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Práce si vyžádala spoustu času stráveného bádáním v archivních
materiálech, tříděním informací do kapitol a vlastním sepisováním studie. Při
všech činnostech jsem se vždy setkával s laskavým jednáním. Je mou milou
povinností poděkovat především Mgr. Petru Lykovi, Ph.D. a PhDr. Evě Vičarové,
Ph.D. za vedení práce, Ing. Mgr. Janu Kupkovi za možnost kdykoliv nahlédnout do
archivních materiálů uložených v archivu dómského kůru, pracovníkům
Zemského archivu v Opavě, pobočka Olomouc za laskavou pomoc při
zdlouhavém bádání v pozůstalosti Vrbíka, Dr. Zbyňku Štěpánkovi a Mg.A. Karlu
Martínkovi, díky nimž jsem se dozvěděl řadu užitečných informací o pedagogické
práci Vrbíka a v neposlední řadě varhaníku Antonínu Schindlerovi.
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Úvod

Tento rok tomu bylo již 23 let, kdy zemřel Stanislav Vrbík. Od dvacátých
do konce osmdesátých let dvacátého století patřil k významným osobnostem
kulturního života Olomouce. Za tu dobu napsal spoustu kvalitních skladeb, které
si zaslouží pozornost. Cílem této studie je utřídit nashromážděné informace,
vytvořit pomocí popisných, srovnávacích a analytických metod práci, která si
klade za úkol dostatečně zmapovat sólovou varhanní tvorbu onoho skladatele,
zhodnotit ji a na základě analýz dokázat její specifika. Výběr tématu souvisel
s potřebou reflektovat hudební dění v Olomouckém kraji, práce vznikla na
základě projektu s názvem Morava a svět.
Studie se zabývá sólovou varhanní literaturou Stanislava Vrbíka. Ta čítá na
30 skladeb. Mimo to Vrbík napsal spoustu dalších varhanních děl, v nichž ale
nepředstavují varhany sólový nástroj. Jde převážně o mše a duchovní kantáty,
v nichž zaujímají pouze doprovodnou funkci. Stejně tak je tomu u sólových
zpívaných skladeb s varhanním doprovodem. Těmito vokálními kompozicemi se
studie nezabývá. Mimo centrum pozornosti stojí také například skladba
Canzonetta z roku 1954 pro violoncello a varhany.
V ohnisku zájmu jsou tedy čistě sólové skladby jednověté i cyklické, tři
varhanní koncerty a díla pro troje varhany. Práce je také věnována kratším
jednodušším skladbám, které Vrbík využíval k výuce.
Práce je rozdělena do 6 samostatných kapitol. Po stavu bádání a krátkém
historickém přehledu českých varhanních skladatelů následuje životopis
Stanislava Vrbíka. Dále je uveden přehled vybrané části varhanního díla. Kapitola
nepopisuje všech 30 skladeb, nýbrž jen ty, které byly něčím zajímavé, novátorské
či typické pro skladatele. Tento oddíl předchází analytické části. Obsahuje 2
detailní analýzy (Slavnostní praeludium, Sonatina (di) tristeza) a srovnání motivu
4

skladby Medailon na téma B-A-C-H s jinými, které se tímto kryptogramu také
zabývaly. Vrbík komponoval téměř 60 let. Proto bylo k analýze možné vybrat
skladby, mezi nimiž bylo delší časové rozmezí a zachytit tak tvůrčí vývoj
skladatele. Následuje charakteristika kompozičního stylu skladatele. Součástí
práce je také vypracovaný seznam varhanních skladeb Vrbíka.
Součástí studie je několik příloh. Po portrétu Vrbíka následuje seznam
varhanní tvorby, fotografie not k analyzovaným skladbám, program Vánočního
nokturna, atd.
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Stav bádání

O životě či práci a díle Stanislava Vrbíka toho dosud nebylo napsáno příliš
mnoho. Z větších děl se jedná pouze o jednu práci, touto problematikou se
zaobírá několik hudebních slovníků. Pro bádání o tomto umělci slouží především
pramenný materiál, uložený v archivech a výpovědi pamětníků.
Literatura:
O Stanislavu Vrbíkovi byla napsána diplomová práce na tehdejší Katedře
hudební vědy a výchovy Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1990. Její název
zní Stanislav Vrbík - skladatel a pedagog, autorkou je Jarmila LátalováSchiedung.1 Tato práce, jak již název napovídá, však reflektuje jen některé
z Vrbíkových profesních aktivit a rozhodně není vyčerpávajícím portrétem
Vrbíkovy umělecké osobnosti. Studie byla nápomocna zejména při získávání
zdrojů informací o jeho osobnosti.
Činnosti Vrbíka - regenschoriho se velmi okrajově dotkla Eva Slavíčková ve
své magisterské práci z roku 1996 s názvem Olomoucký dómský kúr a jeho hlavní
přestavitelé - 1872-1977.2 Tato stať slouží k získání přehledu o situaci v katedrále
před tím, než kapelnické místo převzal právě Stanislav Vrbík.
Heslo Stanislav Vrbík je obsaženo v několika slovnících: Masarykův slovník
naučný,3 Slovník soudobých českých spisovatelů4 nebo Slovník cizích slov: zkratek,
novinářských šifer, pseudonymů a časopisů pro čtenáře novin. 5

1

Látalová-Schiedung, J.: Stanislav Vrbík – skladatel a pedagog. Diplomová práce, Univerzita
Palackého v Olomouci, Olomouc 1990.
2
Slavíčková, E.: Olomoucký dómský kůr a jeho hlavní představitelé, 1872–1975. Magisterská
práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 1996.
3
Dvořáček, J.: Masarykův slovník naučný. Díl 7. Š-Ž, s. 748, Praha 1933.
4
Kunc, J.: Slovník soudobých českých spisovatelů. S. 728-729, Praha 1946.
5
Tauš, K.: Slovník cizích slov: zkratek, novinářských šifer, pseudonymů a časopisů pro čtenáře
novin. S. 605, Blansko 1946.
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Nejvíce

informací

zájemce

o

Vrbíkovu

osobnost

nalezne

v

Československém hudebním slovníku osob a institucí6. Toto slovníkové heslo
reflektuje nejdůležitější události v životě Vrbíka do jeho 58 let, velmi přínosný je
také soupis díla, přehled časopisů, ve kterých publikoval, a položky literatury o
něm. K doplnění informací sloužily kromě tohoto slovníku také Dějiny české
hudební kultury.7
Pramenná základna:
Nejvíce bylo v práci čerpáno z Vrbíkovy pozůstalosti, uložené dne 10. března
1988 v Zemském archivu v Opavě, pobočce Olomouc pod signaturou OL – C – 69.
Inventář (sepsaný roku 1994) s tímto heslem obsahuje přesně 1000 inventárních
čísel rozdělených do 55 kartonů. Jednotlivé položky jsou rozděleny do 5 skupin:
I.

Osobní a rodinné záležitosti, korespondence (převážně pracovního rázu,
dopisy mezi Vrbíkem a jinými skladateli, mezi Vrbíkem a lecjakými
institucemi, atd.)

II.

Činnost umělecká, osvětová, pedagogická a spolková (zápisy ze schůzí na
lidových školách, každodenní záznamy o hodinách Vrbíkových žáků Parku
kultury a oddechu v Olomouci, atd.)

III.

Díla jiných autorů

IV.

Hudební tvorba

V.

Fotografie a jiný ilustrační materiál (fotografie Vrbíka a jeho rodiny,
dómského sboru, atd.)
Duchovní tvorba Vrbíka je uložena v Archivu kůru Dómu sv. Václava.8

Katalog s jeho skladbami obsahuje cca 40 položek. Jsou to především vokální díla
s varhanním doprovodem. Nevyčerpatelnou studnicí informací je Kronika kůru
sv. Václava č. 11, jejímž autorem je Stanislav Vrbík, který ji sepisoval po celou
dobu funkce ředitele kůru (1975-1984). Je rovněž uložena v Archivu dómského
6

Viz heslo Vrbík Stanislav (Štědroň, B.) in: Černušák, G., Štědroň, B., Nováček, Z.: Československý
hudební slovník osob a institucí. Svazek 2, s. 918-919, Praha 1965.
7
Kol. aut.: Dějiny české hudební kultury 1890-1945, díl I: 1980-1918, Praha 1972.
8
Archivní materiály má nyní na starosti Jan Kupka.

7

kůru. Má 148 stran a je jím psána až do 26. července 1987. Pramen obsahuje
např. záznamy o veškerém repertoáru provedeném při liturgickém provozu, ale i
o koncertech v katedrále, Vrbíkových skladbách, které zde byly prováděny,
novinové výstřižky týkající se tohoto umělce, atd. Nalezneme zde také zápisy o
zájezdech dómského sboru apod. Vrbík občas hodnotil také interpretační úroveň
tělesa, zapisoval jména účinkujících nebo kdo v onen den celebroval.
Další institucí, kde lze nalézt pramenný materiál, je archiv Moravského
divadla v Olomouci. Ačkoliv zde Vrbík působil řadu let, informací o jeho práci zde
není mnoho. V archivu lze nalézt záznamy o scénických dílech, složených a
prováděných v divadle.
O Stanislavu Vrbíkovi byla napsána řada novinových článků, ať už ve
speciálních odborných časopisech, tak v běžném tisku (deníky, měsíčníky). Autor
práce se seznámil s články těchto časopisů a novin: Archa, Cyril, Lidová
demokracie, Naše rodina, Lidové noviny, Lidové listy, Svobodné slovo, Svobodné
noviny, Moravský večerník, Moravský deník, Našinec, Osvobozený našinec, Volné
slovo, Stráž lidu, Hlas, Hraničář, Lidová obroda, časopis Pozor a další. Z těch
specializovaných to byl Československý varhaník.
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Uvedení Stanislava Vrbíka do kontextu českých varhanních
skladatelů

Stanislav Vrbík, jakožto varhaník a taktéž varhanní skladatel, navazoval na
dlouhou řadu významných a známých českých varhanních autorů, pedagogů a
teoretiků, která začíná již počátkem 18. století. Hlavním centrem byla dlouhou
dobu Praha. Ve varhanní tvorbě se v 18. století proslavil Bohuslav Matěj
Černohorský (1684-1742) a zvláště tzv. Černohorského škola. Od něj vede linie
především k jeho pokračovateli Josefu Ferdinandu Norbertu Segerovi (17161782), který svou tvorbou vynikl i v Německu. Podobně jako v jihoněmecké
oblasti v té době k tradičním varhanním útvarům, jako je preludium, toccata a
fuga, přibývá varhanní koncert s orchestrem. Černohorský svou tvorbou ovlivnil i
další skladatele, jako byli Jan Zach (1699-1773), z jeho ne příliš obsáhlé tvorby lze
uvést alespoň 3 varhanní preludia a 2 fugy, František Xaver Brixi (1731-1771) a
Karel Blažej Kopřiva (1756-1785), jejich varhanní skladby vycházely tiskem
převážně v zahraničí. Velice známá je u nás i tvorba Jana Křtitele Vaňhala (17391813), z varhanních skladeb napsal např. Fugu C dur či Koncert F dur
s orchestrem. Na přelomu 18. a 19. století také vynikal Jan Křtitel Kuchař (17511829) se svou Fantasií g moll.9 Co se týče skladatelů moderní české hudby, jako
byli Bedřich Smetana (1824-1884), Antonín Dvořák (1941-1904), Leoš Janáček
(1854-1928) či Josef Bohuslav Foerster (1895-1951), tak se všichni varhanní
tvorbě věnovali jen ojediněle, okrajově. Smetana v této sféře vynikl svými ranými
varhanními preludii, Janáček využil varhany např. v Glagolské mši, zvláště
v slavné části Postludium.10
V české hudební historii hrála důležitou roli tradice skladatelů, kteří
varhanní skladby považovali za důležitou (nebo hlavní) součást své tvorby. Tato

9

Černušák, G., Štědroň, B., Nováček, Z.: Československý hudební slovník osob a institucí, svazek
první, Praha 1963; svazek druhý, Praha 1965.
10
Viz heslo Varhanní tvorba in: Fukač, J., Vysloužil, J.: Slovník české hudební kultury, Praha 1997.
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řada začíná již v druhé polovině 19. století velkou osobností Františka
Skuherského (1830-1892), který je sice převážně autorem teoretických děl, měl
však obrovský vliv na své pokračovatele. Žákem Skuherského, ale i Adolfa Průchy
(1837-1885) a Otomara Smolíka (1835-1898), rovněž významných tehdejších
varhanních skladatelů, byl Josef Klička (1855-1937). Klička ve svých varhanních
dílech spojoval polyfonní sloh s moderní novoromantickou harmonií (často
prodlevy, smělé postupy) a instrumentací. Jeho skladby tvoří základ varhanní
literatury. Je autorem např. 10 preludií a fug či 5 koncertních fantasií (například
Fantasie na symfonickou báseň „Vyšehrad“ od Bedřicha Smetany).
Na konci 19. století se stalo významným varhanním centrem také Brno,
když roku 1882 vznikla z Janáčkovy iniciativy varhanická škola (1919 spojena
s tzv. konzervatorními třídami Besedy brněnské v Brněnskou konzervatoř).11
Žákem Kličky byl Bedřich Antonín Wiedermann (1883-1951). Hned na
začátku 20. století působil jako zastupující varhaník a dirigent na olomouckém
dómě (namísto Josefa Nešvery a Antonína Petzolda). Československý slovník
osob a institucí o Wiedermannovi píše: „Ve skladbách pro varhany přísně
slohový, dbalý chorálu a slučující starší prostředky s moderním cítěním
harmonickým.“12 Pražský Ultraphon vydal roku 1944 jeho Toccatu a fugu f moll.
Roku 1913 se narodil Miloš Sokola (1913-1976). Složil více varhanních skladeb na
téma B-A-C-H (např. B-A-C-H či Introdukce a fuga B-A-C-H pro varhany sólo).
Mimo objekt práce stojí varhanní tvorba Petra Ebena (1929-2007) a to z toho
důvodu, že jeho tvorba kvalitativně přesahuje rámec popisovaných skladatelů.13
Typ koncertní varhanní kompozice se ustálil koncem 19. a začátkem 20.
století a to u Františka Musila (1852-1908), Eduarda Treglera (1868-1932) a
Josefa Blatného (1891-1980) Pro zajímavost je možné uvést Aloise Hábu (18931973), který je sice známý převážně jako autora mikrointervalových skladeb,
11

Tamtéž.
Viz heslo Wiedermann Bedřich Antonín (Štědroň, B.) in: Černušák, G., Štědroň, B., Nováček, Z.:
Československý hudební slovník osob a institucí, svazek druhý, Praha 1965.
13
Viz pozn. č. 9 a 10.
12
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zabýval se ale také varhanní tvorbou, napsal např. Te Deum laudamus či Fantasii
a fugu, obě v půltónovém systému.
V Olomouci existovala dlouhá linie varhaníků katedrály sv. Václava. Josef
Nešvera (1842-1914) napsal několik desítek mší, pro varhany preludia, fugy a
improvisace. Nešverův nástupce Antonín Petzold (1858-1931) byl převážně autor
mešních kompozic, nejzdařilejší jsou jeho díla Missa solemnis a Te Deum, dále
složil spoustu gradualií a offertorií. Gustav Pivoňka (1895-1977), nástupce
Petzolda, napsal také mše, gradualia a offertoria, nejvíce se však věnoval sborové
tvorbě a to převážně pro mužský či smíšený sbor.14
Mnoho skladeb výše zmíněných skladatelů znělo za Vrbíkova působení na
dómě. Tato díla vybíral, nacvičoval a hrál před publikem na hlavní dómské
varhany. Jistě Vrbíka nějakým způsobem ovlivnila.

14

Podrobněji o životě a tvorbě Petzolda a Pivoňky pojednává Eva Slavíčková ve svých pracech:
Slavíčková, E.: Olomoucký dómský kůr a jeho hlavní představitelé, 1872–1975. Magisterská práce,
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 1996 a Slavíčková, E.: Gustav Pivoňka v olomouckém
hudebním životě. Bakalářská práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 1994.
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Životopis Stanislava Vrbíka a jeho tvorba

Stanislav Vrbík se narodil 8. června 1907 v Jablunkově ve Slezsku (nyní
okres Frýdek-Místek).15 Jeho rodiči byli Ph.Mr. (tehdejší zkratka) Jan Vrbík (lze
nalézt i podobu Verbík) a Amálie, rozená Jelínková. Své hudební nadání
pravděpodobně zdědil po své matce, dceři kožešníka z Vyškova. Byla několik let
žačkou Josefa Nešvery a ještě před provdáním se stala učitelkou hudby.16
Zemřela 24. října 1945. Vrbíkův otec17 nejprve pracoval v několika lékárnách, pak
měl vlastní lékárnu v Olomouci, na kterou ovšem ekonomicky nestačil, tak se
přestěhovali a vedl lékárnu v Panenském Týnci (okres Louny).18 Mladší bratři
Stanislava, Vladimír a Zdeněk (taktéž velký milovník hudby), šli ve stopách svého
otce, rovněž vystudovali farmacii a také pracovali v lékárně.19 Oba Vrbíka
přežili.20
Do obecné školy Vrbík chodil v Koryčanech u Kyjova, krátce ve Slavkově a
ukončil ji v Nemojanech před vstupem na gymnázium ve Vyškově roku 1918. Ve
studiích pokračoval na reálném gymnáziu v Olomouci, kvůli přerušení až do roku
1928, kdy byl jmenován dómským varhaníkem. Důvodem přerušení bylo čtyřleté
působení v kostele Panny Marie Sněžné. Maturitu získal ale až jako externí
student v Litovli roku 1930.21 Roku 1936 se oženil s Marií Růžkovou,22 se kterou
měli jedinou dceru Helenu (provdaná Hlávková), narozenou 9. září 1937.23
Zdědila talent po otci, odmalička se věnovala hudbě, sám Vrbík ji učil na varhany
a někdy za svého otce také hrála při mších. V adolescentním věku se však začala
15

Viz Vrbíkův krátký životopis (sepsaný Vrbíkem ve 40. letech), Zemský archiv v Opavě, pobočka
Olomouc (dále jen Zemský archiv), inv. č. 313 (kart. 11).
16
Tamtéž.
17
Zemřel 29. 11. 1948 u syna Stanislava.
18
Viz inventář s heslem Stanislav Vrbík uložený v Zemském archivu (viz Stav bádání).
19
Tamtéž.
20
Dle slovního vyjádření Antonína Schindlera ze dne 30. března 2009.
21
Viz pozn. č. 15.
22
S Marií se Vrbík rozvedl, ale po ne dlouhé odmlce se k ní opět vrátil a žili spolu až do smrti
Vrbíka.
23
Viz pozn. č. 15.
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věnovat spíše sólovému tanci24. Se svou rodinou bydleli na Václavském náměstí
číslo 6 v Olomouci, nejprve s rodiči Vrbíka, pak sami, když se rodiče z Olomouce
odstěhovali.25
Hru na klavír jej učila již od šesti let jeho matka. V sedmi letech začal hrát
na housle u Gustava Pivoňky. Po zbytek života se však věnoval klavíru a
především hře na varhany. V obecné škole jej ovlivnili jeho učitelé Pavla
Slezáčková a Jan Šoupal26 (od něj získal zkušenosti, jež pak uplatnil při své
pedagogické činnosti), základy varhanní hry přejal prostřednictvím Stanislava
Poláka z Nového Rousínova.27 Již za doby gymnazijních let upoutala Vrbíka
skladba. Soukromě se učil u Antonína Petzolda28 a mezi léty 1933 až 1934
studoval kompozici u Jaroslava Kvapila.29
Vrbíkovo hudební myšlení ovlivnila řada známých skladatelů. Hned
v útlém dětství jej začali formovat jeho rodiče. Přes hudbu W. A. Mozarta, jejíž
sílu mu zprostředkovávala matka, G. Verdiho, kterou objevoval díky svému otci,
došel k poznání předních českých skladatelů. Po hlubším studiu díla A. Dvořáka se
začal soustředit také na B. Smetanu, především na melodickou stránku jeho děl.
Co se týče harmonické výstavby, vzorem po této stránce mu byl R. Wagner.
Z dalších českých skladatelů obdivoval skladatel například L. Janáčka a J. Suka.
Kromě Wagnera na něj ze světových skladatelů zapůsobili G. Puccini či O.
Respighi. Z ruských zástupců jmenujme I. Strawinského nebo P. I. Čajkovského.
Od roku 1922 se začal Vrbík samostatně věnovat hudební teorii.30 Ovlivnilo jej
také působení Československého rozhlasu.31

24

Viz pozn. č. 20.
Rodiče se odstěhovali do Panenského Týnce v Čechách.
26
Viz Látalová-Schiedung, J.: Stanislav Vrbík – skladatel a pedagog. Diplomová práce, Univerzita
Palackého v Olomouci, Olomouc 1990.
27
Tamtéž.
28
Antonín Petzold – předchůdce Gustava Pivoňky.
29
Jaroslav Kvapil – profesor brněnské konzervatoře.
30
Viz pozn. č. 26.
31
Tamtéž.
25
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Šestnáctý rok života (konkrétně 1. březen roku 1924) znamenal pro Vrbíka
příchod do posádkového kostela Panny Marie Sněžné v Olomouci.32 Zastával jak
funkci varhaníka, tak ředitele kůru tohoto kostela. O kvalitách Vrbíka se vyjádřil
Josef Vymětal, major duchovní služby: „V těchto funkcích osvědčil se jako
znamenitý odborník, který chrámovou hudbu a zpěv při vojenských bohoslužbách
a slavnostech velmi pozvedl a svými nadprůměrnými výkony získal si všeobecné
sympatie a uznání.“33 Mimoto působil také jako varhaník v ostatních
olomouckých chrámech, např. u Svatého Michala, kapli svatého Jana Sarkandra či
u svatého Mořice, kde se později seznámil se svým kolegou Antonínem
Schindlerem34. Z těchto let příliš informací nemáme.
Ke konci 20. let se Vrbík uplatňoval jako skladatel pro klávesové nástroje.
Do roku 1928 napsal přibližně 6 skladeb. Některé varhanní skladby byly poprvé
provedeny právě v místě působiště Vrbíka, tedy v kostele Panny Marie Sněžné,
jako např. Anděl páně pro sólový hlas a varhany (před rokem 1927).35 Kromě
královského nástroje se tehdy věnoval už jen klavíru, pro který složil jen pár
skladeb písňového charakteru a pochod.36
Svou činnost v kostele Panny Marie Sněžné ukončil 31. května 1928.37
Tímto dnem končí čtyřleté působení ve zmíněném chrámu, neboť od června
začala dlouhá éra Vrbíkovy činnosti na dómě.
Letopočet 1928 byl pro Vrbíka velice přelomový, neboť 15. června 1928
nastoupil na pozici varhaníka dómu sv. Václava v Olomouci. Doprovázel běžné
denní mše i různé mimořádné obřady. Jako varhaník koncertoval jen v Olomouci
anebo v jejím blízkém okolí. Vrbík nebyl republikový ani světový interpret, jako

32

Viz vysvědčení Vrbíka, vypsáno 26. března 1931 v Praze k jeho příchodu do olomoucké
katedrály, Zemský archiv, inv. č. 275 (kart. 8).
33
Tamtéž.
34
Antonín Schindler (1925-2010) – varhaník kostela sv. Mořice v Olomouci.
35
Skladby do roku 1927 nejsou přesně datované.
36
Např. Idyla, Serenata Amorosa, Letní noc či pochod Zlatá svoboda, viz Soupis skladeb St. Vrbíka,
Zemský archiv, inv. č. 313 (kart. 11).
37
Viz pozn. č. 32.
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např. již jmenovaný varhaník Antonín Schindler, který absolvoval četná turné po
Evropě.38 Dne 31. srpna 1928 se stal Vrbík při dómě také choralistou. Tehdy získal
také služební byt.39
Dopisy Metropolitní kapituly Vrbíkovi z počátku jeho činnosti ve funkci
varhaníka dokazují nespokojenost kapituly s Vrbíkem jako varhaníkem. Podle ní
svou invenčností neustále narušoval tradiční chod mše.40 Po celou dobu funkce
varhaníka se Vrbík věnoval i jiným činnostem, ať už skladbě, funkci korepetitora a
dalším. Do povědomí lidí se dostal také jako pedagog. Vyučoval především hru na
varhany, součástí toho byla také varhanní improvizace. Co se týče výuky na
varhany, byl velice činný. Hru na „královský nástroj“ vyučoval jak soukromě, tak i
při celé řadě institucí v Olomouci, Přerově, atd. Již ve třicátých letech se stal Vrbík
na krátkou dobu učitelem varhanní hry a frekventantem kurzu hudební školy
Žerotína v Olomouci (1930-1931). Kromě své dcery Heleny vychoval na 50 žáků.
Dále učil hru na klavír, hlavně v LŠU v Přerově. Kromě dvou zmíněných nástrojů
školil Vrbík své žáky i v základech intonace. Vycházel z vlastních zkušeností a
intonační metodiku rozpracoval v podobě didaktické příručky. Využíval
nejznámějších českých písniček, jejichž pomocí se dá dobře naučit prvních pět
tónů durové stupnice či tónický kvintakord. V prvním případě se jednalo o píseň
Kočka leze dírou, v druhé o Ovčáci, čtveráci.
Aprobaci k výuce hry na varhany získal absolvováním šestiměsíčního
varhanického kurzu, který ve školním roce 1930/31 zorganizoval ředitel Hudební
školy Žerotína Gustav Pivoňka. O pokusech Vrbíka uplatnit se jako pedagog se
dozvídáme z dopisů, zaslaných Vrbíkovi z Bruntálu a Senice nad Myjavou. Z
důvodu nedostatku volných pracovních míst byl ale odmítán.41

38

Dle slovního vyjádření Antonína Schindlera ze dne 30. března 2009.
Viz pozn. č. 32.
40
Dopisy uchované v Zemském archivu, inv. č. 275 (kart. 8).
41
Negativně se vyjádřil jak první z nich z 30. května 1961, tak druhý z 8. července téhož roku,
Zemský archiv, inv. č. 283 (kart. 8).
39
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Řadu let také pracoval v LŠU v Olomouci, kde pořádal tradiční žákovské
koncerty, od roku 1965 učil hru na varhany v Parku kultury a oddechu. 42 Zde byl
jeho prvním absolventem Zbyněk Štěpánek (viz dále). Od roku 1971 učil Vrbík hru
na varhany v Kulturním a společenském středisku a Městském domě osvěty
v Olomouci.43 Další pracovní poměr uzavřel 2. listopadu 1970, kdy se stal
externím učitelem na Lidové škole umění ve Vyškově. Tato spolupráce trvala 2
roky, nakonec však odešel na vlastní žádost a poměr byl k 31. lednu 1972
rozvázán.44
Zbyněk Štěpánek vzpomíná na svého učitele takto: „Pan Stanislav Vrbík
nevynikal jako učitel přísností, ale hlavně dovedl rozlišovat mezi slabším talentem
a pohodlností nebo nesvědomitostí žáků a podle toho uplatňoval i přísnější
měřítka na varhanní hru.“... „Při výuce postupoval systematicky, ale s ohledem na
individuální možnosti žáků, u talentovaných jedinců neváhal s rychlejším
postupem k obtížným skladbám. Za rozhodující považoval motivaci žáků, i
začínajícím žákům umožňoval veřejně vystupovat a poznávat různé nástroje. Před
dokonale zvládnutou technikou upřednostňoval porozumění skladbě, a proto od
počátku pracoval s žákem na registraci skladby, výrazu. Učební hodiny využíval
na více než 100 %, místo 45 minut u něj vyučovací hodina trvala 60 minut – na
úkor přestávek, po celou hodinu žák opakovaně hrál části nebo celé skladby, které
měl připravené a učitel opravoval – zastavoval, komentoval, zkoušel různé
registrační kombinace, artikulaci. Veškerá výuka se konala u velkých varhan
v olomoucké katedrále ve večerních hodinách.“45

42

Viz smlouvy mezi Vrbíkem a PKO, Zemský archiv, inv. č. 287 (kart. 8).
Tamtéž.
44
Viz smlouva mezi Vrbíkem a LŠU ve Vyškově, Zemský archiv, inv. č. 284 (kart. 8).
45
Viz písemné vyjádření Zbyňka Štěpánka zaslané autorovi dne 3. dubna 2009.
43
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Žáci Vrbíka
Asi nejznámějším žákem Vrbíka je Zbyněk Štěpánek (nar. 1951), který
ukončil své pětileté školení koncertem v olomoucké katedrále v červnu 1970. Na
svém absolventském koncertě hrál mj. Vrbíkův Koncert pro varhany D dur op. 94
(1969).46 Nastudoval velkou část tvorby svého učitele a v roce 1969 uskutečnil
koncert pouze z Vrbíkových skladeb. Již za dob studií a v několika dalších letech
se stal varhaníkem v kapucínském kostele v Olomouci. V posledních cca 26 letech
působí jako jeden z varhaníků olomouckého dómu sv. Václava a od roku 1981 je
také hráčem na varhany při svatbách a dalších obřadech na olomoucké radnici.
Jedním z žáků, kteří výborně ovládali varhanní hru již za svých studentských let,
byl František Kolavík, donedávna vyučující na brněnské konzervatoři,
s mimořádným nadáním pro varhanní improvizaci (mimo jiné získal 2. cenu na
mezinárodní soutěži v Harlemu).47 Dalšími absolventy kursů Parku kultury a
oddechu pod vedením Vrbíka byli Bořivoj Ptáček (nar. 1950, u Vrbíka studoval od
roku 1965) a František Jemenka (nar. 1951), kteří měli absolventský koncert
v roce 1971 v katedrále sv. Václava v Olomouci. Tehdy měl premiéru Vrbíkův 2.
Koncert pro varhany G dur op. 99 (1971).48
Co se týče skladeb Vrbíka, které hráli jeho žáci na koncertech, byly to
především varhanní skladby Legenda Alexius (1941) či Studie II. Es dur (1941),
z klavírní tvorby např. Romance (1948), Píseň beze slov (1957), Předjaří (1958),
Chlapci z hor op. 91 (1965) apod. Od jiných autorů zněla na koncertech díla jako
např. Bachovo Preludium G dur a Chorál In dulci jubilo, Schumannův Děda Mráz,
Brixiho Dvě fughetty D dur, Kuchařova Fuga a moll, Dvořákovo Zpívejte
Hospodine, Jaro v zahradě, č. 2, hráli i Martinů a jiné.49
O pohledu Vrbíka na srovnání teorie vs. praxe hovoří Látalová takto:
„Vrbík považuje za nemožné, abychom se teoreticky naučili, jak máme při hře
46

Viz pozn. č. 42.
Viz pozn. č. 45.
48
Viz noty k této skladbě, které jsou uloženy v soukromém archivu Zbyňka Štěpánka.
49
Viz Kronika dómského kůru, č. 11 (dále jen Kronika dómského kůru) (s. 88, 108, atd.).
47
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stupnic podkládat prsty, aniž bychom si to prakticky vyzkoušeli. Rovněž je
bezcenné cvičit a zdokonalovat provedení přednesových skladeb, pokud by tyto
skladby neměly nikdy zaznít na veřejnosti.“50 Proto pořádal Vrbík se svými žáky
často koncerty. Například roku 1962 proběhl koncert žáků St. Vrbíka Duha
krásných melodií, téhož roku varhanní koncert v Hostýně a o rok později koncerty
v domově důchodců v Chvalkovicích. Organizoval také tradiční žákovské koncerty
v Lidové škole umění pořádané hudebním odborem a Sdružením rodičů a přátel
školy při LŠU v Olomouci. Dlouhá léta jeho žáci vystupovali v katedrále. Všichni
alespoň trochu snaživí žáci měli možnost několikrát ročně hrát na veřejných
koncertech, které učitel v olomoucké katedrále pořádal pod názvem „Varhanní
nokturna“. Podle schopností žáků se hrály skladby snazší i náročné. Koncerty
Vrbíkových žáků se konaly i v dalších olomouckých kostelích i jiných městech
(Přerov, Šumperk, Holešov, Pavlovice u Přerova, atd.).
Stanislav Vrbík se uplatnil také v literární sféře. Jako básník a spisovatel
publikoval pod pseudonymem Jindřich Maria Slavík, své články psal pod jménem
A. V. Hron.
Tisk, který uveřejňoval články Vrbíka
Už ve 30. letech působil jako externí kulturní redaktor deníku Našinec
(1930-1937), dále přispíval do časopisů Cyril, Archa a dalších. Do Cyrila i do
Československého varhaníka psal především pojednání týkající se duchovní
hudby. Dokladem toho jsou články z roku 1947 (Varhany v dnešní době,51 Senpráce-dílo52 nebo Moderní duchovní hudba53) a 1948 (Výchova k církevní
hudbě54). Téhož roku byl v časopise Cyril otištěn článek Improvisace v chrámové
hudbě.55 Roku 1950 byl v Československém varhaníku56 publikován článek
50

Viz Látalová-Schiedung, J.: Stanislav Vrbík – skladatel a pedagog. Diplomová práce, Univerzita
Palackého v Olomouci, Olomouc 1990..
51
Československý varhaník X, 1947, s. 87-88.
52
Československý varhaník X, 1947, s. 106-8.
53
Československý varhaník X, 1947, s. 132-134.
54
Československý varhaník XI, 1948, s. 52-54.
55
Cyril LXXIII, s. 106-7.
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s názvem Duch církevní hudby. V tomto třístránkovém pojednání se Vrbík zabývá
definicí církevní hudby, dále popisem melodické a harmonické struktury a také
stavbou děl duchovní hudby. Na to, že je tato hudba pro Vrbíka výjimečná,
ukazují hned první dvě věty textu: „Vnitřní náplň hudby, určené především
k církevním obřadům, pramení z hlubokého náboženského obsahu. Samozřejmě
je vzdálená jakékoliv všednosti, a proto také vyvolává neobyčejné dojmy.“ Téhož
roku byl ve Varhaníku uveřejněn článek Dirigent-varhaník-sólista-sbor-orchestr.57
Svými posudky, komentáři a beletrií přispíval do olomouckého deníku
Pozor, dále do Moravsko-slezského deníku, Moravského večerníku, Střediska,
Archy, Jitra a jiných. V revue Archa byl odpovědným redaktorem. Působil zde
spolu s Františkem Dohnalem (1876-1956), Emanuelem Masákem (1883-1964) a
Oldřichem Svozilem (1906-1984) od roku 1939 až do vynuceného úředního
zastavení v květnu 1941. Tento časopis byl po válce roku 1945 obnoven, 3 roky
nato bylo jeho vydávání opět ukončeno. V brněnském časopise Den byly
uveřejňovány jeho referáty o knihách a kulturních událostech. Roku 1943 se stal
také externím redaktorem deníku Lidové listy. Psal do nich rubriku nazvanou
Naléhavá kapitola. Byly to články z roku 1943 s názvy Umělecká tvorba dneška,
Komposice mše, Jak naslouchat moderní hudbě, Duchovní dílo a jeho cena, Umění
grafické a z roku 1944 Radost z knihy, Staré dopisy, atd.58
Vrbík

redigoval

almanachy

Na

rozhraní,

Pozdravení

(sborník

k padesátinám P. Františka Večeři-Střížkovského - 1938), Poselství (almanach
k dvacátému pátému výročí DLU v Olomouci - 1938) spolu s Oldřichem Svozilem,
Velmistr řádu otce Guttenberga, Pět medailonků.59
Próza

56

Roč. XIII., s. 1-3.
Československý varhaník XIII. str. 25/6
58
Informace o článcích jsou součástí kartonu č. 11, uchované v Zemském archivu.
59
Tamtéž.
57
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Neobyčejně plodné bylo Vrbíkovo-Slavíkovo decennium 1930-1940. Pod
svým krycím jménem vydal 15 knih veršů a próz. Co se týče prozaických děl, u
nakladatelství Čeňka Berana vydal tato dvě díla: Ve stínu katedrály (Olomouc
1931) k 800. výročí položení základního kamene dómu sv. Václava v Olomouci,
Útočiště (opět Olomouc 1931). Dále zmiňme Legendu o neznámém světci
(Olomouc 1931), Poutníka touhy (Olomouc 1932), Tři hry, Gotické sny, obě z roku
1934, povídky Akordy života (první vydání Brno, druhé Olomouc, obě 1935),
román Kajícnice (Přerov 1937) a soubor povídek – filmových obrazů - Stříbrný
most (Olomouc 1939). V rukopise zůstala povídka Setkání (1945-1946) a román
Kouzelné království (1937-1942).60
Typograficky upravil několik publikací nakladatelství Čeňka Berana v
Olomouci, na místě redaktora zde působil mezi lety 1931 až 1942. Roku 1936 se
stal titulárním prokuristou tiskárny Společenských podniků v Přerově (zastával
zde i funkci akviziční a práci korektora). Spolupracoval také s Družinou literárních
a uměleckých Společenských podniků v Olomouci, od září 1943 byl ustanoven
hospodářským správcem a účetním tohoto nakladatelství. Dále byl činným
členem těchto uměleckých korporací: Moravské kolo spisovatelů, Sdružení pro
soudobou hudbu v Praze, Vědecká společnost sv. Cyrila a Metoděje. Vlastivědné
práce publikované v deníku Pozor 1937 byly psány pod pseudonymem A. V. Hron
(např. Staré pověsti moravské).61
Ve svých prózách dospěl od povídek a románů, na nichž spíše zkoušel své
literární možnosti, až k filmově snovým povídkám a obrazům – viz výše. Tady se
nevyhnul ani reakci na vzrušující poměry sociální a politické z konce první
republiky.
Poezie

60
61

Tamtéž.
Tamtéž.
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Z pera Vrbíka citoval opět např. časopis Archa. Za všechny uveďme vydání
z roku 193962 a báseň V teskném vzpomínání.
Spisovatelka Helena Lisická (1930-2009) shrnula poetickou a prozaickou
práci Vrbíka a jeho tvorbu charakterizovala takto: „Ve svých verších a lyrických
prózách se J. M. Slavík projevuje jako básník meditativní, probíjející se od
pozemskosti k výškám absolutna. I ty nejvšednější věci posvěcuje světlem
myšlenky, jejichž krásu vyzpívává duchovně prozářeným básnickým slovem.“63
Napsal sbírku milostných básní Pohádka (Olomouc 1930), krátce nato Zrození
Lásky (Nový Jičín 1930), Touhy duší (Olomouc 1931) a jiné. Vrcholu básnické
tvorby dosáhl ve sbírce Nad propastí, vydané v Olomouci 1937 (z 19 básní byly
ještě před jejím vydáním 4 zhudebněny pro pěvecká sóla a sbory). Dále vyšly
tiskem cykly básní Melodie soumraku (Prostějov 1938) a Hlasy z temnot (Přerov
1940). V rukopise zůstala báseň Písně hvězdných nocí (1943-1945).
Vlastním nákladem vydal O. F. Bablerův64 překlad Havrana Edgara Allana
Poea a literárně historické práce jiných autorů. Roku 1931 se zasloužil o vydání
Českých překladů Havrana Timothea Vodičky.65
Na konci padesátých let se Vrbík spisovatelské, vydavatelské a publikační
činnosti přestal zabývat, začal se zajímat o pedagogickou práci, předával své
zkušenosti mladým lidem a plně se věnoval kompozici.
Dílo
Rokem 1928 se začal Vrbík angažovat v hudebních žánrech, kterými se do
té doby vůbec nezabýval. Snad ovlivněn životem a prací v chrámu, začal horlivě
psát vokální díla a to ať už sólová či sborová (obě s doprovodem nebo bez),
duchovního, ale i světského charakteru. V seznamu díla Vrbíka nalezneme práce
pro mužský, ženský, smíšený i dětský sbor. Hned z počátku tohoto období se
62

Roč. XXVII.
Shrnutí literární činnosti Vrbíka Lysickou z roku 1973, Zemský archiv, inv. č. 313 (kart. 11).
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Otto František Babler (1901-1984).
65
Timotheus Vodička (1910-1967).
63
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Vrbík věnoval operetě. Napsal celkově 5 operet a všechny v rozmezí let 19281936. Je zajímavé, že se k tomuto druhu v budoucnu skladatel už nikdy
nevěnoval. Roku 1935 autor stvořil svou jedinou operu Mariánský sloup op. 13.
Přikročil také k tvorbě melodramu. Z celkového počtu tří napsal první roku 1933,
další dva 1947. Stanislav Vrbík je autorem 15 duchovních kantát. Již od raného
mládí se pokoušel vypořádat s tak náročnou formou, jako je kantáta. Svědčí o
tom již Kantáta o sv. Václavu op. 2 z roku 1929 napsaná pro sóla, smíšený sbor,
orchestr a varhany. Další duchovní kantáta na sebe nechala čekat až do roku
1950, kdy na text sv. Tomáše Akvinského napsal Soudný den op. 61 pro podobné
obsazení, navíc ještě s dětským sborem. O pět let později vznikly Moravská
legenda op. 74, Vánoční zvony op. 77, dva roky poté Betlémské pastorale op. 79 a
roku 1964 Kristus Král op. 90. Kantátovou formu má i mše Mír všem národům,
která nese ideu míru na celém světě. Volně navazuje na nedokončenou kantátu
Jedová op. 87 (1960) a Kantátu o vlasti.66
Skladatel je autorem řady orchestrálních skladeb. Hned roku 1927 byla
napsána Fantasia pastoralia a pochod Zlatá svoboda. Vyzdvihněme jeho
nejznámější symfonii Boj o vítězství pro velký orchestr op. 80 z roku 1963. Jako
příklad programních kompozic uveďme symfonickou báseň Satan pro velký
orchestr složenou roku 1936 (tato skladba bohužel nikdy nebyla provedena)
nebo symfonický obraz pro velký orchestr Bouře v Tatrách (1958), která měla
premiéru 8. května 1960 a hrála ji Moravská filharmonie. Z dalších skladeb pro
symfonický orchestr bychom měli vzpomenout Romantické divertimento z roku
1947, Tanec sedmi závojů č. 1 a 5 ze stejného roku nebo intermezzo Předjaří
z roku 1958.67
Vrbík, jakožto tvůrce hudby k baletům, byl v této činnosti ojedinělý. Ve
srovnání například s jeho předchůdci na dómě (A. Petzoldem, G. Pivoňkou) je
v jejich tvorbě nenajdeme. Složil hudbu k 15 baletům. Nejproslulejšími se staly
66
67

Viz Soupis skladeb St. Vrbíka, Zemský archiv, inv. č. 313 (kart. 11).
Tamtéž.
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Oldřich a Božena op. 66 (1952), Čaroděj op. 108 (1973), Kolotoč života op. 113
(1976), Duha míru op. 116 (1977), Hra o srdce op. 122 (1979) nebo Tábor odvahy
a radosti op. 125 (1980).
I když se Stanislav Vrbík zabýval hlavně skládání hudby, koncertoval a
věnoval se pedagogické činnosti, uplatňoval i jiné umělecké zájmy. V letech 19421961 působil v olomouckém Státním divadle Oldřicha Stibora (dnešní Moravské
divadlo Olomouc) jako korepetitor operního souboru a taky baletu, dirigent
činoherního orchestru, od roku 1957 též jako inspicient opery. V této funkci
setrvával 18 let. V neposlední řadě pro divadlo komponoval. Byl nejen dobrým
korepetitorem a inspicientem, ale také umělcem širokých zkušeností
kompozičních. Získané zkušenosti v oboru divadelnictví využíval zpětně ve své
pedagogické praxi. Navázal spolupráci s pokrokovým režisérem Oldřichem
Stiborem. Setkávali se spolu jak pracovně, tak i mimo divadlo. V letech 19321955 složil Stanislav Vrbík scénickou hudbu k 13 činoherním inscenacím. Dvě
z nich i sám dirigoval (Mír, Slovanské nebe). 68

Roku 1975 odchází stávající ředitel kůru Gustav Pivoňka do důchodu a
následujícího roku předává pomyslné žezlo nynějšímu dómskému varhaníku
Stanislavu Vrbíkovi.69 Ten byl do své funkce jmenován k 1. lednu 1976
metropolitní kapitulou sv. Václava v Olomouci.70 Kromě práce se sborem přebírá
také práci na kronice dómského kůru a funkci archiváře. Oproti svému
předchůdci Pivoňkovi (student Janáčkovy varhanické školy, kde byl kladen důraz
na výuku chorálního církevního zpěvu, stejně tak jako na interpretaci duchovních
sborových skladeb)71 měl Vrbík jednu obrovskou nevýhodu, k funkci ředitele kůru
nebyl nikdy školen, čerpal jen ze svých vlastních zkušeností. Téměř
68

Informace o scénických dílech, na kterých se Vrbík podílel, jsou uloženy v archivu Moravského
divadla v Olomouci.
69
Gustav Pivoňka zemřel 3. října 1977 – viz parte, které je součástí Kroniky dómského kůru.
70
Jmenování podepsal Otakar Trtilek, tehdejší děkan metropolitní kapituly.
71
Slavíčková, E.: Gustav Pivoňka v olomouckém hudebním životě. Bakalářská práce, Univerzita
Palackého v Olomouci, Olomouc 1994.
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sedmdesátiletý Vrbík stále naplno hrál na varhany při mších, vedl sbor,
organizoval s ním zájezdy, komponoval.
Program sboru
Co se týče srovnání Vrbíka s Pivoňkou, oba se snažili provádět kromě
útvarů gregoriánského chorálu především díla českých skladatelů (např. A.
Dvořák – Zpívejte hospodinu pro mužské sólo a sbor), zněla také díla jejich
předchůdců na dómě, především Josefa Nešvery (např. často uváděná Missa sine
nomine) a Antonína Petzolda, Vrbík uváděl také Pivoňku a samozřejmě zněly jeho
práce vlastní (např. Česká mše svatopetrská, kantáta Mír všem národům, atd.), ať
už ve své interpretaci, tak jeho současníků a žáků. Vrbík se nevyhýbal ani
skladbám zahraničních skladatelů (např. F. Schubert – Ave Maria, někdy zazněly i
sbory z opery Nabuco G. Verdiho).72
Z instrumentálních skladeb znějících na dómě můžeme jmenovat jak
renesanční (Claudio Monteverdi), barokní (Johann Sebastian Bach), tak i klasická
(Wolfgang Amadeus Mozart) a romantická (Antonín Dvořák, Bedřich Smetana)
díla.73
Z kroniky, kterou Vrbík sepisoval, se dozvídáme o jeho zájezdech i se
sborem do okolních částí Olomouce. Často vyjížděli do Kyselovic a tamější sbor
také zpíval v katedrále. Například záznam kroniky z 27. listopadu 1977 nám říká,
že se ve farním kostele svatých andělů strážných konala repríza kantáty Víranaděje-láska (ve stejném složení jako při premiéře 20. listopadu 1977
v Olomouci). K prezentování této kantáty vyjely oba sbory (jak dómský tak
Kyselovický) do Koryčan a to například 15. června 1980.74
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Viz Kronika dómského kůru z 1. listopadu 1981 (s. 88).
Viz Kronika dómského kůru (s. 100, 108, atd).
74
Viz Kronika dómského kůru z 15. června 1980 (s. 74) a Vrbíkův rukopis této skladby, noty k této
skladbě jsou uloženy v dómském archivu.
73
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Varhanní nokturna
Během týdne byly samozřejmě nejčastěji na repertoáru mše. Vrbík
pořádal také varhanní nokturna. Podle dostupných informací víme, že se konala
mezi léty 1978 až 1985.75 Byla prováděna v neděli a to převážně vždy v 17
hodin.76 Především ta v 80. letech byla velice úspěšná. Dalo by se říci, že
nokturna byla jakýmsi „příbuzným“ Sobotních podvečerů u varhan u Panny Marie
Sněžné.77 Už od roku 1980 se nokturn účastnil jako hráč na varhany například
Zbyněk Štěpánek, později také František Kubinec (o nich více ve výčtu žáků
Vrbíka), dále uveďme Jana Kupku. Vedle běžných nokturn konaných přes rok
pořádal také např. Vánoční nokturna. V rámci nokturn uváděl Vrbík především
díla českých autorů. Pro představu repertoáru, který v rámci nich Vrbík uváděl, je
v příloze uveden program nokturna z 26. prosince 1982.78 V roce 1983 nebyla na
krátkou dobu nokturna na dómě prováděna. O jejich obnovení nás informuje
deník Lidová demokracie ze 14. září 1983: „Po krátké přestávce a skončení
Mezinárodního varhanního festivalu v Olomouci, byla od 11. září opět zahájena
populární varhanní nokturna, připravovaná v dómě hudebním skladatelem a
varhaníkem Stanislavem Vrbíkem. Budou obohacena také o sólový i sborový zpěv
a hru na sólové nástroje. Setkáme se opět se skladbami klasiků i soudobých
autorů a k jejich interpretaci dostanou příležitost i mladí talentovaní hudebníci.
Nokturna se stávají trvalou součástí struktury olomouckého hudebního života.“
Obohacením bylo kupříkladu nokturno jen se skladbami J. S. Bacha,79 roku 1985
byla při třístém výročí narození Bacha a Händela na programu díla této dvojice.80
Skladatelská činnost
Z 5. července 1977 pochází jedna z nejvýznamnějších děl Vrbíka tohoto
období. Jedná se o kantátu Vír- naděje-láska op. 115. O její oblíbenosti svědčí to,
75

Letopočty určeny dle záznamů v kronice (s. 42 a 128).
Jak dokládají programy nokturn uloženy v Zemském archivu, inv. č. 989 (kar. 53).
77
Sobotní podvečery u varhan začínaly převážně v 18 hodin – viz Kronika dómského kůru (s. 42).
78
Program nokturna je součástí Kroniky dómského kůru (s. 99).
79
Konkrétně 27. října 1985.
80
Konkrétně 29. září 1985.
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že se udržela na repertoáru kostelů celých deset let.81 Skladba o sedmi částech
byla napsaná na text Františka Trtílka (1. a 2. část), Adolfa Gajdoše (3. a 6. část),
Františka Dohnala (4. část) a Františka Lazeckého (5. a 7. část). Poprvé zazněla 27.
listopadu téhož roku na dómě v Olomouci, hned ten den měla reprízu
v Kyselovicích v tomtéž obsazení. Dalších repríz se dočkala roku 1978 (Spálov okr.
Nový Jičín), 1980 (Koryčany okr. Kyjov), 1981 (chrám Panny Marie Sněžné
v Olomouci) a naposledy zazněla při příležitosti 80. narozenin Vrbíka 14. června
1987 na dómě. Celých 10 let hrál varhanní part autor kantáty. Tato skladba se
dočkala velmi pozitivního přijetí, o čemž svědčí dopis sboru zpěváků z Kyselovic.
Cituji: „Víru, naději a lásku jste tóny líbeznými oslavil až dost, sobě, nám
zpěvákům i ostatním pro radost.“82 Pro doplnění, například roku 1978 napsal
kantátu Střáž a oslava op. 117. Vrbík skládal také světskou formu tohoto druhu
(světských kantát napsal 5), typickým příkladem je Kantáta o vlasti op. 121
(1979) pro smíšený sbor, klavír a komorní orchestr, Vrbík použil texty básní
Jaroslava Seiferta, Jaroslava Vyplela, Vítězslava Nezvala a Aloise Rečky.83 Roku
1977 napsal Vrbík Českou mši Svatopetrskou op. 114 pro sólo, smíšený sbor a
varhany.84 Věnoval ji svému vnukovi Petru Hlávkovi. Uveďme také Poselství oběti
op. 130, mši na paměť mučedníků bouřlivých staletí premiérovanou roku 1983.
V této souvislosti je důležité zmínit, že Stanislav Vrbík pro přehlednější čtení not
často ve svých rukopisech užíval barevné odlišení hlasů. Soprán a alt psal černou,
tenor a bas červenou barvou. Tuto metodu použil jak u Mše Svatopetrské, tak v
další významné české mši Mír všem národům op. 123, jejíž rukopis pochází z roku
1980.85 V tomto období vznikla jediná duchovní vokální skladba bez doprovodu –
Matka Boží, Panna Maria z roku 1984. Ostatní mají doprovod. Období mezi léty
1979 a 1981 je charakteristické hojným komponováním vokálních sborových
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Informují o tom záznamy vepsané do rukopisu kantáty, noty uloženy v dómském archivu.
Viz dopis poslaný Vrbíkovi ke dni 80. narozenin, Zemský archiv, inv. č. 79 (kart. 2).
83
Viz chronologický seznam skladeb Vrbíka od neznámého autora, Zemský archiv, inv. č. 313
(kart. 11).
84
Tamtéž.
85
Viz rukopisy těchto skladeb, které jsou uloženy v dómském archivu.
82
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skladeb. Vznikly např. antifony Hle, přichází Vládce a Pán (1979), Bůh ze své
svatyně (1981) či Hymnus díkůvzdání op. 126 (1981).
Balety
V období funkce ředitele dómského kůru napsal Vrbík ještě 4 balety
zvučných jmen: Kolotoč života op. 113 (1976), Duha míru op. 116 (1977), Hra o
srdce op. 122 (1979) a Tábor odvahy a radosti op. 125 (1980). S Vrbíkem
spolupracovali nejčastěji choreografka a režisérka Anna Matějková, výtvarnou
spolupráci obstarávala Květoslava Caletková, na hudbě se spoluúčastnila Marie
Grohmannová.86 Tanečníky byli často žáci baletního oddělení LŠU v Přerově.
Vrbík si téměř vždy kreslil obrázky jeviště, jak by měly vypadat každé budoucí
obrazy a jednání. Libreta a námět psal často Alois Rečka87 (např. k baletům Tábor
odvahy a radosti nebo Hra o srdce), se kterým Vrbík spolupracoval v posledních
zhruba desíti letech i na dalším velkém okruhu a tím byl film. Většinu jevištních
děl umělec sám dirigoval.
Film
Stanislav Vrbík se prosadil také jako autor hudby k filmům. Bylo to opět
jakési novum, aby varhaník a ředitel kůru skládal filmovou hudbu. Z literatury a
pramenů se dozvídáme o počtu deseti filmů. Pracovali vždy ve stejném
seskupení: Vrbík – hudba, Rečka – scénář. Často tuto dvojici obohacoval Jan
Kučera88 – režie. „Několik filmů bylo úspěšně ozvučeno komponovanou hudbou.
Vysokou profesionální úroveň měla ve filmech Lakomá Barka, Houbelec, zdařilá
původní skladba S. Vrbíka provázela i film Vesmírné variace.89 Roku 1982 se
v ateliéru Jaroslava Přindiše natáčel film s hudbou Vrbíka Tvarem oděná (1982).
O úspěších těchto filmů se dočítáme také z tisku. Informuje o něm například
časopis Naše rodina. Tak se dozvídáme, že skupina autorů Kučera, Rečka, Vrbík,
86

Bibliografické údajě A. Matějkové, K. Caletkové a M. Grohmannové se nepodařilo zjistit.
1921-1986. Napsal např. libreta k baletům Vrbíka Hra o srdce nebo Kolotoč života.
88
1927-1977.
89
Amatérský film z října 1980, s. 221.
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se s filmem Fénix z roku 1982 zúčastnila mezinárodního klání na mezinárodním
festivalu Mundial Badalona 82 ve Španělsku a obdrželi druhou cenu. Ve filmu
autoři spolu s upraveným laserovým paprskem použili i obraz olomouckého
malíře E. Eschlera. V kompletním složení Rečka, Kučera, Vrbík roku 1983 se
zasloužili o vznik filmu Barbizonští v Hranicích, na XIX. ročníku soutěžní projekce
bojovali roku 1984 Vrbík s Kučerou s filmem Život v hudbě (1984). K méně
známým patří ještě film z roku 1980 Jiskření galaxie a z následujícího roku Ptáci a
lidé a Hra o srdce.

Vrbík - pedagog, korepetitor
Paralelně v 70. i v 80. letech zastával práci korepetitora baletního
oddělení na Lidové škole umění v Přerově.90 O vytíženosti Vrbíka se dozvídáme
z plánů práce LŠU ze školního roku 1975/76,91 kdy jako korepetitor odpracoval 15
vyučovacích hodin týdně. Co se týče učitelství, působil na tomto místě nejdéle.
První smlouva hovoří o navázání poměru 1. listopadem 1971 a poslední
dochovaná byla podepsaná do 30. června 1981.92 Za tu dobu napsal spoustu
baletů pro žáky školy. Další institucí, na níž Stanislav Vrbík pracoval, byla Lidová
škola umění v Lipníku nad Bečvou. Na místě učitele a později také korepetitora
setrval nejkratší dobu, konkrétně od 1. září 1981 do 30. června 1982.93 Od 17.
února 1986 platila dohoda o pracovní činnosti s VŠTJ (dnešní Sportovní klub)
Univerzity Palackého v Olomouci, kde jeho náplň práce obsahovala: „Klavírní
doprovod moderních gymnastek při trénincích i při závodech, vlastní improvizace,
popř. nahrávky na magnetonové pásky, asi do 60 hod. měsíčně.“94
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Viz smlouvy mezi školou a Vrbíkem, Zemský archiv, inv. č. 284 (kart. 8).
Viz plány práce LŠU v Přerově, Zemský archiv, inv. č. 285 (kart. 8).
92
O přesném ukončení pedagogické činnosti na LŠU v Přerově nejsou informace.
93
Viz smlouvy mezi školou a Vrbíkem, Zemský archiv, inv. č. 284 (kart. 8).
94
Citace ze smlouvy mezi Vrbíkem a VŠTJ Univerzity Olomouc, viz Zemský archiv, inv. č. 293 (kart.
10).
91
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Z dalších Vrbíkových žáků by měl být vyzdvihnut Karel Lukáš z Radslavic,
který získal diplom o ukončení studia roku 1983. Klavír Vrbík často vyučoval také
ve svém bytě, ať už se jednalo o studenty z olomoucké LŠU, tak své soukromé
žáky. Z těch, kteří nedosáhli takových úspěchů jako Štěpánek, Kolavík ad., uvádím
Pavla Brtníka, narozeného roku 1957, Petra Koláře (nar. 1958) a Magdu
Novákovou (nar. 1959). U Vrbíka absolvoval také František Kubinec95. Ten
studoval u Vrbíka hru varhany od roku 1980 a absolventský koncert na dómě měl
roku 198496. Pro doplnění uveďme Pavla Brtníka (nar. 1957), Petra Koláře (nar.
1958) či Magdu Novákovou (nař. 1959).97
Vrbík – improvizátor
Na varhany Vrbík velice rád improvizoval. O oblíbenosti Vrbíkových
improvizací svědčí záznam z dómské kroniky z 14. července 1983, kdy pro
poslech jeho díla Cesta k Absolutnu s částmi Per aspera ad astra, Intermezzo a
Mystický vzlet přišla do katedrály početná návštěva posluchačů. O tom, jak
správně improvizovat na varhany se zmiňuje Vrbík v již jmenovaném článku
Improvisace v chrámov hudbě, ale převážně ve svém pojednání Návod k varhanní
improvizaci z roku 1983. Přikládá zde také praktické příklady.
Vrbík v tomto období oslavil své sedmdesáté a pětasedmdesáté
narozeniny. O oblíbenosti tohoto člověka svědčí obsáhlá korespondence
s gratulacemi.98 V posledních letech byl pro Vrbíka důležitý jeho žák Martin Látal.
Ten se svým pedagogem strávil poslední 4 roky učitelova života a byl mu velkým
pomocníkem. Ke svému učiteli se hlásil i v dalších letech. Oba se věnovali
společnému koníčku, a to nahrávání živé hudby, díky Látalovi si na internetu
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Datum narození Karla Lukáše a Františka Kubince se nepodařilo zjistit.
viz Kronika dómského kůru z 23. září 1984 (s. 120).
97
Viz Vrbíkovy záznamy o návštěvách žáků LŠU v Olomouci, Zemský archiv, inv. č. 289 (kart. 8).
98
Dopisy uloženy v Zemském archivu v I. skupině pramenných materiálů (viz Stav bádání).
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můžeme poslechnout např. nahrávku Vrbíkovy vlastní improvizace s názvem
„Poslední varhanní improvizace na téma Ave Maria“ z roku 1986.99
Stanislav Vrbík se dočkal ještě oslavy svých osmdesátých narozenin. O
oblíbenosti jeho osoby svědčí četná korespondence z té doby100 a také koncert k
příležitosti oslavy tohoto jubilea.101 Poslední dny života už se mu nehrálo příliš
dobře. „Když jsem ho šla dne 2. září 1987 vzbudit k ranní mši, byl už mrtev“,102
říká manželka Marie. Jeho pozůstatky jsou uloženy v rodinném hrobě na
Ústředním hřbitově v Olomouci.

99

Látalová-Schiedung, J.: Stanislav Vrbík – skladatel a pedagog. Diplomová práce, Univerzita
Palackého v Olomouci, Olomouc 1990.
100
Dopisy uloženy v Zemském archivu v I. skupině pramenných materiálů (viz Stav bádání).
101
Program koncertu z 14. června 1987 je součástí kroniky (s. 147).
102
Slova manželky Marie, ocitované v diplomové práci Jarmily Látalové-Schiedung.

30

Varhanní tvorba Stanislava Vrbíka

Za celý svůj život napsal Stanislav Vrbík třicet skladeb pro sólové varhany.
První z nich složil ve svých třiadvaceti letech, poslední jako osmdesátník. Tato díla
se dají rozdělit do dvou skupin. První z nich tvoří skladby koncertní. Existují kratší
skladby na dvě strany, z jeho pera vyšlo také několik cyklických děl. Ve třicátých
letech vznikly tři kratší skladby. Po Postludiu in F Alleluja z roku 1930103 přišla
Fantasie pro varhany na téma Svatý Václave, chraň naši vlast z roku 1934.104 Byla
vydána téhož roku brněnským nakladatelem Otakarem Pokojem. Roku 1968
Vrbík přepsal a rozšířil část Pesante. Následovalo jednostránkové Largo in
memoriam Ladislava Loštického z roku 1939.105 Čtyřicátá léta znamenala 8 let
práce na svém prvním velkém varhanním díle, mezi lety 1940 až 1948 napsal
Vrbík svůj první cyklus s názvem Meditace.106 Je tvořen 9 částmi: 1. Úvod 1946, 2.
Studie (I. Intermezzo) 1942, 3. Svatý Václav – legenda 1940, 4. Studie (II.
intermezzo) 1941, 5. Beata Maria Virgo de Mercede 1941, 6. Studie (III.
intermezzo) 1940, 7. Svatý Alexius – legenda 1941, 8. Finale I. 1948, 9. Finale II.
1942. Celý cyklus byl poprvé proveden 16. září 1955 na dómě v Olomouci. Devátá
část cyklu Meditace bývá také nazývána Apoteosa. Je součástí CD Olomoucké
varhany a zvony.107 Při natáčení hrál na hlavní dómské varhany Zbyněk Štěpánek
(viz buklet).
Další významné dílo nese název Triptych pro varhany, autor ho napsal
roku 1950 a tvoří ho části 1. Preludium, 2. Canzonetta a 3. Postludium.108
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Noty k této skladbě jsou uloženy v soukromém archivu Zbyňka Štěpánka.
Noty jsou uloženy v Zemském archivu v Opavě, pobočka Olomouc (dále jen Zemský archiv),
inv. č. 648 (31).
105
Viz pozn. č. 102.
106
Tamtéž.
107
Album vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří v srpnu 2008.
108
Viz pozn. č. 102.
104
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Skladbou, která vybočovala z tradiční varhanní literatury, byla Spirála
s podtitulem První člověk na Měsíci z roku 1969,109 poprvé provedená toho roku
na témže koncertě jako cyklus Kontrasty.110 Podle slov Zbyňka Štěpánka zvolil
Vrbík tento název z toho důvodu, že si myslel, že když se budeme chtít dostat na
Měsíc, poletíme po spirálové dráze.111 Stylově je však výjimečná tím, že jde o
skladbu dodekafonní. Po Spirále napsal Pastýřskou idylku.112 Jde o velice hravou
skladbu z roku 1965 a z důvodu její jednoduchosti byla také vřazena mezi
doplňkové skladby Vrbíkovy školy ABC hry na varhany.
Roku 1969 vznikla skladba, která byla již Vrbíkem označena jako
symfonieta pro varhany. Jde o cyklus 4 skladeb s názvem Kontrasty s částmi: 1.
Proces, 2. Hvězdný sen, 3. Rytmus času, 4. Země-člověk-kosmos.113 Poprvé byly
Kontrasty provedeny na koncertě ze skladeb Stanislava Vrbíka 14. září 1969 na
dómě v Olomouci, za hlavní varhany usedl Zbyněk Štěpánek. O hratelnosti této
skladby se dovídáme z opisu not. Po premiéře se toho roku dočkala ještě tří
provedení a to v Holešově, Zábřehu na Moravě a v Krnově. Roku 1970 složil Vrbík
Suitu di tre movimenti.114 Má 3 části: 1. Vita semplice, 2. Disharmonia a 3.
Perpetuum mobile. Suita má dvě verze, koncertní a instruktivní. V sedmdesátých
letech vznikly také skladby jako např. Contemplationes (1970) s částmi 1.
Confiteor, 2. Preces a 3. Gratiarum actio115 či Medailon na téma B-A-C-H roku
1972.116
Stanislav Vrbík je autorem tří koncertů pro varhany. Souborně lze o nich
říci, že jsou to nejdelší Vrbíkovy varhanní skladby. Třetí varhanní koncert je o
něco kratší, než první a druhý. Bylo zvykem, že koncerty psal k příležitosti
109

Tamtéž.
Tamtéž.
111
Rozhovor se Zbyňkem Štěpánkem se konal dne 20. října 2010.
112
Viz pozn. č. 102.
113
Tamtéž.
114
Tamtéž.
115
Tamtéž.
116
Tamtéž. Medailon na téma B-A-C-H je předmětem analýzy.
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absolventského koncertu některého z jeho žáků. První Koncert D dur byl napsán
pro varhany a orchestr.117 Má 3 části: 1. Směr a cesta, 2. Sny a touhy, 3. Naděje a
víra. Premiéru měl 15. června 1970 v katedrále u příležitosti absolutoria Zbyňka
Štěpánka. Provedení dirigoval Vrbík, na varhany hrál absolvent a doprovázel
orchestr členů Moravské filharmonie. Při příležitosti ukončení studia dalších
Vrbíkových studentů Bořivoje Ptáčka a Františka Jemelky proběhla premiéra
druhého Koncertu G dur pro varhany, vokální kvartet, instrumentální soubor (2
trubky, 2 pozouny, tympány, gong a piatti), positiv a magnetofon.118 Svým
obsazením byl velice výjimečný. Vrbík se nebál k tak tradičnímu nástroji, jako jsou
varhany, přidat výdobytek 20. století a to magnetofonový pásek. Byl
komponován na biblické náměty, části nesou označení: 1. Žalm 150, 2.
Šalamounova Píseň písní, 3. Zjevení svatého Jana. Opět třívětý koncert měl
premiéru 20. září 1971 rovněž na dómě. Varhanního partu se tedy ujal Ptáček,
Štěpánek hrál na positiv a staral se o magnetofon a připojili se opět členové
Moravské filharmonie. Po prvním koncertu se všichni těšili na Vrbíkův druhý
koncert. Katolické noviny napsaly: „Se zájmem očekávaná premiéra měla živý
ohlas a zasloužené uznání.“119 Svůj poslední Koncert C dur pro varhany a komorní
orchestr napsal roku 1972.120 Je rovněž třívětý a premiéru měl až 23. září roku
1984 při příležitosti absolutoria Františka Kubince. Po krátké introdukci následují
části: 1. Per aspera ad astra, 2. Intermezzo, 3. Cesta k Absolutnu.
Naprostou novinkou bylo Postludium G dur pro troje varhany, dokončeno
roku 1983.121 Ve varhanní literatuře lze nalézt skladby určené pro dvoje varhany
(např. Mutationes pro dvoje varhany Petra Ebena), pro troje však nikoliv. Vrbík
tuto skladbu tvořil na míru nástrojům, které byly na dómě dostupné. Byly využity
hlavní dómské varhany, presbyterní varhany a portativ. Každý nástroj měl ve
skladbě svoji funkci. Hlavní varhany měly pochopitelně hlavní úlohu, presbyterní
117

Zemský archiv, inv. č. 484 (kart. 23).
Zemský archiv, inv. č. 485 (kart. 23).
119
Katolické noviny ze dne 17. října 1971, roč. XXIII.
120
Zemský archiv, inv. č. 483 (kart. 22).
121
Viz pozn. č. 102.
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vedlejší a portativ sloužil k ozvláštnění melodické linky. Postludium bylo
věnováno prvnímu absolventovi Zbyňku Štěpánkovi122. Premiéru mělo spolu
s Preludiem C dur123 (opět pro troje varhany z roku 1983) na koncertě 21. října
1984. Preludium tvořilo první, postludium poslední část koncertu.
V době, kdy zastával funkci ředitele dómského kůru, nepsal skladby pro
sólové varhany, soustředil se spíše na vokální díla. Roku 1983 se k varhanní
tvorbě vrátil a napsal ještě 11 sólových skladeb. Po Epilogu pro varhany z roku
1985124 složil téhož roku Hru zvonů.125 Tuto krátkou skladbu napsal speciálně pro
hlavní dómské varhany. V dalším roce vznikla Toccata pro varhany126 a třídílná
Suita Chromatica127. Rondo pro varhany128 ze stejného roku se dá považovat
(stejně jako např. Suita di tre movimenti129) za koncertní i instruktivní skladbu.
Posledními skladbami z Vrbíkova pera byly koncertní Pasacaglia pro varhany sólo
z roku 1987130 a Sonatina (di) Tristeza131 ze stejného roku. Tyto skladby uzavírají
seznam varhanních skladeb, seznam opusových čísel i seznam všech skladeb
skladatele.
Do druhé skupiny varhanních děl Vrbíka patří čistě instruktážní díla, mezi
která jsou řazeny i ABC hry na varhany132 a Návod k varhanní improvizaci133.
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Viz Vrbíkův rukopis Postludia.
Zemský archiv, inv. č. 590 (kart. 29).
124
Viz pozn. č. 102.
125
Tamtéž.
126
Tamtéž.
127
Tamtéž.
128
Tamtéž.
129
Tamtéž.
130
Zemský archiv, inv. č. 557 (kart. 57).
131
Zemský archiv, inv. č. 632 (kart. 30). Sonatina (di) tristeza je předmětem analýzy.
132
Rukopis uchovává Ing. Jan Kupka.
133
Rukopis uchovává Martin Látal.
123
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ABC hry na varhany
Pro účely výuky pořídil didaktickou příručku ABC hry na varhany
(dokončená 1965), v níž předal prostřednictvím vlastní praxe návod pro
začátečníky, jak na tento nástroj hrát. ABC začíná nejprve krátkým popisem toho,
co se žák při studiu této příručky naučí. Autor píše, jak dodržovat správnou
techniku hry nohama na pedálové klávesnici a jak správně sedět při hře na
nástroj. Dále spis obsahuje Vrbíkovy vlastní etudy označené ABC č. 1 – ABC č. 10.
Účinnost těchto etud při technickém rozvoji žáka se znásobí jejich transpozicí do
různých tónin. Tento postup je velmi efektivní, je to novum, které v běžných
varhanních školách nenacházíme. Klade značné nároky na hudebnost i teoretické
znalosti žáka, ale zdá se, že je to vhodná cesta k jeho rychlejšímu rozvoji. Po
těchto deseti jednodušších skladbičkách, ve kterých se žák vlastně jen seznamuje
s varhanními značkami a správným prstokladem, přechází ABC k složitějším
skladbám, kdy je už pozornost zaměřena na dodržování dynamiky, použití pedálů
a rozvíjení techniky prstů. Tyto skladby byly napsány samostatně, Vrbík je do ABC
vložil pro doplnění. Konkrétně jsou to Partita F-dur, Legenda „Svatý Václav“,
Pastýřská idylka a Jarní pastorale. Jiné varhanní školy používané k výuce v této
době, tedy Velká theoreticko-praktická škola na varhany (Orgelschule) z roku
1884 Františka Skuherského134 nebo Škola pro varhany dvojice Ferdinand Bachtík
a Stanislav Jiránek z roku 1907135, podle Zbyňka Štěpánka podobné instruktážní
skladby neobsahovaly136. Proto bylo ABC hojně vyhledáváno. „Výhodou této školy
je srozumitelnost, rychlý postup pro laika, samouka s eventuální konzultací u
učitele varhan LŠU.“137 Až téměř do své smrti se Vrbík snažil o vydání varhanní
školy. Bohužel, rychlokurz ABC pro varhany zůstal jen v rukopise. Stejně tak
Návod k varhanní improvizaci (1983), což je jakýmsi pokračováním prvního dílu.

134

Více informací o Skuherském v kapitole Uvedení Stanislava Vrbíka do kontextu českých
varhanních skladatelů.
135
Ferdinand Bachtík 1865-1957, Stanislav Jiránek 1867-1934.
136
Rozhovor se Zbyňkem Štěpánkem se konal dne 20. října 2010.
137
Citace z dopisu Vítězslava Hartmanna (vedoucí odboru kultury ONV v Olomouci) Krajskému
kulturnímu středisku Ostrava ze 7. 4. 1986 (dopis uložen v Zemském archivu, inv. č. 314, kart. 11).
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Je také velice vítanou pomůckou pro obohacení invence, techniky i nápaditosti
varhaníků.
Kromě školy ABC hry na varhany a Návodu k varhanní improvizaci lze za
instruktivní skladby považovat i jiné výše uvedené koncertní skladby.
Na dómě byly prováděny koncerty ze skladeb Stanislava Vrbíka. Na
prvním takovém, který se konal 14. září 1969, měla premiéru spousta skladeb. Za
všechny lze uvést např. cyklus Kontrasty, či skladbu Spirála. Další koncert se konal
k příležitosti 80. narozenin skladatele, tedy roku 1987. Vrbíkův žák Martin Látal
uspořádal dva vzpomínkové koncerty (2002 a 2007) z děl svého učitele, na
kterých účinkovali jeho bývalí žáci.
V této kapitole není pojednáno úplně o všech varhanních dílech Stanislava
Vrbíka. Kompletní seznam skladeb s opusovými čísly je uveden v příloze.
Stanislav Vrbík měl k dispozici hlavní i presbyterní varhany, portativ a další
nástroje, pro svou skladatelskou práci využíval převážně hlavní varhany. Ty
vyrobila firma Gebrüder Rieger roku 1886. Je to jeden z prvních třímanuálových
nástrojů s mechanickou Barkerovou pákou na našem území. K dispozici mají
padesát znějících rejstříků. Varhany byly dodnes zachovány v původním stavu,
jen v roce 1981 proběhla generální oprava a dva jazykové průrazné rejstříky byly
nahrazeny novými s náraznými jazýčky. Dómské varhany patří k nejlepším tzv.
romantickým nástrojům u nás.138 Ke stému výročí postavení hlavních dómských
varhan Vrbík uspořádal varhanní koncert jeho absolventů.139 Presbyterní varhany
jsou nejnovějším nástrojem v katedrále, dvoumanuálové varhany s moderní
dispozicí pocházejí z roku 1977. Portativ (přenosné varhany) mají čtyři rejstříky.

138

Viz písemné vyjádření Ivo Roháče, olomouckého stavitele a restaurátora varhan, zaslané
autorovi 29. října 2010. Ivo Roháč prováděl roku 1981 generální úpravy hlavních dómských
varhan.
139
Viz program koncertu ze dne 28. září 1986. Účinkovali Zbyněk Štěpánek, František Jemelka,
Karel Lukáš, František Kubinec a František Kolavík (jména jsou uvedena bez titulů). Na tomto
koncertě měla premiéru Vrbíkova Toccata pro varhany.

36

Analytická část

37

Slavnostní praeludium (1952)
Preludium v minulosti bylo většinou spojováno s jinou formou, například
s fugou či variací, zde stojí jako samostatný útvar.
Slavnostní Praeludium je skladba z roku 1952140. Vznikla 2 roky po
dokončení Vrbíkova slavného a výjimečného Triptychu pro varhany. Je opět
důkazem toho, že Vrbík byl velice vynalézavý skladatel. Jedná se totiž o skladbu,
v jejichž tónech jsou zakódovaná jména. Preludium napsal skladatel k příležitosti
svatby svého bratra Zdenka. Jsou zde zašifrována jména obou snoubenců, jak
Zdenkovo, tak i jeho snoubenky Dagmar. Hned z tónů prvního taktu D A G A a
trylku nad poslední notou lze odhadnout jméno snoubenky, motiv Zdenka
bohužel nelze nalézt. Skladba měla premiéru 17. května 1952 v Přerově právě na
svatbě Vrbíkova bratra. V rukopisu je uvedeno i datum 18. září téhož roku, což je
den prvního uvedení skladby na dómě.
U většiny varhanních děl se mění počet hlasů v jejich průběhu. U tohoto
preludia začíná trojhlasně, hned ve 3. taktu však zní 6 hlasů a mění se to takt od
taktu po celou skladbu. Maximální počet hlasů je 6. Skladba je komponována v
celém taktu a tónině D dur. Melodie je poměrně zpěvná.
Skladbu lze rozdělit do 3 částí: A (Maestoso), B, A´ (Grave maestoso) s
Codou (Pesante). Formální členění je tedy: A (1-16), B (17-34), A´ (35-40), Coda
(41-43).
A (Maestoso)
Motiv skladby je dlouhý jeden takt a pohybuje se v ambitu septimy.
V této části zazní v každém taktu (celkem 16 krát) a to ať už v původním znění,
tak se změněnými intervaly mezi tóny, vždy však ve stejném rytmu (2 čtvrťové, 2
osminové a čtvrťová nota). Nadcházející motiv začne vždy hned po skončení
140

Noty k této skladbě jsou uloženy v soukromém archivu Zbyňka Štěpánka.
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předcházejícího. Skladatel neustále mění hlavní motiv, vždy mu však z důvodu
připomenutí po určité době vrátí původní podobu. První dva takty (= první
uvedení motivu) nejsou vůbec harmonizovány, jsou pouze ztrojené v oktávách.
Harmonizovat začal Vrbík až takt č. 3. Ten je v tónině D dur. Tónický kvintakord
vystřídá dominanta, po ní subdominantu vystřídá dominanta, která vede do
tóniky. Takt č. 7 je totožný s taktem č. 3, jen posunutý o velkou tercii výše, to
stejné nastává v taktu č. 11. Tím skladba přechází do tóniny Fis dur a dále do A
dur. Ve 13. a 14. taktu je použit doprovod ve zdvojených oktávách. Tato část je
ukončena allargendem v posledním taktu a korunou na posledním akordu d-fis-a
(tónický kvintakord) k upevnění hlavní tóniny D dur.
B
Taktem č. 17 začíná střední (figurační) část. Působí modálně (často použití
tónu f namísto fis v G dur). Je založená na sextolách v pravé ruce a harmonickém
doprovodu. Ten zajišťuje levá ruka, která se střídá s pedálem. Jde o
nenarušovaný tok melodie, autor zde využívá tóniky v G dur s vloženými
melodickými tóny. Čtyřtaktí 17-20 se zopakuje doslovně v taktech 21-24. V taktu
číslo 32 se objevuje tónina e moll.
A´ (Grave maestoso)
Taktem č. 35 začíná repríza části A. Skladba se nachází opět v tónině D
dur. Jsou zde použity motivy jak z první, tak ze střední části (hlavní je první
motiv). V taktu č. 38 je opět prvek mixolydické stupnice (dokonce ztrojený tón c).
Pedál je zdvojený (Vrbík předepisuje ped. doppio). Poslední dva takty Grave
maestoso tvoří harmonické vyvrcholení a spolu s ritardandem na poslední době
připravuje Pesante.
Coda (Pesante)
Poslední 3 takty skladby tvoří dohru skladby, i zde se objevuje hlavní
motiv. Harmonicky jde o nejzajímavější část skladby.
39

Třetí a čtvrtá doba

předposledního taktu tvoří celotónový postup. Tónický kvintakord D dur končí
celou skladbu.

Celkově se dá říci, že skladba začíná základními akordy a vrcholí složitou
harmonií (viz např. bitonální akordy v 38. a 39. taktu). Skladba je zajímavá i tím,
že v ní dochází k plynulému rytmickému zrychlení (navyšování počtu not v jedné
době).141 V prvním taktu jsou použity dvě osminy, v šestém již dvě šestnáctiny.
V desátém čtyři šestnáctiny. V sedmnáctém taktu je již sextola, v pětatřicátém je
použito 7 not v době a v osmatřicátém 8. Tím se skladba i zdánlivě zrychluje.

141

Jedná se o prvek užívaný v ciacconě a passacaglii.
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Sonatina (di) tristeza op. 141 (1987)

Skladba pochází z posledního roku života skladatele a nese opusové číslo
141. Jde o úplně poslední skladbu Vrbíka. Z rukopisu skladby se nedovíme o
přesném datu dokončení tohoto opusu, určitě ale vznikla v posledních týdnech
jeho života. Rok vzniku Sonatiny je dobou autorových častých improvizací. Ani již
osmdesátiletému Vrbíkovi skladatelská invenčnost nechyběla. Tato tříhlasá,
v některých částech čtyřhlasá, výjimečně i pěti či šestihlasá skladba určená pro
varhany je uchovaná v Zemském archivu.142 O provedení či hranosti skladby se
z pramenů ani literatury nedozvídáme.
Již samotný název nám mnohé napoví o charakteru skladby. Slovo
sonatina prozradí, že jde o drobnější a interpretačně snazší sonátu, nejedná se
však o sonátovou formu. Slovo tristeza je odvozené od latinského slova triste, což
znamená smutný. Lze se domnívat, že toto označení souvisí s použitím intervalů,
kterých Vrbík ve skladbě použil (např. zvětšená kvinta či tritonus), nad tím se však
dnes dá pouze spekulovat.
Šestistránková skladba je dovršením Vrbíkova tvůrčího zrání. Skládá se z 3
částí: Allegretto, Tranquillo a Allegro. Tyto části však nespojuje žádné téma. Pro
skladbu jsou charakteristické tyto 4 specifika:
1. celotónovost (z toho důvodu není možné zasadit tuto skladbu do konkrétní
tóniny)
2. bitonalita (viz např. takt č. 26 a 27)
3. paralelismy (např. postup v paralelních čistých kvintách – takt č. 18 atd., nebo
ve zvětšených kvintách – takt č. 88 a dále)
4. použití tritonu v melodice.

142

Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc – inv. č. 632 (kart. 30).
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Dále jsou pro Sonatinu příznačné melodické skoky, běhy, staccata a
skladatelem tak oblíbené trioly a šestnáctinové hodnoty. Celá skladba není příliš
náročná, soustředí se na střídání krátkých a dlouhých rytmických hodnot.
Nejčastějším akordem této skladby je C dur. Barva skladby se v průběhu jejího
trvání mění, skladatel předepisuje použití tří varhanních rejstříků (Flauta, Kamzičí
roh a Violina). Melodie této skladby jsou nezpěvné. Hlavní melodii nese převážně
první, někdy druhý hlas, pedál nám slouží pouze k doplnění harmonie. Jedná se o
profesionální zpracování, dalo by se říci, že tato skladba je syntézou všech
zkušeností získaných v průběhu Vríkova života.
Formální členění: A (Allegretto) 1-32, B (Tranquillo) 33-58, C (Allegro) 59-100
Allegretto (takt 1-32):
Tato část začíná rejstříkem Flauta. Je rámovaná do celého taktu. Jedná se
o fantazii. První figura se objevuje i dále. Střídají se zde části tvořené homofonní
a polyfonní technikou. Harmonicky je tato část nejpropracovanější. V taktu č. 7 je
vidět často opakující se prvek – postup v celotónových intervalech (od malého fis
až po e2). Hned ve 12. taktu je naprosto stejný postup, jen je posazen o půltón
níže. Dynamicky je celý úsek v mezzoforte, doplněním jsou jen Vrbíkem
naznačená srescenda.
Tranquillo (takt 33-58):
Třicátým třetím taktem začíná druhá část skladby. Autor mění takt
z celého na tříčtvrteční. Je to klidnější část, ve které lze vidět náznak imitace. Jak
již název úseku napovídá, jedná se o část dynamicky tišší, celá je předepsána jako
piano. Rejstřík Flauta se po dvou taktech mění v Kamzičí roh. Uprostřed dílu se
vrací k Flauta a konec je nadepsán Violina. V této části skladby je dominantním
prvkem melodické stránky ligatura. Je to výrazný prvek mnoha Vrbíkových
skladeb, spíše však světského charakteru. Takty 49-58 tvoří dlouhé tóny se stále
přibývajícími hlasy, lehký doprovod také končí jako součást akordu.
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Allegro (takt 59-100):
Třetí část je nejdelší z celé skladby. Dá se označit za toccatu, která graduje
a směřuje ke konci. Základním prvkem je ostinato. Vrací se k rejstříku Flauta a ten
přetrvává až do konce. Kromě tohoto předpisu zde není užita žádná jiná
dynamika. Takt je celý, stejně jako v první části. Téměř jediným rytmickým
modelem jsou zde opět Vrbíkovy oblíbené trioly. Hned začátek této části i
následně celá 5. strana skladby (takty č. 59-87) může lehce připomínat počáteční
varhanní part Schubertova Ave Maria.143 Jedná se opět o využití celotónové
stupnice. Takty 88-93 jsou pozoruhodné tím, že jde o paralelně vedené zvětšené
kvintakordy (zvětšený kvintakord je součást celotónového akordu). Závěr skladby
je (alespoň harmonicky) nejatraktivnější část skladby. Přes zmenšeně malé
kvintsextakordy na 4. dobách taktu 98 a 99 Sonata (di) tristeza vrcholí
závěrečnou korunou v taktu č. 100, poslední akord je dokonce osmihlasý. Jde o
celotónový akord, jehož součástí je i tón c. Tento akord je opět důkazem
bitonality. Velice často se zde vyskytuje sestupný postup po celých tonech
v basové lince. Tento prvek prostupuje celou skladbu.

143

Na toto téma Vrbík často improvizoval – viz nahrávka poslední Vrbíkovy improvizace na téma
Ave Maria, která je zavěšená na internetu: http://www.psmorfeus.com/html/stvrbik/stvrbik.html
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Medailon na téma B-A-C-H op. 103 (1972)

Vrbíkův Medailon144 v sobě kóduje čtyři písmena příjmení Johanna
Sebastiana Bacha. Vrbíkův Medailon však není ani první ani poslední skladbou,
která by se tímto kryptogramem zabývala. V minulosti takových skladeb vzniklo
několik desítek, převážně k poctě Bacha. Byl to například cyklus Sechs Fugen über
den Namen B-A-C-H op. 60 z roku 1845 skladatele, kritika, interpreta, klavíristy a
dirigenta Roberta Schumanna (1810-1856). Velice známé je dílo Fantasie und
Fuge über das Thema B-A-C-H z roku 1855 virtuóza a skladatele Franze Liszta či
Phantasie und Fuge über B-A-C-H op. 46 z roku 1900 skladatele, varhaníka,
klavíristy, dirigenta a pedagoga Maxe Regera (1873-1916). Stejným tématem se
zabýval také český skladatel a houslista Miloš Sokola (1913-1976). Ten takových
skladeb napsal více, např. Introdukci a fugu B-A-C-H pro varhany sólo (vznikla
1972, tedy ve stejném roce jako Vrbíkvův Medailon), pro srovnání s Vrbíkem lépe
poslouží Passacaglia quasi toccata na téma BACH z roku 1963. A právě
jmenovaná díla Schumanna a Regera jsou spolu se Sokolovou Passacaglií
předmětem komparace se skladbou Vrbíka. Nejde tedy o klasickou analýzu
skladby, nýbrž o porovnání, jak s použitým kryptogramem zacházeli jiní
skladatelé.
S. Vrbík: Medailon na téma B-A-C-H
Skladba vznikla roku 1972. O datu prvního provedení nejsou zprávy. Jde o
čtyřstránkovou skladbu, které je dán celý takt a je bez předznamenání. Můžeme
ji však zarámovat do tóniny Es dur (ve které i skladba končí). Není rozdělená na
části, po celou skladbu platí Allegro vivo, nadepsáno hned na začátku skladby, jen
pro posledních 8 taktů Vrbík předepisuje Maestoso. Skladba má částečně
instruktivní charakter. Formou se blíží passacaglii.

144

Noty k této skladbě jsou uloženy v soukromém archivu Zbyňka Štěpánka.
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Pro analýzu těchto skladeb je důležité vnímat intervalové vztahy mezi
těmito čtyřmi tóny. Mezi prvním a druhým je malá sekunda, mezi druhým a
třetím malá tercie a mezi třetím a čtvrtým opět malá sekunda. Tuto skupinku čtyř
tónů Vrbík posouvá po notové osnově dle libosti, avšak vždy se zachováním
stejných intervalů (princip sekvence). Tak najdeme např. modifikace c-h-d-cis, dcis-e-dis, e-dis-fis-eis, atd. a to jak v celých, půlových, tak i čtvrťových hodnotách.
Najdou se ovšem i výjimky, např. v taktech č. 67 a 68 použil skladatel zmenšenou
tercii místo malé. Vrbík využil také řady, kdy místo malé tercie použil zmenšenou
kvartu (např. takt 33 nebo 34), vždy však zachoval interval malé sekundy mezi
prvním a druhým a mezi třetím a čtvrtým tónem. Někdy jsou tóny b-a-c-h
vyplněny dalšími melodickými tóny (např. takt č. 29, 57, atd.). Jde zde vždy o
princip rozvíjejících se variací.
R. Schumann: Sechs Fugen über den Namen B-A-C-H op. 60
Každá z šesti fug začíná motivem B-A-C-H. Schumann práci s Bachovým
tématem nedodržuje tak striktně jako Vrbík. Lze nalézt i několik desítek taktů
dlouhá místa, kdy toto téma vůbec nezazní (viz. fuga č. 2, ve které hlavní téma
zazní jen třikrát a párkrát posunuto výše či níže). Schumann neponechává všem
čtyřem tónům vždy stejnou rytmickou hodnotu jako Vrbík a tyto hodnoty
dokonce mění v průběhu skladby. Skladatel dokonce transponuje třetí a čtvrtou
notu o oktávu níže (viz. fuga č. 4), Vrbík však nikoliv.
M. Sokola: Passacaglia quasi toccata na téma BACH
Miloš Sokola opět motiv uvádí hned na začátku skladby a to v rámci
skákání z jednoho hlasu do druhého a tak je prováděn po celou dobu trvání
skladby. Neustále se vyskytuje v různých modifikacích až do Cody, ve které se
prolíná i s jinými motivy. Zároveň se objevuje také v celých notách s tečkou
v pedálu.
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Max Reger: Phantasie und Fuge über B-A-C-H op. 46
Fantazie: Reger uvádí Bachův motiv téměř hned na začátku skladby (po zaznění
krátkého předtaktí) v šestnáctinových hodnotách a v témže taktu jej transponuje
o velkou sekundu výše. Používá tento motiv v první části jen v manuálu, v druhé
v manuálu i pedálu. Vidíme zde také račí postup motivu (takt č. 23) a to od tónu
d.
Fuga: Drží se zde opět zažitého zvyku uvedení motivu hned na začátku. Opět
nalezneme transpozice a diminuce motivu. Nutno říci, že tato fuga motivu užívá
jen zřídka.
Výsledek komparace:
Autoři s motivem pracují velice podobně. Všichni 4 autoři motiv B-A-C-H
uvádějí na začátku skladby (Reger tedy hned po zaznění dvou not v předtaktí).
Nejdříve jej uvedou v původním znění a postupně motiv modifikují až do podoby,
kdy posluchač neví, zda se nejedná o motiv nový.
Celkové zhodnocení vybraného vzorku Vrbíkových skladeb:
Záměrem autora práce bylo vybrat skladby k analýze tak, aby mezi nimi
bylo delší časové rozmezí a to za účelem zjištění, jak (a jestli vůbec) se skladatel
vyvíjel. Nakonec zjistil, že jsou si tato díla v mnohém podobná. Skladby jsou
zajímavé převážně harmonicky (viz využívání celotónové stupnice, bitonální
akordy, paralelní postupy, atd.). Začátky skladeb sice bývají vždy jednodušší,
užívají základních stupňů, jednoduchých akordů, postupně nastupuje složitější
harmonie a harmonicky nejzajímavější jsou konce Vrbíkových skladeb.
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Charakteristika Vrbíkovy varhanní tvorby

Stanislav Vrbík své skladby řešil osobitým výrazem i formou. Všechna tato
díla byla komponována zejména pro koncertní přednes. Pro liturgické účely Vrbík
skládal mše, duchovní kantáty a jiná vokální díla s doprovodem varhan.
Vrbíka

zaujaly

směry

počátku

20.

století,

jako

byl

hudební

impresionismus, expresionismus či neoklasicismus. Užíval však nejčastěji tonální
harmonii, která byla charakteristická pro tvorbu skladatelů 19. století, doplněnou
o nestandardní prvky jeho doby. Šlo o užívání paralelních postupů s využitím
celotónové stupnice jak z hlediska melodie, tak i harmonie, bitonálních akordů či
využití tritonu v melodii. Dalším znakem jeho tvorby je dělení frází vždy po
skupinách o dvou taktech.
Jednou za čas se odklonil od dosavadních postupů a experimentoval. Tak
vznikla skladba Spirála, která je založená na využití techniky dodekafonie. Tuto
techniku přebral přísně, tón se tedy může zopakovat až po zaznění celé
dvanáctitónové řady. Druhou skladbou, která vybočila z dosavadní koncepce, byl
Koncert G dur pro varhany, vokální kvartet, instrumentální soubor, positiv a
magnetofon a to z důvodu magnetofonového pásku, tedy prostředku
elektroakustické hudby.
Tvorba skladatele celkově nelze rozčlenit na určitá období, neexistuje ani
žádné dílo, které by bylo průlomové a překonalo tak svůj vývoj. Po prostudování
jeho díla je však očividné, že se jeho skladatelský styl vyvíjel. Jeho hudební zralost
s přibývajícím věkem se odráží jak ve složitějších melodiích, tak v
nevyčerpatelném bohatství harmonických obratů a především v rozvolňování
formy. Mladická nerozvážnost skladatele je vidět také v neustálém škrtání a
přepisování částí skladeb, což se v pozdějších skladbách také minimalizuje. Tím,
že i po uvedení skladby prováděl škrty, změny a doplňoval svá díla, nebyl Vrbík
výjimkou.
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Ve výběru forem, do kterých vsadil Vrbík své skladby, nebyl nijak
výjimečný. Hojně užíval všemožných hudebních forem, nelze říci, že by některá
z nich byla Vrbíkem oblíbená. Z barokní hudby využíval toccatu, fantasii,
passacaglii, variace, preludium a barokní suitu. Z klasicismu přebral formu
koncertu s orchestrem, jenž se používal od poloviny 18. století. Používal také
suitu145, nešlo však o barokní suitu. Ve svých kompozicích se vyhýbal fuze, tuto
formu využíval při svých varhanních improvizacích. Celkově lze říci, že u
pozdějších skladeb se u Vrbíka hůře popisuje forma, než v raných.
Vrbík velice rád skládal své kratší skladby v cykly. Tak lze nalézt cyklus
tvořen z devíti (Meditace), čtyř (Kontrasty), anebo dvou částí (Dva monology).
Nejběžnější však byla třídílnost. Třídílná je většina cyklů, na tři části je rozdělená
většina jeho skladeb. Třívěté jsou také všechny tři jeho varhanní koncerty.
Většinu cyklů Vrbíka je možno označit za sourodé, autor jednotlivým částem
ponechává stejné nástrojové obsazení, formu i obsah. Jako typickou ukázku
těchto cyklů lze chápat školu ABC hry na varhany. Příkladem volného cyklu jsou
Meditace, které autor seskupil do jednoho celku až dodatečně.
Svým varhanním skladbám předepisoval tóniny jen do několika posuvek
(maximálně 2 # či 2 b), díla bez předznamenání nebyla výjimkou. Vrbíkovy
skladby vynikají rytmickou rozmanitostí. Často používal trioly, nevyhýbal se ale
ani kvintolám, sextolám, septolám a oktolám.
Názvy varhanních skladeb jsou vždy honosné, často latinské. Ve dvou
případech je v podtitulu užito věnování. Jednotlivé části skladeb jsou také
nazvány latinskými jmény (Např. Maestoso, Pesante apod.).
Varhanní skladby Stanislava Vrbíka bohužel nebyly, až na jednu výjimku,
vydávány tiskem. Onou jedinou výjimkou je Fantasie pro varhany na téma sv.
Václave, chraň naši vlast z roku 1934.

145

Rovněž některé světské skladby mají formu suity.
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Z notových ukázek skladeb Vrbíka zjistíme, že měl velice úhledný rukopis a
že většinu skladeb lze bez větších problémů přečíst. Jeho skladby jsou hratelné a
některé i hrané dodnes.
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Závěr

Stanislav Vrbík za celý svůj život zastával spoustu funkcí a pracoval na
mnoha místech. Byl to znamenitý varhaník, a proto mohl na šedesát let působit
v prestižní funkci dómského varhaníka. S varhanní interpretací souvisí rovněž
jeho slavné improvizace. Ve dvou olomouckých chrámech pracoval také jako
regenschori, kde uplatnil své bohaté organizační schopnosti. S funkcí ředitele
kůru souvisí i Vrbíkem zavedena dlouholetá tradice varhanních nokturn, která
přispěla k větší návštěvnosti chrámu. Jako pedagog, ať už v rámci lidových škol
nebo soukromě, vychoval Vrbík na půl sta žáků. Vyhlášená přísnost a
cílevědomost pedagoga přispěla k výchově varhaníků dnes zvučných jmen,
někteří z nich dokonce stáli po boku Vrbíka při koncertech, mších, nokturnech a
jiných produkcích na dómě. V neposlední řadě vynikl také v literární sféře.
Ze všeho nejvíc se však Stanislav Vrbík proslavil jako vynikající hudební
skladatel. Prosadil se jak ve světské, tak i v duchovní sféře. Z obou dosahují
největších kvalit varhanní díla. Tato studie popisuje jednotlivé skladby a celkově
tvorbu hodnotí.
V oboru varhanní tvorby tvořil Vrbík výjimku hned ze dvou důvodů.
V historii olomouckých dómských varhaníků (Vrbíkových předchůdců) nelze
nalézt ani jednoho, který by komponoval pro sólové varhany. Druhou
neobvyklostí bylo použití hlavních, presbyterních a přenosných varhan v rámci
jedné skladby. V minulosti lze opět nalézt pomálu kompozic (jestli vůbec
nějakou), ve které by byly užity troje varhany.
Osobitý byl Vrbík také v používání hudebních forem. Nejčastěji své
skladby dělil na 3 části. Postupem času se u něj více a více forma rozvolňovala. O
velké fantazii a vynalézavosti Vrbíka svědčí i kódování jmen do skladeb.
Rozeznávají se však velice složitě. Některá jména se už asi nikdy nikomu nepodaří
rozluštit. Harmonicky jsou většinou nejzajímavější konce jeho skladeb. Nevadily
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mu paralelismy, často užíval bitonálních akordů, oblíbil si celotónovou stupnici,
kterou využíval jak po melodické, tak i po harmonické stránce.
Je velká škoda, že i přes celoživotní snahy Vrbíka byla vydána jen jedna
jeho skladba. Tato díla totiž dosahují obrovských kvalit. Již za jeho života byly
často uváděny, hráči na varhany jsou velice oblíbené a na programech koncertů
se objevují dodnes. Jistě to však není jediná část Vrbíkovy tvorby, která stojí za
povšimnutí.
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Resumé

Práce nese název Varhanní tvorba Stanislava Vrbíka. Jde o skladby
olomouckého autora, který se touto tvorbou zabýval celý život. Šlo o hlavní
doménu skladatele. Skládal převážně pro hlavní varhany Katedrály sv. Václava
v Olomouci. Studie popisuje 30 koncertních skladeb. Jde o několik kratších
skladeb, cyklická díla a 3 dlouhé varhanní koncerty. K nim lze přičíst 2 díla
k výuce. Prvním z nich je škola s názvem ABC hry na varhany, pokračováním
Návod k varhanní improvizaci.
Z celkového počtu 32 kompozic byla vydána jen roku 1934 skladba
Fantazie pro varhany na téma Svatý Václave, chraň naši vlast. Jen jedno dílo, tedy
9. část cyklu Meditace s názvem Apoteosa, bylo vydáno na hudebním nosiči a to i
se skladbami jiných autorů v rámci CD Olomoucké varhany a zvony. Ve svých
skladbách také Vrbík kódoval hlásky jmen.
Práce obsahuje také analytickou část, jejíž součástí jsou 2 podrobné
analýzy a zabývá se i krátkým motivem B-A-C-H, který Vrbík použil ve své skladbě
Medailon na téma B-A-C-H.
Vrbíkova tvorba byla za jeho života často hrána ať už v rámci varhanních
nokturn, nebo koncertů k nějaké důležité události. Své skladby hrál osobně nebo
v zastoupení svých žáků. I po smrti skladatele je jeho hudba živá a stále se uvádí.
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Summary

The thesis is called The Organ Music by Stanislav Vrbík. There are
discussed compositions of the author from Olomouc who was concerned all his
life with his music creation. It was his crucial domain. he composed mainly for
the chief organ of the Saint Wenceslaw Cathedral in Olomouc. The thesis
describes 30 concert compositions. They are several shorter music pieces, cyclic
works and 3 long organ concerts. They are accompanied by 2 educational pieces.
The first of them is called ABC hry na varhany, Návod k varhanní improvizaci is its
sequel.
From all his 32 compositions, only Fantazie for the organ, composed on
the theme Saint Wenceslaw, protect our homeland, was released in 1934. Only
one composition, the 9th cycle of Meditace called Apoteosa, was released as an
audio storage, together with compositions of another authors, as a part of
Olomoucké varhany a zvony CD. In his compositions, Vrbík also coded the
phones of names.
The thesis also includes the analytical section whose part consists of two
detailed analyses and it is concerned with a short motif B-A-C-H which was used
by Vrbík in his composition Medailon na téma B-A-C-H.
The music creation of Vrbík was during his life frequently performed, as a
part of both organ nocturnes and special occasions concerts. His composition
were played personally by him or by his students. Also after his death, his music
is still alive and realized.
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Zusammenfassung

Das Werk heißt Orgelwerk von Stanislav Vrbík. Es geht um die Werke von
einem Künstler aus Olomouc, der sich damit den ganzen Leben beschäftigte. Es
war seine Haupte Domäne. Hauptsächlich komponierte er für die Hauptorgeln
der Wenzels Kirche in Olomouc. Die Studie beschreibt dreißig Konzertwerke. Es
geht um einige kürze Werke, die zyklischen Werke und drei lange Orgelkonzerte.
Zu seinen Werken muss man auch zwei Unterrichtswerke rechnen. Die erste
benannte ABC hry na varhany und die die Folgen ist Návod k varhanní
improvizaci.
Im Jahr 1934 war nur das einige Werk von seinen 32 Kompositionen
abgegeben. Es war Fantazie für Orgel als St. Wenzel, Schützen Sie unser Land.
Nur ein seines Werk – der neunte Zyklus der Meditace genannt als Apoteosa –
war auf die Musikmedien aufgestellt, nicht alleine aber zusammen mit den
Werken von anderen Autoren. Der CD heißt Olomoucké varhany a zvony. Vrbík
hat in seinen Werken die Laute von den Namen verschlüsselt.
Die Arbeit umfasst auch ein analytischer Teil. Dieser Teil besteht aus zwei
eingehenden Analysen und beschäftigti sich mit dem kürzen Motiv B-A-C-H, das
Vrbík in dem Werk Medailon na téma B-A-C-H wendete.
Die Werke von Vrbík wurden durch sein Leben oft gespielt. Entweder im
Rahmen der Orgelnotturne oder im Rahmen der Konzerte für die wichtigen
Veranstaltungen.
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Přílohy
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Příloha č. 1 – Portrét Stanislava Vrbíka
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Příloha č. 2 – Seznam varhanních skladeb Stanislava Vrbíka
Tento seznam obsahuje kompletní soupis zvolené výseče díla Stanislava
Vrbíka146 s opusovým číslem a rokem vzniku, je doplněno i o inventární číslo s
číslem kartonu, pokud šlo o skladbu uchovanou v Zemském archivu v Opavě,
pobočka Olomouc.
Koncertní skladby
Skladby uložené v Zemském archivu:
Fantasie pro varhany na téma Svatý Václave, chraň naši vlast op. 12 (1934),
vydaná 1934 – 648 (31)
Koncert D dur pro varhany a orchestr op. 94 (1969) – 484 (23)
Partita F dur op. 98 (1970) – 555 (27)
Elegie na paměť kněze a básníka Aloise Kupky (1970) – 423 (19)
Koncert G dur pro varhany, vokální kvartet, instrumentální soubor, positiv a
magnetofon op. 99 (1971) – 485 (23)
Koncert C dur pro varhany a orchestr op. 104 (1972) – 483 (22)
Invocationes „Veni Creator Spiritus“ op. 106 (1973) – 456 (21)
Dva monology op. 109 – cyklus (1974) – 419 (19)
Variace D dur op. 111 (1974) – 695 (32)
Preludium C dur (1983) – 590 (29)
Passacaglia op. 140 (1987) – 557 (27)
Sonatina (di) tristeza op. 141 (1987) – 632 (30)

Skladby, které jsou uloženy v soukromém archivu Zbyňka Štěpánka:
Postludium in F Alleluja (1930)
Largo in memoriam Ladislava Loštického (1939)
Meditace op. 55 – cyklus (1940-1948)
146

S charakteristikou popisované části byl čtenář obeznámen v Úvodu studie.
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Triptych pro varhany op. 57 (1950)
Slavnostní praeludium (1952)
Pastýřská idylka (1965)
Kontrasty op. 95 - cyklus (1969)
Spirála – První člověk na Měsíci (1969)
Suita di tre movimenti op. 97 (1970)
Jarní pastorale (1971)
Contemplationes op. 100 – cyklus (1971)
Medailon na téma B-A-C-H pro varhany sólo op. 103 (1972)
Postludium G dur (1983)
Epilog pro varhany op. 134 (1985)
Hra zvonů (1985)
Toccata (1986)
Suita chromatica op. 137 (1986)
Rondo pro varhany (1986)
Instruktivní skladby:
ABC hry na varhany op. 92 (1965-1971) – rukopis uchovává Ing. Jan Kupka
Návod k varhanní improvizaci (1983) – rukopis uchovává Martin Látal

61

Příloha č. 3 – Slavnostní praeludium – s. 1
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Příloha č. 4 – Slavnostní praeludium, s. 2
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Příloha č. 5 – Slavnostní praeludium, s. 3
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Příloha č. 6 – Slavnostní praeludium, s. 4
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Příloha č. 7 – Sonatina (di) tristeza , s. 1
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Příloha č. 8 – Sonatina (di) tristeza , s. 2
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Příloha č. 9 – Sonatina (di) tristeza , s. 3

68

Příloha č. 10 – Sonatina (di) tristeza , s. 4

69

Příloha č. 11 – Sonatina (di) tristeza , s. 5
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Příloha č. 12 – Sonatina (di) tristeza , s. 6
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Příloha č. 13 – Medailon na téma B-A-C-H, s. 1

72

Příloha č. 14 – Medailon na téma B-A-C-H, s. 2

73

Příloha č. 15 – Medailon na téma B-A-C-H, s. 3

74

Příloha č. 16 – Medailon na téma B-A-C-H, s. 4

75

Příloha č. 17 – Etuda č. 1 z ABC hry na varhany, s. 1
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Příloha č. 18 – Etuda č. 1 z ABC hry na varhany, s. 2
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Příloha č. 19 – Program nokturna z 26. prosince 1982

1. J. Vlk: Narodil se Kristus Pán
2. Jar. Jeremiáš: Vánoční zpěv pastýřů
3. J. J. Ryba: Z růže vzkvetla lilie
4. W. A. Mozart: Uspávání Ježíška
5. J. J. Ryba: Slavíček
6. Kalabis – Martinů: Z nebe do Betlema
7. Břet. Bakala: Vánoční ukolébavka
8. V. V. Hausmann: V čarovné noci
9. Max Reger: Ukolébavka
10. Jar. Křička: Poslechněte mne málo
11. Ant. Hradil: Můj Ježíšku
12. V. Říhovský: Sličné pacholátko
13. V. Říhovský: Noc tajemná
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Příloha č. 20 – Báseň V teskném vzpomínání, která byla otištěna roku 1939
v časopise Archa (roč. XXVII) pod pseudonymem J. M. Slavík

Stříbrné hvězdy se houpají
v korunách jabloní,
májovým květem zazvoní;

na strunách pavučin potají
vzpomínky veslují –
Bolest se vkrádá do slují

chorého nitra, v němž lítostí
nad marnou nadějí
proměny touhou zachvějí.

Půlnoční hvězda však vyhostí
podzimní úpění,
úzkost mou v jásot promění.

79

