíždí do Prahy, účastní se se konferencí a seminářů.
Trvale se usadil na penzi v Rakousku. S Jiřím Pilátem se seznámil ve Lštění, kam dodnes každý rok jezdí.
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SOA v Praze – Státní okresní archiv Benešov. Osobní fond Pilát Jiří, číslo listu NAD: 1898, evidenční
číslo pomůcky: 718, karton 87–88. Benešov 2010.
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117

Rozhovor s Vladimírem Pošem (28. 11. 2014, telefonický rozhovor).
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to byl zlatý člověk. Byl to obrovský nadšenec, pořádal koncerty, obětoval tomu vlastní
prostředky. Jen to si žádá člověka velmi silného. Byl to velmi přátelský člověk. K Zelenkovi
mě přiblížil, nebýt jeho, tak bych o Zelenkovi nevěděl vůbec nic,“ řekl o něm František
Xaver Thuri.118
Violoncellista Mikael Ericsson, který se spřátelil s Jiřím Pilátem v Mnichovicích,
o něm řekl: „Byl to sluha dobrý a věrný, který přijde a je na něj spolehnutí. Byl
to neobyčejně obětavý a skromný člověk, který zasvětil svůj život hudbě až do poslední
chvíle. Co může být krásnější?“119
Mnichovický farář Ivan Kudláček vzpomíná na Pilátovu obětavost, se kterou
jezdíval do Mnichovic hrát: „Byl to varhaník mající vztah k liturgii. A protože při
bohoslužbách pěkně zpíval, zpíval lid s ním. Za hru ode mě dostával symbolicky nějakou
korunu, kterou pak vždy tajně vracel do kasičky.“120
Dlouholetá členka sboru a sólistka Eva Novotná vzpomíná na Jiřího Piláta takto:
„S panem Pilátem jsem spolupracovala již od studia na gymnáziu, od té doby
s přestávkami celý život. Byla to tvrdá škola, ale pro život to byla velmi dobrá a zajímavá
zkušenost. Vše bylo vždy trochu hektické, zkoušky se konaly na poslední chvíli, ale člověk
se tak naučil zpívat z listu. Pokud se zkouška protáhla do pozdních hodin, šel nás Jiří vždy
doprovodit, byl velmi obětavý.“121
Karel Krasnický, který hrál při produkcích sboru a orchestru na varhany, vyřkl tato
slova: „Byl to mimořádný zjev. Myslím, že to byl člověk, který žil omylem o 150 let později,
než kam patřil. Byl to vysloveně buditel, zanícený člověk pro muziku, výborné křesťanské
soužití v rodině, dodržování veškerých svátků, všeho, jak se to dělalo v polovině 19. století.
Velmi dobrý varhaník, velmi dobrý muzikant. Muzice věnoval úplně všechen volný čas.“ 122
Téměř všichni pamětníci se shodují, že Jiří Pilát byl při muzicírování, nejen při
produkcích, ale i při zkouškách, až přehnaně nekompromisní. Snad to mohlo být
způsobeno tím, že hudbou opravdu žil, snad měl pro ni i zvláštní dispozice. Není
vyloučeno, že měl absolutní hudební sluch, i když je zaznamenáno, že to na přímou
118

Rozhovor s Františkem Xaverem Thurim (10. 11. 2014, Rudná u Prahy).

119

Rozhovor s Mikaelem Ericssonem (7. 11. 2014, Mnichovice).

120

Rozhovor s P. Ivanem Kudláčkem (17. 11. 2014, Mnichovice).

121

Rozhovor s Evou Novotnou (24. 11. 2014, telefonický rozhovor).

122

Rozhovor s MUDr. Karlem Krasnickým (20. 11. 2014, Praha).
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narážku odmítl.123 Noty četl takovým způsobem, jako jiný písmena. Někdy to mohlo
vyznívat až tak, že tuto vlastnost přičítá i jiným a naprosto nechápe, proč ten interval
nezazněl čistě, když je to tak jednoduché.
Při rozhovorech s pamětníky bylo zmíněno i zajímavé přirovnání se slavným
dirigentem A. Toscaninim, samozřejmě nikoliv snad z hlediska uměleckého dopadu jejich
produkcí, ale podobnosti osobních dispozic. Toscanini byl znám tím, že vyhledával
a studoval autografy skladeb, které prováděl, což není příliš vzdálené zaujatosti, s jakou
Jiří Pilát vyhledával třeba dílo Zelenkovo. Oba byli svým školením violoncellisté. Ale také
je na oba možno aplikovat přízvisko, kterým Toscaniniho obdařila Ema Destinnová „vztekanini“.124 A tak můžeme slyšet, že „Jiří byl ďas, absolutní vládce, tvrďas
a cholerik.“125 Pravdou je, že – obrazně řečeno – s taktovkou v ruce neznal, a to doslova,
bratra. Své si dokonce užila i jeho manželka. Vyjádřila se v tom smyslu, že „Jirka je úplně
bezvadný manžel, dokud nevezme do rukou noty.“126
Otázkou zůstává, zda si tím poněkud náročným a prudkým přístupem neodradil
některé možné spolupracovníky. Zároveň však to vše je v kontrastu s tím, jak byl při jiných
příležitostech vnímán jako dobrý a vtipný společník.

1.7 Televizní dokumenty a rozhlasové pořady
Jiří Pilát a jeho životní dílo a snahy se staly předmětem zájmu několika televizních
dokumentů a rozhlasových pořadů.
Jako první se přípravou rozhlasového pořadu o Jiřím Pilátovi zabýval Tomislav
Volek. Ten připravil roku 1971 pro Český rozhlas dokument: Hudba se nedělá jen v Praze,
ale také v Poříčí nad Sázavou.127

Váš příběh. Český rozhlas Dvojka
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/900022
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[online].

2009

[cit.

2014-11-18].
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Rozhovor s PhDr. Martinem Herdou (14. 10. 2013, Pyšely).

125

Vyjádření J. Topola, F. X. Thuriho, P. Mašlaně, Josefa Zichy a mnohých dalších.
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Rozhovor s PhDr. Martinem Herdou (14. 10. 2013, Pyšely).

127

Rozhovor s doc. PhDr. Tomislavem Volkem (28. 11. 2014, telefonický rozhovor).
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Dne 31. 7. 1987 vysílala německá televize ZDF v pořadu Aspekte128 krátký
dokument o Janu Dismasi Zelenkovi, ve kterém kromě Helmutha Rillinga vystupuje právě
Jiří Pilát se svým sborem a orchestrem, vikář Oktábec zde také promluvil o životě
J. D. Zelenky v Louňovicích. Soubor zpívá a hraje Zelenkův žalm Lauda Jerusalem
Dominum. Dokument byl natáčen v Praze a v Louňovicích pod Blaníkem.
V roce 1999 natočila Česká televize ve spolupráci s nadací Film & sociologie129
dokument o životech hudebníků na venkově, mezi nimiž byla představena také práce Jiřího
Piláta, jako nadšeného muzikanta a člověka, který v každé volné chvíli opisuje notové
materiály barokních mistrů. Je zde také příkladně vidět jeho práce se sborem a orchestrem
při nácviku skladeb. Dokument Previanti: výjevy ze života venkovských muzikantů trvá 58
minut, režíroval jej dokumentární režisér Miroslav Janek. „Tito hudebníci provázejí
venkovského člověka od kolébky až do hrobu. A tak se odvíjí i dokumentární film, který
klade otázku, zda mizí tento fenomén lidového muzicírování, jenž v sobě nese i národní
tradici.“130 Janek v dokumentu představil kromě Jiřího Piláta další čtyři venkovské
hudebníky.
Jiří Pilát se objevil v roce 1999 také v hudebním magazínu Bez limitu, jenž vznikal
v koprodukci České televize131 a Max TV Film v letech 1999–2001 v režii Jana Mudry.
Dokument byl vysílán 27. 1. 1999, natáčen byl o Vánocích roku 1998 v Poříčí
nad Sázavou. Jiří Pilát mluví o svém vztahu k hudbě a historii chrámového sboru,
přibližuje také rod Pilátů jako varhaníků a hudebníků. Představena je také jeho žena Marie
Pilátová, spolu interpretují vánoční píseň Proroctví se vyplnilo.
V rozhovoru Českého rozhlasu, který byl natáčen v Poříčí nad Sázavou v kostele
sv. Havla, vzpomínají Jiří Pilát a Josef Topol132 na jejich společné působení v poříčském
Aspekte je týdenní kulturní magazín, který vysílá německá televize ZDF od roku 1965 jako 45minutový,
zabýval se kulturními a politickými tématy. Po roce 2011 byla jeho koncepce změněna a vysílá se v jiné,
kratší podobě.
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Film & Sociologie od roku 1991 natočila více než 170 dokumentárních filmů, které vznikly v režii
předních českých dokumentaristů. Je producentem také filmu Občan Havel - nejúspěšnějšího
dokumentárního filmu v české distribuci.
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Previanti. DOKweb [online]. ? [cit. 2014-11-02]. Dostupné z: http://www.dokweb.net/cs/dokumentarnisit/vychodoevropske-dokumenty/-previanti-228/
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MUDRA, J. Jiří Pilát. In: Bez limitu [dokument]. TV, ČT a MAX TV FILM, 1999.

Josef Topol (nar. 1935 v Poříčí nad Sázavou) je český básník, dramatik a překladatel. Studoval divadelní
vědu na Akademii múzických umění. Působil jako lektor v divadle E. F. Buriana, od roku 1959 jako
spisovatel z povolání. V letech 1965–1972 byl režisérem a dramaturgem Divadla za branou. Po násilném
ukončení činnosti divadla se stal zakázaným autorem, jeho hry se nesměly hrát. Pracoval v různých
132
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sboru, především pak na padesátá léta. Josef Topol totiž vlastní nahrávku z roku 1958,
na níž je zaznamenán zpěv Českých pašijí Bohumila Kašpara. Toho roku zpíval ještě Josef
Pilát, otec Jiřího Piláta. „Protože jsem byl nadšený výkonem Jiřího otce, věděl jsem, jak už
je pokročilého věku, tak jsem zatoužil to zachránit, dokud jsme všichni sešlí. Také mne
dojímalo to, jak se na tom podíleli všichni tři synové – Jiří, Jaroslav a Václav.“133 Tento
rozhovor byl v rádiu reprízován v roce 2007 a 2009, připravila jej Stanislava Dufková.134

1.8 Novinové a časopisecké články
Oznámení či zprávy o koncertech Jiřího Piláta se objevovaly v místním tisku.
V této kapitole jsou vypsány nejen dohledatelné novinové a časopisecké články, ale také
ty, které nakonec tiskem nevyšly, i když byly k tomu účelu připraveny. Články jsou zde
řazeny chronologicky dle data vydání.
V týdeníku Jiskra135 vyšla 14. 11. 1969 zpráva od Otomara Pičmana136 o konání
vystoupení u příležitosti 290. výročí od narození Jana Dismase Zelenky. Vyzdvihl čin
dirigenta Jiřího Piláta, ocenil zdařilou interpretaci a snažil se povzbudit další krajany
k propagaci Zelenkova díla.137
V novinách Svobodné slovo138 vyšel 24. 12. 1974 článek Kde přebývá písnička139
od Jany Novákové. Autorka ve své reportáži z návštěvy v Poříčí čtenářům přiblížila práci
manuálních zaměstnáních, poté odešel do invalidního důchodu. Otec hudebníka Filipa Topola a spisovatele
Jáchyma Topola.
Váš příběh. Český rozhlas Dvojka
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/900022
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Datum prvního vysílání se nepodařilo dohledat.
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Týdeník Jiskra vychází na Benešovsku od roku 1960.
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Otomar Pičman (1901-1975) působil krátce jako učitel na Kladensku, v roce 1922 přišel na Benešovsko,
kde působil až do své smrti. Věnoval se sborovému zpěvu a hře na housle. V Benešově založil mimo jiné
Benešovský dětský sbor, staral se o rozvoj kulturního a hudebního života Benešova a pomohl obnovit činnost
skautingu. V roce 1932 založil s profesory benešovského gymnázia a dalšími přáteli Komorní sdružení, které
organizovalo kulturní život Benešova do roku 1942, kdy bylo zakázáno. Po 2. světové válce založil Sukův
komorní orchestr. Jako učitel působil externě i v důchodu. S Jiřím Pilátem se osobně znal.
136

PIČMAN, O. Premiéra pod Blaníkem. Jiskra, 14. 11. 1969. Přepis in: Pamětní kniha pěveckého
chrámového sboru Poříčí nad Sázavou, 1953 – 2007, 2. díl.
137

Svobodné Slovo byl tištěný deník, který patřil mezi hlavní novinová periodika vycházejících zejména v
letech komunismu v tehdejším Československu. Jednalo se o ústřední deník Československé strany
socialistické.
138
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Jiřího Piláta a jeho „kapely“, jak je sbor a orchestr ve článku nazýván. Zmínila i jeho
neúnavnou práci při získávání a ručním opisování skladeb, kterou přirovnala k působení
Raisových Zapadlých vlastenců či Jiráskova F. L. Věka.
Roku 1979 vyšel v časopise Hudební rozhledy článek140 Tomislava Volka, právě
k výročí 300 let od narození Jana Dismase Zelenky.141 Autor se pozastavuje nad tím,
že na počest tohoto velikána neproběhly po celé zemi oslavy. Tou dobou byl již Zelenka
znám, nejlépe ho interpretoval dirigent M. Muclinger a jeho dílo zpíval pražský
svatojakubský sbor, ale „nejnadšenější Zelenkovi ctitelé žijí v Louňovicích a v Poříčí nad
Sázavou.“142 Autor dále uvádí, že ač se Zelenkova hudba vrátila do našich zemí zásluhou
B. Smetany roku 1863, zažila v Louňovicích renesanci až roku 1959 právě zásluhou
poříčského sboru. „Poříčí zná dnes tedy ze Zelenky více než kterékoliv kulturní centrum
u nás.“143
K životnímu jubileu – šedesátému výročí narození Jiřího Piláta v roce 1981 –
připravoval článek poříčský farář Antonín Liška. Článek byl zaslán do Katolického
týdeníku, kde však z něj byl uveřejněn pouze krátký odstavec. Liška tedy strojopis článku
s názvem Slaví Boha – rozdává krásu alespoň předal k založení do Pamětní knihy sboru.
Shrnuje v něm Pilátovy důležité životní kroky a připomíná jeho přání: „Žijme tak,
abychom po tomto pozemském putování před trůnem Nejvyššího zazpívali společně
nesčetněkráte zpívaná slova: Sanctus, sanctus, sanctus… Hosana in excelsis!“144
V červenci roku 1995 se v Louňovicích pod Blaníkem konal koncert Pražských
madrigalistů a Sukova komorního orchestru u příležitosti 250 let od skladatelova úmrtí.
7. 7. 1995 tak vyšla zpráva o konání koncertu a rozhovor s dirigentem Damianem
Binettim.145 Autor článku V. Brejška zmiňuje účast Jiřího Piláta, jemuž bylo na závěr

NOVÁKOVÁ, J. Kde přebývá písnička. Svobodné slovo, 24. 12. 1974. Výstřižek in: Pamětní kniha
pěveckého chrámového sboru Poříčí nad Sázavou, 1953 – 2007, 2. díl.
139

140

VOLEK, T. Jubileum bez oslav. Hudební rozhledy. 1979, ročník 32, č. 12, s. 563–565.
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Viz přílohu č. 6 a 21.
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VOLEK, T. Jubileum bez oslav. Hudební rozhledy. 1979, ročník 32, č. 12, s. 565.
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tamtéž

LIŠKA, A. Slaví Boha – rozdává krásu. In: Pamětní kniha pěveckého chrámového sboru Poříčí nad
Sázavou, 1953 – 2007, 3. díl.
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Damiano Binetti (*1968, Bari) vystudoval konzervatoř v oboru dirigování a zpěv, vzdělání si doplnil na
pražské AMU. Začínal jako tenorista u Pražských madrigalistů, od roku 1994 tento soubor vedl. Dirigoval
orchestry v Evropě i Asii a natočil dvanáct CD. Umělecky působí v České republice i zahraničí.
145
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koncertu také děkováno. „Interpreti barokní hudby dobře vědí o jeho obrovském přínosu
pro zachování díla vrcholného zjevu českého hudebního baroka J. D. Zelenky. Ačkoli nebyl
profesionálním hudebníkem (pracoval jako úředník), stala se Zelenkova hudba jeho
celoživotním koníčkem. Nejen, že se sám jako muzikant aktivně účastnil mnoha provedení
Zelenkových děl (dosud působí jako varhaník), ale za svůj život přepsal a rozepsal na 3500
dvanáctiřádkových partesů Zelenkovy hudby. Jen muzikanti vědí, o jak náročnou činnost
se jedná. Vždyť složité Zelenkovy opusy je třeba transponovat ze starých klíčů. Pan Pilát se
pravidelně zúčastňuje konferencí k osobnosti a dílu J. D. Zelenky a ještě dnes za ním
muzikanti přijíždějí s prosbou o radu, protože během let vzniklo mnoho opisů skladeb,
které on původně připravoval.“146
O Velikonocích roku 1998 pořádala Nadace Alberta Schweitzera147 benefiční
koncert,148 jehož výtěžek putoval na restaurování varhan kostela sv. Mikuláše v Benešově.
Článek informující o této akci vyšel 2. 4. 1998 v Listech Benešovska.149 Na tomto koncertě
v kostele sv. Anny vystupoval Jiří Pilát se svým sborem a orchestrem. V týdeníku Jiskra
vyšel 9. 4. 1998 článek, jehož autorkou je Věra Dudíková, která přibližuje činnost
Chrámového sboru a orchestru při kostele sv. Havla v Poříčí nad Sázavou a poutavým
způsobem zve k návštěvě koncertu – zmiňuje, co vše již Jiří Pilát dokázal a jaké osobnosti
s ním spolupracovaly. Dne 14. 4. 1998 vyšel v Listech Benešovska článek o již proběhlém
koncertu.
Měsíčník Náš domov150 ze Sedlce-Prčice vydal v říjnu 1998 zprávu o konání
koncertu v rámci Podblanického hudebního podzimu (14. ročník) v kostele sv. Jeronýma
v Sedlci-Prčici. V kostele se údajně sešlo na 150 posluchačů.
Roku 2001 připravoval Vladimír Poš rozhovor s Jiřím Pilátem, který následně
zaslal do Katolického týdeníku151. Článek však nebyl v novinách nalezen, je tedy
pravděpodobné, že vůbec tiskem nevyšel. Toho roku byl ale vydán jiný článek
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BREJŠKA, V.: Pocta Janu Dismasu Zelenkovi. Jiskra, 7. 7. 1995.
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Nadace Alberta Schweitzera působila v Benešově v letech 1991–1998.
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Viz přílohu č. 17.
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Dnes Benešovský deník.
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Náš domov, měsíčník Města Sedlec-Prčice, vydává Město Sedlec-Prčice.

Katolický týdeník je celostátně šířený oficiální list České i Moravské církevní provincie. Informuje o dění
v katolické církvi (řecko- i římskokatolické) v ČR a ve světě. Zabývá se rovněž významnými událostmi
v jiných církvích.
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od Vladimíra Poše, a to v časopise Naše rodina,152 v němž shrnuje a vysoce hodnotí dílo
Jiřího Piláta u příležitosti dožitých 80 let.153 Tentýž autor připravoval slovníkové heslo
„Jiří Pilát“, aby jej následně zaslal některému ze slovníků, avšak doposud nebylo nikde
zveřejněno.
Po smrti Jiřího Piláta vyšel článek Ludmily Čechové v časopise Varhaník,154 který
byl následně přetištěn i v časopise Psalterium155 spolu s dalšími texty pod společným
názvem „Nedožitý medailon Piláta Poříčského“,156 jenž uvedl Jiří Kub. Nalezneme zde
vzpomínky Jiřího Kuba, Lenky Čechové a Josefa Zichy.
O práci Jiřího Piláta se v době jeho působení zmiňovala pravděpodobně i další
periodika, nicméně články, o nichž byla řeč v této kapitole, jsou dostačujícím dokladem
různorodých Pilátových hudebních aktivit a vesměs velmi kladného hodnocení jeho
činnosti.

1.9 Festival Podblanický hudební podzim
Festival Podblanický hudební podzim byl založen roku 1984 Věrou Dudíkovou,
která se začala o Jana Dismase Zelenku zajímat v roce 1980, poté, co v italské Florencii
vyslechla koncert Zelenkových duchovních skladeb. Tam se dozvěděla o původu
skladatele té nádherné hudby. „Její další kroky po návratu do České republiky vedly tedy
do rodiště Jana Dismase Zelenky, do Louňovic pod Blaníkem. Při této návštěvě zamířila
Věra Dudíková do místního kostela, protože v obci nenašla ani skladatelův pomník,
ani pamětní desku, které by upozornily na rodiště Jana Dismase Zelenky. Tehdejší hudebně
vzdělaný farář Václav Oktábec ji velmi potěšil. Nechal na vlastní náklady zhotovit pamětní
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Naše rodina – český týdeník, založen roku 1968.

POŠ, V. Varhaník z Poříčí. Naše Rodina. 2001, ročník 33, č. 51/52. Opis též in: Pamětní kniha pěveckého
chrámového sboru Poříčí nad Sázavou, 1953 – 2007, 4. díl.
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desku Jana Dismase Zelenky.“157 P. Oktábec ji upozornil na Jiřího Piláta. Z poříčských
sborových pamětních knih se pak V. Dudíková dozvěděla, že Jiří Pilát je první, který
Zelenkovy skladby uvedl v Louňovicích, a to teprve roku 1959 na výročí 280 let
od Zelenkova narození. Spojila se tedy s ním, vikářem Oktábcem a muzikologem
Jaroslavem Smolkou, aby vznik festivalu naplánovala.
Roku 1984 se již konaly první koncerty. Při příležitosti založení festivalu
a k Zelenkovým 305. narozeninám byl v témže roce odhalen pomník.158 „Je z žulového
kamene vylomeného na Velkém Blaníku. Pomník najdete ve starší části Louňovic
v blízkosti kostela a fary v místě, kde stávala škola, ve které se Zelenka narodil.“159
Věře Dudíkové v začátcích fungování festivalu pomáhal Václav Oktábec.
„Neúnavně akci propagoval v Louňovicích a ve Vlašimi, kde se také uskutečnily první
koncerty. Postupně k nim přibývala další města a obce. Zprvu festival nabídl tři nebo čtyři
koncerty, jejich obliba ale rostla, a to jak u veřejnosti, tak u interpretů. Na festival
přijížděly profesionální i amatérské soubory z celé republiky.“160 V prvních ročnících
festivalu hrálo například Trio Jana Dismase Zelenky,161 které založil Jiří Volek roku 1974
ve Vlašimi. Notové materiály získával Volek od Jiřího Piláta z Poříčí nad Sázavou, byl
jedním z těch, kterým se Pilát nebál noty zapůjčit.162 Bez pochopení a podpory Jiřího Piláta
by v počátcích asi ani nebylo možno „zelenkovský“ festival realizovat, protože bez jeho
notového materiálu by nebylo co hrát.
Jiří Pilát vystupoval se svým sborem a orchestrem na festivalu Podblanický
hudební podzim poprvé na 14. ročníku v roce 1998, poté například v letech 1999 nebo
2001, i když v okolí a dokonce i v Louňovicích hrával Zelenkovy skladby již od roku
1959.

BUŠKOVÁ, Iveta. Odkaz Jana Dismase Zelenky pro současnost v regionu Podblanicko. Praha, 2009.
Bakalářská práce. Univerzita Karlova Pedagogická fakulta, s. 30–31. Viz přílohu č. 13.
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Jan Dismas Zelenka. Louňovice pod Blaníkem [online]. 2012 [cit. 2014-08-13]. Dostupné z:
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Kraj Blanických rytířů [online]. 2014 [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: http://www.blanicti-rytiri.cz/cs/2012

Členy Tria Jana Dismase Zelenky byli učitelé Jiří Volek (hoboj), Václav Vlach (housle), Karel Lédl (lesní
roh, klavír). Trio bylo uváděno jako komorní soubor Lidové školy umění ve Vlašimi. Více informací se
nepodařilo dohledat, soubor působil minimálně do roku 1986.
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Rozhovor s Mikaelem Ericssonem (7. 11. 2014, Mnichovice).
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Je tedy nesporné, že nebýt Jiřího Piláta, bylo by pro festival těžko dostupné získat
nějaké notové materiály a Podblanický hudební podzim by se rozhodně ve svých začátcích
nemohl rozvíjet takovým tempem, jakým se mu to podařilo.

1.10 Závěr života a první ohlasy
Jiří Pilát byl slovy svých známých skromný člověk se širokým srdcem a hloubkou
pokory. Zemřel 7. června 2007 ve věku 86 let. Na věčnost odešel doslova od varhan.
Poříčský sbor i liturgickou hudbu v několika okolních farnostech vedl déle než 60 let. Byl
nesporně osobností nadregionálního významu. Pohřbu se zúčastnilo mnoho jeho známých
a samozřejmě zazněla hudba, která ho provázela celý život. Mj. Mikael Ericsson
na violoncello zahrál sólové improvizace na téma Johanna Sebastiana Bacha. Na závěr při
posledním rozloučení nad rakví pak zazněla hudba skladatele nejmilejšího – Adagio g moll
od Jana Dismase Zelenky v podání flétny, houslí, violoncella a varhan.
Lenka Čechová pro časopis Varhaník napsala: „Tento člověk neoslňoval brilantní
virtuozitou či úchvatnými varhanními improvizacemi, muzikologickou erudicí nebo velkými
slovy a gesty. Upoutal zdravým gruntem ryzího muzikantství a víry, poctivou láskou
k hudbě, nehranou, tichou úctou k dílům starých mistrů a neshrbenou, přirozenou pokorou
k chrámové prostoře, kde s obdivuhodným zápalem a samozřejmostí sloužil Bohu
i lidem.“163
Ze vzpomínek na Jiřího Piláta je nutné vyzdvihnout text Odešel MUZIKANT
od Josefa Zichy, který s ním velmi aktivně spolupracoval. „Nikdo již nespočítá, kolik
stovek hudebníků kůr kostela sv. Havla hostil a to přesto, že při zkouškách byla až
neadekvátně danému místu uplatňovaná svrchovaná moc dirigenta, který se vždy poctivě
snažil vyrazit z nás vše, co bylo možné, aby výsledek byl co nejlepší. (…) Rozdal tisícům
lidí krásu báječné muziky, protože je oslovoval srozumitelným způsobem, který působil
přímo na srdce a povznášel myšlenky. (…) Věřím, že teď stojí a zvedá ruku před
fantastickým chórem našich přátel a kamarádů, kteří ho přišli uvítat před Boží trůn, aby
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pokračoval v tom, co dělal zde, totiž aby dirigoval věčně trvající muziku ke cti a chvále
Boží. Jiří, prosím, připrav partesy i pro nás.“164
Tomáš Roule,165 prasynovec Jiřího Piláta napsal: „Těžko spočítat, kolik lidí
vyprovodil na věčnost hrou na varhany a zpěvem se svými bratry, s manželkou a přáteli.
(…) Věrnost Jiřího Piláta byla pověstná. Do nástroje vkládal nejen své schopnosti, ale
celou svoji duši, neboť věděl, že hraje ke cti a chvále Boží. Hrál doslova do úplného konce
svého života. 2. června 2007 se vypravil do Benešova, aby hrál na svatbě. Odtud byl
převezen do nemocnice, kde zemřel 7. června. A tak se splnilo jeho slovo: ‚Až nebudu
moci, nechám toho.‘“166
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Pamětní kniha pěveckého chrámového sboru Poříčí nad Sázavou, 1953 – 2007, 4. díl.

Tomáš Roule (nar. 1975) je katolický kněz, roku 2004 se stal osobním sekretářem pražského arcibiskupa
M. Vlka, roku 2012 byl jmenován kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta. V současnosti je pomocným
spirituálem v Collegio Pontificio Nepomuceno v Římě. Jeho dědečkem byl Jaroslav Pilát, bratr Jiřího Piláta.
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2 Pozůstalost Jiřího Piláta
Pozůstalost Jiřího Piláta je poměrně rozsáhlá. Její největší část tvoří opisy, které
pořizoval téměř celý život. Nedílnou součástí jsou vlastnoručně zhotovené katalogy, bez
nichž by se Pilát ve svých opisech jen těžko orientoval. Pro dnešního badatele mohou být
důležitým vodítkem k celému dílu, jenž zde Jiří Pilát zanechal. Pro region jako takový má
největší význam Pamětní kniha, jejíž čtyři díly dokládají téměř úplnou historii
Chrámového sboru a orchestru v Poříčí nad Sázavou.
Většina opisů a všechny díly Pamětní knihy jsou archivovány ve Státním oblastním
archivu v Benešově. Kromě opisů zde badatel nalezne také korespondenci Jiřího Piláta,
pozvánky na koncerty, programy a další drobné tiskoviny. Část opisů a katalogy jsou
uskladněny v soukromém archivu v Poříčí nad Sázavou, na kůru kostela sv. Havla. Pro
budoucí práci na utřídění všech těchto dokumentů budou nezbytně potřeba všechny části
této pozůstalosti.167

2.1 Opisy
Opisy představují stěžejní oblast díla, které po sobě Jiří Pilát zanechal. Pracoval na
nich každou volnou chvíli, zejména od roku 1956, kdy začal pátrat po notových
materiálech Jana Dismase Zelenky. Před tímto rokem se zajímal spíše o drobnější skladby
pro sbor a o nepříliš rozsáhlé mše českých autorů.168 Na každém notovém materiálu, jenž
Pilát opsal, uváděl místo a datum dokončení práce a údaj o prvním, případně dalších
provedeních. Přestože noty spartoval či naopak rozepisoval do partů, například i ve vlaku,
noty byly dle vyjádření pamětníků vždy v pořádku. Alespoň takové, které se poté
provozovaly při produkcích. Trochu záhadou však asi již zůstane, jakým způsobem Jiří
Pilát skladby dirigoval, jak si je připravoval, nebo dokonce pamatoval. Zatímco jednotlivé
party jsou vypracovány pečlivě a do detailu, mnohá partitura, ze které provedení řídil,
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přímo zeje prázdnotou. Je vypracována základní linie, většinou sbor, nebo varhany, pro
ostatní nástroje často jen jednoduché zanášky či obtížnější partie.
Archiv Jiřího Piláta obsahuje mnohonásobně vyšší počet rozepsaných a dopsaných
skladeb, než je počet skladeb přímo provedených, celkem je totiž počet skladatelů, jejichž
díla Jiří Pilát opsal, asi 540. Přibližnou představu může mít badatel z katalogů, které si pro
svou potřebu Pilát vytvořil.

2.2 Katalogy
Jiří Pilát si pro vlastní potřebu zapisoval do několika knih skladby různého
charakteru, které buď opsal, chtěl opsat nebo vlastnil jejich vydané verze. K záznamům
připisoval údaje o provedeních a seznamy hráčů, aby je měl vždy při ruce. Všechny tyto
knihy jsou psány ručně a přehledně, i když z důvodu pozdějšího dopisování „mezi řádky“
jsou některá místa znepřehledněna. Tyto seznamy jsou cenné z toho hlediska, že budou
nápomocné při tvorbě digitalizovaného seznamu Pilátem opsaných děl, jež jsou nyní
uložena v Benešově. Různé katalogy však mnohdy obsahují stejná díla jednoho autora,
některé skladby se nacházejí ve více knihách, jiné jsou uvedeny pouze v jednom katalogu,
i když by tematicky zapadaly i do dalších. Nelze tak s jistotou říci, zda měl Jiří Pilát
alespoň jeden ze svých katalogů dle tématu úplný, či nikoliv.

2.2.1 Katalog sborů a sbírek; Seznam provedených skladeb 1945–1996
V Katalogu sborů a sbírek jsou uvedeny seznamy skladeb pro sborové obsazení,
které Jiří Pilát sesbíral a v Poříčí nad Sázavou a okolí prováděl. Skladby jsou řazeny
abecedně občas dle názvu skladby, občas dle názvu autora. I přes snahu o přehlednost je
těžké se v katalogu orientovat, protože skladby jednoho skladatele jsou vzhledem
ke špatnému řazení dohledatelné na různých stranách katalogu.
Seznam provedených skladeb 1945–1996 se nachází ve stejné knize jako Katalog
sborů a sbírek. Je zapsán pod písmenem M (mše). Již jen z tohoto seznamu lze vyčíst, že
Pilát se sborem a orchestrem provedl celkem 12 mší a 2 requiem Jana Dismase Zelenky,
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celkem do roku 1996 uvedl alespoň 76 mší různých autorů, mnohé z nich premiérově,
dalších několik i v pozdějších letech.

2.2.2 Jan Křtitel Vaňhal
Opsané dílo autora, jež Jiří Pilát též rád na koncertech uváděl, má zapsáno včetně
incipitů jednotlivých skladeb a dat provedení v samostatném sešitu.169 Je zde dokonce
uveden počet stran jednotlivých partitur. Celkem Pilát opsal cca 1240 stran partitur
z Vaňhalova díla.

2.2.3 Archiv Československého archivu Praha (výpis)
Zajímavý je výpis z Československého archivu170 v Praze, jenž obsahuje díla
autorů, o které se Jiří Pilát zajímal včetně s evidenčním číslem, pod nímž bylo možné dílo
v archivu naleznout. Bližší informace o skladbách, ani o tom, zda byly Pilátem uvedeny,
zde nejsou. Katalog je řazen abecedně podle příjmení autorů.

2.2.4 Pastorely a vánoční skladby
Tento katalog je podobný předchozímu, obsahuje ale pouze pastorely a vánoční
skladby různých autorů a jejich umístění v různých archivech v Praze. U některých skladeb
je připsáno, zda byla skladba pořízena opisem či jiným způsobem. Katalog je
nedokončený.

2.2.5 Katalog církevní hudby
Tento katalog je jednoznačně co do obsahu nejrozšířenější a jsou v něm uvedena
jen díla s církevní tematikou. Dle poznámky Jiřího Piláta je zde zveřejněn seznam asi 540
různých skladatelů a jejich děl, která Pilátův archiv obsahoval. Údaje do tohoto katalogu
byly průběžně dopisovány, některé zápisy, zejména ty s menším písmem, nejsou zcela
169
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Takový je název psaný Jiřím Pilátem, může se však jednat o archiv Československého rozhlasu.
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čitelné.171 Každý jednotlivý zápis skladby obsahuje údaje o nástrojovém či hlasovém
obsazení, počet stran partitury a některé i údaje o provedení. U autorů je, pokud bylo
zjištěno, napsáno i datum narození a úmrtí. V tomto katalogu je možné najít 120 různých
drobných či rozsáhlejších děl Jana Dismase Zelenky.
Na desky tohoto katalogu zapsal Jiří Pilát své oblíbené citáty:
„Co si necháváš pro sebe, to ztrácíš a co dáváš jinému, to ti zůstává.
Co je krásné, není snadné.
Život bez hudby by byl omylem.
Hudba je síla, která podmaňuje.
Škroup: Hudba je království národa
Hudba je nejobtížnější ze všech umění. (prof. hudby)
Hudba je Boží dar. (Vejvodová)
Každý, kdo mohl provozovat hudbu až do konce svého života, dostal největší dar.
(Karajan)“172

2.2.6 Katalog: Varhany, harmonium, skladby pro smyčce
Tento katalog obsahuje nejen skladby, v nichž hrají varhany či harmonium jako
sólový nástroj, ale také skladby, kde jsou varhany doprovodným nástrojem. Nalezneme tu
tedy takové položky, jež se vyskytují i v jiných seznamech. Totéž platí u skladeb pro
smyčcové nástroje, které jsou zde uvedeny. Katalog se jeví jako orientační a nedokončený.

2.2.7 Skladby pro harmonium a varhany, skladby pro orchestr a různé
obsazení; Seznam hráčů
Tento katalog je poměrně kvalitně zpracován a velmi dobře se v něm vyhledává.
Autoři jsou řazeni dle abecedního pořádku, jejich skladby jsou vypsány včetně incipitů
a nástrojového obsazení.173
171
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Součástí katalogu je i oddíl Seznam hráčů. Dle nástroje je možné vyhledat jména
osob, které s Jiřím Pilátem hráli, včetně místa jejich bydliště, někdy i telefonního čísla.
Tento seznam je neúplný, jmenné seznamy hráčů lze nalézt také v Pamětní knize
chrámového sboru.

2.3 Pamětní kniha pěveckého chrámového sboru Poříčí nad Sázavou
Pamětní knihu pěveckého chrámového sboru nechal založit Jiří Pilát. „Pamětní
knihu jsem se rozhodl založit v r. 1953 – tedy v době, kdy sbor působil již osmý rok a je
pořízena jednak pro nás, aby nám v pozdějších letech připomínala naši práci, aby nám
oživila vzpomínky na uplynulá léta, abychom si nad ní mohli vzpomenout a současně aby
dala přehled o vykonané práci. Je však určena i pro budoucí generace, aby mohly posoudit
a seznámit se s naším výběrem skladeb; budoucí generace prosím, aby v zápisech
pokračovaly.“174
Zápisy a kresby do prvního dílu provedl Jiří Pilát ze Lštění č. 8,175 jenž se přiženil
do Poříčí nad Sázavou k Topolovům č. 91. Po jeho úmrtí zápisy dokončil Stanislav
Sedláček. První díl byl psán v letech 1953–1966. Pamětní kniha začíná velmi zdařilou
titulní stranou – ilustrace představuje mimo jiné oba poříčské kostely. 176 Do roku 1960 se
objevují různé ilustrace, jež dokreslují jednotlivá vystoupení (kresby kostelů, vánoční a
velikonoční tematika apod.). Od roku 1960 se již ilustrace neobjevují, zápisy však mají
jednotný styl a jsou psány barevně. 177
V úvodu nalezneme patnáctistránkové vyjádření dirigenta Jiřího Piláta, jenž
popisuje situaci před rokem 1945 a díky svým vzpomínkám a vzpomínkám Berty
Hrabánkové přibližuje čtenáři situaci na kůru kostela sv. Havla v Poříčí nad Sázavou
od roku 1906. Vypsána jsou zde i vystoupení proběhlá v letech 1945–1953, tedy před
vznikem Pamětní knihy.
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Každý zápis je veden podobným způsobem – obsahuje datum konání vystoupení,
seznam skladeb, jež zazněly a seznam zpěváků a hudebníků, kteří se produkce účastnili.
Ti jsou podepsáni buď vlastní rukou, nebo jsou jejich jména doplněna rukou zapisovatele.
Nalezneme zde také opsané předmluvy k některým produkcím či vyjádření podporovatelů,
například Adolfa Cmírala. První díl končí krásným zápisem ze dne 22. 10. 1967: „Zpěvem
k srdci a srdcem k Bohu. K tomu Vám i Vašim drahým zplna srdce žehná František
Tomášek, biskup a apoštolský administrátor pražský.“178
Zápisy do druhého dílu Pamětní knihy provedli Věra Kovářová a Jiří Pilát. Objevují
se zde zápisy z let 1967–1974. V tomto díle jsou kromě zakládajících členů vypsáni také
všichni další členové včetně hudebníků, kteří do Poříčí dojížděli, a to do roku 2006. Úvod
psaný rukou Jiřího Piláta má vzhledem k výpisu všech členů dvacet sedm stran – jsou zde
opsány informace z prvního dílu. Zápisy jsou podobné prvnímu dílu, text není barevný, ale
mnohdy obsahuje zdařilou ilustraci. Mnohé zápisy obsahují incipity provedených skladeb.
Od roku 1968 jsou zápisy psány většinou jen Jiřím Pilátem, nejsou barevné. Opět zde
nalezneme vyjádření podporovatelů, dále opisy novinových článků či tištěné programy
koncertů, svatební oznámení i parte členů sboru a orchestru i podporovatelů.
Zápisy do třetího dílu Pamětní knihy provedl Stanislav Sedláček. Úvod Jiřího Piláta
je tentokrát třístránkový. Zápisy jsou z let 1975–2000 a pokračují ve stejném stylu jako
první dva díly. Práci sboru a orchestru shrnuje Jiří Pilát v závěru tohoto dílu na šesti
stranách, nalezneme zde seznam zemřelých členů sboru a orchestru a seznam míst,
na kterých sbor a orchestr vystupoval.
Čtvrtý díl Pamětní knihy psal Jiří Pilát, úvod je šestistránkový. Zde zmiňuje
problémy, které sbor a orchestr trápily.179 Zápisy jsou z let 2000–2007, provedl je Stanislav
Sedláček a Jiří Pilát. Objevil se zde i opsaný text „Nad hrobem varhaníka“, který
připomíná památku Josefa Piláta, dále článek Vladimíra Poše, psaný k 80. narozeninám
Jiřího Piláta. Nalezneme zde samozřejmě zápisy z posledních vystoupení Jiřího Piláta
v roce 2007.180 Pamětní kniha končí proslovem z pohřebního obřadu Tomáše Rouleho,
vzpomínkou Josefa Zichy a popisem hudebního doprovodu, který zazněl na rozloučenou
regenschorimu Jiřímu Pilátovi.
178

Pamětní kniha pěveckého chrámového sboru Poříčí nad Sázavou, 1953 – 2007, 1. díl. Viz přílohu č. 22.

179

Viz kapitolu 3.2

180

Viz přílohu č. 24.

47

V současné době je Pamětní kniha umístěna v Státním okresním archivu
v Benešově, v zápisech sbor pokračuje v dalším dílu.
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3 Působení sboru a orchestru farnosti Poříčí nad Sázavou
3.1 Historie chrámového sboru do roku 1990
Hudba při liturgii v Poříčí nad Sázavou byla provozována odnepaměti. Z inventáře
farního kostela sv. Havla je známo, že v roce 1699 byl v kostele varhanní pozitiv a blíže
nespecifikovaný starý kancionál. Současné varhany byly postaveny v r. 1868 pražským
varhanářem K. Vocelkou. Z farní kroniky je známo, že na místním kůru byly v minulosti
uloženy i některé hudební nástroje. Varhaníky byli poříčtí kantoři – učitelé. Po převratu
v roce 1918 jim tato činnost byla víceméně zakázána, za varhany usedl, jak bylo výše
uvedeno, Josef Pilát. Nedochoval se žádný hudební archiv.
Před rokem 1945 se každoročně opakovaly dvě skladby. O Vánocích vánoční mše
Náš Spasitel s nebes trůnu od Petra Adolfa Halíka, o pouti a posvícení mše Spěj duše
zbožně k výšinám od stejného autora. Mši na nástroje doprovázela hudba kapelníka Jana
Žáčka.
Kromě uvedených mší se zpívaly v kostele různé příležitostné písně, a to v době,
kdy na varhany začal hrát Jaroslav Pilát, později sólové vložky doprovázel student Otakar
Herda. Tato sóla zpívaly Berta Hrabánková z Čerčan, Anna Pilátová, která dle slov Jiřího
vynikala krásným sopránem a výslovností a Marie Schneibergová z Poříčí. Byly to
například Biblické písně Antonína Dvořáka, písně Já vždycky jsem se modlila ke strážnému
andělíčku od Karla Bendla nebo Beránku Boží, děťátko z ráje od Jaroslava Máchy.
Po 2. světové válce s rozmachem kulturního života vznikla myšlenka založit
chrámový sbor a orchestr. Nemalou zásluhu na založení měla právě Marie Schneibergová
(později Pilátová), která se účastnila mnoha dalších kulturních akcí181 a již dříve zpívala
různé mešní vložky. Byla organizačně velmi schopná a navíc ochotná k obětavé práci
„navíc“. Jádrem sboru se stala děvčata z Poříčí, k nim se přidružila děvčata z Mrače,
Městečka a Čerčan.
Chrámový sbor a orchestr při kostele sv. Havla v Poříčí nad Sázavou vznikl roku
1945. Sbormistrem se stal syn Josefa Piláta Jaroslav, který svého otce začal již dříve

181

Viz kapitolu 1.6

49

zastupovat za varhanami. Se zpěvačkami z Poříčí i okolí a členy kapely Vojtěcha Piláta
z Mrače nacvičil II. vánoční mši Čarovná chvíle velkých svátků (upravenou pro ženské
hlasy) od Jaroslava Máchy. Touto mší o půlnoci 24. prosince roku 1945 zahájil sbor
a orchestr své působení. Po odchodu Jaroslava Piláta z pracovních důvodů mimo kraj (do
České Lípy) v roce 1946 se ujal řízení chrámového sboru a orchestru jeho mladší bratr Jiří
Pilát.
Sbor zkoušel pravidelně jedenkrát týdně v kostele sv. Havla, u Josefa Doležala182
nebo v bytě Marie Schneibergové. U zrodu chrámového sboru a orchestru bylo čtrnáct
zpěváků a zpěvaček: pět sopránů, šest altů, dva tenoři, jeden bas. Zakládajícími členy
orchestru byli: Vojtěch Pilát, kapelník a kolář z Mrače – 1. housle; Jaroslav Pilát, bankovní
úředník ze Lštění – 2. housle; Antonín Rod, kameník z Podmračí – kontrabas; Josef Šach
z Hradiště – 1. trombon; Karel Platil, zaměstnanec Československých státních drah
z Mrače – 2. trombon; Otakar Herda, učitel z Poříčí – varhany.
Od Vánoc 1945 se pravidelně zpívalo na Květnou neděli, Velký pátek,
o Velikonocích, o svátku Božího Těla, o pouti sv. Petra, o posvícení (na sv. Havla), někdy
o svatodušních svátcích a májových pobožnostech.
Pamětní kniha pěveckého chrámového sboru Poříčí nad Sázavou183 je psána
od roku 1953, od tohoto data jsou přesně uvedeny všechny provedené skladby. Dřívější
provedení od r. 1945 jsou zaznamenána podle osobních záznamů účastníků. Pozoruhodné
je, že od počátku bylo každý rok nacvičeno několik mší pro výše uvedené příležitosti a jen
minimálně se opakovaly. Např. až do r. 1952 byla prováděna o Vánocích vždy jiná mše.
Byly to skladby Jaroslava Máchy, Josefa Horáka, Eduarda Marhuly, Františka Kolaříka,
Vojtěcha Říhovského, Karla Hradila, Petra Adolfa Halíka. Teprve v roce 1955 zde poprvé
zazněla později tradiční Česká mše vánoční „Hej, mistře“ Jakuba Jana Ryby.
První koncert sboru a orchestru se uskutečnil 26. 8. 1951. Toto vystoupení bylo
první, které se konalo mimo bohoslužbu jako samostatný koncert. Jako jediné je doloženo
dopisem Adolfa Cmírala, jenž byl adresován vikariátnímu úřadu v Poříčí nad Sázavou.
Cmíral se o koncertě vyjádřil takto: „Ve vokální části bylo dbáno přesného rytmu, čisté
intonace,

dynamické

pestrosti,

pěkné

deklamace

i

vkusného

přednesu.
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Josef Doležal (23. 9. 1922 – 6. 6. 1992), kostelník, opravář památek, basista chrámového sboru.
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Také

instrumentalisté hráli přesně. Oba sólisté benešovští, jakož i sólistky místní měli své party
svědomitě nastudovány, a proto za vkusného doprovodu varhan bylo docíleno krásného
účinu, který po stránce výchovné zajisté přinesl místnímu obyvatelstvu užitek.“184 Adolf
Cmíral dále doporučil sboru, aby se věnoval i světským písním, zvláště těm, které vznikaly
v okolním kraji. „Duchovní a světská píseň jsou sestry, jejichž příbuzenský vztah
spatřujeme téměř v každém písňovém úryvku.“185 On sám byl totiž hudebním patronem
benešovského okresu a sběratelem lidových písní na Podblanicku. Sbor později zpíval
i neliturgické písně, i když samozřejmě ne v takovém rozsahu jako zpěvy liturgické. Výbor
z lidových písní Podblanicka, v úpravě právě prof. Cmírala, zazpíval sbor například při
slavnostním koncertu dne 16. 8. 1959 při výročí 280 let od narození Jana Dismase
Zelenky, v 60. letech pořádal pěvecké akademie, v 90. letech pak koncerty, na nichž
účinkovaly i místní děti.
Alespoň jeden koncert duchovní hudby se pak konal každý rok. Například koncertu
25. 9. 1955 se účastnil jako posluchač Josef Masařík,186 absolvent varhanické školy v Brně
a žák Leoše Janáčka. Na koncertu zazněly skladby autorů, jejichž data byla vzhledem
k roku 1955 jubilejní, např. díla Giovanni Pierluigi da Palestriny, Adama Michny
z Otradovic, Johanna Sebastiana Bacha, Vincence Maška, Tomáše Norberta Koutníka,
Jakuba Jana Ryby a Vojtěcha Říhovského. Josef Masařík se k výkonům vyjádřil takto:
„Sólista ovládá chrámový prostor, zpěv dobře srozumitelný. Sbor je náladově krásný –
hluboká náboženskost. Sbor plně a pěkně zní.“187 Povšiml si však také několika rušivých
míst, například přílišné hlasitosti sboru oproti sólistům či nevyváženosti orchestru. Ocenil
ale výborné gradace, přesné nástupy jednotlivých hlasů a nástrojů, vyváženost mužských
a ženských hlasů a v neposlední řadě celkovou sehranost.
Adolf Cmíral zaslal sboru po jednom z vystoupení dopis, v němž sbor za jeho
výkon chválí, ale zároveň ve čtyřech bodech vytyčuje práci, které by se měli zpěváci
společně věnovat: „1) Vytvoření nenásilného a zvukově krásného tónu; jakékoliv násilí
je při tvorbě tónu vyloučeno a zvláště nepřípustný je příliš hlučný zpěv. 2) Skladba musí
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Josef Masařík (1895-1980 Zlenice) byl český legionářský spisovatel, který mimo jiné připravil román
Janáčkův žák, vydání se však do cesty kladly nejrůznější překážky a rukopis byl následně roku 1977
samotným autorem zničen.
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vyznít v přesném rytmu, čisté intonaci a v bezvadné výslovnosti slov. 3) Pěvci musí dbát
náležitých přízvuků slovních i větných, správného tempa, dobrého členění díla, účelného
dynamického odstínění a vyvrcholení. 4) Dobrý přednes dovršuje správné vystižení nálady
díla a jeho přiléhavý hudební výraz. Jen takové zpracování díla vyvolá v duši posluchačově
pravou odezvu. Také je ovšem nutný pečlivý výběr skladeb vskutku umělecky
hodnotných.“188
Poříčský sbor se pod vedením Jiřího Piláta vypracoval na velmi dobrou úroveň
a byl znám nejen v širokém okolí, ale uznáván i odbornou veřejností. Proslulé byly
svatoprokopské poutě v Sázavě, jejichž liturgii poříčský sbor a orchestr doprovázel nejprve
Českou mší ke cti sv. Prokopa Vojtěcha Říhovského, aby zde v roce 1956 provedl
„světovou“ premiéru stejnojmenné mše Adolfa Cmírala. První polovina padesátých let
znamenala přes všechen tlak totalitního režimu asi největší rozkvět sboru, který čítal až 35
členů189. Jeho působení opravdu nebylo pouze lokální, byl zván i na poměrně vzdálená
místa, jak svědčí zápisy v Pamětní knize: Kutná Hora, Nymburk, Mníšek pod Brdy,
Mariánské Lázně, Jindřichův Hradec, Český Krumlov a další.
Samostatné koncerty duchovní hudby, buď v kostele, nebo v místní sokolovně
při určitých příležitostech, byly však omezovány a posléze nepřímo zakázány. Později bylo
dokonce vydáno nešťastné „interní“ církevní nařízení, že sbory musí působit jen v místě
své farnosti.
Liturgie byla tedy doprovázena především klasickou formou zhudebněného
ordinaria. Mezi autory zprvu převládala známá jména modernější doby: Robert Führer,
Vojtěch Říhovský, Petr Adolf Halík, Karel Hradil, František Picka, Ignác Reimann
a mnoho dalších. Postupem doby, v dalších desetiletích, začali převládat barokní autoři,
kterým vévodil Jan Dismas Zelenka. Jiří Pilát svým zájmem o starší hudbu předběhl dobu
vlastně i v jiné oblasti. Již v roce 1960 v adventu provedl „Poříčské“ roráty. Sestavil je
z dostupných zdrojů, zejména z adventních, resp. rorátních písní (např. Lehnerova vydání).
Obdobné snahy v širším měřítku, samozřejmě již na hlubším badatelském základě,
se objevily až o desetiletí později.
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Později však začal počet členů i spolupracovníků klesat. Ne všichni vydrželi zmíněný tlak, nebo nechtěli
riskovat střet s režimem, jako např. varhaník Otakar Herda. Ten byl v r. 1958, spolu se svou manželkou,
rovněž učitelkou, z „náboženských“ důvodů ze školství vyhozen a dále pracoval jako dělník, musel dojíždět
do n. p. Jawa v Týnci nad Sázavou.
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Činnost sboru byla omezována zejména vnějším tlakem.190 Úsilím regenschoriho
i několika členů, kteří se nedali odradit, však bylo pokračováno jak v dosavadní praxi
působení v místě uváděním figurálních mší, tak i trochu pokoutní činností někdy jen
„mužské“

části

sboru.

Ta

sestávala

z příležitostného

doprovodu

liturgických

i mimoliturgických akcí v širokém okolí, drobnými sbory à capella nebo jen s doprovodem
varhan.
Chrámový sbor a orchestr z Poříčí nad Sázavou kromě vlastních produkcí vždy rád
zazpíval a zahrál při významných událostech přátel a známých, ať již se jednalo o svatby,
pohřby nebo kněžské primice. Například 30. 6. 1968 soubor Jiřího Piláta účinkoval
na primiční mši pozdějšího pražského arcibiskupa Miloslava Vlka v Chyškách, 22. 9. 1971
zahrál v Poříčí při jubileu 20 let kněžství Antonína Lišky, pozdějšího biskupa
českobudějovického.
Roku 1974 se Jiří Pilát zamýšlel nad působením sboru a orchestru. Sice nebyly
uskutečněny všechny plány, které Pilát chtěl, a někdy se zdá výčet provedených skladeb
malý, čtenář si má však povšimnout velké náročnosti jednotlivých děl, jež jsou nakonec
realizovány. Jiří Pilát si posteskl, že ač se snaží, aby počet zpěváků z Poříčí přesahoval
počet „výpomocí“, ne vždy je to snadný úkol. Na zkouškách tou dobou bývaly většinou
přítomny tři soprány, dva alty, jeden tenor a žádný bas. „Těžce se mi pracuje. Depresivně
na mne působí jednání těch, kteří bydlí v Poříčí nebo blízkém okolí, kteří by mohli zpívat
nebo hrát, kteří by mohli docházet na zkoušky – a nechodí. (…) Jsme odkázáni na pomoc
ve zpěvu i hraní na nástroje na zpěváky a hudebníky z dalekého i blízkého okolí – i když oni
se pokládají a my je též pokládáme za členy chrámového sboru a orchestru.“191
I přes Pilátovy zmíněné problémy byl sbor a orchestr schopen dále pokračovat, což
jej stálo nemalé úsilí. I tak se mu ale podařilo nastudovat mnoho nových děl, tak jako
v předchozích letech. Produkce byly stejně časté, účast na jednotlivých provedeních
se proměňovala dle potřeb a možností zpěváků a hudebníků. Kromě koncertů k poctě Jana
Dismase Zelenky připravil Pilát například koncert v Louňovicích k výročí úmrtí faráře
Jana Ignáce Komenského, příbuzného J. A. Komenského, který J. D. Zelenku křtil.
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Jiří Pilát opakoval nacvičené skladby spíše výjimečně, nebo až po dlouhé době. „To
už lidé slyšeli“192 bylo jeho okřídlené rčení. Alespoň částečné výčty různých skladeb jsou
uvedeny v této práci na jiných místech. Lze pouze konstatovat, že sbor na stejném základě
pracoval po celé období do roku 1990 a jeho existence plynule přešla i do dalšího období.

3.2 Chrámový sbor po roce 1990
Rok 1990 představuje výrazný předěl v náboženském životě, ostatně stejně jako
v životě celé společnosti, obrat k zásadním změnám ale samozřejmě okamžitě nenastal.
To platí asi nejen pro místní chrámový sbor, působící mimo jakékoliv centrum a jen
nezměrným úsilím několika jednotlivců.
Sbor pokračoval v činnosti, která však byla ovlivněna mnoha okolnostmi a do jisté
míry vykazovala prvky setrvačnosti. Ovšem kromě úsilí a zarputilosti Jiřího Piláta
to možná byla právě setrvačnost, jež nedopustila úplný zánik sboru a hudebního doprovodu
liturgie.
Na činnost sboru v tomto období mělo vliv několik zásadních okolností. Většina
jeho členů již dosáhla důchodového věku, či ho spíše dost přesáhla. Občas se objevil
některý mladší člen, ten se však většinou ze studijních, rodinných a dalších důvodů
účastnil činnosti jen příležitostně. Ještě žalostnější situace, která však přetrvávala již
od sedmdesátých let, byla u nástrojových hráčů. V místě, české obci o jednom tisíci
obyvatelích, nebyl nikdo, kdo by mohl na některý z potřebných nástrojů zahrát třeba i jen
jednodušší part – většinou šlo samozřejmě o nástroje smyčcové nebo dechové. V blízkém
okolí to byli jen jednotlivci, např. v Čerčanech a Benešově. K provedení náročnějších mší
pak musel regenschori zvát nadšence ze širokého okolí a Prahy. V této době se ale také
podstatně změnila vnitrocírkevní situace, jak dobře vystihuje jedna ze vzpomínek: „Jiří
Pilát byl celoživotním hudebním disidentem, který kůrařil vždy někomu navzdory.
A je nutno říci, že proti komunistům a církevním tajemníkům se mu disidentovalo snadněji,
než proti změněným poměrům v církvi a společnosti, které nastaly v době svobody.
Muzikanti i duchovní správcové měli najednou na artificiální hudbu jeho kůru daleko méně
ROULE, T. Ohlédnutí za Jiřím Pilátem, 16. 6. 2007. In: Pamětní kniha pěveckého chrámového sboru
Poříčí nad Sázavou, 1953 – 2007, 4. díl.
192

54

času a Jiří na sklonku života přihlížel tomu, jak přes veškerou snahu musel vzdávat jednu
hudebně-liturgickou aktivitu za druhou. Přesto nezatrpkl, zaťal zuby a sloužil do roztrhání
těla. Jsem přesvědčen, že kůry nebeské byly jeho příchodem platně posíleny.“193
Toto období znamenalo i výrazný předěl v zajišťování varhanního doprovodu
liturgie. V předchozích více než čtyřiceti letech zastávali tuto službu v mnoha okolních
chrámech čtyři varhaníci ze zdejší farnosti – bratři Pilátové, Jaroslav (1914), Jiří (1921)
a Václav (1926), a Otakar Herda (1920). Jiří Pilát hrál přímo v Poříčí, ostatní v okolí,
přičemž vzájemné zastupování v případě potřeby nebylo výjimkou. Ovšem po těžkém
onemocnění Jaroslava Piláta a náhlé smrti Otakara Herdy v roce 1990 zůstali pro tuto
nezastupitelnou činnost pouze dva varhaníci. Jiří Pilát začal dojíždět do Mnichovic, Hrusic,
Všestar a Tehova (tudíž o nedělích a svátcích se vůbec v Poříčí nevyskytoval), Václav,
který disponoval automobilem, hrál v Poříčí a dojížděl do několika kostelů v blízkém
i vzdálenějším okolí, mimo jiné do Soběhrd nebo na Hradiště. Jiří Pilát popsal situaci
takto:
„Od 21. X. 1990 jezdím každou neděli hrát na varhany v 8.30 do Všestar, třetí
neděli o 13 hod. do Tehova – vstávám v 6 hodin, v 6.30 jdu pěšky na vlak do Čerčan,
z Čerčan v 7.27 odjíždím do Mnichovic – druhou neděli se vracím v 18 hodin – třetí neděli
v 16.30 – tak činím již 16tým rokem. Z tohoto důvodu nezpíváme (sbor) při nedělní misse,
pak z důvodu, že p. farář pospíchá na další místo; další příčina: zestárli jsme, vymíráme
a není dorost. Od té doby zpíváme jen Pašije na Květnou neděli a Velký pátek – a pak
o Vánocích „Rybovku“. Od r. 1990–2003 jsme uváděli duchovní hudbu jako koncert
většinou v kostele sv. Mikuláše v Benešově (ponejvíce o vánocích) za pomoci zpěvaček
ze sboru Benešovských učitelek z Benešova. Smířil jsem se s tím, že nejsem (nejsme)
schopni oslavit 60leté působení duchovním koncertem, na jehož programu jsem delší dobu
doma pracoval – chybějí mi zvlášť soprani (nositelky melodie).“194
Přesto se Jiří Pilát nadále snažil udržet činnost sboru. Jeho „jádrem“ zůstalo 8 – 10
členů, z toho 6 ženských hlasů. Byla to však činnost dost omezená, ostatně útlum nastal již
v průběhu osmdesátých let. Oproti minulosti, kdy celkem pravidelně zaznívaly rozsáhlé
skladby při významných svátcích církevního roku i místních slavnostech, byly
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v devadesátých letech pravidelně doprovázeny jen Květná neděle a velikonoční triduum,
kdy byly prováděny Kašparovy pašije a další liturgické zpěvy, potom Vánoce s Rybovou
mší Hej, mistře. Nově byly připravovány liturgické hudební vložky pro poutní mše, dříve
nemyslitelné, k výročí úmrtí prvorepublikového ministra a význačného pracovníka
v sociální oblasti JUDr. Františka Noska, který je u poříčského kostela sv. Havla pohřben.
Těchto poutí se účastnili i významné osobnosti, např. v r. 1993 papežský nuncius
Mons. Giovanni Coppa.
V této době se ovšem úsilí sbormistra i činnost sboru zaměřila i na pořádání
koncertů duchovní hudby mimo vlastní liturgii. Důvody byly přinejmenším dva.
V předchozím období to byla iniciativa nepředstavitelná a zvláště na Benešovsku i přímo
zakazovaná. Vliv měl nepochybně také nedostatek zpěváků a zejména hudebníků, resp.
snad i nemožnost shromáždit je v potřebném počtu v neděli ráno či dopoledne v době
konání bohoslužeb. Jiří Pilát ze svého bohatého hudebního archivu vybíral vhodné skladby
a pořádal programy pro různé příležitosti. Tak v příslušném ročním období zněla hudba
vánoční, postní či velikonoční. Byly připraveny i jiné tematické okruhy, např. Barokní
hudba, Hudba z pražských chrámů (skladby F. X. Brixiho), Hudba z královské kaple
v Drážďanech (skladby J. D. Zelenky), Hudba českých kantorů atd.195 „Aby se uchovala
tradice (od r. 1945) uvádět hodnotnou duchovní hudbu, zpívá chrámový sbor za doprovodu
nástrojů a varhan vybrané skladby významných skladatelů 16.–20. století ve formě
koncertu, tím přítomní mají příležitost poznat krásu a vznešenost církevní hudby. Děje
se tak dvakrát do roka za pomoci zpěváků a instrumentalistů z různých míst, s kterými jsem
se seznámil (jsou většinou z Prahy) z řad amatérů i profesionálů; finanční náklady s tím
spojené hradím sám (co se nedostane z dobrovolných příspěvků přítomných).
Při provádění figurálek při mši finanční požadavky účinkujících jsem platil z vlastních
zdrojů.“196 Což nakonec potvrzuje i vzpomínka violisty Tomáše Kamarýta: „Považoval
jsem u pana Piláta za neuvěřitelně zdvořilé gesto, že vždycky po akci přišel a (třebaže jsem
do jeho akcí vždy šel bez jakékoli vidiny zisku) nějak se se mnou – byť jen symbolicky –
vyrovnal. Věděl jsem, že je to z jeho kapsy a bylo mi jasné, že není žádný boháč. Tehdy
byla člověku jasná jeho obrovská oddanost věci.“197

195

Viz přílohu č. 27.

196

Pamětní kniha pěveckého chrámového sboru Poříčí nad Sázavou, 1953 – 2007, 2.–3. díl.

197

Emailová korespondence s Tomášem Kamarýtem (20. 11. – 1. 12. 2014).

56

Některé z koncertů se pak staly i součástí postupně se rozrůstajícího a na významu
nabývajícího hudebního festivalu Podblanický podzim. Zaznělo mnoho skladeb
významných autorů, kromě výše zmíněných to byla dlouhá řada zejména barokních
a klasicistních českých skladatelů: J. J. Ryba, K. Taške, D. Milčinský, A. Michna
z Otradovic, T. N. Koutník, J. I. Linek a další, ale i „světově“ proslulejší, jako např. J. S.
Bach, W. A. Mozart, G. F. Händel, M. Vulpius, G. Ph. Telemannn, autoři 19. století
i 20. století – J. N. Škroup, J. E. Kypta, A. Dvořák, A. Cmíral i „poslední žijící barokní
skladatel“ F. X. Thuri.

3.3 Sbor a orchestr v současnosti
Protože byl Jiří Pilát „tahounem“ všech zmíněných hudebních i liturgických aktivit,
zdálo se, že s jeho odchodem tato zdejší tradice musí zaniknout. Ovšem někteří
z „pamětníků“ se s tím nehodlali smířit. Zejména PhDr. Martin Herda na podzim téhož
roku sezval zpěváky ke zkouškám na „půlnoční“ a posléze se mu podařilo soustředit
i obligátní obsazení orchestru na provedení zde tak tradiční pastorální mše Hej, mistře
J. J. Ryby. Tato aktivita pokračovala i dále opět tradičním hudebním doprovodem liturgie
Květné neděle a velikonočního tridua a daří se jí udržovat do současné doby.
Sbor v nové podobě sestává z 11 víceméně stálých členů a několika „příznivců“,
kteří se připojují k některým provedením. Orchestr se schází ad hoc a je složen
z hudebníků z bližšího i vzdálenějšího okolí. Potěšitelné je, že většinou jde o hudebníky
ve věku mezi dvaceti a třiceti léty.
Sbor nemá vybudován stálý repertoár. Uplatňuje při různých liturgických
příležitostech zejména kratší skladby písňového charakteru. Došlo ovšem už na rozsáhlejší
kompozice. V roce 2009 to byla Balbínova prosba k sv. Václavu za český národ
pro smíšený sbor s průvodem varhan a dechových nástrojů na slova Balbínovy „Obrany
jazyka českého“ od Adolfa Cmírala, uvedená v jednohlasém provedení za doprovodu
varhan a jedné trubky. Ovšem již v následujícím roce se podařilo od téhož autora provést
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Českou mši ke cti svatého Václava pro sóla, sbor, dvě trubky, dva trombony, tympány
a varhany za téměř plného obsazení (jen bez tympánů). 198
Pod současným vedením se chrámový sbor vrací i ke starším českým i církevním
tradicím. Pro adventní období roku 2010 úspěšně nastudoval staročeské roráty,199 které
byly provedeny jak při mši ve výběru vhodném pro liturgii, tak koncertně v úplném znění
a to překvapivě za nebývalého zájmu veřejnosti. V následujícím roce se pokusil poukázat
na tradici gregoriánského chorálu a pro Hod Boží velikonoční nacvičil a provedl latinskou
mši Lux et origo s příslušným propriem. Na svátek sv. Václava opět zazněla Cmíralova
mše, tentokrát již v plném obsazení včetně tympánů. V adventním období byly kromě
rorátů provedeny i příslušné písně ze Svatoroční i Mariánské muziky Adama Michny
z Otradovic. Sbor se účastnil i Noci kostelů, kde představil skladby velikonoční – sekvenci
Victimae paschali laudes, O bone Jesu (Palestrina), Jenž jsi trpěl za nás (Tranoscius), dále
roráty a několik mariánských písní, mj. ve vícehlasé úpravě Adolfa Cmírala.
V roce 2012 byla na svatohavelské posvícení provedena Mše F dur (Selig sind die
Sanfmütigen) Roberta Führera za plného obsazení – sbor, varhany, dva klarinety, dva lesní
rohy, dvoje housle, violoncello. Tato mše byla zopakována i v roce 2014, ovšem
pro nedostatek hudebníků jen za varhanního doprovodu.
V jubilejním cyrilometodějském roce 2013 byla sborem nacvičena a za varhanního
doprovodu provedena Mše ke cti sv. Cyrila a Metoděje od Adolfa Cmírala. Vystoupení na
akci Noc kostelů sbor uskutečnil i v letech 2013 a 2014. V prvém případě byl program
sestaven z ukázek na téma církevní rok v repertoáru chrámového sboru, v druhém případě
byl zvolen námět mariánská tématika v repertoáru chrámového sboru.
Každý rok sbor svým zpěvem doprovází postní i velikonoční bohoslužby.
Na Květnou neděli a Velký pátek jsou zpívány Pašije české Bohumila Kašpara. I když již
zcela neodpovídají současné liturgii, jejich prováděním je dodržována místní tradice
trvající nepřetržitě již déle než jedno století!200 Samozřejmostí jsou vánoční půlnoční mše
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s Rybovou mší Hej, mistře, mimochodem s téměř nepřetržitou tradicí – podle Pamětní
knihy nebyla od r. 1955 hrána pouze dvakrát – dosahující již téměř šedesáti let.
V posledních letech se navíc při jejím provedení opět daří obsazovat i dříve řídce hrané
nástrojové party, např. trumpety, trombony a lesní rohy.
Liturgie s lidovým zpěvem a případně sborovými vložkami je doprovázena
na varhany. Dlouholetým varhaníkem je zde často zmiňovaný Václav Pilát. Od roku 2011
mešní zpěvy i další aktivity již převážně doprovází také zástupce mladé generace Martin
Herda ml. (*1993).
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4 Jan Dismas Zelenka a současnost v České republice
4.1 Uvádění děl Jana Dismase Zelenky ve 20. století
Jak již bylo zmíněno, pravděpodobně jako první po dlouhé době uvedl v Čechách
dílo Jana Dismase Zelenky Bedřich Smetana.201 Ten a mnozí další autoři, jako například
Antonín Dvořák, se nechali Zelenkovou hudbou inspirovat.202 Některé drobné skladby byly
uvedeny v první polovině 20. století, většího ohlasu se dostalo dílu Jana Dismase Zelenky
až ve druhé polovině 20. století.
Mezi významné hudebníky, kteří Zelenkovo dílo ve 2. polovině 20. století
interpretovali, patří Milan Munclinger, jenž některá díla hrál se souborem Ars rediviva,
František Xaver Thuri, který Zelenkova díla nahrával. Marek Štryncl se souborem Musica
Florea a Helmuth Rilling nahráli oba dílo Missa Sanctissimae Trinitatis a moll ZWV 17
podle partitur Bohdana Ostroveršenka pocházejícího z Krupky u Teplic.
V době od šedesátých let minulého století začala být Zelenkova díla vydávána
tiskem, a tak zpřístupněna veřejnosti. Katalog díla Jana Dismase Zelenky byl vydán
Wolfgangem Reichem roku 1985 pod označením ZWV.203 V devadesátých letech
se konalo několik vědeckých konferencí a Zelenkova hudba se začala šířit světem.

4.2 Soubory zabývající se dílem Jana Dismase Zelenky v současnosti
V současné době má ve svém repertoáru dílo Jana Dismase Zelenky snad každý
soubor, sbor či orchestr, který se zabývá obdobím baroka či liturgickou hudbou. Mezi
nejznámější soubory však patří soubory Collegium 1704, Musica Florea, Collegium
Marianum a Ensemble Inégal.
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Soubor Collegium 1704 byl založen Václavem Luksem roku 2005, na koncertech
pravidelně hraje především díla Jana Dismase Zelenky nebo také Josefa Myslivečka.
Odkaz k J. D. Zelenkovi má symboliku i v názvu souboru: „Letopočet 1704 je symbolem
našeho erbovního skladatele Jana Dismase Zelenky. Roku 1704 byla v Praze v kostele
sv. Mikuláše provedena Zelenkova jezuitská alegorická hra Via Laureata. A protože
nevíme nic o předchozích Zelenkových osudech a téměř nic o dalším desetiletí jeho života,
je pro nás tento rok symbolem okamžiku, kdy se na hudební scéně objevil největší génius
českého baroka a jeden z nejoriginálnějších skladatelů dějin hudby vůbec.“204
Soubor Musica Florea byl založen roku 1992 violoncellistou a dirigentem Markem
Štrynclem. Jeho snahou je tzv. poučená interpretace barokní hudby, hra na originální
nástroje či jejich kopie podložená studiem dobových pramenů. „Obdržel řadu prestižních
ocenění (např. nejvyšší ohodnocení francouzského časopisu Diapason za nahrávku díla
J. D. Zelenky Missa Sanctissimae Trinitatis).“205
Soubor Collegium Marianum „se od svého založení v roce 1997 věnuje provádění
hudby 17. a 18. století se zaměřením na české a ve střední Evropě působící autory. Jako
jeden z mála takto profilovaných profesionálních souborů v ČR má na repertoáru nejenom
koncertní díla, ale pravidelně se také věnuje scénickým projektům. Soubor působí
pod uměleckým vedením flétnistky Jany Semerádové.“206
Ensemble Inégal vznikl roku 2000 v Praze, jeho uměleckým vedoucím a dirigentem
je Adam Viktora. Jedná se o hudební těleso, které hraje hudbu od renesance až
po současnost. Soustavně se zajímá o Zelenkovo dílo od roku 2005, kromě koncertních
provedení se věnuje také nahrávání Zelenkových děl. Od roku 2014 pořádá Zelenka
Festival Praha. Ensemble Inégal se v posledních dvou letech dostal do popředí zájmu
zejména popularizací v médiích. Adam Viktora například v České televizi uvedl: „Pro mě
je to neuvěřitelné, že tato hudba čekala tak dlouho a že jsme první, kdo po ní sáhl.
Poznávání Zelenkovy geniální hudby vzbuzuje entuziasmus a nadšení. Vždy po vydání
našeho nového zelenkovského CD nás žádají kolegové ze všech koutů světa o poskytnutí
notových materiálů.“207 Ovšem dílo, o kterém v televizi hovořil, Missa Paschalis, bylo
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třeba Jiřím Pilátem uvedeno již roku 1961 v Poříčí nad Sázavou. K dotazu, zda zná své
předchůdce v uvádění Zelenkových děl, konkrétně Jiřího Piláta, odpověděl Adam Viktora
záporně a dodal: „Co se týče koncertních provedení, situace není tak jednoznačná, protože
si musíme chtě nechtě připustit rozdíl mezi profesionálním a amatérským způsobem
interpretace. Jak jsem se sám na vlastní uši několikrát přesvědčil, některé amatérské
a poloprofesionální produkce v mnoha ohledech deformují Zelenkův náročný text,
a to značným způsobem.“208 Jak je však zřejmé z vyjádření pamětníků, kteří na Jiřího
Piláta vzpomínají, nejednalo se o průměrné produkce, ale o výjimečné události. Jednak
z důvodu, že Jiří Pilát byl první, jenž mnohé skladby uvedl, jednak recenze na jeho
provedení opsané do Pamětní knihy pěveckého chrámového sboru Poříčí nad Sázavou
hovoří jasně o velmi zdařilých výkonech.209
Působení Jiřího Piláta není tak úplně neznámé, sám na své objevování Zelenky
vzpomíná na stránkách festivalu Podblanický podzim, bylo s ním natočeno i několik
rozhlasových a televizních pořadů210, v nichž vzpomíná také mimo jiné na Zelenku a jeho
hudbu. František Xaver Thuri se k věci vyjádřil takto: „Na objevování Zelenky má Jiří
Pilát velkou zásluhu, s ním jsem odehrál několik premiér Zelenkových děl.“211 Samozřejmě
není možné z hlediska interpretace barokní hudby posuzovat provedení roku 1961 a nyní,
ale přínos Jiřího Piláta je zřejmý. Vzhledem k osobnostem, které se produkcí v Poříčí nad
Sázavou a okolí účastnily a jsou v této práci zmíněny, je možné spekulovat, že i provedení
Zelenkových skladeb bylo na velmi dobré úrovni. Je však nutno objektivně uznat, že
některé produkce, zejména v pozdějších letech, kdy již Pilát neměl stálý okruh
spolupracovníků, asi není možné považovat za zcela reprezentativní. Lze to vycítit
i z narážek některých přímých účastníků. Není však možné se tomu divit, uvážíme-li,
že mnohé produkce nebyly dostatečně nazkoušené.212 Přes tuto jistou negativní zkušenost
se ke spolupráci s Jiřím Pilátem mnozí hudebníci opakovaně vraceli. Nutně se tedy nabízí
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Některé koncerty byly v plném obsazení zkoušeny přímo před provedením, třeba jen dvě až tři hodiny
před vlastním začátkem produkce.
212

62

otázka, proč se tak stalo, zda to bylo silou Pilátovy osobnosti, lákavostí repertoáru nebo
snad i jinými důvody. Určitě to nebylo pro zisk a slávu.
Je nesporné, že jmenované, ovšem i mnohé další soubory mají na popularizaci díla
Jana Dismase Zelenky velkou zásluhu. Produkce Jiřího Piláta se uskutečňovaly v poměrně
malé oblasti, především v Posázaví, a své opisy nechtěl v pozdějších letech nikomu
půjčovat. Není proto ani tak udivující, že mladá generace interpretů J. D. Zelenky jeho
práci nezná. Ta, jak již bylo řečeno, je dnes v mnohých aspektech i dohledatelná
z veřejných zdrojů. Bylo by proto namístě být opatrnější v kategorických prohlášeních
typu „novodobá premiéra“. Pro 21. století by to mohlo vyjít, pro století 19. a 20. už nemusí
být situace tak jednoznačná.
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5 Hudební odkaz Jiřího Piláta
5.1 Archiv Jiřího Piláta
Do Pamětní knihy pěveckého chrámového sboru sám Jiří Pilát zapsal, že se ji
rozhodl roku 1953 založit z toho důvodu, aby nejen zpěvákům a hudebníkům připomínala
jejich práci, ale také oživila vzpomínky na uplynulá léta a současně dala přehled vykonané
práci. Je však určena i pro budoucí generace, aby mohly posoudit a seznámit se s výběrem
skladeb.213
Jiří Pilát byl za doby svého života velmi známý po celém Posázaví, jeho práce se
však dostala i za hranice tohoto kraje – o jeho práci se zajímalo, jak již bylo zmíněno,
mnoho známých osobností, se kterými spolupracoval. Již za doby jeho života se však
hudební průmysl rozvíjel mílovými kroky, tak jak je tomu i dnes, a více než polovina
Zelenkových děl i díla jiných skladatelů, která Pilát opisoval, vyšla tiskem, a tak již nebylo
jeho opisů třeba. Soupis všech skladeb, které opsal, není ještě hotový, a proto nejde
s určitostí říci, zda je v Pilátově archivu nějaká skladba, která je unikátní, na koncertech
není prováděna a neexistuje její tiskové vydání. Jiří Pilát mnohé opisy ani nedokončil –
neexistuje například hotová partitura, ale pouze party k jednotlivým nástrojům, nebo
naopak existuje partitura, ale jednotlivé party jsou rozepsány pouze k těm nástrojům, které
byly pro produkci v Poříčí nad Sázavou použity.
Notové materiály části archivu Jiřího Piláta jsou tedy v současnosti využívány
v omezené míře pouze svatohavelským sborem v Poříčí nad Sázavou, celý archiv je
uskladněn v Benešově, kde není nikdo, kdo by se podrobného třídění pozůstalosti ujal.
Pozůstalost Jiřího Piláta byla do Státního oblastního archivu v Benešově odvezena
v několika částech. První byla předána manželkou Marií Pilátovou po smrti Jiřího v roce
2007, další části předal jeho bratr Václav Pilát, po úmrtí Marie Pilátové, prostřednictvím
jejího synovce Tomáše Schneiberga v termínech 25. 1. 2008, 12. 9. 2008, 25. 11. 2008,
12. 1. 2009, 27. 2. 2009, 12. 8. 2009 a 8. 3. 2010.
V benešovském archivu byl hudební materiál pouze hrubě roztříděn a uložen
do archivních krabic. Vzhledem k několikafázovému předávání je možné, že nyní leží
213
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stejné materiály na různých místech, což práci značně znesnadňuje. Zpracovatelé fondu
Jiřího Piláta „nemají patřičný hudebně-historický přehled, aby mohli novou manipulaci
vytvořit“214 Fond zpracovávali Marcela Uhlířová a Michal Sejk. V Benešově je nyní
uskladněno 88 kartonů a 4 díly Pamětní knihy, celková metráž je 10,34 bm. Dílo Jana
Dismase Zelenky je uloženo ve 32 krabicích, v dalších se nachází nejen díla ostatních
skladatelů, jež Pilát opisoval, ale také tištěné hudebniny Pilátem shromážděné, časopisy,
publikace, plakáty, pozvánky na koncerty, další tiskoviny a v neposlední řadě také obsáhlá
korespondence.
Další část archivu se nachází na kůru kostela sv. Havla v Poříčí nad Sázavou
dodnes. Některé skladby již byly využity pro současné produkce. Ovšem i tato menší část
archivu je zatím zpracována jen z části, tudíž ani zde není úplný přehled, jaké skladby se tu
nalézají. Jsou zde ovšem patrně také méně zajímavé materiály, poměrně dost tištěných, jež
sem ještě za svého života Jiří Pilát odkládal, protože doma na ně již neměl místo.

5.2 Známost v hudebním světě
V současné době je Jiří Pilát znám spíše mezi pamětníky Díky článku na stránkách
festivalu Podblanický hudební podzim a na několika menších zdrojích se dostává
do povědomí také mladší generace, nebo alespoň té části, která se začíná o Zelenku
hlouběji zajímat. Stálý zájem o jeho dílo mají tak už spíše jen lidé, kteří mu byli blízcí.
Můžeme se jen domnívat, zda se situace změní v budoucnosti, až se nějaký
dobrovolník či snad přímo nadšenec pustí do soupisu a zpracování Pilátovi pozůstalosti,
zejména notového archivu. Tato práce může mít jistě i velký muzikologický význam –
bude tak možné porovnávat verzi opsanou s originálem uschovaným v drážďanském
archivu a různými tiskovými verzemi. Přínos pro praktický svět ale bude pravděpodobně
minimální. Protože však Pilát opisoval skladby i z jiných zdrojů než jen z Drážďan, je
možné, že bude objevena skladba takového autora, jehož dílo se dnes nehraje a tištěné
materiály tak neexistují. Takový názor sdílí i František Xaver Thuri, který se domnívá, že
Pilátův archiv je hodnotným dílem a stojí za to se jím zabývat.215
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5.3 Průzkum povědomí o osobě Jiřího Piláta
Je celkem samozřejmé, že Jiří Pilát asi nemůže být široce známou „celebritou“.
Pro utvoření alespoň jisté představy byl ve dnech 21. – 28. 11. 2014 proveden skrze
internetový server Vyplňto.cz216 průzkum, který, i když není reprezentativní, jistý obraz
poskytuje. Odpovědi byly získány od 80 respondentů (76 osob do 30 let), kteří měli
odpovědět na otázku, zda se setkali se jménem Jiří Pilát, případně odkud a v jakých
souvislostech toto jméno slyšeli. Doplňujícími otázkami bylo, zda je respondent hudebník,
zajímá se o vážnou hudbu, hudbu baroka, a jakého skladatele světového a českého baroka
považuje za nejlepšího. Z celkového počtu respondentů bylo 51 hudebníků, z toho 16
profesionálních. O hudbu baroka se zajímá celkem 25 dotázaných, z nich 10 osob považuje
za nejlepšího českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenku. Ze všech odpovědí
pouze 14 lidí (17,5 %) odpovědělo, že jméno Jiřího Piláta slyšeli. Odpovědi na otázku
v jakých souvislostech, byly většinou strohé či nepřesné.
Nejzajímavější odpověď byla tato: „V závěru svého života vedl kostelní sbor
v Poříčí nad Sázavou, který vystupoval v místním kostele zejména na Vánoce
a představoval Mši vánoční J. J. Ryby. Několikrát jsem měla tu možnost s ním amatérsky
spolupracovat v právě zmíněném sboru a myslím, že to byl opravdový profesionál. Zároveň
bych ho ale charakterizovala jako netrpělivého, přísného a umíněného učitele.
Pod slupkou se ale jistě skrýval milý pán, o tom jsem přesvědčena.“
Dotázány byly také soubory hrající Zelenkovu hudbu. Odpověděl pouze Adam
Viktora217 a Damiano Binetti, jenž deset let vedl soubor Pražští madrigalisté. Ten uvedl, že
Jiřího Piláta sice neznal, ale o jeho aktivitách v oblasti hudby slyšel.

5.4 Nástin budoucnosti archivu Jiřího Piláta a jeho odkazu
Jiří Pilát si průběžně jistou evidenci svého archivu zpracovával. 218 Z této evidence
je sice možno získat určitý základní přehled o jeho obsahu, ale jen v menší míře o náplni
216
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jednotlivých položek. Navíc dnes vůbec není známo konkrétní uložení příslušného
materiálu. Prvním krokem v dalším bádání tedy musí být pořízení řádného archivního
soupisu, a to přinejmenším obou částí, tedy jak té větší, uložené v benešovském archivu,
tak té menší na kůru poříčského kostela sv. Havla. Teprve poté bude možno přistoupit
k odbornému muzikologickému zhodnocení. Bylo by vhodné, aby jistý přehled či případné
zhodnocení Pilátova hudebního archivu bylo provedeno co nejdříve. Podle informací
z benešovského archivu se již zájemci o tento fond hlásí. Řádný soupis fondu by byl tedy
účelný snad nikoliv z důvodu možných fyzických ztrát, které, jak je možno předpokládat,
v archivní instituci nehrozí, ale z určité piety i etického hlediska. Jen tak by bylo opravdu
možno předejít „únikům“ některých – možná neznámých – skladeb. Jejich předčasnými
„objevy“ jinými by potom byla snižována hodnota díla Jiřího Piláta.
Další možné využití díla či snad vliv na okolí, nebo dokonce do budoucnosti je
nepochybně obtížné předpovídat. Asi to nelze vyjádřit lépe, než zamyšlením dlouhodobého
spolupracovníka, violisty Tomáše Kamarýta: „Za svého života dal pan Pilát dohromady
pozoruhodný archiv ručních kopií. Co se s ním stalo po jeho smrti, by mne samotného
docela zajímalo, protože u pana Piláta byla k vidění i některá Zelenkova díla, která u nás v
té době například vůbec nebyla publikována. Pan Pilát byl jedním z posledních mohykánů,
snažil se udržet a zachovat starou tradici venkovských kantorů a regenschori za doby,
která těmto aktivitám vůbec nepřála. Na otázku, zdali měla jeho práce význam, zjišťuji, že
ani nedokáži odpovědět. Chtělo by se napsat, že lidé jako pan Pilát jsou výjimečnou
inspirací pro mladší generace, etc., etc., ale dobře víme, že doba se radikálně mění a v
jistém smyslu je třeba nostalgicky konstatovat, že pan Pilát reprezentoval „starý svět“,
svět, který nezadržitelně směřuje za zenit. Proto je důležité, aby někde bylo pevně
zaznamenáno, že tito lidé žili a jak tito lidé žili. Nejsem přehnaný optimista, ale ani skeptik,
věřím, že i v příštích generacích se najdou lidé, které omrzí všemožná pokušení dnešní
doby a budou chtít zapátrat po vlastních kořenech, po určité kulturní identitě. Příběhy lidí,
jako byl pan Pilát, pak mohou být důležitým majákem.“219
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Závěr
Hlavním cílem diplomové práce bylo představit život a dílo Jiřího Piláta jak
s ohledem k jeho celoživotnímu hudebnímu zaměření a lokálnímu působení, tak možného
vlivu v širší kulturní oblasti. Přes skutečnost, že byl velmi dobře známý v nemalém okruhu
svého působiště, počátky bádání po jeho hudebním odkaze příliš neukazovaly na to, že by
se mohlo jednat o osobu natolik známou, která by přesáhla hranice svého kraje. Díky
rozhovorům s nejrůznějšími lidmi, kteří se s ním nebo s jeho prací setkali, jsem však došla
k závěru, že ač není v dnešní době jméno Jiřího Piláta na veřejnosti příliš slyšet, jeho práce
by neměla být opomíjena, ale naopak vyzdvihována – třeba i z toho důvodu, že bez jeho
opisů a hudebních produkcí by asi trvalo mnohem déle, než by se rozšířilo povědomí
o podblanickém rodákovi Janu Dismasi Zelenkovi.
Jak bylo v úvodu zmíněno, není prozatím vytvořen ani základní soupisový archivní
přehled o rozsahu pozůstalosti Jiřího Piláta, práce se tak nezabývala obsahem tohoto
archivu, o což by mohla být rozšířena. Archiv by mohl být později lákavým pro odbornou
veřejnost. I tak ale práce přináší informace, které nejsou téměř nikde dohledatelné,
zejména

autentická

vyjádření

pamětníků,

především

hudebníků

–

přímých

spolupracovníků.
Odkaz Jiřího Piláta je tak stále živý, i když je jeho přínos nedoceněn a neexistuje
o něm žádné významnější pojednání. Po dokončení této práce bych se jeho odkazem ráda
zabývala dále a to zejména z toho důvodu, že je více než žádoucí utřídit pozůstalost, tedy
především její hudební složku proto, aby mohla být dále využívána. Věřím tomu,
že v archivu naleznu i takové skladby, které jsou dnes neznámé a stojí za to je zveřejnit.
Při hledání podkladů pro tuto práci jsem zjistila, že v žádném specializovaném
slovníku se heslo Jiří Pilát nenalézá. Byla jsem požádána o jeho zpracování pro Český
hudební slovník osob a institucí, který vydává Ústav hudební vědy Filosofické fakulty
Masarykovy univerzity a je k dispozici online.
Zpracování tématu bylo pro mne velmi obohacující. Prostřednictvím své diplomové
práce jsem se mohla setkat se zajímavými osobnostmi z řad hudebníků profesionálů
i amatérů, muzikologů a dalších odborníků. Poučné bylo bádání ve Státním okresním
archivu v Benešově, kde jsem se celkem podrobně seznámila s mnoha částmi fondu Jiřího
68

Piláta, ovšem vzhledem k časové náročnosti nebylo možné zabývat se celou pozůstalostí.
Nabyté zkušenosti mohu využít i pro svou pedagogickou praxi, ať už jde o práci s prameny
a literaturou, výběr repertoáru pro sborová vystoupení a jistě i využití některých notových
materiálů v hodinách hudební výchovy (např. sesbírané lidové písně a další drobné
skladby). Nepochybně by bylo možno využít některé materiály i pro veřejná vystoupení
a poukázat tak na nesporné hodnoty Pilátova hudebního odkazu.
Věřím, že hudební odkaz Jiřího Piláta nezanikne a povědomí o jeho osobě se rozšíří
i díky mé diplomové práci.

69

Resumé
Diplomová práce představuje osobnost Jiřího Piláta (4. 4. 1921 – 7. 6. 2007), rodáka
z Posázaví, který se celý život amatérsky zabýval hudbou, zejména liturgickou. K jejímu
provádění si vlastní činností, zejména vyhledáváním a opisováním notového materiálu,
vytvořil bohatý archiv. Jejím hlavním cílem je ukázat jeho život a dílo jak s ohledem
k jeho celoživotnímu hudebnímu zaměření a lokálnímu působení, tak možného vlivu
v širším kulturním povědomí. Práce je složena z pěti hlavních kapitol, které jsou zaměřeny
na život Jiřího Piláta, jeho pozůstalost, působení sboru a orchestru v Poříčí nad Sázavou,
snahy o znovuobjevení a zviditelňování díla Jana Dismase Zelenky a hudební odkaz Jiřího
Piláta.
Klíčová slova: Jiří Pilát, sbormistr, dirigent, Jan Dismas Zelenka, Poříčí nad Sázavou,
Louňovice pod Blaníkem, liturgická hudba

Summary
This master thesis introduces Jiří Pilát (4. 4. 1921 – 7. 6. 2007), a native of Posázaví. He
had been concerned with music on a non-professional level all his life, especially with
liturgical music. In order to carry on his interest he created a rich archive, mostly by
searching and transcribing the score material. The work aims to show his life and work
with regard to both his lifelong musical focus and local activity, and his conceivable
influence on the broader cultural awareness. It is comprised from five main chapters: the
life of Jiří Pilát, his heritage, a choir and an orchestra in Poříčí nad Sázavou, efforts to rereveal the work of Jan Dismas Zelenka and draw attention to it; and the musical legacy of
Jiří Pilát.
Keywords: Jiří Pilát, choirmaster, conductor, Jan Dismas Zelenka, Poříčí nad Sázavou,
Louňovice pod Blaníkem, liturgical music
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Č. 25 Seznam míst, na kterých vystupoval Chrámový sbor a orchestr /abecedně/
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Kostelec u Křížků
Kostelní Střimelice
Košetice
Kozmice
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Křižanov
Kunice

Kutná Hora
Ledce
Levý Hradec
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Lipiny u Velíše
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Malotice
Mariánské Lázně
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Martinice
Měchnov
Miličín
Miřetice
Mladá Vožice
Mnichovice
Mníšek pod Brdy
Načeradec
Nesvačily
Netvořice
Neustupov
Neveklov
Nová Ves u Mladé
Vožice
Nymburk
Obořiště
Okrouhlice
Olbramovice
Oldřichov
Ondřejov
Ostředek
Otice
Ouběnice
Podmračí
Popovice
Popovičky
Poříčí nad Sázavou
Postupice
Praha
Pravonín
Prčice
Předbořice
Pyšely
Radošovice
Ratměřice
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Rovná u Stříbrné Skalice
Roztoky u Prahy
Ruda
Sázava
Sedlec
Senohraby
Sepekov
Soběhrdy
Strančice
Střezimíř
Stříbrná Skalice
Sudějov
Svatá Hora
Svatá trojice u Trhových
Svin
Svaté pole
Šebířov
Šlapánov
Teplýšovice
Tožice
Třebešice
Týnec nad Sázavou
Uhříněves
Únětice
Václavice
Velíš
Velký Blaník
Vlašim
Vojkov
Volyně
Votice
Vranov
Vrcholtovice
Vrchotovy Janovice
Vysoký Újezd
Zdebudeves
Zdislavice
Zelená Hora
Zeměchy u Kralup
Znojmo
Ždánice
Žďár nad Sázavou

Č. 26 Skladby Jana Dismase Zelenky provedené Jiřím Pilátem
Chronologický přehled podle Pamětní knihy pěveckého chrámového sboru Poříčí nad
Sázavou.
16. 8. 1959, Louňovice pod Blaníkem
Missa in D pro sola, smyčcový orchestr a 2 trompety
Fanfáry pro 4 trompety a tympány
Suita F dur
Vitanella, Il Contento z Capriccia G dur
Capriccio F dur, I. část
Capriccio A dur, I. část
22. 10. 1961, Poříčí nad Sázavou
Missa Paschalis (Kyrie, Sanctus, Benedictus, Agnus)
Missa S. Blasii (Gloria, Credo)
1. 1. 1965, Louňovice pod Blaníkem, Zlaté Hory u Louňovic pod Blaníkem
Fanfáry
31. 5. 1969, Poříčí nad Sázavou
Arie Anděla s hobojovým sólem z duchovní opery „Svatý Václav“ (1723): Mocný Bůh...
Rogate pro soprán, alt a varhany
Benedictus pro soprán, smíš. sbor, smyčce a varhany
Recordare pro alt, oboe, smyčce a varhany
Agnus pro smíš. sbor, smyčce a varhany
2. 8. 1969, Poříčí nad Sázavou
Kyrie pro smíš. sbor, alt solo, smyčce a varhany
Sanctus, Agnus pro smíš. sbor, smyčce a varhany
19. 10. 1969, Louňovice pod Blaníkem
Missa in D
Motetto „Chvalte Boha silného“ (III. část)
Aria „Recordare“
Aria č. 22 z oratoria „Svatý Václav“
Missa Requiem pro sóla, smíšený sbor, Violino I., II, Trombon I., II., organo et Cbasso
Dies irae pro sóla, smíš. sbor, smyčce a varhany
Domine Jesu Christe pro sóla, smíš. sbor, smyčce, Oboe I., II., Flauto I., II. noc Organo
2. 11. 1969, Poříčí nad Sázavou
Requiem pro sóla, smíš. sbor, orchestr a varhany
31. 3. 1975, Poříčí nad Sázavou
Missa paschalis - pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany
9. 5. 1975, Poříčí nad Sázavou
Missa paschalis - pro sóla, smíšený sbor, orchestr, varhany
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25. 6. 1983, Poříčí nad Sázavou
Missa in C
Žalm Dixit Dominus pro sóla, smíš. sbor, orchestr a varhany (prvé provedení)
2. 3. 1985, Poříčí nad Sázavou
Sanctus, Benedictus, Agnus Dei pro smíšený sbor a varhany (prvé provedení)
21. 9. 1985, Poříčí nad Sázavou
Missa S. Trinitatis
28. 6. 1986, Poříčí nad Sázavou
Missa Votiva
Kyrie, Sanctus, Benedictus, Agnus – pro smyčce, smíšený sbor, varhany (prvé provedení)
28. 6. 1986, Poříčí nad Sázavou
Missa Votiva
Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus – pro smyčce, oboe, smíšený sbor, varhany
30. 5. 1987, Louňovice pod Blaníkem
Lauda Jerusalem Dominum
13. 6. 1987, Poříčí nad Sázavou
Missa in D /z r. 1733/ pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany (prvé provedení)
19. 7. 1987, Louňovice pod Blaníkem
Missa in D /z r. 1733/ pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany
19. 3. 1988, Poříčí nad Sázavou
Laudate Dominum pro pětihlasý smíšený sbor, smyčce, oboe a varhany (prvé provedení)
29. 5. 1988, Křečovice
Laudate Dominum
12. 11. 1988, Poříčí nad Sázavou
Missa Ultimarum VI. Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus (prvé provedení)
14. 10. 1989, Poříčí nad Sázavou
Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus, SUB TUUM PRAESIDIUM (prvé provedení)
13. 10. 1990, Poříčí nad Sázavou
Kyrie, Sanctus, Agnus /prvé provedení/, Benedictus /druhé provedení/, Žalm: ECCE
NUNC BENEDICITE /prvé provedení/
(pozn.: jsou tam incipity, možná by něco šlo identifikovat)
14. 9. 1991, Poříčí nad Sázavou
Kyrie, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus
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6. 9. 1992, Poříčí nad Sázavou
Missa Dei Patris Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus (prvé provedení)
Credo (Missa Purificationis)
19. 9. 1993, Poříčí nad Sázavou
Žalmy „Beatus vir …“ /I. provedení/, Lauda Jerusalem Dominum
Magnificat C dur /I. provedení/
5. 6. 1994, Poříčí nad Sázavou
Gloria Solenne, Magnificat D dur pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany (prvé
provedení)
15. 6. 1996, Poříčí nad Sázavou
Litanie F dur
Žalm „Confitebor tibi Domine“ – pro sola, smíšený sbor, orchestr a varhany (prvé
provedení)
8. 6. 1997, Poříčí nad Sázavou
Hudba z královské kaple v Drážďanech (skladby J. D. Zelenky 1679–1745)
1. Recitativ a sbor „misera mater“ z oratoria Ježíš na Kalvárii
2. Salus infirmorum /z litanií/
3. Žalm Laudate Dominum
4. Žalm Dixit Dominus
5. Agnus Dei /ex missa P./
6. Requiem /requiem, te decet hymnus, Kyrie, Christe eleison, Kyrie /č. 4 a 6 – prvé
provedení)
22. 10. 1998, Benešov
K poctě Jana Dismase Zelenky (1679–1745)
(14. ročník – Hudební festival Podblanický podzim)
Requiem
Diese Irae
Offertorium /prvé provedení/
pro sóla, smíšený sbor a orchestr
24. 10. 1998, Sedlec - Prčice
K poctě Jana Dismase Zelenky (1679–1745)
(14. ročník – Hudební festival Podblanický podzim)
Requiem
Diese Irae
Offertorium /prvé provedení/
pro sóla, smíšený sbor a orchestr
22. 8. 1999, Benešov
Koncert k poctě Jana Dismase Zelenky (1679–1745)
/320. výročí narození/
1. ASPERGES - smíšený sbor, smyčce, varhany
2. JERUSALEM CONVERTERE AD DOMINUM – bas solo, smyčce, varhany
3. ŽALM 133 ECCE NUNC BENEDICITE DOMINUM – smíš. sbor, smyčce
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4. REGINA COELI LAETARE – pro 2 soprány, smíšený sbor, smyčce
5. ALMA REDEMPTORIS MATER – soprán a alt solo, oboe, Violino
6. POSTNÍ ARIE: „RECORDARE“ – pro alt, oboe, violu, varhany
7. RECORDARE /Z DIES IRAE/ – alt, tenor, oboe, violino, varhany
8. LACRIMOSA /
-„- -„- / – smíšený sbor, smyčce, varhany
9. BENEDICTUS – bas solo, oboe, Violino, varhany
10. AGNUS – alt, solo, smyčce, varhany
11. OFFERTORIUM: BENEDICTUS SIT DEUS – smíšený sbor, smyčce, varhany
Uvedené skladby zde byly provedeny poprvé.
12. 11. 1999, Louňovice pod Blaníkem
K poctě Jana Dismase Zelenky (1679–1745)
(15. ročník – hudební festival Podblanický podzim)
Requiem
Diese Irae
Offertorium: Domine Jesu Christe
3. 11. 2000, Poříčí nad Sázavou
POCTA JANU DISMASU ZELENKOVI
REQUIEM F DUR
DIES IRAE
DOMINE JESU CHRISTE
LECTIO I. „PARCE MIHI ...“
RESPONSORIUM č. 1: CREDO, GUOD REDEMPTOR ...
-„č. 2: „QUI LAZARUM ...
Skladby pro sóla, smíšený sbor a varhany
4. 11. 2001, Poříčí nad Sázavou
LITANIE OMNIUM SANCTORUM
/v rámci „Podblanického hudebního podzimu 2001“/
8. 11. 2001, Vlašim
LITANIE OMNIUM SANCTORUM
29. 6. 2003, Benešov
Lectiones et responsoria pro officio defunctorum
/zpěvy k pohřbu kurfiřta saského a krále polského Augusta Silného v r. 1733, prvé
provedení po 270 letech/
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Č. 27 Tematické koncerty sestavené a provedené Jiřím Pilátem
Chronologický přehled podle Pamětní knihy pěveckého chrámového sboru v Poříčí nad
Sázavou
5. 6. 1971, Poříčí nad Sázavou
Hudba rodu Brixiů
22. 9. 1996, Poříčí nad Sázavou
Hudba z pražských chrámů (skladby F. X. Brixiho 1732–1771)
8. 6. 1997, Poříčí nad Sázavou
Hudba z královské kaple v Drážďanech (skladby J. D. Zelenky 1679–1745)
3. 1. 1998, Poříčí nad Sázavou
Vánoční hudba českých kantorů
13. 4. 1998, Benešov
Velikonoční hudba ze 17.–20. století
22. 10. 1998, Benešov
K poctě Jana Dismase Zelenky (1679–1745)
(14. ročník – Hudební festival Podblanický podzim)
25. 12. 1998, Benešov
Slavnostní koncert „České vánoce“
22. 8. 1999, Benešov
Koncert k poctě Jana Dismase Zelenky (1679–1745)
/320. výročí narození/
9. 1. 2000, Benešov
Vánoční hudba J. J. Ryby /1765–1815/
/Známé i neznámé pastorely/
2. 4. 1998, Benešov
POSTNÍ HUDBA
25. 12. 2001, Benešov
(vánoční – Brixi, Ryba, Milčinský, Koutník, Michna, Cmíral – ve scanu nečitelné)
25. 12. 2003, Benešov
„PASTORELY A VÁNOČNÍ PÍSNĚ“ z 18.–19. století
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