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Předmluva
Kdo je Jaroslav Václav Vacek? Tuto otázku jsem si položil, když jsem
ve druhém roce svého studia varhan a sbormistrovství chrámové hudby na
Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové prohlížel v jednom královéhradeckém
antikvariátu zažloutlý sešit s nápisem: „Památce drahého otce Fr. Vacka. Sonata pro
varhany. Složil Jar. Václ. Vacek, op. 32.“ Nezasvěcen dosud plně do problematiky,
nepomohly mi k uspokojivému zařazení díla do kontextu české tvorby ani údaje: Kutná
Hora „Česká hudba“ Tisk A. Švarc, neboť tím veškeré informace o titulu skončily.
Letmý pohled dovnitř sešitu mi však napovídal, že mám v ruce rozsáhlou kompozici,
která přímo vybízí k přehrání u „živého nástroje“. Učinil jsem tak a s prvními dojmy
z hudby dostavovaly se i pocity nostalgického, melancholického vzpomínání na dávno
zašlé šťastné časy. Ještě jsem netušil, že pod mými prsty jakoby ožívá i Vackova
osobnost. Tato zkušenost mě přivedla k živějšímu zájmu o tohoto skladatele. K první
otázce „kdo je to?“ se přidala další: „Co může mně – varhaníkovi – Jaroslav Václav
Vacek ještě nabídnout?“
Čekala mě dobrodružná cesta za poznáním osobnosti a varhanní tvorby J. V.
Vacka, která mě ve svém závěru překvapila svojí podobou s onou varhanní sonátou
(včetně pro Vacka charakteristických zpomalení nebo až zastavení frází v závěrech
jednotlivých částí kompozice). Grandiózní a majestátní introdukce – ta budiž
zážitek prvotního seznámení se Sonátou pro varhany v antikvariátu a u varhan, který
mě přivedl k zájmu o další studium Vackova života. Vlastní expozice sonátové formy
1. věty představuje bádání v knihovnách a kartonech literárních archivů, kdy se
z roztroušené Vackovy pozůstalosti postupně vynořují prvotní rysy jeho osobnosti,
dosud však nepodávající celkový její obraz. Ve fázi provedení začínám postupně
pracovat s množstvím nafocených materiálů – objevují se různé variace na již známá
témata. Až v závěrečné fázi bádání přišla repríza, kdy jsem se blíže seznámil s
nejobsáhlejší novodobou prací Jany Chaloupkové o životě a knihovnické práci J. V.
Vacka, která mi umožnila učinit si v získaných informacích trochu pořádek. Koda
první věty svým charakterem výborně vystihuje mé pocity před velkým úkolem, který
jsem si vytyčil – vytvořit studii podávající přehled informací o varhanním díle J. V.
Vacka. Úvodní nadšení je postupně utlumováno stresem a pochybnostmi nad vlastními
schopnostmi a první badatelské neúspěchy předjímají fázi útlumu přicházející s druhou
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rozvláčnou větou Andante. Proces samotného sepisování studie lze připodobnit finální
fuze neklidně gradující až k triumfálnímu závěru, jehož poslední takty přinášejí
osvobození v podobě pocitů smíření a odevzdanosti.
Sonáta pro varhany, op. 32 je Vackovým reprezentativním varhanním dílem a
věřím, že hudba v ní obsažená vystihuje všechny stránky života jejího autora. I mě se
tak stala inspirací pro základní strukturu této studie, kterou po nezbytném uvedení do
problematiky poznání o J. V. Vackovi dále dělím po vzoru cyklické sonátové formy na
tři části. I. větu charakterizuje majestátní uvedení do Vackova života a všech jeho
stěžejních témat, kdy jsme svědky mnohdy opravdu kontrastního motivického
materiálu. II. Věta Andante zvolna seznamuje s jeho hudební tvorbou. Vzhledem
k charakteru Vackovy hudby si myslím, že přiléhavější název pro tuto kapitolu snad
ani být nemůže. Celá sonáta pak vrcholí III. větou - Fugou, v níž trpělivý čtenář spolu
s autorem kráčí spletitými cestami nepředvídatelné badatelské polyfonie až
k slavnostní exhibici celého Vackova varhanního díla.
Předkládám tedy odborné i laické hudební veřejnosti tuto práci, která snad i
přes četné nedokonalosti pomůže rozfoukat staré nánosy prachu z rozsáhlého
hudebního odkazu tohoto ušlechtilého premonstrátského kanovníka.
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Úvod
Cílem této bakalářské práce je připomenout osobnost českého hudebního
skladatele, premonstrátského kněze a knihovníka Jaroslava Václava Vacka, který žil
v letech 1865–1935. Tato osobnost jeví se nám v dnešní době jako zapomenutá, stejně
jako jeho pozoruhodně rozsáhlé dílo uložené v českých archivech a muzeích.
Z hudební tvorby, na kterou chceme poukázat a představit ji v kontextu Vackova
života i doby, je hlavním středem našeho zájmu jeho varhanní dílo.
Životopisná část je syntézou několika novodobých literárních zdrojů z pera
bývalých

tepelských

knihovníků

Jany

Chaloupkové

a

Milana

Hlinomaze,

kombinovanou s historickými studiemi z období Vackova života. Pro autentičtější
vykreslení Vackovy osobnosti je zde hojně citováno z jeho korespondence s přáteli i
rodinnými příslušníky.
Na životopisnou část navazuje část analytická, jejímž cílem je podat přibližnou
charakteristiku Vackovy umělecké osobnosti a tvorby. Představíme zde Vackovy
vydavatele a významné interprety jeho skladeb. Zde zhodnotíme i Vackův přínos pro
oblast pedagogiky.
Varhanní tvorba je pak středem našeho zájmu ve třetí části práce. Seznámíme
se zde s výsledky našeho pátrání po Varhanním díle J. V. Vacka ve snaze o jeho
zkompletování. Zasadíme Vackovu varhanní tvorbu do kontextu evropské varhanní
tvorby a uvedeme charakteristiky jeho varhanních kompozic, jejichž ukázky se
nacházejí v přílohách práce.
Pro autentické vykreslení Vackovy osobnosti se v přílohách práce nachází
přepsaný článek Růženy Schwarzové Dopis do kláštera, věnovaný k výročí Vackových
70. narozenin. Nechybí ani soupis hudební tvorby J. V. Vacka, který je doplněný o
naše nové poznatky.
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1. Stav poznání o Jaroslavu Václavu Vackovi
Cílem této úvodní kapitoly naší studie je podat pokud možno co nejobšírnější
přehled zpracované literatury či pramenů o životě českého hudebního skladatele
Jaroslava Václava Vacka. Nečiníme si však nárok podat jejich absolutní výčet. Spíše se
jedná o přehled, který je podložený výsledky našeho vlastního badatelského úsilí.
Jedním z těchto výsledků je též nově aktualizovaný seznam Vackovy hudební tvorby
(v přílohách). Ani ten si však nečiní nárok na kompletní souhrn rozmanité Vackovy
tvorby.

1.1 Vackova pozůstalost
Na úvod konstatujme fakt, že Vackova pozůstalost není celistvá na jednom
místě. Dílem je uložena v Archivu města Plzně, část odpočívá v kulturně-historickém
oddělení Státního okresního archivu v Jindřichově Hradci a zbylá část (zejména
korespondence) je uložena v Literárním archivu Památníku národního písemnictví
v Praze. 1 KompletníVackovu pozůstalost tvoří rozsáhlá korespondence s osobnostmi
české kultury i přáteli, památníky s programy koncertů, fotografiemi, novinovými
výstřižky, menší Vackovy literární práce v rukopisech i tiscích a zejména množství
jeho hudebních kompozic v autografech nebo edicích.
V archivním fondu tepelského kláštera, který je nyní deponován v Státním
okresním archivu Cheb, se Vackova pozůstalost nenachází, je tam pouze Vackův
osobní spis, který vznikl v souvislosti s přijetím do řádu a s největší pravděpodobností
by měl obsahovat křestní/rodný list a informace o složení řeholních slibů. Dále by se
zde mělo nacházet několik fotografií.2 Několik drobností (zejména různé výstřižky a
společenská korespondence – jako přání apod.), se nacházejí i v jindřichohradeckém
muzeu,3 které má ve svých sbírkách dosud nezpracovanou část z hudební tvorby J. V.
Vacka i jeho otce Františka Karla Vacka. Součástí tohoto fondu jsou mimo jiné i
výtvarně zajímavě zpracované Vackovy autografy drobných charakteristických

Viz HANZALOVÁ, Jarmila. Soupis osobních písemných pozůstalostí a rodinných archivů v České
republice. Praha: Sekce archivní správy Ministerstva vnitra, 1997, s. 631.
2
Jedná se o inv. č. 836, karton 150; sdělení Mgr. Lucie Toman – knihovnicí v klášteře Teplá – ze dne 9.
10. 2014.
3
Dle sdělení místního historika PaedDr. Františka Fürbacha ze dne 17. 5. 2016.
1
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klavírních skladeb nebo miniatur, které do svého rodiště zřejmě posílal jako pozornost
své sestře Marii.4
Z badatelského hlediska má vysokou hodnotu kompletní soupis Vackovy
pozůstalosti (včetně hudebnin) z pera jeho sestry Marie, nazvaný Památky P. Jaroslava
Václava Vacka, kapitulára řádu premonstrátů v Teplé. 5 Tato rukopisná brožura je
historickým a autentickým dokladem o obsahu, rozsahu a místech uložení původního
fondu. Rádi bychom upozornili na album dopisů, které Jaroslav Václav Vacek posílal
své sestře a matce z kláštera. Album bylo věnováno po Vackově smrti do Národního
muzea a nyní je součástí fondu jeho pozůstalosti v Památníku národního písemnictví
v Praze.
Na otázku, proč je Vackova pozůstalost takto rozptýlena, je odpovědí citace
jeho dopisu odeslaného z Tepelského kláštera příteli, literárnímu historikovi
a jindřichohradeckému rodákovi, Ferdinandu Strejčkovi 6 : „Prohlížím nyní zajímavé
své korespondence, autografy a památky a zašlu nějakou část do muzea mého rodiště,
něco pak i příteli Dr. Wolfovi7 do Prahy k uchování. Zde by se asi po mé smrti vše
spálilo a tak to bude aspoň uchováno.“ 8 Tento dopis je psán v době, kdy vlivem
nacistické strany v Německu sílí radikalizace a fašizace německého pohraničního
obyvatelstva, poněmčelý Hroznatův klášter v Teplé nevyjímaje. Za zachování Vackova
odkazu tak vděčíme jeho obavám z nepřátelských projevů německých řádových
spolubratří, neboť v té době zbyl z uvědomělých Čechů v klášteře vlastně už jen on
sám.9

1.2 Životopisná bibliografie
O Vackových životopisných reáliích nás informují zdroje, které bychom mohli
rozdělit do dvou skupin. První skupinu zahrnuje velké množství dobových novinových
článků, ať už blahopřejných k životnímu jubileu či nekrologů (vše v podobě výstřižků
ve Vackově pozůstalosti), dále občas se vyskytující vydavatelské zprávy některých
Marie Vacková, vdaná Mayerová, byla velmi zdatná klavíristka, absolventka Prokschova klavírního
ústavu v Praze. Jaroslava podporovala v jeho kompoziční práci.
5
Viz Kulturně-historický archiv Státního okresního archivu Jindřichův Hradec (dále KHA SokA J.
Hradec), Fond: J. V. Vacek, karton 6, folio č. 76.
6
Ferdinand Strejček (*1878, J. Hradec; †1963) – literární historik a dramatik. Autor knihy Jak se
probouzel Jindřichův Hradec. (vydání 1930).
7
Dr. Josef Wolf byl v té době ředitelem Národního muzea.
8
Dopis Ferdinandu Strejčkovi ze dne 25. 1. 1931. Viz KHA SokA J. Hradec, Fond: J. V. Vacek, inv. č. 7,
sign. 21.
9
CHALOUPKOVÁ, Jana. Tepelský knihovník a hudební skladatel Václav Jaroslav Vacek, O. Praem.,
Sborník Chebského muzea 1998, s. 110-111.
4
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edic Vackových skladeb 10 anebo historické studie v hudebních periodicích (studie
Karla Emanuela Hrobského 11 v České Hudbě 12 ; životopis se soupisem díla vyšlý
v Cyrilu k Vackovým sedmdesátinám13).
Do druhé skupiny patří bibliografie odbornějšího typu. Poválečná publikace
Klášter Teplá (1947) od Heřmana Josefa Tyla 14 , oslavující zejména vlastenecké
kanovníky, cituje o J. V. Vackovi pouze několik novinových nekrologů.
Československý hudební slovník osob a institucí (1965) už o Vackovi a jeho hudební
tvorbě hovoří obsáhleji. Zpracovává i jeho otce Františka Karla Vacka.15 V roce 1970
vznikla první významnější životopisná studie v rámci diplomové práce Jany
Chaloupkové16, shrnující kvalitním způsobem Vackovu knihovnickou, ediční i tvůrčí,
uměleckou a publikační činnost. Výsledky svého výzkumu publikovala ve Sborníku
chebského muzea v článku Tepelský knihovník a hudební skladatel Václav Jaroslav
Vacek, O. Praem. (1998) 17 Na závěr nelze opomenout odborný příspěvek Jana
Hlinomaze

Tepelský

klášter

jako

hudební

fenomén

Karlovarska

(2004)

18

a monograficky zpracované dějiny kláštera Teplá 19 . Oba poslední jmenovaní autoři
byli knihovníky v Tepelském klášteře, ve svých lit. pracích o J. V. Vackovi se tak
zabývají svým předchůdcem.

Viz např. zadní obálka Vackovy Vánoční tokkaty pro harmonium. (Praha: Barvitiova edice).
Karel Emanuel Hrobský (*12. 9. 1877, České Budějovice; †10. 2. 1951, Jičín) – hudební spisovatel.
12
HROBSKÝ, Karel Emanuel. Jar. Václav Vacek a jeho hudební předci. In: Česká hudba: časopis
věnovaný pěstění a šíření hudebního umění. Kutná Hora: Česka hudba, 1913, XIX.(8.-9.), s. 47–50.
HROBSKÝ, Karel Emanuel. Rodokmen rodiny hudebníků - Vacků. Česká hudba: časopis věnovaný
pěstění a šíření hudebního umění. Kutná Hora: Česka hudba, 1915, XXI.(2), s. 11–15.
13
Viz Cyrill. Jaroslav Václav Vacek. K jeho sedmdesátinám. In: Cyril Roč. LXI., č. 3-4, Praha: 1835,
s. 37-39. [online] dostupné z <http://cyril.psalterium.cz/nahled.php?id=8051>.
14
Heřman Josef Tyl (*31. 7. 1914; †10. 12. 1993), premonstrát, převor a později opat kláštera Teplá,
významná osobnost katolické církve v českých zemích ve 20. století.
15
ČERNUŠÁK, Gracian, ed., ŠTĚDROŇ, Bohumír, ed. NOVÁČEK, Zdenko, ed. Československý
hudební slovník osob a institucí. Sv. 2, M-Ž. 1. vyd. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965, s. 826827.
16
CHALOUPKOVÁ, Jana. Zapadlý vlastenec Jaroslav Václav Vacek. In: Čeští premonstráti v Teplé a
jejich účast na budování klášterní knihovny, Diplomová práce, Praha, Univerzita Karlova 1970, str. 113150, strojopis.
17
CHALOUPKOVÁ, Jana. Tepelský knihovník a hudební skladatel Václav Jaroslav Vacek, O. Praem.,
Sborník Chebského muzea 1998, s. 101-123.
18
HLINOMAZ, Milan, Tepelský klášter jako hudební fenomén Karlovarska. In: Hudební minulost a
současnost Karlovarského kraje. Karlovy Vary: Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka, 2004,
s. 43-58. ISBN 80-239-4257-3.
19
HLINOMAZ, Milan. Klášter premonstrátů Teplá. Přehled dějin duchovního fenoménu Tepelska.
Státní okresní archiv Karlovy Vary 2003, 317 str., ISBN 80-239-0337-3.
10
11
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1.3 Hudební památky
Největší volně dostupné sbírky hudebnin J. V. Vacka se v současné době
nacházejí v hudebním oddělení pražské Národní knihovny i Městské knihovny. Další
místa výskytu Vackových kompozic jsou hudební oddělení dalších knihoven (např.
knihovna Pražské konzervatoře, Moravská zemská knihovna v Brně, Městská knihovna
v Praze, Vědecká knihovna v Olomouci, Knihovna města Hradec Králové). Jde
zejména o Vackovy kompozice, které byly vydané tiskem. Množství jich je též
v Českém muzeu hudby, které uchovává i několik Vackových autografů jeho skladeb.
Pozoruhodné hudební památky J. V. Vacka se nacházejí i ve sbírkách Muzea
Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci, které tam věnovala jeho sestra Marie
Mayerová. Rukopisné hudební památky jsou uloženy v českých archivních institucích,
dále v Archivu města Plzně20 a ve sbírkách Muzea Jindřichohradecka (zejména klavírní
kusy). Tyto historické fondy jsou pro nás hlavním místem pátrání po Vackově varhanní
tvorbě. Existuje též několik soupisů Vackova hudebního díla.21

Domníváme se, že obsah Vackova fondu uloženého v Archivu města Plzně je tentýž, který byl
původně věnován Plzeňskému muzeu. Tuto domněnku však nemáme ověřenou.
21
Seznam děl na Vackově přihlášce do klubu plzeňských skladatelů (Archiv města Plzně, fond
J. V. Vacek, č. inv. 23573, sign. 237/138).
Památky P. Jaroslava Václava Vacka, kapitulára řádu premonstrátů v Teplé. In: KHA SokA J. Hradec,
Fond: J. V. Vacek, inv. č. 6, sign. 76.
Viz Cyrill. Jaroslav Václav Vacek. K jeho sedmdesátinám. In: Cyril Roč. LXI., č. 3-4, Praha: 1835,
s. 37-39.
POLCAROVÁ, Marie: Seznam prací J. V. Vacka. In: Hudební tradice Tepelska. Absolventská práce.
Plzeň, konzervatoř 1977, str. 82-87 – strojopis.
20
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2 Sonáta o životě Jaroslava Václava Vacka
Úvodní kapitola, nazvaná Sonáta o životě Jaroslava Václava Vacka, je
věnovaná životopisu tohoto českého kněze a hudebního skladatele žijícího na přelomu
19. a 20. století. Již jsme uvedli, že bylo zpracováno několik kvalitních životopisných
studií věnujících se Vackovu hudebnímu odkazu a knihovnické činnosti v tepelském
klášteře. Naše sonda do života J. V. Vacka si neklade za cíl parafrázovat všechna
novodobou literaturou již přednesená fakta. Spíše se zaměřuje na to období Vackova
života, které má (v duchu pedagogiky) největší vliv na utváření lidské osobnosti
budoucího zapadlého vlastence a oddaného služebníka hudební múzy - a sice období
dětství a mládí. Životní kroky J. V. Vacka nejvíce formovalo prostředí rodiny, ve
kterém prožil i přes rány osudu své nejšťastnější roky. Proto připomeňme nejprve
hudební kořeny Vackovy rodiny.

2.1 Hudební rod Vacků
Jaroslav Václav Vacek pocházel ze starého kantorského rodu působícího
v Jižních Čechách na Táborsku. Za zakladatele hudební generace je považován
Jaroslavův děd Václav Vacek 22 , řídící učitel a ředitel kůru v Hrobech u Tábora a
pamětník zlatých časů slávy kantorů-muzikantů, kterou ve svém deníku23 líčí o 10 let
mladší borotínský rodák Jan Evangelista Kypta24. Ovládal hru na mnoho hudebních
nástrojů, zejména na varhany. Hrával též na housle v zámeckém smyčcovém kvartetu
hudbymilovného hrobského hraběte Jindřicha Kolovrata-Krakovského. Z místních
chlapců vycvičil věhlasnou kapelu, která vystupovala při různých příležitostech
v Hrobech i blízkém okolí. Pro své pedagogické zásluhy byl též rakouskou vládou
vyznamenán zlatým záslužným křížem s korunou. 25
Hudební nadání projevili i čtyři Václavovi synové: František Vacek 26 vojenský kapelník nassavského pluku v Košicích a ředitel kůru v Jindřichově Hradci
(též přítel Bedřicha Smetany), Raimund Vacek27– řídící učitel a kantor v Chotovinách,
vynikající violoncellista, jehož hru chválil i Antonín Dvořák, Jindřich Vacek 28 –

Václav Vacek (*8. 9. 1803, Libníč; †26. 2. 1879, Hroby u Tábora)
KYPTA, Jan Evangelista. Deník Jana Kypty, opsaný synem jeho Bernardem. V Praze: Topičova edice,
1940, 186 s. Topičovy knihy českých osudů.
24
Jan Evangelista Kypta (*1813, Borotín; †1868, Telč) – jindřichohradecký varhaník a kantor v Telči.
25
Srov. Staré muzikantské rody na Táborsku. Rod Vackův. In: Český jih LXIX, 1941, č. 22.
26
František Vacek (*8. 8. 1832, Hroby; † 26. 8. 1878, J. Hradec)
27
Raimund Vacek (*8. 9. 1834; † ?)
28
Jindřich Vacek (*asi 1841, † 1. 11. 1864, Tábor)
22
23
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klavírní virtuos, ve varhanní hře vzdělán K. F. Pitschem29 (ale též zřejmě prof. Josefem
Krejčím 30 ) 31 , a Hynek Vacek – učitel v Radeníně, varhaník v Českém Krumlově
a ředitel kůru v Soběslavi (1868–1898), plodný hudební skladatel 32 . Jejich děti pak
většinou vynikaly pozoruhodným hudebním talentem a dostalo se jim kvalitního
vzdělání na proslulých hudebních ústavech v Praze či zahraničních konzervatořích.
Dcera Václava Vacka Anna, vdaná Pravečková, pak propojuje rod Vacků s další
významnou hudební rodinou na Táborsku 33 . Další děti Václava Vacka jsou Marie,
Josefina a Jan.34
Největším hudebním talentem oplýval výše zmiňovaný František, otec
Jaroslava Václava Vacka. Narodil se roku 1832 v Hrobech. Dobré hudební základy
získal u svého otce. Dále absolvoval pražskou varhanickou školu v roce 1852
s posudkem profesora Josefa Krejčího, že „jest neobyčejně talentován, velice zručným
varhaníkem a vyniká i v mistrné hře na kontrabass a v teorii hudební.“35 Dále úspěšně
prošel učitelským ústavem v Českých Budějovicích a po absolutoriu (1854) dostal
místo učitele „hudby, kreslení a jiných věd“ na vyšším gymnáziu v uherském Prešově.
Roku 1855 se stal vojenským kapelníkem pěšího pluku č. 15 v Košicích, kde často

Karel František Pitsch (* 5. 2. 1786, Bartošovice v Orlických horách; † 12. 6. 1858 Praha) – českoněmecký varhaník, hudební skladatel, pedagog a ředitel pražské varhanické školy.
30
Josef Krejčí (*6. 2. 1822, Milostín u Rakovníka; †19. října 1881, Praha) – hudební pedagog a
skladatel. Absolvent ústavu pro církevní hudbu v Praze, ředitelem kůru při chrámě sv. Jakuba a u
Křížovníků, r. 1858 jmenován po Pitschovi ředitelem varhanické školy, 1865 ředitelem konservatoře.
Viz SRB (DEBRNOV), Josef. Skladatelové v domově. In: Dějiny hudby v Čechách a na Moravě, Praha,
Matice Česká 1891. 198 s. [Online], cit. 28. 12. 2016, dostupné na:
<https://cs.wikisource.org/wiki/Dějiny_hudby_v_Čechách_a_na_Moravě/Skladatelové_v_domově>.
Aktulizováno 6. 3. 2016.
31
J. V. Vacek dle Jindřichových poznámek ze studií na varhanické škole u prof. Krejčího sestavil článek
Josef Krejčí a jeho vyšší kurz varhanický, v němž popisuje Krejčího metodu výuky varhan v 2. ročníku.
Rukopis, který zřejmě sloužil jako předloha pro článek v časopisu Česká hudba, je uložen v Literárním
archivu Památníku národního písemnictví v Praze (dále PNP), fond Vacek Jaroslav Václav. Sign. 34
G3O.
32
Hynek Vacek – narozen v Ratibořských Horách, složil na 200 mší a dalších užitných kompozic
z žánrů světské hudby. Čestný člen zpěváckého spolku „Malát“ v Miličíně. Zemřel 8. 7. 1898.
33
Anna Vacková (*19. 5. 1842, Hroby; † 20. 5. 1911, Výprachtice) provdána za hrobského učitele
Matěje Pravečka (*4. 2. 1832; † 13. 12. 1902). Jejich synové: Jindřich Praveček st. (*1.
3. 1885, Hroby u Tábora; † 11. 2. 1969, Hradec Králové) - pedagog, dirigent, sbormistr a hudební
skladatel a Alois Praveček (*10. 1. 1880, Hroby u Tábora; † 19. 5. 1957, Jindřichův Hradec) – vojenský
dirigent a hudební skladatel.
34
Srov. HROBSKÝ, Karel Emanuel. Jar. Václav Vacek a jeho hudební předci. In: Česká hudba: časopis
věnovaný pěstění a šíření hudebního umění. Kutná Hora: Česka hudba, 1913, XIX.(8.-9.), s. 47–50.
HROBSKÝ, Karel Emanuel. Rodokmen rodiny hudebníků - Vacků. Česká hudba: časopis věnovaný
pěstění a šíření hudebního umění. Kutná Hora: Česka hudba, 1915, XXI.(2), s. 11–15.
Staré muzikantské rody na Táborsku. Rod Vackův. In: Český jih LXIX, 1941, č. 22.
35
HROBSKÝ, Karel Emanuel. Rodokmen rodiny hudebníků - Vacků. s. 12.
29
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uplatnil i svůj talent kompoziční. Složil důstojnickou zkoušku a roku 1859 se odebral
se svým plukem jako poručík do Itálie, kde bojoval v bitvě u Solferina36.
Kvůli srdeční chorobě vojsko opustil a v roce 1861 přijal místo ředitele
chrámové hudby při proboštském chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově
Hradci, kde se 24. 9. 1861 oženil s Marií Lorencovou, dcerou místního váženého
měšťana. 37 Z jejich manželství vzešly dvě děti – Jaroslav a Marie. V J. Hradci působil
na řadě pedagogických ústavech jako učitel hudby – např. na c. a k. vyšším gymnáziu,
na průmyslové škole a všech obecných školách. Při jedné z nich založil první hudební
školu, dále bezplatně vedl 40 člennou hudební kapelu z místních chlapců, založil
zpěvácké spolky „Černín“ a „Slávy dcera“. Z jeho pera vzešlo na 70 kompozic, které
byly s velkou oblibou prováděny. Tímto úsilím pracoval na povznesení lásky k hudbě
i vlasteneckého citu Jindřichohradeckých obyvatel. 38
Obrázek 1 a 2 František Vacek se svojí ženou Marií39

Bitva u Solferina (24. června 1859) byla největší a rozhodující bitva druhé italské války za
nezávislost, ve které francouzsko-sardinská vojska porazila rakouskou armádu, což znamenalo
rozhodující krok ke sjednocení Itálie a Viktoru Emanuelovi II. otevřelo cestu k titulu italského krále.
37
Záznam o oddavkách z matriky viz Obrázek 3. Zdroj: Matriční kniha římskokatolické farnosti J.
Hradec č. 43 (1861-1873). [Online], cit. 27. 12. 2016 dostupné na
<https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1nrje&menu=3&id=4380&page=2>.
38
HROBSKÝ, Karel Emanuel. Rodokmen rodiny hudebníků - Vacků. In Česká hudba: časopis
věnovaný pěstění a šíření hudebního umění. Kutná Hora: Česka hudba, 1915, XXI.(2), s. 12–13.
39
Archiv Města Plzně
36
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2.2 J. V. Vacek a jeho životní osudy
2.2.1 Jaroslavovo dětství a mládí
Do tohoto uměním prosyceného prostředí se dne 27. března 1865 narodil
Jaroslav Vacek 40 . Jsa již od útlého dětství obklopen hudbou, projevuje mimořádné
hudební nadání. Jeho otec František, organizátor městského hudebního života,
svědomitě pečoval o hudební vzdělání a vlastenecké cítění svých dětí Jaroslava a
Marie. Jejich rodný dům na Kostelním náměstí (dnes Kostelní ulice), hned naproti
proboštskému chrámu, byl nejednou svědkem různých návštěv významných osobností
místní kultury - mezi nimi i věhlasného Bedřicha Smetany, otcova přítele pobývajícího
v té době v J. Hradci, jemuž hudební talent malého synka neunikl. Jak vypravuje
následující epizoda, při jedné ze svých návštěv u Jaroslavova otce, vlídně se tázal
pětiletého chlapce, umí-li zpívat. Ten mu ihned bez ostychu zazpíval píseň: ‚Pode
mlejnem, nade mlejnem husy se pasou‘, kterou jej maminka naučila. Bedřich Smetana
pak usedl ke klavíru a na motivy písně začal ohnivě preludovat.41 Malý Jaroslav pak
mu ještě hrál na klavír a předzpěvoval z listu, čímž si od mistra vysloužil pochvalného
vískání ve vlasech a malý Jaroslávek hrál si zas s jeho stříbrnou náušnicí.42

Obrázek 3 a 4 – Rodný dům Jaroslava Václava Vacka tehdy a dnes 43

Jméno Václav přijal až v souvislosti se vstupem do premonstrátského řádu.
HROBSKÝ, Karel Em. Jar. Václav Vacek a jeho hudební předci. In: Česká hudba: časopis věnovaný
pěstění a šíření hudebního umění. Kutná Hora: Česka hudba, 1913, XIX.(8.-9.), s. 48.
42
SCHWARZOVÁ, Růžena. Bílý kněz. In: Národní politika, 19. 6. 1935.
43
Historické foto In: Památník na P. Václava Jarosl. Vacka. Fond J. V. Vacek v Archivu města Plzně.
inv. 23592, sign. 238/8, folio 4.
Foto současného stavu domu je majetkem autora práce.
40
41
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Otec František Jaroslava hře na klavír vyučoval již od čtyř let věku, na obecné
škole pokračoval s výukou houslí a od primy na jindřichohradeckém gymnáziu
vyučoval jej i na violoncello.44 Tam mladého Jaroslava vlastenecky formují kromě otce
i místní čeští profesoři, zejména oblíbený prof. Mašek a školní rada dr. G. Heš 45 .
Jaroslavovo idylické dětství v harmonickém prostředí starobylého města s bohatou
kulturní tradicí bylo záhy silně narušeno, když ve svých 46 letech náhle dne 26. 8.
1878 zemřel Jaroslavův otec František Vacek.46 Tím dochází i k nečekanému přerušení
slibného hudebního vývoje nadaného muzikanta.
Až po roce se do Jindřichova Hradce nastěhoval na odpočinek vynikající
houslista a muž s náročným hudebním vkusem - dvorní rada Karel rytíř Hiersch 47 .
Tento muž, aristokrat jako člověk i jako umělec a podporovatel mladých hudebních
talentů, ochotně se ujal dalšího hudebního a intelektuálního formování osobnosti syna
svého předčasně zesnulého dobrého přítele F. Vacka. Karel Hiersch nenáviděl hudební
diletantismus. Sám byl v houslové hře vzdělán pod vedením profesorů Vídeňské
konzervatoře Jakoba Donta 48 a Josefa Hellmesbergera 49 . Jejich metodou vyučoval i
Jaroslava Vacka, který se svému mecenáši odvděčil pílí a svědomitostí. Jaroslav dělal
takové pokroky, že již jako oktaván gymnázia hrál Mendelssohnův houslový koncert.
Karel Hiersch však Vacka zasvěcoval i do tajů komorní hudby, kterou pěstoval ve
svém salónu. Několikrát týdně tam zval místní umělce, v jejichž kruhu se Vacek jako
aktivní hráč na housle i violoncello seznamoval s Mozartovými a Beethovenovými
smyčcovými kvartety.50

CHALOUPKOVÁ, Jana. Zapadlý vlastenec Jaroslav Václav Vacek. In: Čeští premonstráti v Teplé a
jejich účast na budování klášterní knihovny, Diplomová práce, Praha, Univerzita Karlova 1970 s. 113.
Strojopis.
45
Tamtéž.
46
Tamtéž, s. 114.
47
Karel rytíř Hiersch – někdy bývá uváděn jako Hirsch nebo počeštěně Hirš.
48
Viz Cyrill. Jaroslav Václav Vacek. K jeho sedmdesátinám. Roč. 1835, s. 37. [online] cit. 31. 12. 2016,
dostupné z <http://cyril.psalterium.cz/nahled.php?id=8051>. (Životopis převzatý z rukopisu Vackovy
sestry Marie ze dne 1. 3. 1934, uloženého v PNP v Praze, fond Vacek Jaroslav Václav, sign. 34 G3O).
Jakob Dont (*2. 3. 1815, Vídeň; †17. 11. 1888, Vídeň) – rakouský houslista, skladatel a pedagog.
Tvůrce houslové školy Gradus ad Parnassum.
49
Josef Hellmesberger senior. (* 3. 11. 1828, Vídeň † 24. 10. 1893, tamtéž) – rakouský houslista,
dirigent a skladatel.
50
HROBSKÝ, Karel Em. Jar. Rodokmen rodiny hudebníků - Vacků. Česká hudba: časopis věnovaný
pěstění a šíření hudebního umění. Kutná Hora: Česka hudba, 1915, XXI.(2), s. 13–14.
HLINOMAZ, Milan, Tepelský klášter jako hudební fenomén Karlovarska. In: Hudební minulost a
současnost Karlovarského kraje. Karlovy Vary: Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka, 2004,
s. 47-48. ISBN 80-239-4257-3.
44
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Obrázek 5 – dvorní rada Karel rytíř Hiersch

Obrázek 6 – J. Vacek gymnazista

Životní etapa Jaroslava Vacka v Jindřichově Hradci se uzavírá s jeho
absolutoriem na gymnáziu. Z chlapce vyrostl vysoký mladý muž, který se musel
rozhodnout, kam nasměruje svůj život. Jaroslavovým ideálem bylo by studium na
Pražské konzervatoři, to si však rodina bez svého živitele nemohla dovolit. A tak se
Jaroslav rozhodl splnit matčino přání - stát se knězem. Aby ulehčil rodině, volí studium
na bezplatném domácím teologickém učilišti premonstrátského kláštera v Teplé, kam
je získán svými krajany Cyrilem Braunsteinerem a převorem Hugo Karlíkem,51 tajně
doufaje, že i tam dojdou naplnění jeho umělecké tužby. Mladý Jaroslav Vacek tak
uprostřed léta roku 1883 loučí se svojí drahou maminkou a sestrou Marií a podniká
cestu do neznámého kraje daleko od domova i svých nejdražších.
„Samoten seděl jsem ve vagonu a myšlenky mé těkaly po nivách Nežáreckých.
Tu teprve poznával jsem, jak přirostla má duše k Vám, tu teprve přemáhaje se dosti,
seznal jsem, co je to loučení.“52

CHALOUPKOVÁ, Jana. Zapadlý vlastenec Jaroslav Václav Vacek. In: Čeští premonstráti v Teplé a
jejich účast na budování klášterní knihovny, Diplomová práce, Praha, Univerzita Karlova 1970, strojopis,
s. 114.
52
Z dopisu sestře, odeslaného z Plzně 10. 8. 1883. Viz Praha, PNP, Literární archiv, Fond: Vacek
Jaroslav Václav, sign. 34 G3O.
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2.2.2 Premonstrátem v Teplé

Obrázek 7 – Tepelský klášter na dobové rytině53
A tak se mladý Jaroslav Vacek ocitl v drsné krajině tepelské. V této oblasti
Západních Čech se odedávna mísila kultura česká s kulturou německou.54 Ta získala
svoji převahu po Třicetileté válce, což se projevilo celkovou germanizací kláštera
i jeho okolí. Jelikož však klášteru patřily i české a smíšené obce na Plzeňsku, musel po
celou dobu svého trvání přijímat i české novice.55 Jedním z nich byl v srpnu roku 1883
i Jaroslav Vacek.
O obřadu přijetí do noviciátu píše v dopise své matce: „Než přiblížila se neděle,
den slavnostního uvedení. Ceremonie se dála asi takto: Po obědě sešli se všichni
kandidáti do jídelny opatovy, kde již množství kněží po obou stranách stolu
shromážděno bylo čekajíc na příchod preláta. Tento vešel ve slavnostním hábitu (…)
ke stolu a počal se k nám mluviti, bychom rozvážili tento rozhodný krok, abychom
pomyslili na úkol, který před sebou máme, že stav kněžský je jeden z nejtěžších, vzláště
v nynějších dobách, kde třeba dobrých sil a příkladův vydatných ku odstranění
demoralizace. Po nedlouhé řeči odevzdal nás panu novicmistrovi. Nato vzal každý
klerik jednoho kandidáta pod páže a vedl jej v hojném průvodu kněží do kostela. (…)
Viz Praha PNP, Literární archiv. Fond: Vacek Jaroslav Václav, Sign. 34 G3O.
Chebsko neboli Egerland (německy). Oblast česko-německého pohraničí - tzv. sudet, která byla již
od středověku hojně osidlována německým obyvatelstvem. Po Mnichovské dohodě byla tato oblast
podstoupena Hitlerově Německé říši. Viz Obrázek 1 – Egerland. Online, cit. 28. 12. 2016 dostupné na
<https://en.wikipedia.org/wiki/Egerland>, Aktualizováno 9. 9. 2016.
55
CHALOUPKOVÁ, Jana. Čeští premonstráti v Teplé a jejich účast na budování klášterní knihovny.
Diplomová práce, Praha: Univerzita Karlova, 1970, s. 1.
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Tato slavnost dála se za zvuků kotlů a průvodu varhan. Kostel byl arci přeplněn lidem
zvědavým. Po krátkém chvalozpěvu, který jsem spolu zpíval, vedeni jsme byli touže
cestou do svých cel.“ 56
Slavnostní hostiny, vznešenost klášterních ceremonií i noblesní způsoby
tepelských kanovníků spolu s přátelským přístupem převora Karlíka, učinily jistě
zpočátku na osmnáctiletého mladíka velký dojem. Přesto se Vackovi po jeho rodině
stále velmi stýská. „25. 8. 1883 - Všeho mám dosti, - však předce raději bych se
mnohého zřekl, kdybych mohl žíti u Vás, kdybych mohl býti doma. Všude dobře, doma
nejlépe, praví přísloví, jehož význam teprve nyní docela jsem pochopil … Život můj je
kontrastem života předešlého. Z milého kruhu Vašeho, ocitl jsem se v samotě, nemaje
nikoho, kdo by se mnou tak smýšlel jako Ty drahá matičko.“
Tento svůj stesk po domově, podpořený i českému živlu nepřejícím prostředím
v době sílícího německého nacionalismu na Chebsku, vždy léčil hudbou. A projevovat
se to bude zejména v jeho tvorbě. Všimněme si, že mladý klerik ve své korespondencí
domů často píše o hudebních zážitcích:
„20. 9. 1883 - Včera u mne byl prior Karlík řka: ‚Musím se také podívat, co
dělá můj krajan.‘ Já mu ukázal musikalie, které jsem měl sebou v tašce. Předložil jsem
mu též skladby jeho bratra. Radost měl velikou. Hned mě vedl do svého bytu, ‘abych se
šel také podívat na jeho housle.’ Jsou to nové Cremonky. Pučil mi je do své cely.
V neděli hrál jsem při mši svaté na housle. Učitel zdejší slíbil mě, že mě vyučovati bude
ve hře na varhany. Ihned po mši svaté ukázal mi registry a pedály. Mluvil jsem s ním
na choře velmi dlouho.“
Mladý novic též se zájmem sleduje úroveň místní chrámové hudby…
„20. 9. 1883 - Na den Sv. Cecilie byla zde kostelní hudba poněkud lepší než obyčejně,
příčina toho byla, že aspoň špatné síly prováděly cennou mši, kdežto obyčejně mizerní
hudebníci hrají mizernou mši. Farář Basilius (Čech) dobrý hudebník a znalec zpěvu
přinesl s sebou v den sv. Cecilie mši od Skuherského, vzal jsem si ji po kostele domů a
prohlížel ji, je to velkolepá skladba.“
… a těší se z malých hudebních radostí:
„16. 3. 1884 - Včera přivezl varhanář z Františkových Lázní nové, velmi krásné
harmonium mající 15 rejstříků v 5 jazykových polohách. Stálo 450 zlatých a není věru

Praha: PNP, Literární archiv, fond: Vacek Jaroslav Václav, sign. 34 G3O.
Dopis matce ze dne 20. 9. 1883. Viz: Vacek, J. V. Matce a sestře – album 47 kusů dopisů a kreseb.
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za tak značnou sumu drahé, neb tón jeho jest čarokrásný a možno pomocí pedálů
odstiňovati od nejjemnějšího piana do nejhlučnějšího forte.“57

Obrázek 8 - Vackova cela na vlastnoručním nákresu58
V prvních třech letech studoval na domácím teologickém ústavu, kde se často
stýkal s vlasteneckými profesory, vynikajícím knihovníkem a archivářem Filipem M.
Klimešem a převorem Hugem J. Karlíkem. Ti v něm našli horlivého spolupracovníka,
který tak získával základy pro svoji budoucí odbornou činnost.59
Nezanedbával však ani hudební praxi. Dvorní rada von Hiersch se o svého
bývalého chráněnce zajímal i na dálku. Písemně jej seznamoval s metodou svého
bývalého vídeňského houslového pedagoga Jakoba Donta a o prázdninách se jezdíval
do Teplé přesvědčovat, jaké dělá Vacek pokroky. Nabádal jej k dalšímu hudebnímu
studiu na Vídeňské konzervatoři, což nebylo možné.60

Dopisy P. Jarosl. Václ. Vacka, arcib. Notáře, hudebního skladatele a knihovníka v klášteře v Teplé. In:
Praha: PNP, Literární archiv, fond Vacek Jaroslav Václav. Sign. 34 G3O.
58
Tamtéž.
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CHALOUPKOVÁ, Jana. Tepelský knihovník a hudební skladatel Václav Jaroslav Vacek, O. Praem.,
Sborník Chebského muzea 1998, s. 102.
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HROBSKÝ, Karel Emanuel. Rodokmen rodiny hudebníků - Vacků. Česká hudba: časopis věnovaný
pěstění a šíření hudebního umění. Kutná Hora: Česka hudba, 1915, XXI.(2), s. 11.
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Následovaly dva studijní roky teologie a duchovní hudby na univerzitě
v Insbrucku, kde byl 6. 8. 1888 vysvěcen na kněze. V té době podal žádost o povolení
dalších hudebních studií na věhlasné škole církevní hudby v Regensburgu, nebylo jí
však vyhověno. O to více se hudebním studiím věnoval v soukromí.61

2.2.3 V duchovní správě
Po návratu ze studií působil v duchovní správě jako kaplan v německých i
česko-německých obcích Pístově a poté Chotěšově a Dobřanech. Zde rozvíjel
vlasteneckou činnost, zdokonaloval se v hudbě a jako výborný komorní hráč hrával
s okolními učiteli a mladými důstojníky díla českých kantorů, ale i Griegovy a
Mendelssohnovy skladby. Dále se věnoval vědecké práci, sbíral památky české lidové
tvorby a navazoval kontakty s českými vlasteneckými učiteli. V německém prostředí
neohroženě hájil národní zájmy české menšiny, což bylo trnem oku německých
šovinistů, kteří jej za jeho činnost udávali k soudu.62
Aby se zamezilo Vackovým stykům s plzeňskými vlasteneckými profesory, byl
přeložen na německé gymnázium v Doupově, kde působil jako katecheta a učitel
hudby. Pravděpodobně odtud píše následující řádky do J. Hradce: „9. 10. 1897 Hudební život ve zdejší krajině tepelské, vyjímaje Mariánské Lázně, je na velmi nízkém
stupni. Snažím se již po delší dobu se zdejším varhaníkem na základě polyfonních
skladeb mistrů 16. století trochu povznést naši chrámovou hudbu; je to však práce
velmi obtížná a cíl dosud tak dalek! Neniť po ruce vhodného zpěvního materiálu. Lid je
tu surový, nemající pro hudbu a zpěv mnoho smyslu a mimoto tolik předsudkův
hloupých proti nám Čechům! Kdo musil žíti delší dobu ve zdejších německých
krajinách, ví nejlépe sám, jakou posici máme tu mezi tím (dle něm. listův) ubohým, od
zlých Čechův tak krutě pronásledovaným lidem! I ta nová tzv. křesťansko sociální
strana německá napsala docela způsobem nekřesťanským na vlajku svoji hesla:
„nenávist a zášť proti všemu, co jest slovanské.“ Už se tak kolikráte zdá, že zmizel
z hlav našich Němcův docela pojem spravedlnosti!“ 63
Čím větší ústrky prožíval, tím více hledal útěchu v milované hudbě. Trpělivě se
zdokonaloval v kontrapunktu, harmonii, formách a zcela se oddal hudební kompozici.
CHALOUPKOVÁ, Jana. Zapadlý vlastenec Jaroslav Václav Vacek. In: Čeští premonstráti v Teplé
a jejich účast na budování klášterní knihovny, Diplomová práce, Praha, Univerzita Karlova 1970, str.
114-116, strojopis.
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Tamtéž.
63
Z dopisu paní Slavíkové do J. Hradce ze dne 9. 10. 1897. Viz: SOkA J. Hradec, Kulturně-historický
archiv, pozůstalost J. V. Vacka. Karton č. 7, Folio č. 24.
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2.2.4 Knihovník a kantor
Protože nový opat Gilbert Helmer usiloval o zvýšení úrovně chrámové hudby,
byl roku 1909 Vacek povolán zpět do kláštera, kde byl jmenován kantorem a současně
i druhým knihovníkem. Milovaná hudba se tak stala jeho denním chlebem. Vacek
obnovoval církevní hudbu v klášteře v duchu ceciliánské reformy64, která usilovala o
uznání

hodnoty

gregoriánského

chorálu,

propagovala

styl

vokální

„palestrinovské“ polyfonie a odmítala světské, symfonické, operní a koncertantní
vlivy. 65 Vacek v tomto reformním duchu též vkusně komponoval, což lze dobře
vysledovat v charakteru díla jeho varhanní tvorby. Přesto je třeba poukázat na fakt, že
oboje krásné barokní varhany v klášterním kostele, z dílny tachovského varhanáře
Antonína Gartnera, zůstaly až na pár rejstříků zachovány v původní podobě - a to
v době, kdy vlivem romantické sentimentality ceciliánského hnutí bylo mnoho
historických varhan nenávratně přestavěno či zničeno.66 Musíme vyzdvihnout odborný
přehled J. V. Vacka, který si dobře uvědomoval historickou cenu nástrojů, které měl
v klášterním kostele k dispozici, ačkoliv sám komponoval v módním slohu, jenž
vyznával jiné estetické hodnoty.
Obrázek 9 – Tepelský chór67

Na počátku ceciliánského hnutí je Ceciliánský spolek, založený v Regensburgu Franzem Xaverem
Wittem (*1834; †1888). Jeho požadavky nachází potvrzení i v oficiálních církevních dokumentech. Srov.
Motu proprio Pia X. o posvátné hudbě. Plný text česky: [Online] dostupný na:
<http://www.sdh.cz/sdh_htm/archiv/mo_pro.htm>.
65
KLINDA, Ferdinand. Organ v kulture dvoch tisícročí. Bratislava: Hudobné centrum, 2000. ISBN 8088884-19-5, s. 150.
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CHALOUPKOVÁ, Jana. Zapadlý vlastenec Jaroslav Václav Vacek. In: Čeští premonstráti v Teplé a
jejich účast na budování klášterní knihovny, Diplomová práce, Praha, Univerzita Karlova 1970, str. 117,
strojopis.
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Fotografie in: KHA SOkA J. Hradec karton č. 7, Sign. 331.
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Ve spolupráci tepelských hudebníků se slavnou hudební školou v nedalekém
Bečově nad Teplou provozovaly se na kůru klášterního kostela náročné hudební
produkce, jako např. Brucknerova Mše č. 2 e-moll. Díky Vackovu působení získával
klášter v hudebním světě opět své renomé.
V tomto období měl na Vackovo hudební formování nemalý vliv vévoda
Friedrich de Beaufort z bečovského zámku (něm. Petschau), hudební znalec a zdatný
pianista. Vacek, který jej téměř týdně navštěvoval, kromě duchovní služby mohl
studovat i v jeho hudebním archivu. Zde měl k dispozici zejména Beaufortovy
oblíbené autory: Richarda Strausse, Clauda Debussyho, Roberta Schumanna, Richarda
Wagnera a zvláště Antonína Dvořáka. Na oplátku seznamoval Vacek vévodu se
skladbami českých skladatelů Bedřicha Smetany, Zdeňka Fibicha a Vítězslava
Nováka.68
Vacek byl kulturní veřejnosti znám nejen jako výkonný umělec a nadějný
skladatel, ale též jako sběratel a znalec staré barokní a klasické hudby. Jeho zásluhou
byla hrána na koncertech mariánskolázeňskými hudebníky i díla českých autorů.
Kompletně probádal tepelský hudební archiv, v němž objevil i dosud neznámé písně
českého humanisty ze 16. stol. Petra Codicilla z Tulechova. Zabýval se studiem
chorálních rukopisů, o nichž podrobně pojednal ve svém díle Chorální rukopisy
kláštera Tepelského (1919). Významnou měrou se podílel na uspořádání knihovního
fondu, čímž narůstala prestiž kláštera i na poli intelektuálním. Knihovna se stávala
cílem mnoha významných návštěv, které Vacek rád provázel a obohacoval
zasvěceným výkladem (např. návštěva bulharského knížete Ferdinanda I. Koburga,
který Vacka jako projev přízně a slovanské vzájemnosti vyznamenal rytířským řádem.
Vacek mu pak jako projev díků dedikoval svoji Legendu pro symfonický orchestr.).69
Každé léto vracel se za svojí sestrou a matkou (dokud žila) do Jindřichova
Hradce, kde odpočíval od svých klášterních povinností, setkával se s přáteli
a vzpomínal na své dětství a mládí. Zde v českém a slunném prostředí nabíral sílu do
dalšího života na chladném Tepelsku. O jedné z těchto návštěv hovoří i následující
epizoda: „Před několika lety cestou do Jindřichova Hradce přenocoval v Táboře.
HROBSKÝ, Karel Em. Rodokmen rodiny hudebníků - Vacků. Česká hudba: časopis věnovaný
pěstění a šíření hudebního umění. Kutná Hora: Česka hudba, 1915, XXI.(2), s. 14.
Vévodovy dopisy Vackovi tvoří nejrozsáhlejší sbírku korespondence ve Vackově pozůstalosti v PNP
v Praze. Její zpracování mohlo by přinést cenné reflexe o české i evropské hudební tvorbě z pohledu jak
Vacka, tak německého aristokrata.
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Seděl večer osamělý v jídelně Grandhotelu, náhle pozdvihl hlavu a rozzářil se. Mladí
hudebníci, hrající denně v Grandhotelu, hráli jeho skladbu. Neodolal. Vstal, šel rovnou
ke klavíru, řekl ,Dovolte!’ a vzal z rukou užaslého muzikanta housle. Pak s šelmovským
úsměvem: ,Hrajte to, prosím, znovu!‘ A obrácen čelem do sálu, hrál zpaměti
svou ,Romanci’… Představil se – nebo byl poznán – za chvíli seděl s mladými hochy
v družné zábavě.“70

2.2.5 Zamyšlení nad Vackovým osudem
Již v úvodních kapitolách jsme předestřeli, že závěr Vackova života byl
prosycen obavami, které velice silně narušovaly jeho psychiku i zdravotní stav.
Jaroslav Václav

Vacek se za

svého života dočkal

vzniku

samostatného

Československého státu a oslavy jeho životních jubileí staly se příležitostí k velkému
společenskému uznání Vackova celoživotního vlasteneckého úsilí a hudební činnosti
(zejména v podobě četných koncertů z jeho tvorby). Sám však byl izolován a přezírán
německými spolubratry. S velkými obavami rovněž sledoval vzestup nacismu
v Německu a radikalizaci pohraničního obyvatelstva a rozhodl se včas prozíravě
zachránit svůj odkaz. Starost o jeho pozůstalost však není pouze projevem lítosti nad
svým majetkem. Můžeme v něm symbolicky vidět i strach Vacka o osud českého
národa.
Jen rychlá a nečekaná smrt 19. června 1935, takřka uprostřed oslav jeho výročí
(v den Vackova pohřbu měl se původně konat u příležitosti Vackových sedmdesátin
v Mariánských Lázních koncert z jeho skladeb), uchránila tohoto zapadlého vlastence
blížících se hrůzných událostí následujících let. A zatímco premonstrátský klášter
vlivem následujících politických zvratů upadal a klášterní hřbitov pustošili vandalové a
zloději, Vackův odkaz, ač rozptýlený do širokého okolí, měl šanci žít dál.
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SCHWARZOVÁ, Růžena. Bílý kněz. In Národní politika, 19. 3. 1935. (Výstřižek z novin
v památníku ve Vackově pozůstalosti v Archivu města Plzně, č. inv. 23592, sign. 238/8, s. 11)
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Obrázek 10 a 11 Hrob J. V. Vacka kdysi a jeho místo dnes71
Obrázek 12 a 13 [dole] Vackova vysoká postava před kostelem a s houslemi.72

Obrázek 10 – J. V. Vacek a housle73

[Staré foto] Viz album. In Praha: PNP, Literární archiv, fond Vacek Jaroslav Václav. Sign. 34 G3O.
[Nové foto] Jana Schlitzová, Bývalý hřbitov - klášter Teplá [online]. Cit. 29. 12. 2016, dostupné na
<https://www.kamsevydat.cz/byvaly-hrbitov-klaster-tepla/>.
72
Zdroj: [vlevo]Vackův památník v Archivu města Plzně; [vpravo] Vyznavač zapomenutých. In:
Autorisované programy všech slyšitelných stanic evropských od 11. – 17. prosince 1932, Radio-journal,
1932, Ročník X. 10. prosince 1932.
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3 „Andante“ aneb Vackova hudební tvorba
V předchozích kapitolách o životě Jaroslava Václava Vacka jsme nastínili
okolnosti, které měly vliv na jeho hudební rozvoj. Shledali jsme též, že výsledkem a
vrcholem Vackova celoživotního zájmu o hudbu bylo komponování. Nezlomná víra
v Boha a radost z hudebního tvoření byla tomuto premonstrátskému kanovníkovi
útěchou v době, kdy vyhrocující se národnostní rozpory zasahovaly i do vztahů mezi
řádovými spolubratry. Hudba však byla pro Vacka i jazykem lásky, jímž v tomto
nacionálně polarizovaném prostředí nalézal spřízněné duše bez rozdílu národnosti.
Po Vackově smrti se nám díky jeho úzkostlivosti zachoval cenný hudební
odkaz, který víceméně dosud čeká na své objevení, důstojné zhodnocení a zejména
žádoucí praktické využití. K tomu chce přispět i naše studie, a proto se v následujících
kapitolách budeme Vackovou hudební tvorbou podrobněji zabývat. Při této příležitosti
odkazujeme na úvodní část naší práce, pojednávající o tom, kde se Vackovo hudební
dílo nachází, a současně i na přílohy obsahující celkový soupis Vackovy hudební
tvorby.

2.3 Základní poznatky
Nejprve shrňme základní poznatky o hudební tvorbě J. V. Vacka. Podíváme-li
se na soupis Vackovy tvorby (viz příloha), zaujme nás velká pestrost různých druhů a
žánrů duchovní i světské hudby. Vacek během svého života zkomponoval na 140
opusů. Co se týče obsazení, vidíme skladby vokální a instrumentální, skladby pro velká
tělesa i komorní sestavy, sborové i sólové. Největší pozornost (asi 60 skladeb) věnuje
Vacek komponování pro klávesové nástroje (klavír, varhany, harmonium), dále pak
tvorbě vokální (církevní i světské). Velmi výrazný jednotící prvek – Vackovo oblíbené
violoncello a housle – má i zbylá část jeho tvorby. Jich užívá v sólových skladbách
s doprovodem klavíru. V této skupině nelze pominout ani skladby komorní (kvartety)
či orchestrální (Suity, Legenda pro symfonický orchestr a další).
Tento výčet by mohl při hlubší analýze Vackových skladeb v chronologickém
sledu dobře dokumentovat jeho autodidaktickou kompoziční metodu, k tomu bychom
však potřebovali znát data vzniku Vackových skladeb. Zde přichází první problémy,
neboť jediné bezpečně určitelné časové údaje, po kterých by se mohlo pátrat, jsou
letopočty publikovaných edicí, přičemž samotné edice mnohdy rok vydání též
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neposkytují. Určitý vhled do chronologie Vackova díla by mohl přinést opusový
seznam, neboť opusovými čísly Vacek některé své kompozice označil. Znamenalo by
to vytvoření kompletní rešerše Vackovy tvorby a její srovnání se všemi dostupnými
seznamy Vackových děl.74
Z názvů kompozic lze vyčíst jejich mimo-hudební témata či programy. Mnohdy
jsou odrazem jeho vztahu k rodnému kraji (Motýlkové nad Nežárkou, Přiletěl větříček
od jihu, Z mé domoviny), jeho vlasteneckého prožívání (Marné touhy, Osvobození, Pod
vítězným praporem, Modlitba za vlast75), často se jedná o hudbu funkčního charakteru
(např. tance, ukolébavky, pochody) jako Valse triste, Valse mignone, Barkarola,
Menuett naší babičky, Carlton walz; na pozdní romantizmus a snad i inspiraci
impresionismem poukazují názvy jako Na jezeře, 2 poetické obrázky, Vesna se blíží,
Rej konvalinek, V lesní samotě, Na jaře, U lesních můžíčků, U mohyly bohatýra.
Zvonečková královna (vše klavír), Legenda pro symfonický orchestr a další. U názvu
skladby Gruzínské melodie napadne nás inspirace folklorem. Vackova církevní tvorba,
často se vztahující k tepelskému klášteru, směřuje především k praktickému využití při
bohoslužbách (Missa in hon. B. Hroznatae pro smíšený sbor bez varhan, Dum aurora
„ke sv. Cecílii“, Missa in honorem S. Angeli Custodis op. 25, Laentur coeli, vánoční
ofertorium a další) a je ovlivněna duchem cecilianismu, jak ještě několikrát ukážeme.
Při bližším zkoumání notového textu si všimneme převažujících znaků: ne
příliš velký rozměr skladeb, pravidelné metrum, spíše volnějších tempa (většinou
Andante), bohatá lyrická, melodická invence, časté polyfonní vedení hlasů, klasická
harmonická struktura bohatě využívající alterovaných akordů a modulací. Při srovnání
některých skladeb si všimneme, že přinášejí totožnou hudbu v jiné sazbě a někdy i
pojmenování.

Seznam děl na Vackově přihlášce do klubu plzeňských skladatelů (Archiv města Plzně, fond J. V.
Vacek, č. inv. 23573, sign. 237/138).
Památky P. Jaroslava Václava Vacka, kapitulára řádu premonstrátů v Teplé. In: KHA SokA J. Hradec,
Fond: J. V. Vacek, inv. č. 6, sign. 76.
Národní muzeum – České muzeum hudby – katalog hudebnin 1 [online] cit. 1. 1. 2017, dostupný na
<https://retris.nkp.cz/Catalog>.
75
Modlitba za vlast (CD příloha č. 6)
74
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2.4 Vackovi vydavatelé a významní interpreti
Nyní se věnujme Vackovým vydavatelům, neboť vydání kompozice tiskem
bývá ve společnosti známkou prestiže. Znamená to, že dílo je určeno pro větší okruh
zájemců a je vyhledávané a ceněné množstvím jeho „spotřebitelů“, kteří pak
nakladateli přináší zisk. V tomto duchu píše skladatel Vojtěch Říhovský Vackovi:
„Na velectěný dopis Vašeho blahorodí dovolujeme si Vám sděliti, že je to zcela
lhostejno, co ráčíte pro náklad pana Urbánka napsati, jen když bude naděje, že věc
půjde dobře na odbyt. To je požadavek každého nakladatele a jistě zcela přirozený.
Račte proto míti ohled i na menší kůry, aby skladba byla snadná, dobře se zpívala a
nechala se prakticky upotřebiti. Pan Urbánek mi několikrát říkal, že církevní náklad
příliš dobře neprosperuje, protože je velká konkurence z ciziny.“76
Na konci 19. století kvetl čilý spolkový hudební život. O repertoár různých
pěveckých i muzikantských spolků se starala zejména hudební periodika, do nichž
Vacek velice často přispíval. Např.: Česká hudba: časopis věnovaný pěstění a šíření
hudebního umění. (Kutná Hora), (kde vyšla mimo jiné i většina Vackových varhanních
skladeb); Zlatá Praha, list věnovaný ušlechtilé zábavě a duchovnímu životu českého
národa (Praha: Ottovo nakladatelství). Druhou významnou skupinou uživatelů byla
chrámová tělesa, která nacházejí reprezentativní (a svým způsobem i povinný)
repertoár v periodiku Cyril, časopis pro katolickou hudbu a posvátnou liturgii, (Praha).
Z Vackových kompozic z „Editio Cyril“ uvádíme jak skladby liturgické (Pange Lingua
op. 11 ), tak paraliturgické (Písně k májové pobožnosti77, věnované J. Vránkovi a B.
Radovi do Omahy v USA). V Cyrilu vyšel z Vackova pera i nekrolog na zemřelého Dr.
Karla Weinmanna78, ředitele školy pro církevní hudbu v Regensburgu a generálního
předsedu ceciliánských spolků v Německu.79 (Vacek byl jeho přítelem a na Cyrilském
sjezdu v Plzni roku 1909 mu dělal průvodce.80).

Praha, PNP, Literární archiv, fond: Vacek J. V. Sign. 34 G3O. Dopis V. Říhovského Vackovi ze dne
3. 1. 1910.
77
Viz CD příloha bakalářského koncertu autora práce, stopa 5.
Noty
[online]
dostupné
na
<http://cyril.psalterium.cz/nahled.php?t=&id=4397>
a <http://cyril.psalterium.cz/nahled.php?t=&id=4398>.
78
Karel Weinmann (* 22. 12. 1873, Vohenstrauss; † 22. 9. 1930, Regensburg)
79
Cyril, časopis pro katolickou hudbu a posvátnou liturgii, Praha, 1930, Roč. LVI., č. 3-4, s. 20-21.
[Online] Dostupné na < http://cyril.psalterium.cz/nahled.php?t=&id=7333>.
80
VACEK, Jaroslav Václav. Dr. Karel Weinmann a Plzeň. Článek v Národních listech. In Praha, PNP,
Literární archiv: Fond Vacek Jaroslav Václav. Album novinových výstřižků. Sign. 34 G3O.
76
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Další Vackovy kompozice vycházely zejména u pražských vydavatelů jako
Karel Josef Barvitius, Fr. A. Urbánek a synové81 či Václav Kotrba82. Za zmínku stojí
edice Vackových varhanních skladeb Fughetta a Ricordo ed Elegia u Marcella Capra
v Turíně. Zájem těchto nakladatelů musel být jistě pro Vacka – skladatele samouka –
velkým projevem uznání. Popularitu Vackových skladeb dokládá i četná blahopřejná
korespondence či ohlasy v dobovém tisku, Vackem pečlivě sbírané a dodnes uchované
v jeho pozůstalosti. Oblibu varhanních Vackových kompozic pak speciálně dokazuje
zájem tehdejšího velikána české varhanní hudby B. A. Wiedermanna, který měl
v repertoáru Vackovu Sonátu g moll, op. 32 a na svých pražských koncertech ji
prováděl. 83 O významu J. V. Vacka svědčí v neposlední řadě i zájem rozvíjející se
produkce rozhlasového vysílání.84 Do rozhlasu pak hrával Vackovy varhanní skladby
Dr. Alois Michl85 v Praze a violoncellista Josef Šimandl v Bratislavě.

2.5 Pedagogický význam díla J. V. Vacka
Zmiňme stručně i Vackův přesah do oblasti hudebně-teoretické a pedagogické:
O předehře, mezihře a dohře k písním duchovním, (Č. hudba), Direktorium chori, O
vývoji suity a sonáty, O akordu prvého stupně tóniny měkké, (Česká hudba), Diesis,
změny tónové, (Česká hudba), Po stopách enharmonických diesí (Ed. Cyrila).
Zajímavý je též Vackův rukopis Josef Krejčí a jeho vyšší kurz varhanický, v němž dle
poznámek svého strýce Jindřicha Vacka popisuje Krejčího život a jeho metodu výuky
varhan ve 2. ročníku Pražské konzervatoře.86
Svým významem se Jaroslav Václav Vacek zřejmě nemůže srovnávat s
českými skladateli jako Josef Suk, Vítězslav Novák a Zdeněk Fibich, jejichž
kompozice byly v hledáčku velkých zahraničních vydavatelů (Breitkopf, Simrock).
Nakladatelství založil František Augustin Urbánek roku 1872. synové Mojmír a Vladimír je vedli od
r. 1922.
82
Václav Kotrba (2. dubna 1871, Praha – 1. prosince 1929, Praha) byl český knihtiskař, vydavatel,
knihkupec a obchodník s hudebninami. Vydával zejména katolickou literaturu a časopisy, ale
také kalendáře a hudebniny.
83
Program koncertu prof. Bedřicha Wiedermanna ve Smetanově síni Obecního domu + novinový
výstřižek:„Osmý populární varhanní koncert: Skladby Českých mistrů, v neděli dne 24. října 1920 o půl
11. hodině dopolední“(2. číslo Jarosl. Václ. Vacek: Sonata v g-mol) In: Archiv města Plzně: Fond J. V.
Vacek, Památník na P. Václava Jarosl. Vacka, inv. 23592, sign. 238/8, folio č. 5.
84
Viz telegram z pražského Radiojournalu, ze dne 28. května 1931, v němž se píše: „Byli jsme
upozorněni na Vaše skladby a žádáme Vás, abyste nám laskavě zaslal vhodný výběr k nezávaznému
nahlédnutí a k event. provedení některou z našich odboček“
In: Památník na P. Václava Jarosl. Vacka. Fond J. V. Vacek v Archivu města Plzně. inv. 23592, sign.
238/8, folio č. 8.
85
Tamtéž, folio č. 6.
81

86

Rukopis, který zřejmě sloužil jako předloha pro článek v časopisu Česká hudba, je uložen v Praha,
Literární archiv PNP, fond Vacek Jaroslav Václav. Sign. 34 G3O.
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Věříme, že by o toto srovnávání Vacek ani nestál. Přesto při bližším seznámením
s jeho dílem nelze přehlédnout vysokou uměleckou kvalitu, patřící k tomu lepšímu, co
bychom mohli v té době nalézt. Potenciál Vackova díla je proto dobře využitelný
v pedagogickém sektoru, neboť se nejedná o díla ne vždy příliš komplikovaná, přesto
hudebně cenná. Ve varhanní literatuře svojí melodickou i harmonickou nápaditostí a
přehledným formovým členěním velmi dobře obstojí vedle varhanních preludií
Vojtěcha Říhovského87, Eduarda Treglera88, či Františka Zdeňka Skuherského89. Jeho
církevní skladby pak vynikají podivuhodnou nadčasovostí a též by bylo dobré je znovu
připomenout širší veřejnosti.

Vojtěch Říhovský (*21. 4. 1871, Dub nad Moravou; †15. 9. 1950, Praha) - významný český hudebník
a hudební skladatel. Proslul zejména v oblasti chrámové hudby.
88
Eduard Tregler (*5. 1. 1868, Louny; †6. 8. 1932, Bystřice pod Hostýnem) - český varhaník, hudební
skladatel a pedagog, autor mnoha sbírek pro varhany, např. 100 preludií pro varhany op. 23
89
František Zdeněk Skuherský (*31. 7. 1830, Opočno; †19. 8. 1892, České Budějovice) - český hudební
skladatel, pedagog a teoretik, autor varhanní sbírky 24 lehkých předeher.
87
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Obrázek 14 – Foto z rozhlasového přenosu koncertu Aloise Michla, který hrával i
Vackovy skladby

Obrázek 15 - Program
koncertu B. A. Wiedermanna90

90

Archiv města Plzně: Fond J. V. Vacek, Památník na P. Václava Jarosl. Vacka, inv. 23592, sign.
238/8, folio č. 5.
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2.6 Vackova osobnost a hudební řeč
Historik Karel Emanuel Hrobský věnuje ve svých článcích o Vackovi,
charakteristice jeho osobnosti i hudebního díla velkou pozornost. Vacka popisuje jako
člověka, jehož srdce žije třemi tepnami – vroucí zbožností a pastorální pílí, dětsky
čistou a mnohdy až naivní láskou k Čechám, a hudbou, jakožto otcovským odkazem.
V jeho skladbách odhaluje reminiscence na Vackovo mládí, studentská léta a domov, a
dosvědčuje, že jsou výsledkem nutnosti uměleckého tvoření, jak Vackovi velí jeho
srdce. K podpoření svého svědectví, cituje i vyznání Mg. Hally, lékárníka a
znamenitého interpreta Smetanových klavírních skladeb, učiněné Vackovi v dopisu:
„Vaše skladby odpovídají cele Vaší podstatě, Vaší kultuře, exklusivnosti, skoro bych
řekl cudnosti, a přece – myslíval jsem to již v Teplé, je ve Vás takový bohatý melodický
fond! Tolik zdravé, horké muzikantské krve, fond a krev, jež se nesmějí nikdy uplatniti,
jež Vaše erudice vždy sevře do tak těsných břehů … Jak by asi vypadala skladba, ve
které nechal byste rozlíti se celý ten bohatý proud citů. Víte, myslívám si, jak by nad ní
zaradovaly se duše Smetany a Dvořáka, jak by se k ní hlásily co ke krvi
spřízněné!“ Nakonec Hrobský lituje, že řeholní povolání Vackovi nedopřává více
volnosti v umění, jež by našemu národu mohla dát vyrůst hudební osobnosti,
srovnatelné s Donem Lorenzem Perosim, proslulým kapelníkem vatikánské Sixtinské
kapely, uskutečňovatelem reformy církevní hudby papeže Pia X. 91
Chtěli bychom dále popsat Vackův umělecký estetický program, nemůže nám
nic posloužit lépe, než edice Vackova dopisu plzeňskému hudebnímu skladateli Josefu
Bartovskému, jejíž úryvek zde představujeme. Povšimněme si národnostních rozporů
promítajících se do Vackova myšlení:
, 19/4 1925
Slovutný pane profesore!
Vzláštní náhodou studoval jsem právě Vaší zajímavou píseň
„Zapomeň!“, jež vyšla v České Hudbě, když přinesl mi listonoš milý dopis Váš. Byl jsem tedy druhem u Vás a Vy jste
současně přišel ke mne se zajímavými myšlenkami o hudbě
naší, jež jsou téměř věrnou kopií myšlenek mých. Jdeme
oba jednou cestou, toužíce stejně po renaisanci hudby české.
91

HROBSKÝ, Karel Em. Jar. Václav Vacek a jeho hudební předci. In: Česká hudba: časopis věnovaný
pěstění a šíření hudebního umění. Kutná Hora: Česka hudba, 1913, XIX.(8.-9.), s. 49-50.
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Nedávno četl jsem v německém listě, že my Čechové rádi
nápodobíme v umění výstřednosti Němců, ba snažíme se
je ještě předčíti. Vzpomínám tu ma[t]ně na výrok Stránského, který ve své „Republica bojema“ nazývá nás „opicemi“.
Máme čisté a pravé zlato doma, ale předce chodíme za
hranice hledajíce tam zlato falešné, ale s puncem „Mady [!] in
Germania“, jež dovážíme do své vlasti jako pravé, lepší
našeho! Kdo to neuzná – je zpátečníkem a nepřítelem
– pokroku! Jsem rozhodně pro pokrok v hudbě a myslím,
že v rytmice, melodii, modulaci, harmonii a svých formách máme dosti
bohaté pole pracovní, ale nejsem pro kroky – zpět ku špatnému, pro hudbu neupřímnou, toužící bez součinnosti citu
po jalových efektech, jimiž se kryjí lidé bez talentu a ideálů.
„Umwertung der Werte“ nedáme si z Německa komandovat
a nedáme se strhnouti k apotheosám „ošklivosti“ místo „krásna“.‘92
Přichází nám na mysl otázka, zda si Vacek ostrým tónem tohoto dopisu nebral
na mušku nově nastupující atonální styl. S jistotou nám však Vacek odhalil kořeny
svého hudebního konservativismu, lépe odpovídajícího jeho přesvědčení, podle
kterého by měla být hudba především odrazem citů a ideálů člověka. Odmítání
takovýchto hudebních novot bývá pro hudebníky působící v chrámovém prostředí
poměrně časté, u Vacka bylo navíc i jedním z jeho projevů vlastenecké hrdosti.
Stejným způsobem lze vyložit i výrok Aloise Vojtěcha Šembery93, k němuž se
dle Hrobského svědectví Vacek aktivně hlásil. „Jestli pravým chceš slouti Čechem,
vlastencem slouti žádáš, vezdy jen pro Čechy psátí a žíti musíš, pakli za poctu či zisk
zaneseš plod péra cizincům, ze zvrhlosti Tě vlast viniti bude.“

Takto chápaným

vlastenectvím Vacek, na pomezí pokory a hrdosti, zabraňuje i příležitostem k vydání
svých skladeb u německých vydavatelů94, což by jistě více podtrhlo jeho význam v

Praha, PNP, Fond J. V. Vacek. Nezjištěnému (dle obsahu jsme identifikovali J. Bartovského). Sign.
34 G30
93
Alois Vojtěch Šembera - (*23. 3. 1807, Vysoké Mýto; +23. 3. 1882,Vídeň) – byl český jazykovědec a
literární historik, profesor češtiny a české literatury na Stavovské akademii a Univerzitě v Olomouci a
Vídeňské univerzitě, a také překladatel z němčiny.
94
HROBSKÝ, Karel Em. Jar. Václav Vacek a jeho hudební předci. In: Česká hudba: časopis věnovaný
pěstění a šíření hudebního umění. Kutná Hora: Česka hudba, 1913, XIX.(8.-9.), s. 49.
92
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české hudbě, jaký dnes přičítáme skladatelům jako Josef Suk, Vítězslav Novák, či
Zdeněk Fibich.
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3 Varhanní dílo J. V. Vacka čili „fuga“
Jedním z cílů této práce je představit veřejnosti Vackovo varhanní dílo, neboť
jsme přesvědčeni, že si zaslouží větší pozornost, než mu byla dosud věnována. Ideálem
by bylo v blízké budoucnosti vytvořit edici nebo reedici jeho varhanní tvorby (a nejen
jí). K tomu účelu je potřeba o jeho díle získat patřičné informace a pokusit se je
zkompletovat. Již v předmluvě naší práce je naznačeno, že cesta k tomuto poznání
varhanního díla J. V. Vacka nebyla přímočará. Čekaly nás první neúspěchy, ale i
několik milých překvapení. Než se dostaneme k výsledkům naší práce, zhodnoťme
nejprve, co jsme dosud o varhanním díle J. V. Vacka mohli v odborné literatuře najít.

3.1 Co víme o Vackově varhanním díle
Stěžejní a zřejmě i jedinou původní ucelenější informaci o Vackově varhanní
tvorbě nám podává soupis hudebního díla na konci jeho životopisu publikovaném
v časopisu Cyril 95 . Tento životopis má svoji předlohu v rukopisu Vackovy sestry
Marie.96 Uvádí následující výčet skladeb pro varhany: „Sonata [g-moll] (Č. Hudba),
Fantasie, Toccata, Idylla, Pastorela (Č. Hudba), Fughetta, Riccordo ed Elegia (Turín,
Marcello Capra), Triste (ruk.), 2 suity (ruk.).“97 Tento seznam varhanních skladeb byl
tak pro bádání zvolen jako výchozí, přestože se později ukázalo, že Toccata vyšla
v Barvitiově edici98 jako skladba pro harmonium. Přes tuto skutečnost budiž Toccata i
nadále objektem našeho zájmu a to zejména z toho důvodu, že ji mezi varhanními
skladbami nalézáme i na Vackově přihlášce do Klubu Plzeňských skladatelů 99 .
(Druhým důvodem je ten, že skladba byla dle dobových svědectví v repertoáru
varhanního virtuosa B. A. Wiedermanna.)

Viz Cyrill. Jaroslav Václav Vacek. K jeho sedmdesátinám. In: Cyril Roč. LXI., č. 3-4, Praha: 1835, s.
37-39. [online] dostupné z <http://cyril.psalterium.cz/nahled.php?id=8051>.
96
In Praha, PNP. Fond: Vacek Jaroslav Václav, sign
97
Tamtéž s. 38.
98
Karel Josef Barvitius (9. 12. 1864, Německý Brod – 23. 3. 1937, Praha) – jeden z nejvýznamnějších
českých hudebních vydavatelů 1. pol. 20. stol.
99
VizArchiv města Plzeň, fond Jaroslav Václav Vacek, č. inv. 23576, sign: 237/138.
95
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3.2 Vackovo varhanní dílo v českých knihovnách
Online databáze Souborného katalogu ČR vyhledala pod heslem Vacek,
Jaroslav Václav celkem 145 výsledků. 100 Z varhanních skladeb je zde přítomna Sonata
op. 32, Vánoční tokkata: pro harmonium op. 40a, Pastorella, Idylla, Fantasie a
Fughetta op. 8c. 101 Ke kompletnímu seznamu nám tedy chyběl výtisk Ricordo ed
Elegia a rukopisy Triste a 2 suity.
Lístkový katalog hudebnin 1 Českého muzea hudby čítá 111 záznamů. Kromě
Fughetty obsahuje všechny již objevené skladby a navíc i Vackův autograf Ricordo ed
Elegia (sign. XVI F497), který je pravděpodobně opisem turínského vydání, neboť
obsahuje, byť ručně psané, všechny bibliografické údaje. Za zmínku stojí exemplář
Idylly pro varhany (sign. XVI F496), v němž jsou červeně vyznačeny korektury
tisku.102

Viz [online] cit. 31. 12. 2016 dostupné z <http://eds.a.ebscohost.com/eds/results?sid=4fa2104c-1de64fca-b1a727e740c66d92%40sessionmgr4010&vid=2&hid=4202&bquery=AR+"Vacek%2c+Jaroslav+Václav"&b
data=Jmxhbmc9Y3MmdHlwZT0w>.
101
Kompletní přehled výsledků včetně výskytu varhanních skladeb viz příloha.
102
Národní muzeum – České muzeum hudby – katalog hudebnin 1 [online] cit. 1. 1. 2017, dostupný na
<https://retris.nkp.cz/Catalog>.
100
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Následující grafická tabulka uvádí přehledně výskyt těchto Vackových skladeb:
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3.3 Pátrání po chybějících opusech
Stále však chyběly rukopisy skladeb Triste a 2 suity. A když bylo neúspěšné
pátrání i v hudebním archivu knihovny tepelské premonstrátské kanonie, nezbývalo
tedy, než začít bádat přímo ve Vackově pozůstalosti, přičemž nás zajímaly jakékoliv
zmínky o skladbách Triste a 2 Suity. Významně v tomto ohledu pomohl rukopisný sešit
pojmenovaný Památky P. Jaroslava Václava Vacka, kapitulára řádu premonstrátů
v Teplé 103 , který u data 23. 7. 1935 vypočítává seznam rukopisů, které jsou určeny
k zaslání plzeňskému regenschorimu a Vackovu dobrému příteli Norbertu Kubátovi.
Ten je měl dle instrukcí Vackovy sestry Marie po prohlédnutí odevzdat do plzeňského
muzea, kam po bratrově smrti zaslala i další jeho skladby.104 Na soupisu se nám jeví
důležité tyto nápisy: Varhany bez nadpisu, Dumka, Vánoční Toccata, Idyla, Triste,
Ricordo a Elegie, Kánon pro varhany. Přičemž nás zaujme vpisek tužkou pozdějšího
data: „Kubátová křížkem označené nevrátila“. Tímto křížkem je označena i skladba
Triste. 105
Co bylo viděno na seznamu v archivu jindřichohradeckém, bylo ověřeno
v městském archivu plzeňském106, kde se dozvídáme následující: Seznam hudebních
prací P. Jarosl. Václ. Vacka Ord. Praem., č. inv. 23437, sign. 237/1: [pozn. všechny
níže uvedené skladby se tam fyzicky i nacházejí]
- skladby pro harmonium: Doloroso, Medvědák, Vánoční tokkata
- skladby pro varhany: Sonata pro varhany op. 32 (Švarc. Kutná Hora, Česká
Hudba), Fughetta per Organo (M. Capra, Turine), Idylla (Č. Hudba), Pastorela
(Č. Hudba)
- skladby pro varhany se zpěvem: I. Laetentur Caeli (offertorium), II. Ave
Maria (Cyril 1909), Litanie Lauretane op. 1, (Holešov, Klabusay), Modlitba za vlasť
(Česká hudba)

Viz Kulturně-historický archiv Státního okresního archivu Jindřichův Hradec (dále KHA SokA J.
Hradec), Fond: J. V. Vacek, karton č. 6, folio 76.
104
Srov. Dopis Marie Mayerové Růženě Schwarzové ze dne 8. 10. 1935. In KHA SokA J. Hradec, Fond:
J. V. Vacek, karton č. 7, folio 37.
105
Norbert Kubát zemřel totiž nedlouho po Vackově smrti, proto se o jeho pozůstalost měla postarat
osoba jménem Kubátová (nevíme, zda manželka nebo dcera).
106
Archiv města Plzně, Fond J. V. Vacka, karton 237.
103
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- Uvnitř seznamu vložen list s titulkem tohoto znění: „Rukopisné skladby Jarosl.
Václ. Vacka zaslala p. řediteli Kubátovi: Varhany bez nadpisu, [obsahují kompozice:
Dumka, Vánoční tokkata, Idylla], Kánon pro varhany.“
Dumka je pro nás novou varhanní skladbou, podrobnějším prohlédnutím
Vackova díla však zjistíme, že se zřejmě jedná o Vackovu transkripci
původní Ukolébavky pro violoncello a klavír.
Autograf Vánoční tokkaty je oproti Barvitiově edici psán v třířádkové varhanní
sazbě. Navíc se jedná pouze o fragment. Můžeme se však domnívat, že původní
varhanní verzi si Barvitius upravil do dvouřádkové sazby pro harmonium kvůli větší
atraktivitě u zákazníků.
Rukopis Idylly by mohl být předlohou pro edici v České hudbě. Od výsledné
edice ji odlišují čtyři takty předehry, které edici chybí.
Kánon pro varhany je pro naši studii též cenným objevem. Nejspíše je to dílo
ze závěrečného období Vackova života.
Varhanní skladba Triste, jak nám už oznamovalo označení křížkem v soupisu
skladeb pro Kubáta, se uvnitř fondu nenachází (pravděpodobně nebyla Kubátovou
rodinou do Vackovy pozůstalosti vrácena, nebo se ztratila). Vyskytuje se tam
stejnojmenná skladba orchestrální, což může být transkripce původní varhanní verze.
Tuto domněnku opíráme o skutečnost, že J. V. Vacek podobně pracoval i se skladbami
Ricordo ed Elegia, kdy obě tyto původně varhanní kompozice přepsal dokonce do
dvou orchestrálních verzí (smyčce 107 /dechy 108 ). Rukopis skladby Triste by ještě
pravděpodobně mohl vlastnit varhaník Alois Michl, který hrával Vackovy skladby do
rozhlasu. O jeho pozůstalosti či životě nemáme nejmenší zprávy, ani v databázích
archivu Českého rozhlasu se o něm nenachází žádná zmínka. 109 Ztracený varhanní
rukopis by snad ještě mohl být zapomenut na kůru dnešní plzeňské katedrály sv.
Bartoloměje, kde byl Norbert Kubát regenschorim a Vackovo Triste zde koncertně
provedl.110
Výskyt cyklu 2 suity nebyl objeven. Navíc máme pochybnosti, zda opravdu
existuje jako varhanní kompozice. Neboť jsme o něm nenalezli dosud žádnou další

Archiv města Plzně, fond Jaroslav Václav Vacek. Č. inv. 23450; Sign 237/14.
Tamtéž. Č. inv. 23567, sign. 237/131
109
Korespondence s archivářem Mgr. Pavlem Koberou ze dne 21. 12. 2016.
110
Archiv města Plzně, fond Jaroslav Václav Vacek. Památník s fotografiemi a novinovými výstřižky,
s. 5, č. inv. 23592, sign. 238/8.
107
108
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zprávu kromě té v životopisu z časopisu Cyril. Jeho předloha byla napsána Vackovou
sestrou Marií, která mohla omylem uvést nepřesnou či chybnou informaci.
Doplňme, že ve Vackově pozůstalosti v Plzni se nachází ještě autograf
s názvem Preludia pro varhany111. Uvnitř jsou dvě miniatury s názvem Andante (G dur
a e moll). V Andante e moll jsou identifikovatelné pozdější vpisky melodie písně
Modlitba za vlasť (v pozdější edici České hudby – viz výše, její doprovod tvoří právě
ono preludium).
Podobné dvě črty s názvem Postludium a Dohra pro varhany se nacházejí i ve
sbírkách Vackových hudebnin v Muzeu Jindřichohradecka.112

3.4 Stručně o charakteru Vackova varhanního díla a jeho interpretaci
Varhanní tvorbu Jaroslava Václava Vacka dnes řadíme mezi díla těch autorů
varhanní hudby, kteří sice zůstali ve stínu pozoruhodných, progresivních tvůrců té
doby (jako byli např. Max Reger, či Charles-Marie Widor, kteří objevili zásadně nové
možnosti varhan v oblasti hudebního vyjadřování i nového definování využití
zvukových barev), přesto však tvořili na konci 19. stol. a začátku 20. stol. významnou
skupinu [řadíme mezi ně např. i tyto skladatele: Rudolph Palme (1834-1909), Josef
Gabriel Rheinberger (1839-1901), Aleksandr K. Glasunov (1865-1936) nebo Anton
Bruckner (1824-1896)], která komponovala pozoruhodné množství kvalitních
varhanních skladeb užitného typu a která si zakládala na zvládnutí tradičních
kompozičních metod. Mnozí z těchto autorů, mezi něž patřil i Vacek, v rámci
romantické epochy ztělesňovali směr výrazně historizující či až eklektický.113
U Vacka se to projevuje zaměřením se na využití tradičních hudebních forem a
na častou polyfonní strukturu v přísné čtyřhlasé nebo pětihlasé sazbě (nikoliv však
výhradně). Dědictví romantizmu nalézáme v hudebních výrazových prostředcích,
zejména ve Vackově smyslu pro jemné ale i výrazné dynamické a agogické změny
v průběhu hudební fráze. Je třeba si též uvědomit, že estetickým ideálem pro varhanní
zvuk byla v tomto období z hlediska artikulace výhradně přísná legatová hra. Všem
těmto požadavkům nejlépe odpovídá tehdy moderní pneumatický nástroj s množstvím
Archiv města Plzně, Fond: J. V. Vacek, č. inv. 2356, sign 237/133, strana 79-82.
Nacházejí se na posledních stránkách sešitu se skladbou Rokoko – Polka. N107/L521.
113
TŮMA, Jaroslav. Wilhelm Sauer 1874, St. Marien Doberlug. Orgellandschaft Niederlausitz –
Monographien 2015, CD, EAN: 4028222850049. S. 81-82.
111
112
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osmistopých rejstříků pro vykreslování jemných barevných odstínů, dvěma až třemi
manuály pro možnost vynášení jednotlivých sólových hlasů, a zejména přítomnost
žaluziové skříně či crescendového válce pro účely dynamické gradace.
Zajímavou skutečností je, že Jaroslav Václav Vacek měl v klášteře k dispozici
dvoje zachovalé cenné barokní varhany od Antonína Gartnera. Z toho, co však o
Vackových varhanních skladbách víme, usuzujeme, že nebyly těmito nástroji
inspirovány a ani pro něj nebyly psány. Naši hypotézu podporuje zejména rozdílnost
zvukového estetického ideálu barokních a romantických varhan, ale i rozsahy manuálů
a pedálu Gartnerových strojů, které u Vackových varhanních skladeb nezřídka
nedostačují.

3.5 Krátké charakteristiky nalezených varhanních skladeb
SONÁTA (G MOLL) OP. 32, 3 věty, (Kutná Hora: Česká hudba, 1913) – Jedná se o
rozměrné hudební dílo, Vackovu reprezentativní varhanní skladbu, kterou na svých
koncertech hrával i B. A. Wiedermann.114Kompozici Vacek věnoval památce svého
zesnulého otce Františka Karla Vacka. Sonáta je složena ze tří částí. První,
nejrozsáhlejší, věta je v sonátové formě, poměrně tradičně členěné, s majestátní
introdukcí i kodou. Druhá věta, Andante, dává uvnitř polyfonní struktury opakovaně
postupně vyniknout lyrické, klenuté, melodii v různých hlasech. Závěrečná Fuga je též
poměrně pravidelně členěna a každá její část tvoří uzavřený celek. Počátek provedení i
závěru je tak znovu vystavěn expozicí vždy mírně upraveného tématu. Druhá a třetí
věta má u Vacka i svoji orchestrální verzi. Andante ve třetí větě II. Suity pro orchestr a
Fuga v závěrečné části cyklu Z mé domoviny, kde je použita jako symbolický oslavný
hymnus na osvobození národa z rakouského područí. Rádi bychom též poukázali na
dosud jedinou novodobou profesionální nahrávku Vackovy Sonáty na varhany
(a patrně Vackovy jakékoliv skladby vůbec) v interpretaci prof. Jaroslava Tůmy na
romantické varhany Wilhelma Sauera v klášterním kostele cisterciáckého opatství

Z dopisu neznámého odesílatele Vackovi: „Praha 26. října 1920: …Vaše Sonáta důstojný pane jest
krásná. Prof. Wiedermann ji zahrál báječně a aplaus byl ohromný, musil se několikráte vrátiti na
pódium a děkovati za ovace. Škoda, že jste nemohl býti koncertu přítomen.“ In: Praha, PNP, fond: Vacek
J. V., sign. 34 G3O.
„Program koncertu prof. Bedřicha Wiedermanna ve Smetanově síni Obecního domu: „Osmý populární
varhanní koncert: Skladby Českých mistrů, v neděli dne 24. října 1920 o půl 11. hodině dopolední“. In:
Archiv města Plzně, fond J. V. Vacek, Památník. Č. inv. 23592, sign. 238/8, folio 5.
114
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St. Marien Doberlug. Součástí přiložené brožury k CD je i rozepsaná Tůmova
registrace této skladby115.
FANTASIE (C MOLL), (Kutná Hora: Česká hudba, 1929) – Je závažná, zádumčivá
skladba složena ze tří částí. První část Andante se skládá ze střídajících se dvou
tematicky a dynamicky kontrastních ploch, mající charakter heroických, přesto však
tragických, pozounových sborů. Uklidnění přináší prostřední lyrická durová část
tranquillo (Es dur), která připravuje reprízu úvodního hudebního „dramatu“. Skladba
navozuje pocity zápasu mezi obavami a klidem. Zdá se, že obavy nakonec zvítězí,
přesto v poslední chvíli přichází vnitřní usmíření v podobě durového akordu.
Kompozice byla dedikována „Drahému příteli Norbertu Kubátovi“. Obsahuje, včetně
nezbytných dynamických a agogických označení, též doporučující registrační
poznámky.
PASTORELLA (Kutná Hora: Česká hudba, 1929) – Tato kompozice má opět tři
části, všechny ukotvené v tónině Es dur. První část Adagio přináší zpěvné, dynamicky
opakovaně gradující, téma s polyfonně zpracovaným, většinou v přísné čtyřhlasé sazbě,
vedeným doprovodem. Prostřední část Moderato (V národním tónu), v malé dvoudílné
formě, využívá ke kontrastu vůči krajním částem skladby melodie lidového charakteru
(snad koledy). Závěrečná část je kolorovanou variací úvodního tématu.
IDYLLA (Kutná Hora, Česká hudba, nedatováno) – je rozměrnější skladbou,
meditativního charakteru, skládající se opět ze tří dílů. Závěrečný díl je znovu jakousi
reminiscencí na díl úvodní (oba C dur). Do hlavního hlasu (sopránu) z něj však přebírá
melodii tenoru, kterou podbarvuje stejnou harmonickou strukturou podloženou
totožnou basovou linkou, což opět dokládá Vackovo polyfonní myšlení. Prostřední díl
využívá skoku do tóniny terciově příbuzné (As dur), její melodický motiv je imitačně
zpracován v polyfonní sazbě a postupně se rytmicky stále více komplikuje, spolu
s tonálním průběhem, který modulačně připravuje návrat do závěrečného dílu C dur.

VÁNOČNÍ

TOKKATA, OP.

40A (Praha: Barvitius, 1914) – Tato kompozice,

věnována Maxu Gröschlovi, je skladbou pro harmonium, která má svoji předlohu
TŮMA, Jaroslav. Wilhelm Sauer 1874, St. Marien Doberlug. Orgellandschaft Niederlausitz –
Monographien 2015, CD, EAN: 4028222850049.
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ve varhanním rukopisu. Jde o jakousi chorální předehru na adventní píseň Vítej milý
Jezu Kriste, převedenou do lichého metra (6/8 takt) v tónině C dur. Skladbou prochází
nepřetržitý osminový komplementární rytmus, díky němuž je hudba v neustálém
pohybu. Skladba však je složena ze čtyř částí. První a čtvrtá část jsou totožné (G dur) a
tvoří chorálně-variačnímu zpracování písně jakousi předehru a dohru. Třetí část je
mollovou (a moll) variací krajních dílů. Sazba skladby opět ukazuje na polyfonní
vedení hlasů.
FUGHETTA

OP.

8C (Torino, Marcello Capra, nedatováno) – Tato skladba

nevelkého rozsahu v tónině C dur je Vackovou studií kompozice v hudební formě fugy.
Reperkuse zpěvného třídobého tématu jde podle schématu: alt (T), soprán (D), tenor
(D), bas (T). Strukturu skladby ve vertikálním pohledu často charakterizuje široká
harmonie, kdy jsou některé hlasy od sebe poměrně dost vzdáleny, což její interpretaci
poněkud znesnadňuje.
RICCORDO

ED

ELEGIA

OP.

19 (Torino, Marcello Capra) – Ricordo, česky

„vzpomínka“, má charakter rozvláčné, melodicky vypjaté, melancholické, orchestrální
meditace polyfonního charakteru. Skladba plyne neustále v třídobém metru (3/4 takt).
Nepravidelně v různých hlasech se střídající triolové rytmy s tečkovanými i čistě
osminovými či šestnáctinovými rytmy udržují skladbu v jakémsi neklidně rozevlátém
pohybu. Vnitřní hlasy jsou hojně zdobeny chromatickými melodickými tóny, které
jinak poměrně nekomplikovanou kompozici harmonicky rozřeďují. Forma je přehledná
ABA’ s tonálním plánem D dur, B dur, D dur; tempa andante, moderato, andante.
Melodicky i harmonicky těkavé krajní věty ohraničují poklidnější prostřední část, jejíž
kontrast oproti krajním částem je podpořen i přechodem do homofonní sazby.
Elegia, česky „žalozpěv“ má třídílný rámec. Úvodní Moderato (g moll),
periodicky členěné, umožňuje vyniknout tklivé melodii (soprán) na sólovém manuálu,
občas rytmicky ozvláštněné triolami či kvintolami. Vnitřní díl Andante (Es dur) spojuje
všechny hlasy v jeden homofonní proud zvuku, místy tvořený paralelně vedenými
sextakordy. Závěrečná část přináší návrat sólové melodie z části první, tentokrát s ní
však pracuje v tenoru; tempo je sníženo až na adagio.
DUMKA (rukopis) – Dumka je ve svém významu hlubokomyslná píseň
s vážným zamyšlením. Ve Vackově podání se jedná o melancholickou skladbu (d moll)
ve dvoudílné písňové formě s reprízou. Vypjatá melodie je doprovázena poněkud
47

statickým pedálovým partem a synkopickými přiznávkami na způsob klavírního
doprovodu. Kompozice je charakterizována mohutným dynamickým obloukem, kdy
se nenápadné piano postupnou gradací proměňuje až do majestátního fortissima, které
na konci opět ustupuje do pozadí, čímž dává prostor tklivému závěru.
KÁNON (rukopis) – Varhanní studie v kanonické formě (Andante), je ohraničená
dvěma podobnými díly (Largo), charakterizovanými homofonní hudbou v podobě
mohutných akordů. Kanonický kontrapunkt je zprvu tvořen dvěma zdvojenými hlasy
(nižší: bas+tenor, vyšší: alt+soprán), jejichž souzvuk harmonicky dotváří přidaný
vnitřní hlas. Kánon se postupně proměňuje, až ustupuje docela. Celá skladba je
ukotvená v tónině a moll.
2

PRELUDIA,

DOHRA PRO

VARHANY,

POSTLUDIUM (rukopisy) – Jedná se o menší

rukopisné črty, pravděpodobně užitkového charakteru. 2 preludia mohla být součástí
původně zamýšleného většího cyklu. Z hlediska celku varhanního díla J. V. Vacka jsou
spíše drobným zajímavým doplňkem.
TRISTE (rukopis) [nezvěstné]
2 SUITY [nezvěstné]

3.6 Závěrečné shrnutí
Pokoušeli jsme se zjistit, zda zůstalo do dnešní doby dochováno kompletní
varhanní dílo Jaroslava Václava Vacka, abychom je mohli znovu představit odborné
veřejnosti. Podařilo se nám ve vybraných českých archivních i knihovních institucích
prokázat výskyt následujících varhanních děl: Sonata [g-moll], Fantasie [c moll],
Toccata [Vánoční tokkáta pro harmonium], Idylla, Pastorella, Fughetta, Riccordo ed
Elegia.
Stejným způsobem se nám v těchto institucích nepodařilo prokázat výskyt
Vackových rukopisů varhanních skladeb Triste a 2 suity. Pouze můžeme přednést
domněnku, že Vacek stejnou hudbu použil i v některých jiných svých transkripcích.
Novým poznatkem a výsledkem bádání je, že můžeme seznam Vackových
varhanních kompozic rozšířit o skladby Dumka, Kánon pro varhany; a o varhanní
miniatury 2 preludia, Postludium a Dohra pro varhany.
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4 Závěr
Cílem naší práce bylo představit osobnost a dílo českého kněze, vlastence,
hudebníka a skladatele Jaroslava Václava Vacka. Zpočátku jsme znali pouze jednu
jeho varhanní skladbu, a proto nás zajímalo i další jeho varhanní dílo. Za tímto účelem
jsme prozkoumali Vackovu pozůstalost i několik studií, zabývajících se jeho životem.
Postupně jsme objevovali, že tento knihovník kláštera Teplá byl nejen pozoruhodným
skladatelem, ale též vysoce mravní a ušlechtilou osobností. Jeho odkaz však byl vlivem
nepříznivých dějinných okolností téměř zapomenut. S velkým zájmem jsme tak
sestavovali jednotlivé etapy Vackova života a postupně se nám propojovaly různé
souvislosti, na které jsme při našem bádání přicházeli zprvu nahodile. Objevovali jsme
rozsáhlou hudební tvorbu a snažili se ji zasadit do kontextu Vackova života. Její výsek
– kompozice pro varhany – staly se nám hlavním středem našeho zájmu. Předložili
jsme tedy tuto práci - výsledek našeho dlouhodobého úsilí, která je však i přesto pouze
malým kamínkem v celkové mozaice Vackova života a díla.
Snažili jsme se, aby naše práce nebyla pouhou kompilací již zpracované
literatury. K oživení a zejména větší autentičnosti posloužila nám Vackova
archivovaná korespondence. V kapitolách o hudební tvorbě jsme často popisovali
proces našeho postupného objevování. Tomu i přes svůj vyčerpávající charakter
přisuzujeme velký význam, který, doufejme, zhodnotí budoucí badatelé, neboť
Vackově tvorbě by jistě slušelo věnovat více pozornosti. Dále jsme se snažili představit
veřejnosti Vackovo varhanní dílo. Jeho většímu zpřístupnění mohl by pomoci
i systematický přehled institucí, kde jsou tyto kompozice běžně dostupné.
K celkovému obrazu o Vackově varhanní tvorbě, pokusili jsme se jednotlivé skladby
krátce charakterizovat a najít Vackovi jeho místo na poli české, potažmo evropské,
varhanní tvorby.
Byla by škoda, pokud by tyto skladby zůstaly dále ležet netknuté v archivech
a muzeích. Náš neskromný cíl je dostat ještě více Vackovo varhanní dílo do povědomí
veřejnosti. Dalším krokem v naší započaté cestě, nabízí se edice nebo reedice jeho
skladeb. Dílo by tak mělo možnost dostat se snáze do hudebních škol, na koncertní
podia nebo kostelní kůry. Většího zájmu veřejnosti zasloužilo by si též Vackovo
rozsáhlé dílo klavírní, které je jistě cenným doplněním našeho bohatého
novoromantického klavírního dědictví.
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Na závěr chceme ještě dodat, že Vacek nás v dnešní době může inspirovat
nejen jako skladatel a hudebník, ale také svými vysokými mravními hodnotami. U něj
též dobře vidíme, že pravá láska k vlasti, národu a jeho dědictví, tváří v tvář
vzrůstajícím

šovinistickým

tendencím,

není

nikdy

překážkou

křesťanského principu: „miluj svého bližního, jako sám sebe“.
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I. Obrazová příloha

Portrét Jaroslava Václava Vacka [Archiv města Plzně]

II. Textová příloha
Růžena Schwarzová: Dopis do kláštera116
(K jubileu Jihočecha Pátera Jaroslava Václava Vacka).
Slovutný pane archiváři, vzácný a drahý příteli, v ústraní tepelského klášter,
v tiché cele, kde léta byly Vám věrnými společníky harmonium, housle a violoncello,
dožil Jste se ve středu 27. března sedmdesáti let. Sedmdesát let života, naplněného
ušlechtilostí, horoucí láskou k hudbě, ke starým knihám a rukopisům, ale především:
horoucí láskou k národu! Po léta, desetiletí, stojíte na stráži, na pomezí, nedaleko
hranic, jediný Čech v německém klášteře, založeným českým Hroznatou – „zapadlý
vlastenec“, jak Vás zvali v kterémsi jubilejním článku … Při vstupu do kláštera
ozdobil Jste se jménem našeho nejdražšího národního světce – jménem svatého
Václava – a dělal Jste čest tomu jménu … Léta jste trpěl německou zpupností a přece
jste nepovolil, přece Jste pevně stál a – v mrazu cizoty – hřál Jste si srdce na
posvátném plameni hudby …
Vždyť Jste byl synem znamenitého hudebníka, bývalého vojenského kapelníka
a ředitele kůru z Jindřichova Hradce. Vždyť Váš předčasně zesnulý otec byl důvěrným
přítelem Bedřicha Smetany, jenž i Vás (tak rád na to vzpomínáte!), pětiletého,
hýčkával na klíně…
Váš domov, to byla hudba, to byla veliká klášterní knihovna – Vaše láska
a pýcha – kudy Jste prováděl vzácné návštěvníky, hosty z blízkých Mariánských Lázní,
cizince zvučných jmen – byla mezi nimi i jména královská … Kolik lidí přišlo
si prohlédnout vzácné tisky a odcházelo obohaceno Vaším přátelstvím! A naopak:
kolik lidí přišlo do kláštera jen a jen za Vámi! Přivábila je Vaše pověst hudebníka,
skladatele, učence i člověka … Okouzlila je Vaše srdečnost, Vaše bezprostřednost,
Vaše živé, lidské teplo, Vaše „bohémství“ – v krásném slova smyslu – Vaše
nestárnoucí nadšení – věčné nadšení „okouzlených duší…“
Vzpomínáte, jak jsem Vás nazvala, když jsme se před devíti léty seznámili?
Okouzlena Vaším mládím pod šedivými vlasy, Vaším ohněm – Věčným ohněm
kumštýřů – nazvala jsem Vás „jarem pod sněhem“ – nebylo možno nazvat Vás jiným
jménem. Tak živě Vás vidím před sebou! Převysokého ušlechtilého kněze v bílém
SCHWARZOVÁ, Růžena. Dopis do kláštera. In Český jih (rubrika Feuilleton), 1935. (Výstřižek
z novin v památníku ve Vackově pozůstalosti v Archivu města Plzně, č. inv. 23592, sign. 238/8)
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rouše premonstrátském. Ale především: hudebníka v černém, sametovém kabátku,
sedícího u klavíru, improvisujícího, hrajícího nazpaměť své písně, dumky, romance.
Jarním sluncem zalitou stříbrnou rázovitou hlavu, okouzlený úsměv – daleký úsměv
v překrásné světy zadívaného umělce…Vidím Vás v útuln plzeňské „Besedě“, mezi
přátely, plzeňskými hudebníky a umělci, Váš hlas hlaholí, Vaše šťastné oči se smějí…
Nebyl Jste nikdy doma v studeném německém klášteře, v drsné pohorské
krajině, kde často ještě v máji ležely sněhy. Jak Jste teskníval z jara v Plzni. „Tady je
už všecko zelené a u nás teprve za měsíc nastane krátké jaro!“
Ty letní zájezdy do Plzně, náhlé, nadšené vpády mezi přátele, to byly svátky
Vašeho osamělého života. A prázdninové zájezdy domů, na zadumaný český jih, to
byly tklivé, vytoužen pouti… Rok co rok jezdíval Jste nedočkavě, roztouženě domů,
za zbožňovanou, stařičkou maminkou, jíž daroval Bůh požehnaný věk… Teď jezdíváte,
pane archiváři, za drahou sestrou, výbornou pianistkou, nejlepší přítelkyní… Cesty do
Hradce přerušoval Jste často v Táboře. A tu jsme spolu bloudívali starými uličkami,
postávali na parkánech, sedávali na sadech pod starými stromy. Vedla jsem Vás na
práh ztraceného domova a tu Jste, citlivý posluchač, zadívaný do pastelového obrazu
Klokot, vyslechl teskné verše:
„ - - umřel můj domov veselý,
květiny, písně umřely,
radosti, lásky vyschly studny –
dnes nejsem víc, než oblak bludný - - “
Jak Jste osamělý, rozuměl stesku „raněného, ale volného ptáka!“ A jak byla
krásná a pevná Vaše cesta – cesta osamělého kněze! Osamělého? Ne! Obletovali Vás
duchové starých Mistrů, obletovaly Vás vzpomínky živých. Kolik staré české hudby
Jste nám objevil a zachoval, kolik vzácných tisků Jste získal! Kolik Jste nám stvořil
krásné hudby, mší, písní, sborů, skladeb orchestrálních i vokálních! Na deskách starých
knih objevil Jste i píseň z doby Husovy! Ale nejkrásnější ze všeho je, že Jste náš! Že
cítíte vroucně česky a jihočesky. Že Jste tklivě oddán svému národu, že rok co rok
v létě, jako tažný pták, vracíte se roztouženě na zelené břehy Vajgaru! Kolik je nás,
roztroušených ve světě, kteří Vás vzpomínáme, kteří Vás máme rádi!
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Bůh Vám žehnej, čist a sladké srdce „kumštýřské“. Stůjte dál, statečný, na
výspě na stráži! A jako jarní větry, dalekou, otevřenou, jihočeskou krajinou, kéž nové,
krásné melodie prolétají Vaším srdcem i duší!
Kéž jsou s Vámi tišiny našich lesů, stříbrné ratolesti rozkvetlých jív, drahé a
tklivé kouzlo zadumaného domova!
Vroucně vás pozdravuje
Růžena Schwarzová.
V Praze, v březnu 1935
(Český Jih)
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III. Notové ukázky
Ukázka č. 1 – Sonáta pro varhany op. 32 (1. věta)

v

Ukázka č. 2 – Sonáta pro varhany op. 32 (2. věta)

vi

Ukázka č. 3 – Sonáta pro varhany op. 32 (3. věta)

vii

Ukázka č. 4 – Fantasie (c moll)

viii

Ukázka č. 5 – Pastorella

ix

Ukázka č. 6 – Idylla [autograf in Archiv města Plzně]

x

Ukázka č. 7 – Vánoční tokkáta [autograf in Archiv města Plzně]

xi

Ukázka č. 8 – Fughetta

xii

Ukázka č. 9 – Riccordo [autograf in Praha, České muzeum hudby]

xiii

Ukázka č. 10 – Elegia [autograf in Praha, České muzeum hudby]

xiv

Ukázka č. 11 – Dumka [autograf in Archiv města Plzně]

xv

Ukázka č. 12 – Kánon pro varhany [autograf in Archiv města Plzně]

xvi

Ukázka č. 13 – 2 preludia pro varhany: č. 1 Andante (G dur) [autograf in Archiv města
Plzně]

xvii

Ukázka č. 14 – 2 preludia pro varhany: č. 2 Andante (e moll) [autograf in Archiv
města Plzně]

xviii

Ukázka č. 15 – Postludium [autograf in Muzeum Jindřichohradecka]

xix

Ukázka č. 16 – Dohra pro varhany [autograf in Jindřichův Hradec, Muzeum
Jindřichohradecka]
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Ukázka č. 17 – Modlitba za vlasť

xxi

Ukázka č. 18 – Písně k májové pobožnosti: Nebeské matce
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IV. Seznam hudebního díla J. V. Vacka (1865 – 1935)
Instrumentální tvorba
Varhanní skladby[aktualizovaný soupis]:
Sonáta (g moll) op. 32, 3 věty, varhany, (Česká hudba)
Riccordo ed Elegia op. 19, (Torino, Marcello Capra)
Fughetta op. 8, (Torino, Marcello Capra)
Fantasie (c moll), (Česká hudba)
Pastorella, (Česká hudba)
Idylla, (Česká hudba)
Dumka, (rukopis)
Kánon, (rukopis)
Vánoční tokkáta, op. 40 (rukopis) [varhanní verze, fragment]
2 preludia, Dohra pro varhany, Postludium (rukopisy) [miniatury]
Triste (rukopis) [nezvěstné]
2 Suity [nezvěstné]

Pro harmonium:
Vánoční tokkata op. 40, (Barvitius)
Mussetta pro harmonium op. 23a, (Česká hudba)
Pohádka o hvězdičce, (Česká hudba)
Doloroso op. 23b, (Česká hudba)
Medvědák, (dance d'ours), (Česká hudba)
Klavírní skladby:
Meditace letního večera op. 51, (Barvitius)
Carlton-Waltz (Barvitius)
Espogneletta, op. 45, (Barvitus)
Marche solennelle op. 3, (vlastní náklad)
Růžové sny, op. 37 (37a - dle katalogu Českého muzea hudby – dále ČMH), (Zlatá
Praha)
Ballada, op.33 (33b dle katalogu ČMH) (Zlatá Praha)
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Pochod trpaslíků, op. 53, (Barvitius)
Bajgar, Valčík, op. 6, (dle katalogu ČMH op. 2b) (vlastní náklad)
Valse caprice na 4 ruce, op 4 (op. 2a - dle katalogu ČMH) (vlastní náklad)
Ekloga, op. 52 (Barvitius)
Mazurka, op 46 (46b - dle katalogu ČMH), (Barvitius)
Burleska, op. 43, Klavír, (Barvitius)
Valčík malé Růženky, op. 3c (Hudební listy pro mladé)
Tarantella, (Hudební listy pro mladé)
Smuteční pochod (Barvitius)
Menuett našeho dědouška op. 37 (37b dle katalogu ČMH) Barvitius
Dva romantické obrázky op. 14, (Česká hudba)
Chyzsanthémy, (Barvitius)
Rej konvalinek op. 11 [op. 4b - dle katalogu ČMH]. (Česká hudba)
Květinový tanec, op 6(Česká hudba)
Aphorismy hudební (Česká hudba)
Vesna se blíží, (Česká hudba)
Valse triste, (Česká hudba)
Z dávných jar, (Česká hudba)
Valse mignone, (Česká hudba)
Na jezeře, 2 poetické obrázky op. 36, (Česká hudba)
Barkarola, op. 16 [16a dle katalogu ČMH], (V. Kotrba)
Jarní idylla op. 26, [26a dle katalogu ČMH] (V. Kotrba)
V lesní samotě, (Česká hudba)
Menuett naší babičky, op.16b, (Česká hudba)
Dumka op. 16. (Česká hudba)
Na jaře 2 skladby, op. 34 (Česká hudba)
U lesních mužíčků, op 20a [dle katalogu ČMH] (Česká hudba)
Miniatury (rukopis),
Motýlkové nad Nežárkou (Pazdírek, Olomouc)
La Fable de l'etoile (překl. Příběh hvězdy), fantazie pro piano, op. 4a
Rokoko – Polka (rukopis) [in Muzeum Jindřichohradecka (dále MJh)]
Humoresky op. 4 (rukopis) [in MJh]
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Jak maměnka kolébala (rukopis) [in MJh]
Nocturno (rukopis) [in MJh]
Andante (rukopis) [in MJh]
Dva lístky do památníku (rukopis) [in MJh]
Dvé písní národních (rukopis) [in MJh]
Když jsem plela len
Horo, horo vysoká jsi
Rozmarná rozprava (rukopis) [in MJh]
Gavotta (rukopis) [in MJh]
První zvěsti jara (rukopis) [in MJh]
Legenda (rukopis) [in MJh]
Melodramy:
Holoubek, na slova Erbenova, klavír, v úpravě smyčc. orchestr, op. 1, rukopis. [in MJh]

Orchestrální skladby - velký symfonický orchestr
Legenda, op 17., (V Kotrba)
Letem světem, vojenská hudba, pochod, (rukopis)
Pod vítězným praporem, pohod (rukopis)
Sarabanda op. 28a, [transkripce pro] violoncello sólo, flétna, klarinet, hoboj, fagot,
viola, violoncello
Ricordo ed Elegia, [transkripce pro] flétna, hoboj, klarinet, anglický roh., fagot
Zvonečková královna (rukopis)
Dorický hymnus (rukopis)
Hymnus B.Hroznatae (rukopis)
Lochotínská pohádka, orchestr, (rukopis)

Smyčcový orchestr
I. Suita: Z mých snů - Jak maměnka kolébala - Triste - Kašpárek tančí - V blahé chvíli
(rukopis) [in MJh]
II. Suita: Romance – Rej blažených – Andante religioso [3. věta je orchestrální
transkripce 2. věty Sonaty pro varhany op. 32] (rukopis) [in MJh]
Carlton Walz (rukopis)
Idylla, (rukopis)
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Z mé domoviny - I. Marné touhy, II. Osvobození, III. Fugato [= orchestrální
transkripce Fugy ze Sonáty pro varhany op. 32], (rukopis) [in MJh]
Žofínská ukolébavka, septeto, (Česká hudba)
Dva české tance, op. 15, (Česká hudba)
Komorní skladby:
Kvarteto (g moll) smyčcové kvarteto, 4 věty, (rukopis)
Lesní pohádky op. 10, smyčcové kvarteto (V. Kotrba)

Jiné formy obsazení/úpravy a doprovod:
Hroznětínská dumka, housle, ) op. 35, violoncello, klavír / trio, (Barvitius)
Berceuse pro klavír, housle a violoncello (Žofínská ukolébavka) op. 35 b, (Urbánek)
Loutky, Gavotta, op. 17, (Česká hudba)
U mohyly bohatýra, op. 50, trio (Barvitius)
Riverio, (rukopis)
Zingaresca op. 31, smyčcové kvarteto, (Česká hudba)
Pohádka máje, op. 25, smyčcové kvarteto, (Česká hudba)
Andante religioso, pro 4 violoncela, op. 39 (Česká hudba)
*Václav Matějka: Menuett,, úprava pro smyčcový kvartet, (Česká hudba)
*Jiří Benda, Andante cantabile „dle klavírního rukopisu upravil pro housle a klavír“,
(Česká hudba)

Drobná díla sólová s doprovodem /housle, neb pro jiné nástroje/
Gruzínské melodie, op. 44, housle a klavír (Barvitius)
Serenáda, op. 13., housle a klavír
Rozmarný menuett, op. 18b, housle a klavír
Želivská ukolébavka, housle, klavír, (V. Kotrba)
Romance pro violoncello a klavír, (Česká hudba)
Sarabanda, violoncello a klavír, op. 28a
Phrygická melodie, violoncello a klavír, (Barvitius)
Meditace na Preludium cis moll J.S.Bacha, violoncello a klavír, (rukopis)
Dvě lesní pohádky, smyčcový kvartet, (V. Kotrba)
Valčík. (rukopis)
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Dueta pro housle nebo violoncello a klavír
Ukolébavka pro violoncello s průvodem klavíru (rukopis) [in MJh, pravděpodobně
předloha Dumky pro varhany]

Vokální tvorba
Písně:
Čtyři písně v lidovém tónu:
Přiletěl větříček od jihu op. 29 - soprán + klavír (Česká hudba)
Dudák soprán + klavír (Česká hudba)
Královna máje op.č soprán + klavír (Česká hudba)
Die Nacht, (rukopis)
Dvě písně, soprán + klavír (Česká hudba):
Snění
V soumraku
Čtyři písně v národním tónu, soprán + klavír (Česká hudba):
Matčino poženhání
Zakukala kukulenka
Česká ukolébavka
Obrázky
Dvě Písně v národním tónu op. 6, soprán + klavír (Zlatá Praha):
Plakala jsi
Roráty
V mariánském měsíci (rukopis) [in MJh]
Dudák
Dvé písní národních
Když jsem plela len
Horo, horo vysoká jsi

Sborová díla:
Česká koleda op. 24, 3 dětské hlasy + klavír (Česká hudba)
Čtyři májové sbory (Česká hudba)
Tři májové sbory op. 21 (Česká hudba)
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Radyně, sbor (rukopis) [in MJh]
Čtyři mužské sbory (Česká hudba):
První píseň
Jsi zrozen v říši umění a krásna
Kde vřelé srdce české bije
Pro vlasť
Tři zpěvy pro mužský sbor (Česká hudba):
Na dušičky
Vlasť
Čech rodem jsem
Vokální církevní díla:
Modlitba za vlasť, zpěv a varhany, (Česká hudba)
Písně k Panně Marii, (rukopis)
Missa in hon. B. Hroznatae pro smíšený sbor bez varhan op 12, (S. Benedikti Brunae)
Litanie lauretanae pro mužský a ženský sbor bez varhan op. 1b, (Holešov, Klabusay)
Pange lingua, smíšený sbor bez varhan, (Ed. Cyril)
4 Pange lingua pro smíšený a mužský sbor, (Ed. Cyril)
Laentur coeli, vánoční offertorium, (Ed. Cyril)
Ave Maria, smíšený sbor, (Canistus Kalendra, Vídeň)
Dvě písně k májové pobožnosti, hlas i varhany, (Ed. Cyril)
Tři písně k májové pobožnosti (Ed. Cyril)
Dum aurora „ke sv. Cecílii“ mužský sbor, (Česká hudba)
Missa in honorem S. Angeli Custodis op. 25, spojené mužské a ženské hlasy, varhany,
(Ed. Cyril)
Offertorium české na B. hod svatodušní, "Potvrdiž toho, ó Bože" (ruk.)
Responsoria Svatého týdne (rukopis)
Responsoris Turbae in Pasione sec. Matthaerum,
Responsoris Turbae in Pasione sec. Joannem
Hymnus B. Hroznatae, hlas, varhany, (Plzeň, Festschrift)
Pohřební sbor "Bože, Bože" (rukopis)
Vánoční píseň Petra Codicilla, „podle nalezeného v archivu Tepelském rukopisu
harmonisoval a pro 1 hlas, varhany, trubku a tympány upravil“ (rukopis)
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Hudebně literární tvorba
Díla Hudebně pedagogická
O předehře, mezihře a dohře k písním duchovním, (Č. hudba)
Direktorium chori
O vývoji suity a sonáty
O akordu prvého stupně tóniny měkké, (Česká hudba)
Diesis, změny tónové, (Česká hudba) [Po stopách enharmonických diesí (Ed. Cyril)]
Josef Krejčí a jeho vyšší kurz varhanický, (rukopis) [in Praha: PNP]

Literární práce uveřejněné v České hudbě (potažmo Cyril)
Adam Václav Michna z Otradovic, varhaník Jinřichohradecký (1914)
Profesor Hanuš Trneček (1914)
Josef Němec (1914)
Edvard Max Dowel (1914)
Stephen Heller (1914)
Po stopách enharmonickcýh diesí (1914)
Řezáč z Hvodova (1913)
Dlabač Jan Bohumír (1916)
Quilisima (1913)
O acordu prvého stupně tóniny měkké (1916)
O předehře, mezihře a dohře k písním duchovním (1916)
Direktorium chori (1916-1917)
Chorální rukopisy kláštera Tepelského (1919)
Saint Saens (1922)
Otokar Ševčík k 70. narozeninám (1922)

Články odjinud: (* Z Cyrila)
Der Kirchenmusikalische Kurs in Pilsen (1909)
Kirchenmusikalisches Jahrbuch, Regensburg (1909)
*O dnešním stavu knihovny kláštera Tepelského ["Knihy a knihovny", roč. I. (1920),
str. 81]
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