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Čilý jubilant Bohuslav Korejs

Vaše jméno má mnoho lidí spojené 
s nápěvy k responzoriálním žalmům. 
Varhaníci a zpěváci dobře znají knížku 
nadepsanou „Zpěvy s odpovědí lidu“, 
zvanou hnědý žaltář, nebo někdy také 
Korejsník. A tak moje první zvědavá 
otázka bude směřovat k tomu, jak vlast-
ně vznikal tento cyklus zpívaných žalmů 
pro každou neděli a svátek.
práce to byla celkem jednoduchá, protože 
nebylo nic jiného k mání, tak jsem je dělal 
pro sebe, protože jsem je potřeboval jed-
nak ve strašnicích, kam jsem chodil hrát, 
a jednak v Týně. Mým prvním žalmem, 
do kterého jsem se pustil, bylo: hospodin 
je mé světlo a má spása. 

vždycky jsem dělal to, co bylo potře-
ba – to znamená, před adventem advent-
ní záležitosti, před vánoci vánoční, a tak 
to pokračovalo dál. když se naplnil 
čas, tak dr. Matějka, který chodil pate-
ra reinsberga do Týna zastupovat, mě 
jednou vybídl, abych ty cykly dodělal 
všecky. já jsem se sice trochu kroutil, ale 
on mi na to řekl: „já kdykoliv sem  při-
jdu, tak děti to zpívají, i ve všední den, 
i v neděli.“ Tak jsem dodělal všechny tři 
nedělní cykly, ale na všední dny už toho 
moc nezbylo. já sám jich řadu mám také, 
ale už nedošlo k vydání. doktor Matějka 

se postaral o to, aby došlo k tisku, 
jenomže s ministerstvem bylo těžké 
pořízení, tak nakonec se to tisklo v Itálii. 
v tom žaltáři vyšly ještě Ebenovy žalmy 
a pana skleničky. 

To znamená, že než došlo k redak-
ci celku, tak už byly jednotlivé žalmy 
odzkoušené v týnské farnosti, a doktor 

Matějka, jako koordinátor celé akce, 
o nich věděl. Ale ten výsledný celek, 
který je pro tři cykly liturgického roku, 
je propojen výběrem několika antifon ke 
společnému zpěvu. Ony se dobře pama-
tují, a také už se  za těch pár desetiletí 
bez potíží zpívají zpaměti. Bylo těžké ten 
celek sestavit? 
když jsem se do toho měl pustit, měl 

Na Hod Boží vánoční osla-
vil pětaosmdesáté naroze-
niny skladatel a stále činný 
varhaník a sbormistr, pan 
Bohuslav Korejs. Na 85 let 
jeho života si vzpomeneme 
přepisem rozhovoru, který 
byl vysílán vloni na pod-
zim na Radiu Vltava. Vzpo-
mínání na život s hudbou 
a službou  bylo mnohem 
delší, než kolik se vejde do 
jednoho pořadu, proto jej 
zde přepisujeme celé. 
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jsem na vybranou. dostal jsem – já už si 
to přesně nepamatuji, ale těch odpově-
dí bylo hodně přes stovku, možná skoro 
sto padesát. já jsem si vybíral, – protože 
některé z odpovědí byly velice podobné 
– po češtinářské stránce, ty, které měly 
určitý spád, určitý rytmus slova, takže to 
byla taková moje podmínka, aby i když 
je to bez taktů, ve volném rytmu, aby 
se to dobře zpívalo, dobře pamatovalo, 
a potom, aby jaksi ta čeština tam měla své 
důležité místo. já totiž jsem měl češtináře, 
kteří byli velice přísní, a měli nás k tomu, 
abychom si naší mateřštiny vážili. 

... A když vezmeme ty Vaše žalmy po 
muzikantské stránce, ony se dobře zpí-
vají a řada varhaníků je ráda doprovází. 
Ony mají podobnou vlastnost jako gre-
goriánský chorál, totiž dobře se snáší 
s každou muzikou, s každým stylem. 
Možná je to tím, že se drží kompoziční-
ho dědictví odzkoušeného generacemi, 
že se drží modální harmonie.
To máte tak. já jsem vyrostl, díky 
mamince, na národních písních, a díky 
tatínkovi, na gregoriánském chorálu. 
když jsem se pustil do zhudebňování 
jednotlivých žalmů, tak já vím, že na 
žádné novum nepřijdu; to všecko, co se 
týká harmonie, už tady bylo. ještě co se 
týká té modality. o to se zasloužil jed-
nak profesor Špidra, kterého jsme měli 
na harmonii, jednak profesor venhoda, 
ke kterému jsem později chodil na 
chorál, a sice, já jsem se také pouštěl 
do záležitostí moderních, ale profe-
sor venhoda mě z toho vyvedl. a sice, 
ukázal mi krásu modálních záležitos-
tí, a jejich čistotu a nezaměnitelnost. 
a to samozřejmě potom poznamenalo 
tuto tvorbu žalmů, že potom varhaní-
ci a kantoři, i lid, který to zpívá, potom 
můžou cítit pevnou půdu pod nohama. 
snažím se o to, aby ta melodika odpoví-
dala textu, ať už odpovědí, nebo obsahu 
jednotlivých veršů. 

Když vzpomínáme na pětaosmesát let 
Vašeho  života, rád bych se Vás vyptal 
na věci, které nám už těžko řekne někdo 
jiný. Vy jste vyrostl v muzikantské rodi-
ně, a Vaše dětství patří do dvacátých let 
dvacátého století. Když na něj vzpomí-
náte dnes, jaké byly Vaše první muzi-
kantské zážitky?  
já jsem se narodil jako čtvrté dítě, měl 
jsem dva bratry a sestru. sourozenci 
všichni zpívali a všichni hráli. Tatínek 
byl regenschorim na březových horách 
u příbrami, tam jsem se narodil. Moje 
první zážitky muzikantské byly jednak 
tedy doma, a potom jsem chodil s tatín-
kem na zkoušky cyrilské jednoty. To 
jsem sice ještě nezpíval, ještě jsem 
nechodil ani do školy, ale já jsem pro-
stě v muzikantském prostředí vyrůstal. 
Maminka, ta zase měla ráda národní 
písně, zpívala si když uklízela, když 
utírala prach a stlala, to všecko bylo za 

doprovodu národních písní. ona mi 
neříkala: „dávej na to pozor, jednou se 
také toho chytneš“, ale tam byl začátek 
mého přístupu ke kráse lidových písní, 
nejenom po stránce textové, ale také 
melodické. právě ta melodika národ-
ních písní mě poznamenala už od dět-
ství, protože není vyumělkovaná – co 
je v ní, je záležitost velice přirozená, 
a pokud té přirozenosti jsem se přidr-
žel, tak tam jsem cítil, že tady jsem asi 
na správné cestě. 

Já bych se rád vrátil k Cyrilské jednotě 
na Březových Horách. Vy jste vyrůs-
tal v hornickém městečku ve dvacátých 
letech dvacátého století.  A to je prostře-
dí, o kterém nám kromě Vás už málokdo 
něco poví. My bychom si možná zdejší 
život málem představovali tak, jak nám 
to kdysi předkládali v dějinách dělnické-
ho hnutí. Ale zrovna Příbramsko mělo 
velice silné náboženské i kulturní koře-
ny, a vy jste jako syn sbormistra viděl 
veškeré zázemí zblízka. Jak vypadaly za 
Vašeho dětství takové tradiční hornic-
ké slavnosti, kterých se Cyrilská jedno-
ta účastnila? A jak početný byl kostelní 
sbor na Březových Horách, který Váš 
otec vedl?
Tam bylo takových čtyřicet – mám za 
to, že kolem čtyřiceti zpěváků. o pou-
tích a slavnostech tatínek přibíral ještě 
muzikanty do orchestru, ti třeba nebyli 
všichni z březových hor, někteří dochá-
zeli z příbrami, ale to se dělávalo vždyc-
ky příležitostně. ale svatoprokopská 
pouť, to byla záležitost celého kraje, celé 
město žilo takzvanou parádou, parádou 
hornickou. Z příbrami vyšel celý prů-
vod s kapelou a s kněžími, došli až na 
březové hory, a na březových horách 
před hornickým kostelíčkem, který by 
nepojal celé to množství lidí, se stavěl 
zvláštní oltář. Ten se postavil už den 
nebo dva dny před poutí, některý ten 
havíř tam hlídal v noci, a na svatého 
prokopa ráno přišel kostelník s pomoc-
níky a celý oltář vydekorovali. před 
oltářem u mohutné lípy stála kazatelna, 
ze které potom bylo slavnostní kázání.  
kromě oltáře a kazatelny se stavěl i kůr, 
byl asi tak metr nebo metr dvacet vyso-
ký, a tam byl orchestr se sborem. Z toho-
to kůru se potom zpívalo: dopoledne 
byla slavná mše zpívaná, latinská samo-
zřejmě, kde se zpívalo nejen ordinarium, 
ale i proprium,  to bylo chorální. navečer 
potom tam byla ještě večerní pobožnost, 
to se zpívaly tatínkovy litanie k svatým 
patronům, a tím byla slavnost prokop-
ská večer ukončena. potom ještě po celý 
týden, v takzvaném oktávu svatopro-
kopském, byly bohoslužby v hornickém 
kostelíčku svatého prokopa, a po týdnu 
se zase všecko vrátilo do farního kostela 
svatého vojtěcha. Tatínek samozřejmě 
působil v obou, tam měl všecko, co se 
týkalo hudby, na starosti. Ta úroveň byla 
asi dosti vysoká, protože se pamatuju, 

jak tatínek vykládal, když ještě byl arci-
biskupem pan doktor František kordač, 
tak při nějakém svěcení zvonů nebo biř-
mování si ho nechal představit, a tatínek 
dokonce dostal zvláštní pochvalu. 

Když jste se přestěhovali do Prahy, zažil 
jste kostelní hudbu v Praze 30. let. Jak 
vypadalo Vaše poznávání tohoto světa?
napřed jsme bydleli na svatoštěpánské 
faře, a po nějakém čase jsme se přestě-
hovali do ječné ulice. u svatého Štěpána 
byla hudba na hezké úrovni, protože 
tam byl ředitelem kůru profesor josef 
hojný, který jinak učil na vyšehrad-
ské reálce. byl to výborný varhaník 
a výborný improvizátor. s prostředním 
bratrem jaromírem jsme tam chodili, 
k svatému Štěpánu, ministrovat. a já 
se přiznám k tomu, že nejenom kvůli 
vlastnímu ministrování, ale že jsem tam 
chodil už i kvůli tomu poslechu profe-
sora hojného. protože jeho harmoni-
zace písní byly pro mě natolik novum, 
že když jsem pak přišel domů, zkoušel 
jsem, jestli to trefím tak, jak to hraje 
profesor hojný.  samozřejmě, to mi 
bylo tak 9 – 10 let, že jsem nedokázal ty 
akordy pojmenovat, ale byl to první styk 
s takovou vlastní a krásnou muzikou. já 
jsem ale pořád toužil tomu muzikant-
ství nějak vniknout pod kůži. a to se mi 
dařilo hlavně vlivem profesora hojného, 
který nás ministranty zval na kůr, kde 
jsme v adventě zpívali chorály do rorátů. 
lid zpíval dole v kostele písně, a ze sva-
toštěpánského rukopisného kancionálu 
jsme zpívali jednotlivé chorály. 

Já bych se rád zeptal ještě na jednu věc. 
Takovou velkou událostí Prahy 30. let 
byl první  celostátní katolický sjezd 
Československa v roce 1935. Tam zněl 
společný zpěv, velmi pečlivě nacviče-
ný. Vy jste jeden z mála lidí, kteří u této 
události a její přípravy byli. I když jsou 
to pro Vás zážitky desetiletého kluka, jak 
na tuto událost vzpomínáte? 
vzpomínám na to velice rád, proto-
že jednak jsme bydleli blízko,  v ječné 
ulici, tak na václavské náměstí to bylo 
několik kroků. Tam jsme jednak s bra-
trem jaromírem sledovali, jak roste 
ten oltář, který byl postaven kolem 
pomníku svatého václava, s tím vel-
kým neonovým křížem. Tak tam jsme 
chodili možná denně, abychom vidě-
li, jak ta stavba pokračuje. protože to 
byla záležitost velice důležitá, a my 
jako ministranti jsme měli o to zájem. 
co se týká té muzikální přípravy, doma 
jsme samozřejmě měli desky, protože 
na deskách ultraphonu byla nahrána 
Missa cum jubilo, která se potom hrála 
na strahově. já se ovšem nepamatuju, 
že by se to v kostele zpívalo, na tenhle 
nácvik se nepamatuju. 

ale potom ten efekt na vlastním 

pokračování na straně 8
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Vážení čtenáři,

tak začínáme s Boží pomocí pátý ročník časopisu. A zatím se 
nechystáme toho nechat. Zrod každého nového čísla je vždy 
dobrodruství. Když je jedno hotové, zdá se, že na žádné další 
už texty neseženeme. V době uzávěrky, to je na konci lichého 
měsíce, máme většinou tak polovic. Pak nastane horečný 
týden shánění a zpracování textů, uhánění těch, kteří nepro-
zřetelně slíbili, že něco napíší, pak týden otravné sazby, 
korekturní víkend a v pondělí tiskneme. 
Tak to bylo, tak to je a zdá se, že i bude. Můžete nám pomoci 
iniciativním posíláním textů. O tom, co se děje u vás, o osob-
nostech, které se lopotí na poli chrámové hudby v regionech. 
S největší pravděpodobností vaše texty vřele uvítáme. Kdo si 
o sobě nenapíše sám nebo si nezjedná někoho, kdo by o něm 
napsal, ten se o sobě nedočte. 
Vánoce skončily a do Velikonoc daleko, nastává tedy období 
relativního kůroveckého klidu. Do něj, na svátek sv. Josefa 
19. března svolává výbor Společnosti pro duchovní hudbu 
řádnou valnou hromadu. Kromě tradičního programu 
bychom se na ní rádi zamysleli nad náplní naší práce v dal-
ším období. Tato potřeba byla vyvolána praxí. Nějak příliš 
velkou část projednávané agendy začaly tvořit akce „ad 
hoc“, které jsme posuzovali a řešili (podpořit, nepodpořit, 
jít do toho, dát od toho ruce pryč) bez nějakého jasného 
směřování. Proto vám předkládáme jakýsi návrh směřová-
ní Společnosti na další období. Není to žádná proklamace 
určená navenek, ale dokument směřující dovnitř. Jeho pro-
střednictvím můžete „úkolovat“ výbor. Předkládáme jej k 
diskusi, tak zkuste diskutovat. Posílejte mailem a přijeďte na 
valnou hromadu.
Jeden z takových koncepčních směrů je podpora nové tvorby 
duchovní hudby. Proto SDH vypisuje opět po letech skla-
datelskou soutěž, jejíž organizaci si vzali na starost výboři 
Vojtěch Mojžíš a Josef Kšica.
Křesťanské duchovní hudby již bylo vytvořeno nepřeberné 
množství. Celá tisíciletí se jí zabývají ti nejlepší evropští 
hudebníci a nám, kterým je dáno, abychom pokračovali v 
jejich díle, zanechali nesmírné bohatství. Nežijeme tedy v 
nedostatku a vždy, když je potřeba, máme kam sáhnout. 
Proč tedy usilovat ještě o nového, proč vypisujeme tuto sou-
těž? Jsme totiž přesvědčeni o tom, že každá doba by měla do 
pokladnice liturgické hudby přispět svým osobitým vkladem 
a tak ji dále rozvíjet a obohacovat.
Našim kolegům se v posledním roce podařilo připravit 
sérii pořadů pro redakci duchovní hudby Radia 3 – Vltava 
(v neděli v 8 hodin ráno a bez opakování), které se věnova-
ly jubilantům stavu varhanického a dokumentaci kultury 
našich kůrů v minulosti, která je stále ještě v dosahu gene-
rační paměti. Vyprávění se podařilo oživit autentickými 
zvukovými dokumenty z 30 – 80 let. Bohužel, tyto pořady, 
svědectví a dokumenty nejsou k poslechnutí v archivu pořa-
dů na webu Českého rozhlasu, kam se některé pořady zařa-
zují (např. rozhovory k osmdesátinám Otto Nováka a Jana 
Blably, která jsme rovněž přetiskli v Psalteriu). Máte-li o ně 
zájem sami (nebo v zájmu svých kolegů, kteří by si je rádi 
poslechli), pište, prosím, vytrvale na adresu redakce vážné 
hudby Radia 3 – Vltava. Přímluva posluchačů překvapivě 
mnoho zmůže. Předem díky. 
Těším se na opětnou shledanou ve velikonočním čísle 
Psalteria a nebo raději již dříve – na valné hromadě.
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Milé čtenářky a milí čtenáři,
druhé letošní číslo našeho dvoumě-

síčníku je opět bohaté na narozeniny. 
stáýle je třeba hledat příležitosti k radost-
nému slavení – a tyto dva měsíce nám 
k tomu poskytují hojnost možností.

podle údajů, které nám nabízí členská 
databáze, do příštího vydání Zpravodaje 
zpíváme na dálku Živijó (či níže uvedený 
kánon) především těm s kulatými naro-
zeninami, jimiž jsou podle abecedy a bez 
titulů, nicméně galantně Maria procház-
ková a jiří laburda.

polokulatiny oslaví olga ježková, 
anton Ďatelinka a bohuslav korejs.

kristova léta slaví lucie nováková – 
zvláštní gratulaci posílám!

nejubilejní narozeniny oslaví alena 
adamcová, věra hájková, hana havlo-
vá, růžena hejná, daniela javorčeková, 
Markéta kabelková, Zdenka karenino-
vá, ludmila kindlerová, lenka konečná, 
světlana němcová, věnceslava snětinová, 
Zdenka srkalová, jana svobodová, aneta 
szukalská a Magdaléna Štamfestová.

stejně jsou na tom kůrovci Martin 
Grombiřík, václav hálek, radek holub, 
pavel jurák, Marek klein, jaroslav koců-
rek, pan krupka, josef kšica, jaroslav 
Martinásek, tři novákové: josef, otto 
a vít, jan pobuda, ondřej scholtz, josef 
soběslav, rudolf sticha, já – nedochůdče, 
josef Šobáň a Tomáš Thon.

narozeniny oslaví pan arcibiskup 
duka a biskupové otec paďour a otec 
otčenášek.

Z dalších osobností ze druhého břehu 
života se pro život časný či věčný v násle-
dujícím období narodili: antonio vival-
di (*4. 3. 1678), josef Mysliveček (*9. 3. 
1737), G. b. pergolesi (†16. 3. 1736), G. p. 
Telemann (*17. 3. 1681), j. s. bach (*21. 
3. 1685), Karel Sklenička (†26. 3. 2001), 
j. v. a. stamic (†27. 3. 1757), joseph 
haydn (*31. 3. 1732), G. F. händel (†14. 4. 
1759), olivier Messaien (†27. 4. 1992) 
a z nehudebníků připomenu ještě básníka 
václava renče (†30. 4. 1973).

všem oslavencům patří naše gra-
tulace, vděk a modlitby za jejich přínos 
duchovní hudbě.

a máme stále prosbu o aktualiza-
ci členské databáze: pokud v ní uvidíte 
někoho, kdo na nás již hledí z druhého 
břehu, sdělte nám to. děkujeme.

ani tentokrát nepřijdete o kánon 
- posíláme jej všem oslavencům jako 
hudební přání, a to s laskavým svolením 
nakladatelství Triton (www.tridistri.
cz -  sbírka světské kánony - duchovní 
kánony).

Stalo se a stane

vážení hudebníci plzeňské diecéze!
při biskupství plzeňském bude opět 
zahájen dvouletý kurz pro amatérské 
hudebníky plzeňské diecéze. kurz se 
koná pod odborným vedením Mga. 
Markéty schley reindlové ve spolu-
práci s Mga. Miroslavem pšeničkou, 
který je zodpovědný za metodické 
vedení hudebníků plzeňské diecéze. 
rádi bychom vás informovali o prů-
běhu kurzu a naleznete tu i kontakt, 
na který se můžete obrátit s vašimi 
dotazy.
Proč?
cílem kurzu je pomoci k zušlechtě-
ní liturgie tím, že bude vychovávat 
novou, náležitě formovanou genera-
ci chrámových hudebníků a posky-
tovat možnost dovzdělání a kulti-
vace chrámovým hudebníkům již 
v praxi fungujícím, kteří tuto potře-
bu pociťují.
Pro koho?
kurz je koncipován pro všechny 
zájemce o liturgickou hru a praktic-
kou službu v našich chrámech,  pro 
mladší i starší studenty. podmínkou 
je pouze určitá hudební vyspělost, 
která bude prozkoušena při přijíma-
cích zkouškách, a opravdový zájem 
o službu při liturgii. kurz nemá být 
alternativou výuky hry na varhany 
při hudebních školách, ale má vycho-
vávat praktické liturgické hudebníky 
sloužící v našich chrámech.
Kdy?
výuka se bude konat od září 2011 
ve dvoutýdenním cyklu, vždy první 
a třetí v měsíci (pátek a sobota). 
součástí kurzu je i týdenní soustředě-
ní s intenzivní výukou v době letních 
prázdnin mimo plzeň.
Kde?
Individuální, skupinová i kolektiv-
ní výuka bude probíhat v prostorách 
Římsko-katolické fary, Františkánská 
11, plzeň, případně v plzeňských 
chrámech.
Co je náplní kurzu?
kurz zahrnuje jak individuální, tak 
skupinovou výuku předmětů, potřeb-
ných pro vykonávání funkce varhaní-
ka, sbormistra a regenschoriho:
varhany, liturgická varhanní hra 
a improvizace, liturgika, zpěv, grego-
riánský chorál, hudební teorie, nauka 
o varhanách, dějiny a literatura var-
han, sbormistrovství.
Kurzovné?
výše kurzovného a způsob placení 
budou upřesněny. studenti a sociálně 
slabší účastníci kurzu mají nárok na 
slevu.

Kurz prO amatérsKé 
hudebníKy
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Téma času je v jistém smyslu zcela mimo-
řádné a klíčové – chceme-li rozumět 
myšlení, které se přeci „odehrává“, pak 
se bez jasného náhledu na čas neobejde-
me. sokolův text je významný v tom, že 
shrnuje téměř vše, co se o tématu času 
kdy „napsalo“, vykládá navíc historické 
přístupy k času jako po sobě jdoucí typy 
myšlení, které mají vnitřní jednotu. pro 
čtenáře psalteria není důležité, že tu lze 
sledovat několik pozoruhodných „zlomů“ 
ve vnímání času, a diskutovat, polemi-
zovat, zda je přístup jana sokola jedině 
možný a jeho tvrzení oprávněná. jedna 
věc se však k diskusi doslova vnucuje: 
je jím jeho pojetí rytmu, kde se dokon-
ce přímo v textu najdou odkazy jednak 
na gregoriánský chorál a v protikladu 
k tomu na skladby vázané v předepsaném 
„taktu“.

sokol ve svém myšlení vychází pře-
devším z analýz husserla, heideggera 
a lévinase – tedy zkoumá po patočkov-
sku „přirozený svět“ a v něm nachází 
jako základ všeho dění oscilace – nejen 
ty, které jsou založené na pravidelné 
„vlně“ (nebo hmotně na „stavu kyva-
dla“), ale také pulsní oscilace podobné, 
jaké využívá vodní trkač nebo spalo-
vací motor. odtud je jen krok k bušení 
srdce a zkoumání fenoménů krátkých 
činností, které se opakují v pravidelných 
intervalech, podstatných pro lidskou 
tělesnost, víceméně od 0,25 do 3 hz. dá 
se říci (se zastánci „vývoje“), že myšlení 
a většina mozkových činností člověka 
„se vyvinulo“ na pozadí přirozeně tak-
tovaných biologických rytmů – od dechu 
přes tep srdce až k orgiastickým stahům 
při koitu? sokol není naivní, nenechá se 
k takovémuto hloupému tvrzení „svést“, 
ale ani ho nevylučuje. navíc říká, že 
rytmy, které nás vtahují, zejména ty, 
které nás sjednocují v sociální skupině, 
jsou jakoby „hlubší“, jsou součástí něče-
ho takového jako „nevědomé“ složky 

našeho myšlení, nedovedeme je ovládat 
atd. – tedy přiklání se k používání post-
freudovských strukturací našeho „ego“, 
aniž by vysvětlil, jak se rovina takových-
to „orgiastických“ a vědomím nekontro-
lovatelných rytmů vztahuje k naší duši, 
resp. k nám samým.

sokol ví, že hudba (a specielně ryt-
mus) s námi „něco dělá“ – ale to pova-
žuje spíš za cosi nebezpečného, a v tom 
je s ním zajedno ta skupina hudebníků, 
kteří odmítají moderní hudbu. chce 
se rytmem zabývat až tam, kde vytváří 
jednotu s řečí, se slovem, tak, jak se s ní 
setkáváme např. v gregoriánském cho-
rálu. Tady vidí základ, tady je hudba i se 
svou rytmickou složkou „v celku“ a pod 
kontrolou, je součástí našeho „přiroze-
ného světa“, jemu tak drahého. vidí pak 
jako základní problém, jak spojit „vytvá-
řený, žitý rytmus“,  s abstraktním časem 
přírodovědy, oním absolutním rytmem 
metronomu jako idealizovaného kyva-
dla. sám však dobře ví, jak pozdním 
„vynálezem“ je takový „strojový“ čas 
a jak je vzdálený všemu, co se v přiro-
zeném světě (ve skutečnosti) děje. ví, 
že jde „jen“ o abstrakt, pouhou myšlen-
ku, falešný produkt chybné aristotelské 
metafyziky. cítí tedy ohrožení ze dvou 
stran: strojový rytmus je spíš parodií 
božského ideálu, na druhé straně však 
kolektivně prožívaný rytmus destruuje 
naše vědomí. jak proplout touto nebez-
pečnou úžinou? na jedné straně je peklo 
(strojová artistní produkce klasických 
skladeb atd.) a na druhé straně peklo 
nemenší – rozpuštění osobnosti člově-
ka v orgiastických formách sdílených 
rytmů.

pokud ale chceme vyjít jen z žité-
ho času a přirozených rytmů, „sedíme“ 
plnou vahou v bahně evoluce, promě-
ňujících se kulturních forem. jde nalézt 
nějakou pevnou cestu? kde je tu něco 
duchovního? sokol se o to pokouší tak, 

že preferuje spojení rytmu a slova, nej-
lépe v gregoriánském chorálu (cituje 
přitom venhodu). a i nadále staví na 
spojení hudby a slova, které teprve vlast-
ní hudbu činí předmětem kultury. je to 
ale řešení polovičaté, provedené za tu 
cenu, že rytmus, kterým se „necháváme 
unášet“, se mu jeví jako před-kultur-
ní, spojený s živočišností a s kultickými 
a magickými rovinami v socializaci. Za 
gregoriánský chorál už se (prý) nemáme 
vracet.

je to až příliš strohé řešení, odpo-
vídající nejspíš přísnosti hansovních 
měst, kde jsou zakázány záclony a nikde 
se nesmí tančit. Mohlo by pro nás být 
inspirativní, že právě přísné prostře-
dí protestantských církví se v americe 
stalo nejvhodnějším místem pro vznik 
spirituálů a gospelů (nesených nekon-
trolovaným sdílením rytmu), zatímco 
katolická střední Evropa přinesla vrchol 
„skladatelské  hudby osvobozené od 
slova“ u „vídeňských klasiků“ a v kont-
rolovaném tanci „valčíku nad krásným, 
modrým dunajem“.

pro všechny, kdo se zabývají duchov-
ní hudbou, by otázka rytmu měla být 
otevřenou a rozhodně ne okrajovou. 
ve sporu o duchovní hudbu nejde přeci 
o to, jestli mohou v rámci liturgické 
hudby být v orchestru bicí (a nebo jen 
tympány?), ale o tom, jak se k tomu 
nebo onomu rytmu vztahuje člověk jako 
osoba s individuálním prožíváním, která 
je schopná i skupinové identifikace a jis-
tého „ztracení se“ v rytmicky se proje-
vujícím davu. jinak řečeno: není stejné, 
ptáme-li se „kdo nám nastavuje metro-
nom,“ „kdo sedí za bicími,“ a nebo „kdo 
dává rytmus řeči našeho života“. sokol 
nám nepomůže v hledání odpovědi, ale 
rozhodně motivuje a inspiruje v přemýš-
lení o tom.

Josef Štogr

Co je na rytmu samozřejmého?
Otázky nad knihou Čas a rytmus, Jan Sokol, 2. rozšířené vydání, Oikumené, 2004

Jak se přihlásit?
Zašlete co nejdříve základní údaje (kapa-
cita kurzu je omezena) poštou na adresu 
biskupství plzeňské, kurz pro chrámové 
hudebníky, náměstí republiky 31, 301 14 
plzeň. uzávěrka přihlášek je 28. února 
2011!
Údaje pro přihlášku:
osobní údaje: jméno, příjmení; bydliště 
(ulice, číslo domu), psč, město; datum 
narození, telefon, e-mail. Údaje o služ-
bě při liturgii: farnost; funkce (varha-
ník, sbormistr, zpěvák, varhaník+sbor-
mistr atd.); počet let chrámové hudební 
praxe; dosavadní hudební vzdělání. na 

závěr  datum a podpis.
všichni přihlášení uchazeči budou 
pozváni k přijímací zkoušce, která se 
bude konat v sobotu 2. dubna 2011 
v prostorách Římsko-katolické fary, 
Františkánská 11, plzeň.
Požadavky k přijímací zkoušce:
hra na klavír:
1) přednes dvou skladeb úrovně dvoj-
hlasých invencí j. s. bacha a sonáty 
(sonatiny) vídeňských klasiků nebo jiné, 
lehčí skladby
2) jednoduchý doprovod jedné lidové 
písně nebo písně z kancionálu vlastního 
výběru.

hudební teorie:
Znalost základních intervalů, rozpoznání 
durových a mollových akordů, opaková-
ní jednoduchých rytmických modelů.
Zpěv:
přednes jedné lidové písně nebo písně 
z kancionálu vlastního výběru.

Informační setkání účastníků kurzu 
proběhne v sobotu 7. května 2011 
v prostorách Římsko-katolické fary, 
Františkánská 11, plzeň
veškeré dotazy zodpovíme na mailové 
adrese m.s.reindlova@seznam.cz nebo na 
adrese biskupství.
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v praze se letos již počtvrté uskuteč-
ní série postních hudebních zastavení 
s duchovním slovem, příležitost ke ztiše-
ní a k rozjímání, postní pátky 2011.

oživená tradice Postních pátků nava-
zuje na liturgické obřady pořádané praž-
skými křižovníky v 18. století. postní 
pátky 2011 pořádá Farnost u sv. petra 
na poříčí ve spolupráci s rytířským 
řádem křižovníků s červenou hvězdou 
a s collegiem Marianem – Týnskou vyšší 
odbornou školou. postní pátky v roce 
2007 předznamenal cyklus Sedm nedě-
lí se Dům nedělí1  v kostele sv. Martina 
ve zdi, organizovaný hudebním bada-
telem Michaelem pospíšilem, s premié-
rami barokních oratorií z kroměřížské-
ho archivu doprovázených duchovním 
slovem. v letech 2008 – 2009 se konaly 
postní pátky v kostele sv. Františka na 
křížovnickém náměstí. v roce 2010 
proběhl cyklus v nádherném, původně 
gotickém kostele sv. petra na poříčí, kde 
bude pokračovat i letos. 

postní pátky nás uvádějí do období 
církevního roku před velikonocemi, kdy 

1 viz http://www.collegium419.cz/images/ 
20070224_0414_pos.jpg

se pod vedením kněží Řádu křižovníků 
konaly od popeleční středy až k obřa-
dům svatého týdne (triduum sacrum) 
liturgické obřady nebo pobožnosti. 
Začínaly homíliemi, ve kterých se kaza-
telé, ovládající dobře rétoriku, zamě-
řovali na jednotlivé dny postní doby. 
následovaly modlitby vybrané z modli-
tebních sbírek, dále kajícné žalmy, reci-
toval se růženec s meditacemi o sedmi 
bolestech panny Marie, zpívaly se post-
ní litanie. pobožnosti byly doplňovány 
postními písněmi z kancionálů. 

dramaturgie postních pátků se 
vyznačuje výběrem hudby a kázání urče-
ných přímo pro postní dobu – sedm kají-
cích žalmů s modlitbami proti sedmi 
hlavním hříchům, velkopáteční temné 
hodinky, lamentace proroka jeremiáše, 
velkopáteční responsoria, pašije apod., 
nebo hudby rozjímavého a kajícného 
charakteru, rovněž vhodné pro postní 
období. na postních pátcích jsou pro-
slovena kázání, vybraná z dobových 
homilií z 18. století dochovaných v kří-
žovnickém historickém archivu nebo 
například v knihovně strahovského 
kláštera (v letošním roce se můžeme 

Postní pátky 2011
Responsoria pro Hebdomada Sancta 
(responsoria pro svatý týden)
F. I. Tůma – responsoria (z rukopi-
sů z vídeňského archivu), Miserere, 
lamentace
vagantes, Martin konvalinka
kostel sv. petra na poříčí, pátek 25/3 
2011 v 19:00

Svatý týden v Sixtinské kapli
G. p. palestrina, G. F. anerio, l. 
Marenzio
collegium Marianum, vojtěch semerád
kostel sv. petra na poříčí, pátek 1/4 
2011 v 19:00

Passio secundum Joannem
(pašije podle jana)
h. schütz – das leiden unsers her-
ren jesu christi, wie uns das beschrei-
bet der heilige Evangeliste johannes, 
dresden 1665
Ensemble Guillame, lukáš vendl
kostel sv. petra na poříčí, pátek 8/4 
2011 v 19:00

[pozvání v návaznosti na postní 
pátky] 
Bože, ukaž se mi, když pochybuji
alfred schnittke – koncert na slova 
sv. Řehoře z nareka
pražští pěvci, stanislav Mistr
kostel sv. petra na poříčí, pátek 15/4 
2011 v 19:00

prOgram

těšit na texty od Martina z kochemu, 
německého kapucína a spisovatele lidové 
duchovní četby z 18. století).

Na Postních pátcích jsou uváděny 
skladby autorů 16. – 18. století (palestrina, 
byrd, lasso, Gesualdo, victoria, schütz) 
s akcentem na pražské archivy (Tůma, 
brixi, caldara) v podání profesionál-
ních nebo poloprofesionálních souborů 
(collegium Marianum, schola Tiburtina, 
collegium 419, vagantes a dalších). 
v roce 2011 je k postním pátkům 
u sv. petra volně připojeno pozvání na 
„koncert na slova sv. Řehoře z nareka“ 
(viz článek v minulém čísle psalteria) od 
alfreda schnittkeho v podání pražských 
pěvců. alfred schnittke (sám římský 
katolík) je jedním z největších skladatelů 
duchovní hudby 20. století. 

specifikem postních pátků, které je 
odlišuje od běžných koncertů, je též sku-
tečnost, že se na postních pátcích nevy-
bírá předem stanovené vstupné, pouze 
dobrovolné příspěvky. Cílem je, aby tyto 
programy byly přístupné k rozjímání 
skutečně komukoliv. kostel sv. petra na 
poříčí bude v lavicích mírně vytápěný.

Marika Pečená
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Týden před slavností nanebevzetí 
panny Marie jsem trávil u své nejstarší 
dcery dovolenou.  14 dní před tím zakou-
pili a začali zabydlovat nepoužívanou 
faru v bukovci k rekreačním účelům, 
asi necelých 50 km od plzně (samozřej-
mě směrem jihozápadním). nádherně 
opravená fasáda zavřeného kostela mě 
vybízela k jeho prohlídce a pochopitel-
ně jsem byl zvědav na varhany a v jakém 
asi stavu jsou. při půjčování klíče jsem 
se od paní starostky dověděl, že obec 
o 73 obyvatelích koupila kostel v hava-
rijním stavu od plzeňského biskupství 
(další informace jsou na http://cs.wik-
ipedia.org/wiki/bukovec_%28okres_
doma%c5%bElice%29) a z různých 
dotací  kostel opravila. v kostele je nád-
herně malovaný kasetový strop a na kůru 
malý nástroj o 4 rejstřících: Gedakt 8 ,́ 
Flétna 4 ,́ Gamba 8 á octava 4 ,́ v pedále 
nejspíše oktávbas 8´ bez samostatného 
rejstříkového manubria. přestože bylo 
zřejmé, že na varhany téměř 40 roků 
nikdo nehrál (jaká podobnost s koste-
lem sv. kateřiny v zahradě všeobecné 
fakultní nemocnice v praze 2, kde to 
však bylo ještě o 10 let více), mechanic-

ká traktura slibovala, že alespoň něja-
ký zvuk se podaří z varhan vyloudit. 
vnoučata jsem zapojil do šlapání měchu, 
jehož kůže byla na mnoha místech tak 
popraskaná, že vzduch unikal, kudy 
mohl. přesto alespoň při zapojení dvou 
kovových rejstříků (pochopitelně zin-
kových, které nahrazovaly zrekvírované 
původní cínové) se nějaký zvuk ozýval 
a jak to u takových nástrojů bývá, ještě 
dříve, než se stisknou klávesy. Tím moje 
první návštěva u varhan skončila až do 
onoho osudného odpoledne u kávy.

od paní starostky (bylo to ve středu) 
jsem se též dozvěděl, že v sobotu přije-
de pan biskup radkovský kostel vysvě-
tit a přijedou též dva autobusy němec-
kých rodáků a vůbec bude velká sláva 
(i s country skupinou). To bylo vše, klíč 
jsem vrátil a odebral jsem se konzumo-
vat již zmíněnou kávu (každý varha-
ník jistě ví, že za mnou do kostela byla 
posílána opakovaná deputace, kdy už 
konečně přijdu a že na mě už déle čekat 
nebudou). sotva jsem se stačil umýt 
a ochutnat první doušek kávy, zapar-
kovalo na dvoře fary auto, ze kterého 
vystoupil pan biskup radkovský a že 
se právě vrací od paní starostky, takže 
předpokládá, že v sobotu budu v kos-
tele hrát na varhany. samozřejmě jsem 
konstatoval již výše popsaný stav var-
han, ale co můžete odpovědět biskupo-
vi, když na vás jde s větou: „když jste 
mi mohl hrát v Tejně před 40 lety na 
primici, tak snad můžete hrát i v sobo-
tu“. důvěra mě sice potěšila, ale téměř 
to hraničilo s opovážlivým spoléháním 
na boží všemohoucnost. přesto jsem po 

odjezdu pana biskupa zatelefonoval var-
hanáři panu petru nožinovi (protože 
se o něm budu ještě vícekrát zmiňovat, 
tak dále už jen pn), zdali by neměl čas 
na bukovec přijet, kdyby se přeci jenom 
ten měch nedal nějak provizorně zalepit 
a alespoň ty dva rejstříky zprovoznit. pn 
mi sice namítl, že má pochopitelně jinou 
práci, ale po vylíčení situace přislíbil, že 
tedy hned druhý den ráno přijede (opět 
podobnost se sv. kateřinou). po chvilce 
bloudění po sjetí z plzeňské dálnice se 
pn skutečně druhý den dostavil a pustili 
jsme se s vnoučaty a několika místním 
dobrovolníky do práce. po opravě fasá-
dy zbylo na kůru množství sutě zapa-
dané všude možně. po očištění měchu 
se alespoň zacelily trhliny v kůži, pře-
lepily se rozeschlé dřevěné části měchu, 
do kterého zatékalo ze zbytků střechy, 
ale po dvou hodinách práce se přeci 
jenom zdálo, že by mohl být funkční. 
pn proto navrhl, že když sem už ty dvě 
hodiny jel, tak se nebude zase vracet 
a že se na ty varhany podívá. po vyno-
šení kbelíků sutě nejen z podlahy, ale 
i z varhan se vyndaly píšťaly, odšrou-
bovaly štoky, vše vyluxovalo, vyměnila 
nebo zesílila péra pod ventily, odpoji-
la pedálová vzdušnice, aby se varhany 
daly vůbec „ušlapat“, pak se vše vrátilo 
zase pěkně zpátky a začala se regulovat 
traktura a ladit nejprve oba kovové rejs-
tříky a nakonec ještě pokus o navrácení 
zvuku značně červotočem napadené-
mu krytu  8 .́ Flétnu 4´ jsme odepsali 
pro totální „sežrání“ červotočem. v 18 
hod. se opět dostavil pan biskup, kte-
rého jsme potěšili konstatováním, že 

Varhany v Bukovci
Nestává se asi často, že by vás 
překvapil biskup, když popíjí-
te v létě na zahradě odpolední 
kávu. Mně se to loni o prázd-
ninách stalo a má to daleko-
sáhlé důsledky, o kterých bych 
rád napsal (pochopitelně na 
důrazné vyzvání šéfredaktora 
Dr. Kuba) pár řádků.
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v sobotu – pokud se neobjeví něco neo-
čekávaného – by varhany něco ze sebe 
mohly vydat. a protože pan biskup není 
žádný „troškař“, přivezl hned 100 česko-
německých zpěvníků a že by snad mohla 
být  schubertmesse. jak to vše dopadlo, 
je na adrese: http://domazlicky.denik.
cz/zpravy_region/kostel-jim-vysvetlil-
sam-plzensky-biskup20100826.html a  
http://www.giessener-anzeiger.de/loka-
les/kreis-giessen/lollar/9371129.htm. 
v domažlickém deníku už ale nebylo, 
že biskup radkovský si v kostele s coun-
try skupinou též zahrál, ale Michnu. 
samozřejmě to byla „hozená rukavice“ 
a mě nečekalo nic jiného, než toto provi-
zorium dokončit. starostce jsem vymlu-
vil vánoční koncert, jednak proto, že 
by ho chtěli jistě v adventu a o vánocích 
zase jsou všichni pražští muzikanti vytí-
ženi na 200%. navrhl jsem však koncert 
adventní, na nějž přišlo víc jak polovina 
obce a ještě z okolí (asi nejvzdáleněj-
ší byl z klenčí) a slyšeli jednak rorátní 
zpěvy, které možná jejich předci v tomto 
kostele kdysi také zpívali, jednak části 
adventní kantáty F. X. Thuriho nebo 
sólové „varhany“. Ty jsme chtěli mít 
opravené ještě do zimy, ale národní 
pouť do Říma a vše, co s tím souviselo, 
mělo přednost. přesto pn nelenil a že 
by – pokud se najdou peníze –  rád měch 
a dřevěné píšťaly „udělal pořádně“. Teď 
už mohu prozradit, že paní starostka je 
kuchařka v místním družstvu a součas-
ně má hospodu v bukovci. požadované 
finance pro pn obec schválila (http://
obecbukovec.cz/about/rozpocet2011.
pdf) a my jsme mohli v sobotu 15. ledna 
demontovat měch, po výborném guláši 
z divočáka, uvařeném paní starostkou 
pro mysliveckou schůzi, jsme pokračo-
vali v dalších pracích na varhanách až do 
večera. Za 14 dní byl měch opět vrácen, 
píšťaly osazeny (18 jich pn musel udělat 
zcela nových) a varhany již dostávaly 
onen krásná zvuk, na který vzpomínal 
onen účastník z německa. pedálové píš-
ťaly už jsme nestihli (v kostele bylo na 
teploměru, pokud ukazoval správně, -3 
stupně c), ale potěšila mě zpráva napsa-
ná v měchu, kde se podepsal varhanář 
z domažlic konrády (konrádyho dudác-
ká kapela?) v roce 1911, který měch zho-
tovoval a pravděpodobně přestavěl 
nástroj přidáním hracího stolu (stopy 
po „špílšraňku“ jsou na skříni ještě patr-
né) a změnou disposice – ta Gamba není 
jistě původní, navíc převyšuje varhan-
ní skříň alespoň o 30 cm. paní starost-
ce jsme slíbili velikonoční koncert, pn 
dokončení pedálu a já jsem si posteskl: 
„kdyby sem to bejval věděl, tak sem sem 
nechodil!“  ale bylo to krásné. 

Jaroslav Eliáš

strahově, na strahovském stadionu, byl 
veliký. Tenkrát už nejstarší bratr byl 
v semináři, čili ten byl do toho více zata-
žený. se sborem bohoslovců samozřejmě 
zpíval a mluvil o pateru stanovském, 
který to nakonec doprovázel. na stadi-
onu byly postaveny dokonce píšťalové 
varhany, zvuk se potom šířil přes zesi-
lovače. slavnost to byla skutečně veliká, 
protože jen pro nás chlapce ministran-
ty to byla záležitost, vidět tři kardinály 
pohromadě. protože jako papežský legát 
byl jmenován kardinál verdier, arcibis-
kup pařížský, potom tady byl kardinál 
hlond, polák, a potom kardinál Innitzer, 
to byl arcibiskup vídeňský. Takže tato 
sešlost tří kardinálů ve svatovítské 
katedrále byla záležitostí mimořádnou. 
kardinál verdier potom celebroval slav-
nou mši svatou na Masarykově stadionu 
na strahově. Mně bylo deset let, záleži-
tost to byla nezapomenutelná.

Nácviková deska Ultraphon z roku 
1935 je možná nejstarší domácí nahráv-
ka duchovní hudby, kterou si může-
me poslechnout. Zpívá na ní  střídavě 
Cyrilská jednota u svaté Ludmily a sbor 
pražského bohosloveckého semináře. Ale 
to vám bylo, jak jste už říkal, deset let. Jak 
vypadala vaše další  cesta k hudebnímu 
vzdělání, dirigentskému, sbormistrovské-
mu? A jak jste prožil léta války, kdy byly 
zavřené vysoké školy?
My jsme bydleli v ječné ulici. nejstarší 
bratr Zdeněk byl vysvěcen od pana 
kardinála kašpara v roce 1938. jako 
novosvěcenec se dostal do pohraničí, byl 
ustanoven kaplanem do kynžvartu, kde 
byl až do odstoupení sudet, to znamená 
do podzimu 1938. potom se dostal do 
chval. dnes je to součást prahy, ale ten-
krát byla situace taková, že to bylo ještě 
samostatné trojměstí: horní počernice, 
chvaly a svépravice. a tam byl fará-
řem pater František Štverák, který se 
dostal do koncentráku. bratr tam byl 
jmenovaný jako takzvaný administra-
tor in spititualibus, zkrátka zástupce za 
nepřítomného faráře. byl tam jmenován 
k prvnímu červenci roku 1940. nějak 
kolem vánoc roku 1940 se událo spousta 
věcí. když přišel k nám na štědrovečerní 
večeři, přišel se zprávou, že o chvalskou 
faru usiluje velitelství německé branné 
moci, protože fara byla prázdná. Tam 
s rodiči domluvili, že kdybychom se pře-
stěhovali z prahy do chval a faru obsa-
dili, tím, že bychom tam všichni bydleli,  
že by tu byla určitá výmluva, že tu není 
místo, To se doopravdy uskutečnilo, 
a sice v postě roku 1941, a tím pádem 
ta hrozba německého velitelství do jisté 
míry odpadla. My jsme se přestěhovali 
do chval, ale pro mě to byla veliká rána, 
protože v ječné ulici jme měli koupel-
nu a byt na úrovni, sice v posledním 
patře, ale s určitým pohodlím. Tam ve 

chvalech, když potom byla zima (to byly 
zrovna ty veliké zimy), tak jsme měli 
třeba i deset stupňů mrazu na chodbách. 
Tak jaksi bylo po pohodlí. 

To byla doba, když jsem končil ter-
cii a kvartu na gymnáziu. Tam jsem se 
poznal s vladimírem doležalem. My 
jsme byli stejně staří, a v tom čtyřia-
čtyřicátém roce mě začal přemlouvat, 
abychom se dali do studování muziky. 
konzervatoř už byla v té době zavřená, 
přestože to nebyla vysoká škola, ale pře-
vážná část profesorů odešla do takzva-
né unie českých hudebníků z povolání. 
Tato unie měla svou vlastní školu, která 
sídlila na smíchově. a tak jsme navštívi-
li pana ředitele (to byl pan ředitel čech) 
a on nás začal přemlouvat k tomu, jest-
li bychom nechtěli studovat dirigování. 
My jsme se tvářili tak, že na to nemá-
me, to že se musíme napřed zeptat, a po 
cestě z hloubětína do chval jsme deba-
tovali, jak se k tomu postavit. když jsem 
s tím přišel k rodičům a k nejstaršímu 
bratru Zdeňkovi, který byl schopným 
varhaníkem, a dokonce se pokoušel 
o kompozice, tak si mě vzal stranou, 
a dával mi takové kapky. Řekl: „podívej 
se. já mám svoje povolání, duchovní. 
a muziku mám jako zábavu. když si 
sednu ke klavíru nebo za varhany, tak je 
to vždycky pro radost. Ty, kdybys mířil 
za úkolem stát se hudebníkem z povolá-
ní, to si musíš dobře rozmyslet, aby tě to 
někdy nemrzelo, abys od muziky neutí-
kal k něčemu jinému. jestli se rozhod-
neš pro to, studovat, já se postarám o to, 
abych ti platil školné. ale dobře si to roz-
mysli.“ nakonec jsme se s vladimírem 
doležalem dohodli, že se do toho dáme, 
a panu řediteli čechovi jsme oznámi-
li, že bychom se do toho dirigentského 
oddělení přihlásili. jelikož to všecko 
bylo spojené se školným, které asi i v té 
době nebylo nikterak malé, tak nám slí-
bil, že nám sežene jakási stipendia, aby 
ta zátěž finanční nebyla tak velká.   

Na které učitele rád vzpomínáte? 
našim třídním se stal profesor 
bohumír Špidra, který učil dirigová-
ní předtím na konzervatoři. byl velice 
přísný, a pamatuji se, že měl předná-
šet jenom dirigování. když se ptal, co 
děláme z harmonie, my mu po asi třech 
hodinách povídali: my už harmonizu-
jeme. pan profesor Špidra nám povídá: 
a co takhle taková všeobecná nauka? 
prozkoušel si nás a po této hodině 
navštívil pana ředitele a vyžádal si, že 
nás, co chodíme na dirigování, si vezme 
i na harmonii.

a to byla výhoda, protože vladimír 
doležal byl také varhaník, a profesor 
Špidra to o nás dvou věděl, tak co se 
týká harmonizací, u nás dbal na to, aby 
pokažsé měly určitou strukturu. a měl 
takovou zásadu, že varhaník nedo-
provází proto, aby lidi pletl, ale aby je 
podporoval. a proto na nás byl přísný 

dokončení ze strany 2
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v tom smyslu, že hleděl k tomu, aby ty 
harmonizace měly hlavu a patu.

Za těch válečných let jste ale také mimo 
studování zažil tehdejší úroveň sborové-
ho zpívání. Tak se chci zeptat, jaké máte 
z těch let největší zážitky, a na jaké osob-
nosti nejradši vzpomínáte. 
sborové zážitky? když jsme začali s diri-
gováním, tak profesor Špidra poznal, 
že jsme celkem schopní zpívat z listu, 
tak nás poslal za panem sbormistrem 
kühnem, abychom si udělali konkurs 
do českého pěveckého sboru. Tak se 
tak stalo, že na svátek svatého václava 
(to byl za války pracovní den) jsme se 
vydali za panem sbormistrem kühnem, 
a profesor Špidra už dal echo, že ho 
navštívíme. Moje konkursní píseň byla 
kde domov můj. Tuto konkurzní zkouš-
ku jsem udělal, a když jsme se loučili, 
tak mi řekl: večer v tolik a tolik je zkouš-
ka. večer jsme se dostavili do zkoušky a 
tam už jsme měli podepsané party. naší 
první skladbou, kterou jsme v českém 
pěveckém sboru zpívali, bylo verdiho 
dvousborové Te deum laudamus.  když 
jsme přišli do zkoušky, bylo nás tam 
na tři sta, protože když jsme dosta-
li legitimace, měl jsem  pořadové číslo 
286. Zkoušeli jsme v hasičském domě 
v Římské ulici. 

To, co jsem tam zažil, už asi nezaži-
ju nikde jinde. protože to byl pán neo-
byčejně přísný, já jsem ovšem s ním za 
celou dobu naší spolupráce neměl jediné 
nedopatření. já jsem si jeho práce vážil, 
a jan kühn byl člověk, který mně ukázal 
krásu lidského hlasu. 

Mám takovou ještě vzpomínku: to 
už bylo na konci války, dělali sme a-ca-
pellový koncert sborů josefa bohuslava 
Foerstera. jelikož se to vysílalo rovnou 
večer, tak „starý pán“ slíbil, že přijde 
na generální zkoušku. nechal si zazpí-
vat celý program, a potom měl takovou 
zvláštní promluvu, dalo by se to označit 
za kázání. a sice, o kráse lidského hlasu. 
a upozornil nás všecky, že sice varhany, 
harfa, housle, jsou krásné nástroje, ale 
že jsou všecky vyrobeny lidskou rukou, 
lidským umem. ale lidský hlas, to že je 
nástroj boží. ať dítě, ať žena, ať muž, 
každý si nosíme ten hlas s sebou. o hlas 
že se musíme starat, abychom vydrželi 
zpívat co možná nejdéle, ale abychom 
nikdy nezapomněli na to, že to je nej-
krásnější nástroj, který můžeme ovládat. 
a to mě provází celý život. 

Ale do těch let už patří také Vaše sbor-
mistrovské začátky.
ve chvalech jsme se samozřejmě starali 
o chrámový sbor. Tam došlo k určitému 
takovému rozladění, a sice, začali jsme 
zpívat také s dětmi. a ti velcí členové 
sboru na děti nějakým způsobem začali 
žárlit, takže nakonec chrámový sbor se 
rozpadl, a nám nezbylo, nežli s dětmi 
se postarat o celý liturgický provoz ve 

chvalském kostele svaté ludmily. a tak 
jsme soustředili několik těch dětí, které 
chodily na bohoslužby, těch bylo tak 
nějak  kolem dvaceti, ale potom se to 
rozrostlo tak, že jich bylo skoro na stov-
ku, nějak kolem devadesátky. dokonce 
jsme s tímto sborem i koncertovali. 

My už si možná nedovedeme předsta-
vit, jak vypadala taková činnost ve vol-
ném čase za války – jak třeba vypadalo 
každodenní cestování mezi Chvalami 
a Prahou? 
Zkoušeli jsme do půl jedenácté. od půl 
jedenácté za války začaly v praze jezdit 
tramvaje, které neměly čísla, ale měly 
písmena. ale už se tam začalo platit, 
pětikorunu stála jedna cesta. protože 
pan sbormistr věděl, že někteří z nás 
penězi neoplýváme, tak končil za pět 
minut půl jedenácté, abychom my, kdo 
jsme byli mladí a rychlí, abychom trefili 
ještě tu tramvaj před půl jedenáctou. My 
s vladimírem doležalem jsme dohna-
li nějakou tu tramvaj, která jezdila do 
hloubětína, a z hloubětína jsme potom 
chodili pěšky do chval. pokud se nám 
to nepodařilo, tak jezdil vlak, takzva-
ný f lamendrák, jenomže to znamenalo 
za války rozbitá okna, nebo v oknech 
místo skel prkýnka, v zimě veliká zima, 
a příchod domů až dlouho po půlnoci. 
Tak to patřilo k našemu muzicírová-
ní v českém pěveckém sboru. doba to 
byla krásná, a dodnes pánu bohu děku-
ji za to, že když mnozí umírali, ať už 
v koncentrácích, nebo na frontách, my 
jsme celou válečnou dobu mohli prožít 
v náručí hudby. 

Na válečná léta lidé vzpomínají jako na 
dobu, kdy byly plné kostely i koncertní 
síně. Dávaly se i takové skladby, jako je 
Dvořákova Svatá Ludmila....  
dvořákova svatá ludmila se připravo-
vala v roce 1944, protože se předpoklá-
dalo, že skončí válka. válka se ale o celý 
rok protáhla. provedení měl řídit rafael 
kubelík, který si vyžádal osmnáct 
orchestrálek a dvě generálky, což byl 
i na tu dobu nárok veliký. jelikož ovšem 
potom rafael kubelík těžce onemocněl, 
dostal to potom otakar jeremiáš jako 
šéf rozhlasového orchestru, a samo-
zřejmě že počet zkoušek byl podstat-
ně menší a generálka jenom jedna. 
ale jelikož konec války nebyl, tak se 
s tím uzavřela sezona 1944, čili během 
měsíce června se dělala svatá ludmila. 
rafael kubelík chtěl otevřít všecky 
škrty a udělat ji v takovém, v uvozov-
kách řečeno, parádním provedení. Tím 
pádem to převzal i otakar jeremiáš, 
kdy se vynechávaly jen některé repeti-
ce. byla to záležitost skutečně parádní, 
jak pro nás účinkující, tak samozřejmě 
pro posluchače.

ještě jednu takovou vzpomínku. 
Tenkrát sice rozhlas už mohl natáčet, ale 
bylo to dosti komplikované, takže vět-

šinou se všecko vysílalo rovnou. pokud 
byl koncert večerní, museli jsme tedy být 
do večera, nebo do noci. ale pamatuji 
se, že právě to jaro 1944 bylo s takovým 
hezkým počasím, takže jsme v Římské 
ulici v těch zkušebnách zkoušeli a měli 
jsme otevřená okna. a já jsem záviděl 
všem těm lidem, kteří v okolí tohoto 
hasičského domu bydleli, co to bylo za 
zvláštní požitek, tyhle sbory slyšet něko-
likrát za sebou. uvědomil jsem si jednu 
věc, když jsem tam seděl na té své židli, 
že na tyto chvíle na zkouškách budu 
vzpomínat do konce svého života. 

pianissima kühnova sboru, to byl 
mrak zvuku. bohužel, dnešní sbory 
podle mého gusta už v pianissimu zpívat 
nedovedou, nebo nedokáží, já to nedove-
du nazvat správným jménem.

Když skončila válka, měl jste možnost 
věnovat se profesionálně dirigování, 
které jste vystudoval? Jaké bylo vlastně 
Vaše zaměstnání?
já jsem – protože rodiče hleděli k tomu, 
abych měl kromě té muziky nějaké 
zaměstnání takzvané slušné – se stal 
úředníkem státního úřadu statistické-
ho, a tam jsem vydržel až přes vojnu. 
vojnu jsem si odbyl v armádním umě-
leckém souboru, a v roce 1949 jsem se 
do statistického úřadu vrátil. ale nebyl 
jsem tam už dlouho, protože jsem se tam 
setkal s jedním spoluzaměstnancem, 
který přišel s košickou vládou (a byla 
tam určitá nespokojenost s finančním 
ohodnocením a já už jsem v té době měl 
rodinu), tak mě přemlouval, že dáme 
výpověď a budeme si hledat něco lepší-
ho. jenomže, malér nastal v tom, že když 
jsem já dal výpověď, tak byla vyhlášena 
akce 77 000 do výroby. a mě (přesto-
že jsem se mohl dostat do statistického 
oddělení některé ze stavebních firem 
na starém Městě) tam už nemohli vzít, 
protože pracovní úřad řekl, že není 
možné, že musím do výroby. Takže, 
přestože jsem do této akce nebyl zařa-
zen oficiálně, jsem se s ní svezl.  Musel 
jsem nastoupit do továrny a po takové 
peripetii jsem se dostal do automobilo-
vých závodů praga, kde jsem začal jako 
pomocný dělník. Teprve po určité době 
jsem se dostal na kontrolu, kde sice byl 
trojsměnný provoz, což také nebyla 
žádná rozkoš, ale tam jsem přečkal celou 
tu dobu. až do roku 1988, kdy přes svůj 
zdravotní stav jsem se vrátil k muzice 
jako zaměstnání. 

Takže veškerou činnost sbormistrov-
skou... 
...jsem dělal zároveň s pragovkou. a sice: 
potom jsem se dostal mezi takovou sku-
pinu lidí, která toužila po lirturgické 
muzice, a slovo dalo slovo, a dali jsme 
dohromady komorní sbor, který zakrát-
ko přijal jméno sbor pražských literátů. 
chtěli jsme navázat na tradici literát-
ských bratrstev, a v tom jsme také nece-
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lých 20 let působili. To znamená zpěvy 
z nějakých českých kancionálů, z gra-
duálů, a takoví autoři jako palestrina, 
Gallus, lasso a podobní. 

My bychom neměli opominout Vaši var-
hanickou činnost v kostele Panny Marie 
před Týnem. Kdy a jak jste začal se služ-
bou u zdejších varhan?
To bylo tak. duchovním správcem, 
nebo tenkrát administrátorem týn-
ské farnosti byl pater jiří reinsberg. 
s tím jsme se znali už od mládí, pro-
tože i když byl o sedm let starší nežli 
já,  znali jsme se  z takzvaného spolku 
legio angelica. To byl spolek minist-
rantů, ale měl zároveň také oddíly skau-
tů. a samozřejmě pater reinsberg ve 
svém mládí skautoval, já také, a i když 
jsem nebyl v jeho družince, tak jsme 
se spolu znali. on potom po maturitě 
odešel do Říma, kde studoval teologii, 
ale nemohl se vrátit, protože byla válka. 
a když se vrátil po válce (to se vrá-
til více méně jako příslušník západní 
armády, protože se z Říma tehdy vrátil 
přes anglii), působil napřed v berouně. 
jako druhou štaci získal zprvu jako 
kaplan pannu Marii před Týnem. Tam 
pohřbil pana faráře a zůstal jako admi-
nistrátor. jako regenschori tam působil 
profesor ulrich, který byl profesorem 
v dušní ulici. bydlel v ungeltě, tam byl 
byt regenschoriho, takže to měl blízko. 
Ten ovšem zemřel na začátku února 
roku 1964, a od jeho pohřbu až do 
konce června tam působil doktor Eliáš, 
který studoval medicínu. v červnu byl 
promován a dostal umístěnku dale-
ko od prahy. jelikož jsme se s paterem 
reinsbergem znali, tak pro mě vzká-
zal, abych ho navštívil. a nabídnul mi 
místo regenschoriho v Týně. já jsem se 
ale bránil s tím, že varhaník nejsem. 
a on mi tenkrát říkal: ale na varhany 
hrajete. já jsem říkal: no dobře, na var-
hany hraju, ale... Tak mě vzal na týnský 
kůr, pustil elektromotor a pokynul mi, 
abch zahrál chorální Tantum ergo. To 
jsem samozřejmě zahrál, a on mi dal 
klíče a řekl mi: zítra v půl šesté je mše 
svatá. a to byl můj nástup do Týna. 
víceméně jsem ho tam přežil. doba 
to byla krásná, protože on měl rád 
muziku, a co se týká programu, doho-
da s ním byla vždycky snadná. rád na 
něho vzpomínám, nejenom na jeho 
mládí, samozřejmě, ale i pak, když už 
přišel do let, a začal se těžko pohy-
bovat. Musel podstoupit nějaké těžké 
operace a potom těžko chodil. do 
poslední chvíle jsme spolu vycházeli 
krásně, a dokonce – něco jsem mu měl 
doručit, tak jsem ho navštívil v jeho 
bytě v podolí, a to mě nenapadlo, že 
ho vidím naposledy, protože to bylo 
asi deset dní před jeho smrtí.  

Vy jste v Týnské škole a předtím ve 
Chvalech vychoval několik generací zpě-

váků, které jste vedl od dětského věku. 
Nakonec i Scholu Týnského chrámu, pro 
kterou jstew napsal většinu svých sbo-
rových skladeb, jste si částečně vychoval 
už od dětských zpěváků.  A tak se chci 
zeptat, jestli je to těžké, aby děti dobře 
zpívaly. 
není! já jsem si nepotrpěl na to, kdo si co 
pamatuje. všecky děti a všichni zpěváci, 
kteří se mnou spolupracovali, prošli into-
nací. prostě musejí umět číst. a u dětí 
to nebyl takový problém, protože děti se 
dobře učily.  

Ono je také poznat, když zpěváci vědí, 
o čem zpívají. To je také důležitá úloha 
sbormistra, aby jeho vedení nekonči-
lo hudebním výrazem. Ono je někdy 
poznat, že hudební výkon je prvotříd-
ní, ale slova padají pod stůl.  A naopak,  
pozná se, když sbormistr vede zpěváky 
k porozumění. 
To máte tak. výhoda těchto zpěváků 
je v tom, že jsou věřící. a co se týká 
výslovnosti, to zase musím vzpome-
nout na pana sbormistra kühna. někdo 
sice kritizoval takovou tu jeho akurát-
nost, ale já jsem na tom strašně vydělal. 
protože „Et lux perpetua“ muselo být 
rozumět tři sta lidem. My jsme museli 
najednou otáčet v partech. To muselo 
být pod těmi světly ve smetanově síni 
jako blesk. a kdo se s tím páral, na to 
byly dokonce i pokuty. Tam prostě 
všecko bylo nastudované. a co se týká 
výslovnosti, to byla jedinečná škola, 
protože pan sbormistr kühn sám byl 
ohromný zpěvák, a my jsme museli zpí-
vat tak, jak on chtěl. on všecko před-
vedl a my jsme jenom museli napodo-
bovat. potom měl ještě jednu takovou 
vlastnost, že nás naučil, že ať byl vokál 
jakýkoliv, dokázal z něj dostat krásno.

jestli je to palestrina nebo kdokoliv, 
tam vokál jde skutečně s muzikou. a to 
je to nejcennější, co na sborovém zvuku 
může být – oživit vokál, aby vokály měly 
určitou krásu.

To mnoho skladatelů nemá, proto-
že se nevyznají v lidském hlase. ještě 
musím jmenovat jednoho: Zdeňka 
lukáše. Zdeněk lukáš byl nejen vyni-
kající skladatel, ale řadu let působil jako 
sbormistr. a to také poznamenalo jeho 
skladby, protože ať si vezmete lukášovu 
skladbu jakou chcete, tak každá dobře 
zní. To je úkol jak skladatele, tak samo-
zřejmě také sbormistra nebo interpretů. 
a taková muzika se pak snadněji dělá, 
protože to pak nejde dělat jinak.

Ale já bych se rád zeptal ještě na jednu 
věc. A to je právě muzika a zpívaná litur-
gie. Je jasné, že při liturgii se nedá zpí-
vat cokoliv. Skladatel, který píše muziku, 
která by při liturgii měla znít, má před 
sebou určitá omezení, ale na druhou 
stranu také výzvu. 
no, co bych vám na to měl říct? 
liturgická muzika vlastně je daná, 

v první řadě texty. jak který skladatel 
k tomu přistoupí, je jeho věc. ale naši 
staří páni, kteří psali do kancionálů 
a graduálů, uměli dát textům hloubku 
a i když je to řečeno někdy trochu naivně,  
jsou vždycky upřímné. je v tom veliká 
víra těch lidí – to nikdo nedělal pro pení-
ze, to nedělal pro pochvalu, ale proto, že 
to takto udělat musel. a pokud to člověk 
dovede tímto způsobem interpretovat, 
tak (abych to řekl lidově) uhodí hřebík na 
hlavičku.  

Ony naše kancionálové písně mají ještě 
jednu kvalitu, jakou jiná hudba nemá. 
Je to síla tradice a paměti, my víme, že 
to jsou tytéž písně, které zpívávali naši 
předkové a jejich předkové, na těch 
samých místech a v té samé liturgii. 
no trochu jste mi nahrál, s „jezu kriste 
štědrý kněže“. jestliže ji hraju v Týně, 
a uvědomuji si, že tam zněla před pěti 
sty lety, tak je to síla! Źádné novum, 
pořád jedeme dál. a jestliže „jezu kriste 
štědrý kněže“ hraju v moderním kos-
tele ve strašnicích, tak to hraju se stej-
nou radostí, že tam vnáším to, co tam 
sice ještě nemohlo být, ale co tam může 
pokračovat.  

A já si dovolím poslední otázku. My tady 
mluvíme o řemesle sbormistrovském, 
o komponování, o varhanické službě. 
Ale zapomněl bych se zeptat, pro všech-
ny, kdo nezažili, co ta služba obnáší: Kdy 
jste měl jako varhaník naposledy volnou 
neděli?
To se těžko počítá. já jsem u varhan uvá-
zaný jak u boudy. každou neděli hraju. 
dřív jsem měl dokonce pět mší za neděli, 
teď mám jenom čtyři. protože ráno hraju 
v 7 ve strašnicích, v půl desáté v Týně, 
večerní ve strašnicích a v 21 v Týně. 
já jsem poslední vrhaník, který hraje 
„narodil se kristus pán“, nebo „vesel se 
nebes královno“, to je 22 hodin, když už 
je každý doma. jsem rád, samozřejmě.  

A měl jste během svých varhanických let 
někdy neděli bez služby?
snad jenom díky celozávodní dovolené 
v pragovce, když jsem jel někam s rodi-
nou. jinak každou neděli hraju. 

Děkuji Vám za rozhovor a rád bych 
popřál Vám i nám všem - kromě toho, 
co se přává k pětaosmdesátce, - abychom 
si na Vás pokaždé rádi vzpomněli, když 
bereme do rukou Vaše responsoriální 
žalmy. A také, abychom Vás ještě dlouho 
mohli slyšet doprovázet zpěv u Panny 
Marie před Týnem, a třeba také zpívat s 
Vámi. Děkuji Vám a na shledanou.
Mějte se hezky a děkuju za pozvání. 

Otázky kladl a přepis rozhovoru připravil
Tomáš Slavický
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Naxos Music Library je databáze nahrá-
vek vážné hudby dostupných on-line. 
Žánrově je obsah rozdělen na klasickou 
hudbu, moderní jazz, rock & pop, součas-
nou instrumentální hudbu, world music, 
čínskou hudbu, legendy jazzu, folku, 
blues, gospel a mluvené slovo.

klasická hudba je členěna do kate-
gorií balet, komorní, instrumentální, 
orchestrální, vokální hudba, koncerty, 
opery, operety a muzikál, filmová a tele-
vizní hudba, mluvené komentáře, pří-
rodní zvuky.

databáze je určena pouze pro 
poslech, nikoliv pro stahování a kopí-
rování hudby. přístupná je na základě 
předplatného. roční předplatné pro 
instituci (minimálně 5 vstupů) je v sou-
časné době cca 20.000 kč. jeden vstup 
pro individuálního předplatitele stojí cca 
5.000 kč. v průběhu roku získá předpla-
titel přístup k dalším stovkám nových 
titulů bez dodatečné platby.

poslech nevyžaduje žádný speciální 
hudební software. kvalita zvuku odpo-
vídá datovému toku 64kb. Zvuk v kvali-
tě 128kb je k dispozici za 50% příplatek 
k ceně předplatného. knihovnám (insti-
tucím) je umožněno praktikovat pro své 
uživatele vzdálený přístup do databá-
ze. Tato služba dává knihovně možnost 
uspokojit poslechem cd i ty zájemce, 
kteří jsou z důvodu neexistence bezba-
riérového přístupu ze služeb knihovny 
dosud vyřazeni, a také ty uživatele, kte-
rým nevyhovuje výpůjční doba knihov-
ny. jde především o studenty a učitele 
hudební výchovy, případně výkonné 
umělce, kteří mají volný čas až v pozd-
ních nočních hodinách.

v současné době databáze obsahu-
je více než 20.000 cd, měsíčně přibývá 
přibližně 500 nových titulů. sledování 
novinek je velmi jednoduché. v nástro-
jové liště pod tlačítkem nEW rElEasEs 
jsou uváděny přehledy novinek podle 
vydavatelství, rEcEnT addITIons 
obsahují novinky posledního týdne. na 
některé z nich je ještě upoutávka v podo-
bě bukletu na úvodní obrazovce hned 
po přihlášení. podcasts přinášejí každé 
úterý rozhovory o novinkách.

na databázi spolupracuje téměř 50 
vydavatelství. Základem je vydavatel-
ství naXos se všemi svými značkami 
včetně Marco polo (převážně hudba 
druhé poloviny 19. stol a začátek 20. 
stol.), Yellow river chinese, amadis, 
Middle kingdom, White cloud (příjem-
ná poslechová instrumentální hudba, 
jazz, world music) a romophone (pře-
pis historických nahrávek nejslavněj-
ších pěvců a pěvkyň z počátků 20. stol). 
Z dalších vydavatelství jsou to např. 

chandos, dinant records (málo známé 
italské opery), Gimell (duchovní hudba), 
opera rara (raritní nahrávky, světové 
premiéry), sdG (duchovní hudba). další 
vydavatelství jsou přidávána postupně 
podle toho, jak se daří uzavírat smlouvy. 
česká vydavatelství v databázi zastou-
pena nejsou. rychlý výběr všech titulů 
od určitého vydavatelství umožňuje abe-
cední rejstřík.

významnou součástí databáze jsou 
textové informace. rychlý přístup k bio-
grafiím a diskografiím umožňuje abe-
cední rejstřík skladatelů. poznámky ke 
skladbám jsou k dispozici pod tlačít-
kem about This recording po vybrání 
titulu. jsou většinou v angličtině, někdy 
též ve francouzštině a lze je vytisknout. 
některé tituly jsou propojeny nejen 
s bukletem, ale i s webovými stránkami 
www.FreehandMusic.com, na nichž je 
možné za úplatu vytisknout nebo stáh-
nout noty do Musicpad pro.

studijní materiály se stručnými 
přehledy dějin hudby, hudební naukou, 
slovníkem hudebních pojmů včetně zvu-
kových ukázek a testů jsou soustředěny 
do samostatné sekce sTudY arEa. 
studijní materiály splňují požadavky 
GcsE - General certificate of secon-
dary Education, což je určitý druh ang-
lické kvalifikace pro studenty ve věku 
14 – 16 let. na tomto rozsahu jsou často 
stavěny vstupní testy na universitu. 
Zajímavé textové informace jsou v části 
rEsourcEs. audiobook Transcripti-
ons obsahuje textovou verzi zvukových 
knih: The history of classical Music, 
The history of opera, The Instruments 
of the orchestra a The story of classi-
cal Music. v Glossary najdeme stručný 
výklad hudebních pojmů.

Fundamentals terms představuje ve 
13 tématických celcích základní odbor-
né hudební termíny. opera nabízí libreta 
a výtahy z libret. pronunciation Guide je 
zvukovým průvodcemvýslovností jmen 
skladatelů a interpretů. Textové mate-
riály mohou být inspirativní nejen pro 
učitele hudební výchovy, ale i pro pořa-
dy, které si připravují knihovny vlastní-
mi silami.

databáze má i samostatnou dětskou 
část obsahující The story of classical 
Music (tématické přednášky z dějin 
hudby + interaktivní část zaměřená 
na aktivní získávání znalostí). Music 
for kids – knížka + 10 cd. Meet the 
Instruments of the orchestra! – vše 
o orchestru, hudebních nástrojích a diri-
gentech.

databáze umožňuje jednoduché 
i pokročilé vyhledávání. jednoduché 
vyhledávání podle klíčového slova je na 

každé stránce pod označením keyword 
search. kromě slova z názvu titulu 
(skladby), jména skladatele nebo inter-
preta zajímavý výsledek přinese hle-
dání po zadání např.: a to Z, best of, 
complete Edition (special,) complete 
Works, discover, Explained, Film (Film 
Music), Great, historical, dokuments.

při pokročilém vyhledávání lze činit 
dotaz na skladatele, interpreta, žánr, 
vydavatelství, hudební nástroj, období, 
ve kterém skladatel žil, zemi, ve které se 
skladatel narodil, žil nebo tvořil. lze též 
učinit dotaz na určitá léta a zjistit, která 
díla byla v určité době vytvořena (popr-
vé uvedena). dotaz může být zúžen 
např. na určitou zemi. ve výsledku se 
objeví abecední soupis skladeb (řazeno 
abecedně podle skladatele) včetně odka-
zu na cd, příslušná skladba je na cd 
označena.

Funkce Text search umožňuje vyhle-
dání v textech bukletů podle klíčového 
slova. Může přivést uživatele k infor-
macím, které by jinak pravděpodobně 
vůbec nenašel.

Zajímavé možnosti má v programu 
administrátor. Může sledovat a analy-
zovat statistiky, nastavit dobu limitující 
délku vstupu pro případ, že by někdo 
z uživatelů chtěl používat poslech jako 
hudební kulisu a brzdil tím další zájem-
ce. určuje a nastavuje, jak se uživatelé 
do databáze budou přihlašovat (Ip adre-
sa, referral url, username & password), 
může také nastavit, na kterou stránku 
se uživatel vrátí po odhlášení se z data-
báze. administrátor a pověřené osoby 
(educator) mohou vytvářet vlastní play-
list. Funkce je určena především pro 
učitele k přípravě na výuku, v knihovně 
pro pořady, v nichž se využívají hudební 
ukázky.

http://www.naxosmusiclibrary.com

Elektronická hudební knihovna

ozývají se první zájemci o letošní 
convivium. Tedy krátkou a stručnou 
informaci:
Convivium 2011 bude. bude se konat 
v Želivském klášteře v termínu 14. – 
21. srpna. realizátorem projektu je 
letos Marika pečená, pecena@sdh.cz.
na webu pracujeme a na všechny se 
těšíme.

JiKu

COnvivium 2011
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v neděli 13. února 2011 zazněly v kla-
tovském jezuitském kostele tóny pozd-
ně romantické mše d dur in honorem 
st. antonii de padua, op. 90 pro smí-
šený sbor a symfonický orchestr wroc-
lawského skladatele počátku 20. století 
Maxe Filkeho (1855-1911). díla tohoto 
dvořákova mladšího současníka roz-
hodně nepatří v našich kostelích k nej-
prováděnějším. I z tohoto důvodu si 
Filkeho liturgickou kompozici vybral 
klatovský sbor kolegium pro duchovní 
hudbu, aby jejím provedením v rámci 
mše svaté připomenul patnácté výro-
čí svého založení. kolegium, jejž znají 
čtenáři psalteria zejména jako organi-
zátora Evropského festivalu duchovní 
hudby „Šumava-bayerischer Wald“, 
konaného každoročně v česko-němec-
kém pohraničí na přelomu května 
a června, se však dlouhodobě angažuje 
i v hudebně-interpretační oblasti.

volbou neotřelého repertoáru, jehož 
notový materiál získali členové sboru 
ve farním archivu plané u Mariánských 
lázní, dostálo kolegium své dosavadní 
pověsti. Interpretační působení toho-
to souboru (nejen) v rámci regionu se 
totiž v posledním desetiletí koncentru-
je zejména na dramaturgicky přínosné 
projekty z oblasti duchovní hudby, jež 
většinou přinášejí posluchačům nově 
objevená díla s vazbou na region a jeho 
hudební kulturu. soubor přitom využívá 
muzikologického školení svého umělec-
kého vedoucího a klatovského varhaníka 
víta aschenbrennera a jeho dlouhodobé 

badatelské činnosti v oblasti regionál-
ní hudební kultury 17. a 18. století. na 
rozdíl od mnohých souborů nechápe 
kolegium provozování této hudby jako 
víceméně profánní záležitost – jednou 
z hlavních priorit sboru je uvádění těch-
to znovuobjevených děl v místech a při 
příležitostech, pro něž byla původně 
napsána, tedy v regionálních katolických 
kostelích a během liturgie.

vrcholně romantická liturgická 
hudba je přitom spíše jakýmsi krát-
kodobým odkloněním tělesa od jeho 
hlavních dlouhodobých repertoárových 
zaměření, jimiž jsou zejména regionál-
ní či s regionem spjaté skladby 18. sto-
letí a hudba 20. a 21. století. Tento trend 
realizace dramaturgických hudebních 
projektů nadregionálního významu je 
v činnosti souboru patrný zejména od 
poloviny první dekády tohoto tisícile-
tí, kdy v roce 2005 provedl v opožděné 
premiéře kantátu regionálního sklada-
tele leopolda Eugena Měchury (1804-
1870) Credo mrtvých, op. 102 a zároveň 
zrealizoval rozměrný koncertní pro-
jekt Bohorodička krví se potící složený 
z liturgické hudby pocházející z doby 
klatovského mariánského zázraku 
(1685). od roku 2006 soubor realizuje 
hudební složku každoročně se opakují-
cího projektu Barokní jezuitské Klatovy. 
Základní složkou je zde liturgické pro-
vedení figurálního requiem během 
bohoslužby za zesnulé, jejichž ostatky 
byly uloženy v klatovských jezuitských 
katakombách. soubor zde v minu-

lých letech postupně provedl requi-
em j. haydna, j. j. Fuxe, a. v. Michny 
a h. I. F. bibera. kolegium patří také 
k nemnoha českým souborům, které 
mají v současné době ve svém repertoá-
ru skladby tzv. monumentálního baro-
ka, zejména h. I. F. bibera. 

rovněž uplynulý rok 2010, jenž 
se nesl ve znamení oslav 750 let zalo-
žení města klatov, přinesl klatovské-
mu sboru množství dramaturgických 
impulsů. kolegium bylo prakticky jedi-
ným souborem, který do celoročních 
oslav opakovaně přispíval duchovní 
hudbou, jejíž výběr byl samozřejmě 
regionálně inspirován. krom kon-
certního provedení nově objevených 
skladeb z klatovské jezuitské koleje 
se kolegium zaměřilo i na regionál-
ní autory přelomu 19. a 20. století – 
josefa kličku (1855-1937) a antonína v. 
brabce (1906-1970). Tento velmi plodný 
rok zakončilo kolegium realizací světo-
vé premiéry adventního oratoria mladé-
ho plzeňského skladatele pavla samiece 
(nar. 1984) Dies sanctificatus.

popřejme tomuto aktivnímu souboru 
k jeho patnáctým narozeninám hodně 
sil k propagaci duchovní hudby, šíření 
křesťanských hudebních tradic a oživo-
vání regionálních kostelů, stejně jako 
odvahu k dalším zajímavým projektům 
a šťastnou ruku při hledání a výběru 
zapomenuté liturgické hudby z prachu 
regionálních muzeí a archivů. 

Ludmila Nová

Klatovské Kolegium pro duchovní 
hudbu slaví své patnáctiny
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roger scruton (narozen 27. února 
1944 v londýně) je znám především 
jako britský filosof, estetik, politolog, 
spisovatel a hudebník. je zastáncem 
a typickým představitelem konzerva-
tismu. vystudoval analytickou filo-
sofii na jesus college v cambridgi, 
kde získal v r. 1965 doktorát. v roce 
1971 přešel  z cambridge na birkbeck 
college v londýně. s podobně smýš-
lejícími poslanci a akademiky založil 
conservative philosophy Group, kde se 
probíraly otázky, týkající se konzervatis-
mu v teorii a praxi.

v roce 1979 se podílel na činnosti 
tzv. „podzemní univerzity“ v tehdejším 
československu. spolu s mnoha dalšími 
kolegy ze zahraničí vedl bytové seminá-
ře v praze, brně a bratislavě pro ty, jimž 
režim neumožnil studium na vysokých 
školách. 

„do roku 1979 byla má znalost 
komunismu zcela teoretická. samozřej-
mě se mi nelíbilo, co jsem četl, a cítil 
jsem odpor k socialistickým idejím 
rovnosti a státního dohledu, ze kterých 
jsem viděl dosti již ve Francii a v bri-
tánii. ale neměl jsem tušení o tom, jak 
se žije v komunismu, o každodenním 
ponížení kvůli tomu, že jsem ne-osoba, 
které jsou zapovězeny všechny způso-
by sebevyjádření. a o českosloven-
sku jsem věděl jen to, co jsem posbíral 
z jeho hudby - zvláště z hudby dvořá-
ka, smetany a janáčka, jimž jsem všem 
třem velmi zavázán za štěstí, které mi 
přinesli. četl jsem samozřejmě také 
kafku a haška…

byl jsem požádán, abych připra-
vil přednášku pro soukromý seminář 
v praze. Tento seminář byl organizován 
pražským filosofem juliem Tominem 
(signatář charty 77, později v exilu 
– pozn.red.)… v pokoji se nacházely 
rozprášené zbytky pražské inteligen-
ce - staří profesoři ve svých ošuntělých 
vestách, dlouhovlasí básníci, mladí 
studenti, kterým byl odepřen přístup 
na universitu pro „politické zločiny“ 
jejich rodičů, kněží a duchovní v pro-
stých šatech, spisovatelé a teologové… 
To bylo mé první setkání s „disidenty“: 

s lidmi, kteří se později k mému údivu 
stali prvními demokraticky zvolený-
mi vůdci poválečného československa. 
okamžitě jsem se s nimi cítil spřízněn. 
nic pro ně nebylo důležitější než přeži-
tí jejich národní kultury. byli zbaveni 
možnosti materiálního a profesního 
postupu a trávili dny nucenou medi-
tací o své zemi a její historii, o velké 
otázce české historie, kterou se češi 
zabývají od dob palackého. bylo jim 
zakázáno publikovat; státní moc před 
světem tajila jejich existenci a předse-
vzala si vymazat jejich stopy z histo-
rie. To proto si byli disidenti tak silně 
vědomi hodnoty paměti. jejich životy 
byly permanentním cvičením v tom, 
co platón nazval anamnesis: upomíná-
ní si na zapomenuté věci. něco ve mně 
odpovědělo na tuto až bolestivou snahu 
a okamžitě jsem toužil se k nim připojit 
a promluvit o jejich situaci před celým 
světem.“

scruton se naučil česky a začal více 
poznávat českou kulturu.  spolu s dal-
šími britskými akademiky začali spolu-
pracovat s nadací jana husa a snažili se 
poskytovat knihy, podporovat samizdat 
a přednášet.

jako uznání jeho přínosu české 
vědě a vzdělanosti mu byl v roce 2004 
(u příležitosti jeho 60. narozenin) udě-

len čestný doktorát Masarykovy univer-
zity v brně. prezident václav havel mu 
udělil Medaili za zásluhy. česky vyšlo 
několik scrutonových knih, mj. slovník 
politického myšlení, smysl konzervatis-
mu, kant, slovník politického myšlení, 
krátké dějiny novověké filosofie, prů-
vodce inteligentního člověka po moder-
ní kultuře, průvodce inteligentního 
člověka filosofií, Estetické porozumění: 
eseje o filozofii, umění a kultuře, krátké 
dějiny novověké filosofie: od descarta 
k Wittgensteinovi.

„konzervatismus pro mne není 
pouhé politické krédo, nýbrž přetrvá-
vající vize lidské společnosti, taková 
vize, jejíž pravdy se vždy těžce vysvět-
lují, ještě hůře chápou, avšak nejobtíž-
něji se podle nich jedná. a obzvláště 
obtížné je to nyní, kdy náboženské 
postoje jsou jako módní rozmary, kdy 
globální ekonomika vnáší zmatek do 
našich lokálních příslušností a kdy 
materialismus a luxus odrazují ducha 
od realizace skutečné náplně žití. ale 
nezoufám si, neboť zkušenost mne 
naučila, že lidé nemůžou věčně prchat 
před pravdou, že si nakonec vždy uvě-
domí stálé hodnoty a že sny o svobodě, 
rovnosti a bratrství je budou vzrušovat 
jen po omezenou dobu.“

-jš-

V příloze tohoto a příštího 
Psalteria přinášíme první 
tři kapitoly z knihy Roge-
ra Scrutona Průvodce inte-
ligentní osoby po moderní 
kultuře, který podle překla-
du Ludvíka Bednáře přebí-
ráme z: Střední Evropa, č. 
107, 2001. 
O autorovi přinášíme malý 
medailon.

Roger Scruton
Medailon
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ve filmu "loving you" byla dolores 
hart první herečkou, která políbila 
Elvise presleyeho na velkém plátně.

To, co se matka dolores snaží vždy 
vysvětlit novinářům, fanouškům, pro-
stým zvědavcům, kteří jí píšou e-maily, 
duchovním synům a dcerám i kolegům 
z dřívější společnosti, přátelům starým 
i novým, je to, že se ve skutečnosti nikdy 
nezměnila. když listujeme albem vzpo-
mínek na její život a mnoha interview, 
jež zanechala za takřka 50 let, filmový-
mi recenzemi, musíme jí dát za pravdu. 
dolores hartová, idol dospívající mlá-
deže, hlavní hrdinka filmů s obrovským 
úspěchem, jako King Creole a Wild is the 
wind s annou Magnani a anthonym 
Quinem, první herečka, která polibi-
la na velkém plátně Elvise, nová Grace 
kellyová, kterou miliony milovaly 
i nenáviděly, brilantní a citlivá inter-
pretka sofistických divadelních her, je 
dnes matkou dolores, novicmistryní 
v opatství regina laudis a betlehem 
v connecticutu. Tatáž žena bez přeruše-
ní kontinuity.

„jestliže máš důvěru v boha, můžeš 
se utkat s čímkoliv,“ psali novináři 
v padesátých letech a přinášeli reportáže 
s mladičkou hvězdou se zářícíma mod-
rýma očima, která vyrůstala v beverly 
hills, komtesa zvyklá na honoráře 
s mnoha nulami, ale s kamennou zása-
dou „dělat správnou věc“ nebo lépe 
řečeno „mít srdce na pravém místě“, jak 
radí velká americká spisovatelka Flanne 
o'connorová, a směřovat ambice, aspi-
race, city a touhy k jedinému, který je 
schopen odpovědět na očekávání srdce.

„jestliže máš důvěru v boha, můžeš 
se utkat s čímkoliv,“ opakovala dolores 
novinářům, kteří chtěli vědět něco 
o budoucím filmu a mysleli přitom na 
nějakou senzaci od hollywoodských 
ref lektorů, na nějaké intriky mezi kole-
gy, euforii z úspěchu. na počátku šede-
sátých let byla největším příslibem ve 
studiu Metro Goldwyn Mayer s obava-
mi, aby nezklamala očekávání náročné-
ho publika, jako je ono na broadwayi, ale 
těmito slovy si odpovídala i na bolest, že 
musí opustit své kolegy po tolika měsí-
cích společné práce, společného života 
a sdílených starostí.

„jestliže se svěříš bohu, můžeš se 
utkat s čímkoliv,“ opakovala dolores 
hicksová (takové je její pravé příjme-
ní) druhým i sobě samé také při sou-
kromých těžkostech, při neviditelných 
ranách zvenčí, jako byla bolest z rozvo-
du rodičů, které rozdělil alkohol a pra-

covní vytížení - bert a harriett hicksovi 
byli oba herci - ustavičné rodinné spory, 
dětství u babičky v chicagu a v průbě-
hu času také zápasy o povolání, které 
bylo tomu všemu tak cizí a přitom tak 
uchvacující, obět', když musela zane-
chat milovaného snoubence, kaliforn-
ského podnikatele dona johnsona, 
protože bůh žádal život a žádal ho celý 
způsobem tajemným, ale neodvolatel-
ným a žádal radikální rozhodnutí, které 
nahání strach druhým i jí samotné a jeví 
se absurdní a nepochopitelné i mnoha 
věřícím.

bylo to poslání vzít vážně přání po 
plném a dokonalém štěstí, které při-
mělo dolores nejdříve k tomu, aby byla 
dobrou herečkou, a pak dále k tomu, 
aby se nespokojila s efemérními chvá-
lami, které zaplňují v novinách šest 
sloupců, a zaměnila zlatou klec studia 
v hollywoodu za mlčení plné zpěvů 
v benediktinském opatství v prériích 

connecticutu, kde řeholnice pracují na 
pozemku o rozloze 359 akrů, dojí krávy 
před svítáním (a ve dvě hodiny v noci 
je zvonek svolává ke zpěvu matutina), 
pěstují ve sklenících jahody a přijíma-
jí do vlastního srdce všechnu marnost 
a zoufalství světa, aby je obětovaly bohu 
v pokojné kráse gregoriánského zpěvu.

„ještě mi nebylo dvacet, když jsem 
si uvědomila, že pracovat ve filmu mi 
přináší mnohem méně radosti, než 
jsem očekávala,“ vypravuje dolores, 

Nabídka ještě větší lásky
Dříve slavná filmová hvězda, dnes klauzurní řeholní sestra
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aby vysvětlila, že tato její činnost nebyla 
překážkou, ale cestou k naplnění jejího 
povolání, okolností, která jí dovolila, aby 
byla otevřená touze po pravdě a kráse, 
až si konečně zvolila klášterní klauzuru. 
dát sbohem studiím dozrálo totiž v roce 
1961, rok poté, co ve filmu František 
z assisi Michaele curtize ztělesnila roli 
svaté kláry. Ztotožnění s touto posta-
vou ji přivedlo k tomu, že zaklepala na 
bránu opatství v bethlehemu. „pokaždé 
to bylo pro mě krásné sem přijít a stálo 
mě to více námahy, když jsem měla ode-
jít. pochopila jsem, že to je můj dům.“

I přátelství s Elvisem na začátku její 
kariéry jí pomohlo pochopit, že úspěch 
není synonymem pro štěstí. „všichni 
všude se mě ptali na něho,“ vzpomíná 
matka dolores, „jako na chlapce ušlech-
tilého a bázlivého, kterému červenaly 
uši, když mělo na scéně dojít k polib-
ku. ani jsem nevěděla, kdo to je, nebyl 
tehdy ještě tak slavný. byl mi velice sym-
patický, protože mi říkal slečno dolores. 
v hollywoodu mi tak říkal jen on 
a Gary cooper. Elvis byl dobrý a citlivý 
hoch, ale s postupem let stále více smut-
ný, osamělý a strašně nešťastný."

***

Matko Dolores, kdy došlo k tomu, že  
přítomnost Krista se stala jedinou pra-
vou odpovědí na hluboké potřeby srdce?

Mohla bych říci, že to je odpověď, 
která mi dává lépe pochopit otázku. 
Mohu jen doufat, že jsem pochopila 
něco z této otázky svědectvím svého 
života. je třeba především doufat, že 
díky viditelné evidenci mého řeholní-
ho povolání pochopím hloubku pánovy 
přítomnosti v jeho vtělení. Živý a osobní 
vztah k ježíši je nezbytný k tomu, aby-
chom pochopili, že jeho přítomnost je 
skutečně jediná opravdu cenná věc naše-
ho života.

Kdy jste se rozhodla vyjít z kolotoče 
úkolů, zkoušek, repríz, interview a turné 
své herecké kariéry?

ve skutečnosti jsem kolotoč své 
herecké kariéry vlastně neopustila, je to 
něco, co žije stále ve mně.

přišlo za mnou do opatství tolik 
herců, aby hledali odpověď' na své zmat-
ky a na své rány, a jsem šťastná, že moje 
bytost jim zde otevírá osobní cestu, ať 
už pro jejich přístup k privilegované-
mu místu, kde stále trvá příležitost ke 
smíření s bohem nejhlubším, nejauten-
tičtějším způsobem. Moji přátelé při-
nášejí do opatství trvalý proud úzkostí, 
které naplňují jejich srdce. Zůstala jsem 
nablízku společenství herců skrze jejich 
přítomnost a skrze mou oddanost vůči 
nim.

Na co vzpomínáte nejraději ze své práce 
na Broadwayi?

The Pleasure of His Comapy byla 

mou první a jedinou příležitostí k práci 
na broadwayi. byl to úžasný zážitek, 
při kterém jsem mohla poznat největ-
ší umělce té doby, jako cornelia otis 
skinnera, charlieho rugglesse a Waltera 
ableho. více mě naučilo dívat se na 
cyrila richarda, než řídit se pokyny 
nějakého jiného režiséra. Myslela jsem, 
že mám zvláštní vis comica, zvláštní spo-
jení s publikem, když jsem byla na scéně 
s ním. nedošlo mi, že diváci umírají 
smíchem, protože cyril za mnou dělal 
grimasy, díval se do zákulisí a natahoval 
uši. starý vaudevillový trik? jistě. ale 
před naivním publikem na konci pade-
sátých let to fungovalo.

Opatství Regina Laudis je v Connec ticu-
tu pověstné svou divadelní scénou. Jak 
došlo k nápadu vybudovat u kláštera 
divadelní scénu?

jedna moje přítelkyně patricia 
nealová přila za mnou do opatství, když 
ztroskotalo její manželství a v roce 1979 
prožívala velmi krutou bolest. pomyslely 
jsme si, že nejúčinnějším způsobem, jak 
získat znovu smysl života, osobní důstoj-
nost a vědomí hodnoty své osobnosti, by 
mohl být návrat na scénu. ale nejdřív 
bylo nutno nějakou postavit. v polovině 
osmdesátých let jsme inaugurovali „The 
Gary - The olivia Theater“, který zbu-
doval Gary cooper a jeho dcera olivie. 
je to otevřené divadlo s 500 místy s nád-
hernými představeními každé léto. 
Inscenovali jsme zde prakticky celého 
shakespeara a muzikály, jako Musicman, 
Fidler on the Roof v minulém roce. Toto 
léto dáváme West Side Story.

A prodáváte dále CD s gregoriánským 
zpěvem sboru sester Regina Laudis?

loni jsme nazpívaly nový com-
pact Vánoční zvěst s výběrem zpěvů od 
začátku adventu až do Zjevení páně. je 
to obzvláště velká radost slyšet takto 
genealogii ježíše krista, jak ji zpívá aba-
tyše a jak to děláme při půlnoční mši 
svaté v našem kostele ježíše syna Marie, 
a bylo pro mě velikou radostí přijmout 
návrh, abych namluvila anglický překlad 
na toto cd, který najdete na naší webové 
stránce www.abbeyofreginalaudis.com. 
byl to nádherný dárek začít tuto práci ve 
výroční den, kdy naše zakladatelka ode-
šla k otci.

abatyše benedikta duss měla hlu-
bokou lásku ke gregoriánskému zpěvu, 
lásku, kterou přenesla na naši komuni-
tu od samého počátku a napájela touto 
hudbou náš život. Zvala odborníky, 
jako doma josefa Gajarda z opatství 
solesmes a Teodora Mariera, slavného 
učitele gregoriánského zpěvu, a rozvíjela 
tak zvláštní lásku pro krásu jeho čistého 
zvuku a jeho schopnost tlumočit tajem-
ství církve. abatyše si toho byla velmi 
dobře vědoma a nezanedbala nic, aby 
naše komunita byla naplněna a prováze-
na majestátní krásou této hudby.

* * *
13. června 1963 na zpáteční cestě 

z turné, které uvádělo její poslední film 
Comefly with me, požádala řidiče své 
limuzíny, aby ji vysadil před opatstvím 
regina laudis. bylo to její sbohem scé-
nám, tak nepochopitelné pro její kolegy 
po nesmírném úspěchu Where the boys 
are e Loving you (vypráví se, že při pre-
miéře v sále v roce 1957 publikum nesly-
šelo dialogy pro výkřiky nadšení fanouš-
ků Elvise presleyho), a rozloučila se jen 
se svými přáteli herci Montgomerym 
cliftem, Walterem Matthau, antony 
Franciosou, Maureen stapletonovou 
a robertem Wagnerem, které pozvala na 
návštěvu do kláštera. Madre dolores je 
stále členkou Motion picture academy 
of arts and sciences, komise, která 
vybírá vítěze oskarů. v roce 2004 se 
vrátila do hollywoodu, aby oznámila, 
že ji postihla velice řídká neurologická 
choroba. v roce 1999 náhle konstatova-
la neschopnost chůze, jídla a řeči. Šest 
měsíců strávila v nemocnici a nikdo 
nebyl schopen zjistit příčinu jejího utr-
pení, až jeden specialista v new Yorku 
našel způsob, jak ji vrátit normálnímu 
způsobu života.

Silvia Guidi L 'Osservatore Romano
18. července 2008

převzato z časopisu hlasy národa: 
měsíčník české misie v chicagu, č. 10, 
2008
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v posledním čísle psalteria je oznáme-
ní o úmrtí pana jiřího strejce, emerit-
ního regenschoriho a varhaníka kůru 
katedrály sv. ducha v hradci králové. 
shodou okolností jsem se pár dní 
před tím podíval do Googlu, co je zde 
o ottovi albertu Tichém, a pod čes-
ké-sbory.cz jsem našel vzpomínku na 
o. a. Tichého od jiřího strejce. je zde 
uvedeno, že komorní sbor cantores 
artis antiquae (který j. strejc založil 
a po celou dobu jeho existence řídil) 
nastudoval reprezentativní dílo o. 
a. Tichého Missa in honorem sancti 
adalberti. Tuto mši jsme však v caa 
nikdy ani nezačali cvičit. Mše, kte-
rou jsme nastudovali k autorovým 80. 
narozeninám, byla Missa in honorem 
sancti alberti Magni. provedli jsme ji 
11. 6. 1970 v katedrále v hradci králové 
za přítomnosti autora a pak v praze 
11. 7. 1970 v katedrále sv. víta (v 9:15) 
a v chrámu sv. jakuba (v 11:00). Mši ke 

cti sv. alberta velikého jsme nastudo-
vali mj. také proto, že v r. 1970 řádila 
v čssr „normalizace“ a nikdo se v té 
době neodvážil uspořádat koncert ze 
skladeb o. a. Tichého, jak to bývalo 
obvyklé při minulých kulatých výro-
čích tohoto autora. koncert se uskuteč-
nil v klementinu až asi o 2 roky pozdě-
ji. na tomto koncertě jsme s j. strejcem 
byli; tehdy jsem s o. a. Tichým mluvil 
naposledy. domnívám se, že j. strejc 
psal svou "vzpomínku" zpaměti a pro-
stě se zmýlil.
Mrzí mne, že až teď, po smrti jiřího 
strejce, jsem našel tuto chybu. velikost 
osobnosti jiřího strejce bych tím nijak 
nechtěl snižovat. píšu vám to proto, aby 
se výše uvedená chyba případně nedo-
stala do některého dalšího článku.
Zpíval jsem v caa od založení v lednu 
1965 až do posledního vystoupení 
10. 11. 1997 a zapisoval jsem si do sešitu 
všechno, co jsme kdy na veřejnosti zpí-

vážení a milí kolegové sbormistři, učitelé, varhaníci, 
dovoluji si připomenout možnost vysokoškolského stu-

dia sbormistrovství na pedagogické fakultě univerzity kar-
lovy v praze. studijní obor sbormistrovství je určen adep-
tům se zájmem o sborový zpěv ve vašem okolí. je otevřen 
i pro zájemce s již jinými profesními cíli jako příležitost ke 
vzdělávání v této umělecko-pedagogické specializaci. všem 
nám leží na srdci uchování kulturních tradic našeho náro-
da i budoucnost dalších generací. učitelé vždy byli a i nadále 
by měli být zárukou zprostředkovávání opravdových hod-
not kulturního dědictví, které hudba obohacuje o jedinečné 
a nezastupitelné estetické rozměry. prosím vás o spolupráci 
v propagaci i v hledání vhodných uchazečů jak v tomto aka-
demickém roce, tak v letech budoucích.

velice vám děkuji!
Za katedru hv pedF uk v praze             

Marek Valášek
 

Cíle a CharaKteristiKa studijníhO ObOru 
sbOrmistrOvství

cílem studijního oboru sbormistrovství (v kombinaci 
s hudební výchovou) je příprava budoucích sbormistrů pro 
sbory na ZŠ, sŠ, ZuŠ, ale i pro další typy sborů, chrámové 

nevyjímaje.
povinný základ studia tvoří předměty, které vštěpují 

základní dirigentské dovednosti (Základy taktovací techni-
ky, Řízení sboru - práce s partiturou, příprava sbormistrov-
ských výkonů), rozvíjejí instrumentální a pěvecko-intonační 
připravenost (hra sborových partitur, hra z listu a korepe-
tice, sluchová analýza, ansámblová praxe, sborová praxe), 
rozšiřují teoreticko-historické znalosti. 

v rámci povinně volitelných předmětů si student může 
volit mezi disciplínami zaměřenými na různé oblasti sbor-
mistrovské práce – pěvecké (komorní sbor), instrumentál-
ní (hra na kytaru, na cembalo, na varhany, na elektronické 
klávesové nástroje, čtyřruční hra, hra generálbasu), diri-
gentské (Základy orchestrálního dirigování, sbormistrovské 
praktikum) a kompoziční (Základy aranžování).

Termín podání přihlášky: 28. 2. 2011
Talentové přijímací zkoušky: 20. 4. 2011 – 22. 4. 2011
náhradní termín talentových zkoušek: 10. 5. 2011 – 12. 5. 2011 
požadavky k přijímacím zkouškám najdete na
https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=detailo-
bor&id_obor=8740&fakulta=11410 
více informací o studiu na pedF uk v praze získáte na http://
www.pedf.cuni.cz/ 

studium sbOrmistrOvství na pedagOgiCKé faKultě uK v praze

Z redakční pošty            

Vzpomínka Jiřího Strejce 
na Otto Alberta 
Tichého

vali. činnost caa byla několikrát přeru-
šena (nejdelší pauza 1977-1983), v r. 1997 
byla činnost definitivně ukončena. Mimo 
to jsem jeden z mnoha žáků, které jiří 
strejc naučil hrát na varhany – tedy pře-
devším správně doprovázet lidový zpěv, 
zpívat responsoriální žalm apod.

Rudolf Hušek

Zmíněná vzpomínka je dostupná na 
internetu na adrese:
http://www.ucps.cz/portal/cz/01-01-cla-
nek.php?see_Id=624
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Znamení doby – 
současná situace
terminOlOgiCKá pOznámKa

Termín „kultura“ bývá používán ve dvou 
hlavních významech. kultura v širším 
slova smyslu zahrnuje veškeré lidské 
konání a myšlení a zvyky, opakem kul-
turního je přírodní. kultura v užším 
slova smyslu má mnoho společného 
s uměním a dobrými mravy. abychom se 
vyhnuli omylům, budeme v tomto textu 
používat pro tento význam termín „kul-
turnost“ a adjektivum „kultivovaný“.

pro účely tohoto textu není rovněž 
nutné přesně definovat rozsah pojmu 
kulturnost. protože jde především 
o hudbu, postačí považovat za hudbu 
spadající do rozsahu kulturnosti tu, 
která má své tradiční místo v progra-
mech rozhlasové stanice vltava.

ObeCná Kulturní situaCe

jako vcelku dobrý přehled o kulturních 
preferencích populace a charakteristiky 
jednotlivých skupin může posloužit roz-
dělení poslechovosti jednotlivých roz-
hlasových stanic, viz např.  http://www.
media-master.cz/rozhlas/  rozhlasové 
stanice je možno rozdělit pro přehlednost 
do tří skupin. nenáročný, byť ne zcela 
stupidní střed, který reprezentují čro2, 
rádio brno a countryradio a který má 
podíl mezi 5 a 10%, stanice založené na 
populární hudbě tu více a tu méně tvrdé 
(Frekvence 1, rádio Impuls, Evropa 2 
…) s 90% podílem (z něhož ještě asi 10% 
ukusuje na stejné hudbě založené, leč 
informačně bohatší čro 1). a potom 
máme čro 3 vltavu s podílem cca jedno 
procento, tedy přibližně 100.000 poslu-
chačů, které označíme za „kultivované“

CírKev

srovnáme-li tyto tři styly s tím, co se 
hudebně odehrává v církvi, můžeme snad 
říci, že církevní mainsteam spočívající na 
lidovém zpěvu jednotného kancionálu 

zpestřený občas vložkami sboru charak-
terizovaný hudbou na mši v Tuřanech 
či folkovou kytarou a odpovídá té sku-
pině kolem čro 2, artificiální hudba + 
gregoriánský chorál (styl papežské neš-
pory v katedrále vvv) by poslechově 
konvenoval posluchačům vltavy a stará 
boleslav (credenc) se snaží byť přik-
rotlým a poněkud vyčpělým způsobem 
vnést do liturgie hudbu poslouchanou 
v povětšině komerčních rádiích drtivou 
většinou populace.

vyjdeme-li ze statistických údajů, 
víru praktikuje (bohoslužby navštěvuje) 
přibližně 4% populace, tedy 400.000 lidí.

CírKev a Kultura

kdybychom předpokládali nulovou kore-
laci mezi posluchači vltavy a návštěvní-
ky bohoslužeb, znamenalo by to, že jen 
4000 návštěvníků bohoslužeb poslouchá 
vltavu, že jen 4000 posluchačů vltavy 
navštěvuje bohoslužby. kdybychom před-
pokládali korelaci negativní, bylo by jich 
ještě méně.

přestože nejsou známa konkrét-
ní data, která by udávala korelaci mezi 
posluchačskými preferencemi běžné 
populace a lidmi, kteří navštěvují boho-
služby, lze oprávněně předpokládat, že 
určitá pozitivní korelace mezi (jak jsme je 
definovali) kultivovanými lidmi a prakti-
kujícími křesťany existovat bude. 

návrh zadání prO sdh

Úkolem SDH je upevňovat a posilovat 
pozitivní korelaci mezi církví a kultur-
ností v hudební oblasti.

Tato korelace je podporována vším, 
co má zřetelnou spojitost s církví i kul-
turností a co zároveň dopadne dobře 
a nedělá ostudu. 
Tato korelace je podlamována vším, 

co má spojitost s církví, mohlo by být •	
kulturně kultivované, ale není

co má spojitost s kultivovanou kul-•	
turou, mohlo či mělo by mít spojitost 
s církví, ale nemá

co má spojitost s církví i kulturou, ale •	
alespoň jednomu z nich dělá vostudu.

CílOvé sKupiny a úKOly vůči 
nim:

praktikující křesťané1. 
ti, kteří již kultivovanou kulturu a) 
v církvi oceňují, přijímají, vytvářejí

 těm je třeba napomáhat k osob-i) 
nímu růstu v těchto znalostech 
a dovednostech, aby jimi tvořené 
a zprostředkované artefakty byly na 
co nejlepší úrovni a pověst kultury 
nediskreditovaly, ale naopak mohly 
oslovovat dosud méně kultivované

pomáhat pro ně vytvořit v círk-ii) 
vi prostředí, ve kterém bude jejich 
snaha přijímána

 posilovat vědomí, že kult a kul-iii) 
tivovaná kultura nejsou nezávislé 
oddělené oblasti
 ti, kteří kultivovanou kulturu v círk-b) 
vi zatím nepřijímají

 ti, kteří oceňují tuto oblast mimo i) 
církev, ale jsou toho názoru, že 
v církvi nemá co dělat – těm vysvět-
lovat jejich omyl a předvádět dobré 
příklady opaku

 ti, kteří bohatému jazyku kultury ii) 
dosud nerozumějí – ukazovat mož-
nosti obohacení života kulturními 
artefakty jako způsob poznávání 
světa a formy komunikace

 těm, kteří odrůstají z věku ade-iii) 
kvátního pro pěstování tzv. „kul-
tury mladých“ ukazovat, že zvěst 
Evangelia není s „kulturou mla-
dých“ neoddělitelně spjata a pomá-
hat k tomu, aby odložení dosavadní 
věkem podmíněné kulturní souná-
ležitosti nebylo spojeno s odložením 
víry.
 ti, kteří by sice kultivovanou kulturu c) 
v církvi rádi přijímali a dělali, kteří 
si však nevěří, cítí se toho neschopni 
či osamělí. Těm je nutno pomáhat, 
dodávat odvahy a ukazovat pozitiv-
ní příklady, že to jde. pomoc v jejich 
odborném růstu má smysl až po pro-
lomení jejich malověrnosti.

částečně se identifikující s církví, 2. 
nepraktikující

 těm, kteří kultivovanou kulturu a) 
oceňují, přijímají, vytvářejí,

ukazovat, že církev není prostře-i) 
dí pro kulturu nepřátelské, vtahovat 
je do církevních kulturních aktivit 
a tím posilovat jejich identifikaci 
s církví a začlenit je do společenství 
kulturnost v církvi pěstujících. Tak 
budou otevřeni pro pastorační půso-
bení církve (vystaveni pastoračnímu 
působení církve).

kultivovaní lidé stojící zcela mimo 3. 
církev či zaujímající k ní značně kri-
tické postoje. u těch je třeba snažit se 
o odstranění předsudků o církvi jako 

Návrh koncepce SDH pro 21. století
Výbor Společnosti pro duchovní hudbu svolává na 19. března (sobota) do Prahy, 
do oratoře Chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně na 10 hodin řádnou valnou 
hromadu.
 
program valné hromady:
· Zpráva o činnosti
· Zpráva o hospodaření
· volba orgánů sdh
· projednání návrhu koncepce činnosti na další období
· pověstný jiku guláš
návrh koncepce doprovázený krátkým historickým přehledem předkládáme pt. 
členstvu předem k diskusi.
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instituci (dnes již) nekulturní a nekul-
tivované. službou vůči nim je rovněž 
to, že se pokusíme bojovat proti jevům, 
které zdánlivě dávají jejich předsud-
kům v této oblasti racionální základ. 
vůči této cílové skupině máme tedy 
mít preevangelizační úlohu.

bylo by možno namítat, že navrhované 
cílové skupiny jsou relativně omezené 
a mohly by se rozšířit. nicméně i takto 
do nich patří více než 100.000 lidí a pro 
organizaci s počtem členů kolem 500 
a s ročním rozpočtem v řádu jednotek 
milionů je to sousto i tak spíše velké.

Tím, že některé lidi sdh mezi své 
cílové skupiny nezařazuje, a tím, že si 
určité cíle neklade, nechce sdh popřít 
důležitost takových úkolů a cílů. je to 
jen projev nutné koncentrace sil a pro-
středků podle hesla „ševče, drž se svého 
kopyta“.

CO expliCitně Cílem sdh není

podporovat akce hudební, jejichž cílem 1. 
není zpřítomnit duchovno
podporovat akce církevní, které neas-2. 
pirují na využití kulturních hudebních 
vyjadřovacích prostředků
podporovat akce hudební, jejichž cílem 3. 
je zpřítomňovat jen jakési blíže nespe-
cifikované duchovno (tibetské mísy).
podporovat akce křesťanské duchovní 4. 
hudby, zejména pak hudby z „thesauru 
musicae sacrae“ (zděděného pokladu 
posvátné hudby), které se konají v kon-
textu, který neodkazuje na církevní 
prostředí a nespojuje takovou akci 
nijak s církví (v rámci ekumenismu 
„církvemi a církevními společnostmi“)

mOžné prOstředKy K dOsa-
hOvání zvOlenýCh Cílů

největší a ničím nenahraditelný objem 
činnosti členů sdh na poli duchov-
ní hudby se odehrává na jednotlivých 
kůrech a v pěveckých sborech. proto 
i většina níže uvedených prostředků 
a metod je zaměřena na podporu, propa-
gaci a usnadnění jejich činnosti. 

budovat a rozšiřovat, zpřehledňo-1. 
vat a propagovat informační prostře-
dí v oblasti duchovní hudby (web, 
psalterium folia).
organizovat semináře, kurzy a školení 2. 
pro členy sdh i ostatní, kteří se zabý-
vají touto problematikou (nebo by se jí 
zabývat měli) (convivium)
Iniciovat vznik a utužení dobrých 3. 
mezilidských vztahů a podporovat 
vznik společenství hudebníků a poslu-
chačů

kolektivní (setkávání)a) 
skupinkové („úterní kavárna ve věži“)b) 
individuální (patronáty zkušených c) 
kůrovců nad začátečníky, kteří o to 
projeví zájem)

Zpřístupňovat provozní materiá-4. 
ly dobré liturgické hudby v různých 

třídách obtížnosti spolu s návody na 
jejich dramaturgické využití. 
při koncertech a festivalech organi-5. 
zovaných sdh se repertoárově zamě-
řovat na ty skladby duchovní hudby, 
které není možno provádět při liturgii 
a takové koncerty pokud možno zasa-
zovat do rámce bohoslužeb, jejichž 
výrazové prostředky rovněž splňují 
estetická kriteria.
Iniciovat vznik nové duchovní artifi-6. 
ciální hudby jak liturgické, tak kon-
certní a přispívat k jejich provádění 
a propagaci.
být nápomocný církvi při zajišťo-7. 
vání hudební složky bohoslužeb při 
akcích národního významu (nešpory 
se svatým otcem v katedrále vvv, 
národní pouť do Říma … )
důraz na kvalitu není možný bez 8. 
oddělování zrna od plev, rozboru 
nedostatků a vyzdvihování pozitiv-
ních příkladů. proto je třeba budovat 
systém odborné recenze a kritiky.
podporovat akce a úsilí organizované 9. 
jinými subjekty, které jsou ve shodě 
s cíli sdh a svým provedením nekoli-
dují s vlastními akcemi sdh.

které prostředky (1. - 9.) budou realizová-
ny závisí na lidských (kdo) a materiálních 
(za co) zdrojích, které jsou k dispozici.

charakter sdh – dobrovolného 
sdružení občanů – předurčuje základ-
ní charakter prováděné činnosti, tedy 
vlastní dobrovolnickou činností členů.

Příloha: Historický 
přehled
histOrie

chrámová hudba 1. poloviny 20. století 
se rozvíjela pod správou a péčí v té době 
již konsolidované a plně funkční cyrilské 
jednoty, která byla tímto úkolem výslov-
ně pověřena ordinariáty. Tato péče byla 
zaměřena na 

prosazování zásad ceciliánské refor-a) 
my v diecézích, po vydání závazných 
církevních předpisů (motu propria 
pia X a následující) jejich uváděním 
do praxe
pěstování hudební liturgikyb) 
péčí o hmotné podmínky profesi-c) 
onálních chrámových hudebníků 
(chorregentů a varhaníků)
informace a osvětu kolem časopisu d) 
cyril
diskuse o rámci lidového zpěvu e) 
a vydání dvou kancionálů (český 
kancionál – d. orel a v. hornof 
1921 a český kancionál svatovác-
lavský – a. Škarka, M. venhoda et 
all. 1947), které zahájily periodic-
ké změny pohledu na repertoáro-
vý ideál a soupeření „aktualizace 
dle kritérií doby“ vs. „historismus 
a návrat k pramenům“
prosazení reformy gregoriánského f) 

chorálu (solesmeský namísto medi-
cejsky) a jeho úspěšného návratu do 
liturgie
všestrannou podporu kostelních g) 
sborů: organizační i repertoárovou, 
(ediční činost), přípravu společných 
akcí (např. zpěv na 1. katolickém 
sjezdu čsr 1935)

je možno říci, že většinu těchto úkolů 
řešila cyrilská jednota úspěšně, i když 
samozřejmě ne stoprocentně. 

naopak dva problémy cyrilská jed-
nota a potažmo církev neřešila:

roli hudby v liturgii a podobu liturgic-1. 
kého hudebního ideálu, protože ta byla 
jasná a daná motem proprio, s nímž se 
oficiální linie chrámových hudebníků 
i liturgiků zcela shodovala, s výjimkou 
ojedinělých hnízd odporu nostalgis-
mu po figurálkách vídeňských klasiků 
a tvorbě počátku 19.století.
profesní kvality vedoucích chrámových 2. 
hudebníků, protože ti byli vychováni 
profesionálními školami velmi dobré 
úrovně.

cyrilská jednota a chrámoví hudeb-
níci tedy věděli co je třeba, oni sami 
s tím co neměli technické problémy ani 
pochybnosti. Řešila se otázka jak tento 
ideál prosadit v praxi. 

doba nesvobody církve po roce 1948 
nejprve přerušila a postupně na deseti-
letí zcela zamezila jakoukoli centrální 
koordinaci a ovlivňování a jednotlivé 
farnosti a kůry si musely poradit samy, 
a to pod reálnou hrozbou minimálně 
omezení kariérního růstu zúčastně-
ných aktivistů, na venkově a na malých 
městech často panovala ještě přísnější 
„pravidla hry“. Zároveň byla tato situa-
ce doprovázena dvěma zásadními změ-
nami paradigmatu. v oblasti liturgiky 
to byly myšlenky liturgické reformy 
započaté na II. vc, jejíž myšlenky byly 
často formulovány málo jednoznačně 
a zdánlivě si i protiřečily. Tím byla zpo-
chybněna závaznost dosavadní „magny 
charty“ chrámové hudby – motu propria 
Tra le solecitudini. v oblasti hudební se 
rozevřely nůžky mezi soudobou tvor-
bou (hudební avantgarda) a většinovým 
vkusem. na to společnost reagovala 
dvojím způsobem, jednak nebývalým 
rozmachem nonartificiální populární 
hudby, jednak příklonem k hudbě minu-
lých staletí. obě tyto bezprecedentní 
tendence (repertoár chrámových sborů 
byla ještě ve 30. letech tvořen téměř 
výhradně skladbami současných autorů, 
zatímco dnes tvorbou minulých genera-
cí, a v současnosti pozorovatelný jev, že 
mnozí pokládají křesťanské písničky za 
synonymum hudby křesťanů vůbec) byly 
podpořeny novým fenoménem – vyná-
lezem a rozšířením dobře fungujících 
zvukových nosičů (lp desky). prostor 
trhu s nosiči a nahrávkami se současnou 
tvorbou rychle vyčerpal a byl gramofo-
novými firmami rozšířen jak explozí 
hudby populární, tak nahrávkami a stále 
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lepšími reedicemi historického thesauru 
hudby artificiální, který s sebou přinesl 
i nové paradigma psychologicko-soci-
ologické: hudba není primárně určena 
lidem k provozování, ale k poslechu.

v tomto období vznikly další dva 
zpěvníky pro lidový zpěv (jednotný 
kancionál, který alespoň formálně 
a s převahou moravské (brněnské) zpěv-
ní praxe sjednotil zpěv v čechách a na 
Moravě, a Mešní zpěvy, které pokra-
čovaly v linii restituce zpěvu pomocí 
originálních pramenů). jednoznačným 
pozitivem bylo, že se podařilo zavést tři 
lidová ordinária a bezproblémový zpěv 
resp. žalmů. jednoznačným negativem 
bylo schválení dvou podobných nápě-
vů ordo missae (holík + olejník), které 
se v čechách nikdy nevžily. na rozdíl 
od Moravy, kde se používá olejníkovo, 
užívá se v čechách podivná živelná směs 
obou.

chrámoví hudebníci zareagovali 
různě podle svých individuálních pre-
ferencí. velké chrámové sbory přeži-
ly díky nasazení aktivistů toto období 
bez zásadních ztrát (v praze katedrá-
la –hruška, přibyl, sv. jakub – hercl, 
sv. Ignác - blabla, sv. jiljí - novák, sv. 
Markéta – hanuš, burghauser, černický, 
sv. anežka – dobrodinský …), vzni-
kaly i projekty nové (paseky na jizerou 
– Waldmann a poříčí nad sázavou – 
pilát) a multižánrové (Týn – korejs, 
Eliáš, kindler, Myslivec, chudomelová, 
svatohavelský zpěvník). bylo to dáno mj. 
i tím, že činnost v chrámových sborech 
byla kulturně na úrovni, v této oblasti 
nebyla katolická církev uzavřena sama 
do sebe, ostatní aktivity byly velmi ome-
zené a činnost měla charakter na hraně 
tichého protirežimního protestu. 

20 let svObOdy CírKve

spOlečnOst

Zásadní změnou byla skutečnost, že se 
pro omezenou skupinu lidí principiálně 
aktivních otevřelo nepřeberně příležitostí 
k seberealizaci. Mnozí dosavadní chrá-
moví hudebníci odešli do politiky, do 
školství, do jiných obecně prospěšných 
aktivit či začali podnikat. Zároveň chrá-
mová hudba ztratila společenský punc 
zakázaného ovoce. To, co bylo možno 
a nutné v době nesvobody udělat zdar-
ma či za zcela symbolické honoráře, stálo 
najednou spoustu peněz (byť zdaleka 
ještě ne v tržních cenách).

Zajímavým jevem je konjunktu-
ralistická (pseudo)náboženská tvorba 
skladatelů artificiální (bohaté zkušenos-
ti sdh s přehlídkou dny nové tvorby) 
i populární (viz p. rut: Teologie šlágru 
in souvislosti 3-4/1999 http://www.sou-
vislosti.cz/3499/pr.pdf)

CírKev

došlo k obnově hierarchické struktu-
ry církve. nová hierarchie již měla své 

představy o ideálech liturgické hudby 
a aktivně je začala prosazovat. v mnoha 
případech docházelo k absolutizování 
role lidu a dosavadní způsob uplatnění 
chrámových sborů byl omezován, aniž 
se podařilo nalézt nový způsob, jak je 
do liturgie zapojit způsobem, který by 
vyhověl jejich přirozeným esteticko-
uměleckých ambicím. 

ke konci devadesátých let došlo 
k značnému úpadku estetické a hudební 
formace v semináři a zejména na kTF 
uk, který vyvrcholil v tomto desetile-
tí praktickým zrušením téhož (téže?). 
kněží takto (ne)formovaní často nedo-
kázali s chrámovými hudebníky najít 
společnou řeč. obnovené církevní akti-
vity vyžadovaly mnoho finančních 
prostředků, peněz na hudbu se zoufale 
nedostávalo.

KůrOvCi

chrámové sbory a orchestry začaly per-
sonálně strádat. jejich autonomie a reper-
toár byl omezován, což dále snižovalo 
jejich atraktivitu pro členy a zájemce 
o práci v nich. Úkoly neuměleckého cha-
rakteru na ně právem kladené (podpora 
zpěvu lidu) působily proti nutné a dosud 
fungující koncentraci sil („lidové ordi-
nárium a resp. žalm mohu zpívat i ve své 
farnosti, na to nemusím jezdit na každo-
týdenní zkoušky přes celou prahu.“) na 
varhanická místa nastupovali po vymí-
rající generaci hudební profesionálové 
bez liturgického vzdělání či amatéři bez 
liturgických i hráčských kvalit. vzájemné 
nepochopení mezi hudebníky a duchov-
ními správci vyústilo ve vzájemnou 
zatrpklost, některé sbory a varhaníci se 
často stěhovali tam, „kde se ještě smělo“, 
sbory přecházely na organizaci občan-
ských sdružení s kostelem jen volně 
spolupracujících a poohlížely se po kon-
certním uplatnění, které však bylo občas 
chápáno jako trpěné zlo. kulturní aktivi-
ty (koncerty duchovní hudby ve farnos-
tech) nenacházely mezi farníky pozitivní 
ohlas, byly daleko úspěšnější v prostředí 
zcela mimo církev. na mnoha místech 
tak došlo k nucenému výprodeji zdědě-
ného thesauru musicae sacrae.

sdh

občanské sdružení společnost pro 
duchovní hudbu bylo připravováno již 
na sklonku totality a jeho ustavující 
schůze proběhla již v roce 1989. 

jeho poslání a cil je shrnut v pream-
buli stanov:
Posláním SDH je:

přispívat ke zvýšení umělecké a obsa-a) 
hové úrovně duchovní hudby provo-
zované při liturgických i neliturgic-
kých příležitostech,
přispívat k hlubšímu poznání histo-b) 
rie duchovní hudby a zpřístupňovat 
její hodnoty široké kulturní veřej-
nosti,
napomáhat k dosažení zásadního c) 

obratu v oblasti vydávání notových 
materiálů a odborné literatury týka-
jící se duchovní hudby,
napomáhat při řešení problematiky d) 
spojené s péčí o varhany,
přispívat ke zvýšení odborného vzdě-e) 
lání interpretů duchovní hudby.

na počátku byly velké ideály a přehnaný 
optimismus aktivistů. Fungování spo-
lečnosti je možné rozdělit do dvou odliš-
ných období: devadesátá léta a poslední 
desetiletí.

devadesátá léta

devadesátá léta byla obdobím snahy 
o získání hmotných dober prostřednic-
tvím aktivit v přímém předmětu činnos-
ti, zejména činností vydavatelskou (noty) 
a pořádáním koncertů duchovní hudby. 
Záhy se však ukázalo, že tyto aktivity, 
pokud se při nich dbá na duchovní a kul-
turní úroveň, ziskové nejsou a nebudou. 
společnost pořádala v té době školení 
varhaníků (soboty jednou za měsíc) a pře-
hlídky chrámových sborů, avšak obě tyto 
činnosti během několika let upadly na 
nedostatek zájmu účastníků. jediná další 
pravidelná akce, která mutatis mutandi 
přežila do dnešních dnů jsou svatojánské 
slavnosti, které iniciovala a pořádala sdh 
od roku 1991, červená brožurka a model 
„nešpory u sv. Tomáše, přechod přes 
karlův most a slavné svátostné požehnání 
u sv. Františka u křižovníků byl apliko-
ván od roku 1993, kdy také vyšla ,červe-
ná‘ brožurka oficia“. v toce 2008 přebralo 
roli organizátora arcibiskupství a od 2009 
splynuly se svatojánským navalis, sdh je 
však připravena se, bude-li zájem, k orga-
nizování vrátit.

od roku 1992 pořádá sdh festival 
duchovní hudby svatováclavské slav-
nosti (www.svatovaclavske.cz). v deva-
desátých letech byl tento festival plně 
financován relativně štědrým grantem 
magistrátu hMp a Mk čr doplněných 
o příjmy ze vstupného. sdh přežíva-
la v tu dobu jako ekonomický přívažek 
k svatováclavským slavnostem. snižující 
se absolutní výše dotace na svs spolu 
s inflací však nedávaly tomuto modelu 
šanci na dlouhodobé fungování.

pOslední desetiletí

v roce 2001 se podařilo vedení sdh 
(jmenovitě j. Eliáš a p. svoboda) přesvěd-
čit vedení pražské arcidiecéze, jmenovi-
tě pana kardinála, že nějaké prostředky 
bude třeba na duchovní hudbu věnovat, 
a zároveň že sdh je tím subjektem, pro-
střednictvím kterého je možné tak činit. 

od roku 2000 běží a stále mohutní 
rozsáhlý systém webových stránek www.
sdh.cz spravovaných sdh, který nyní 
obsahuje zdroje odborné (liturgické, 
historické i estetické), notové, komunit-
ní a informační prostor. ostatní činnost 
sdh v tomto období je shrnuta v násle-
dujících oddílech.

Zisky psalteria (popravdě při pev-
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ném nájmu a fixních nákladech velmi 
závisející na turistickém ruchu a tedy 
poznamenané povodněmi, krizemi 
a recesemi, sopkami apod.) jsou investo-
vány podle intencí sdh do oblasti litur-
gické a duchovní hudby, některé přímo 
společností psalterium, některé převo-
dem na sdh a jejím prostřednictvím, 
to zejména ty, kde dochází k částečnému 
financování projektů z veřejných grantů, 
o které žádá sdh. částečně jsou vytvá-
řeny finanční rezervy.

se vznikem psalteria se sdh muse-
la naučit dosud nepoznanému úkolu 
– účelné alokaci dostupných zdrojů. 
Financované projekty se dělí do několi-
ka kategorií:

velké pravidelné projekty organizo-1. 
vané a spravované sdh – letní škola 
convivium, festival svatováclavské 
slavnosti a od roku 2007 vydávání 
časopisu.
jednorázové akce ve správě sdh – 2. 
digitalizace časopisu cyril, digita-
lizace a publikace Mazákovy sbírky 
duchovních motet cultus harmonicus
akce ve spolupráci s jinými subjek-3. 
ty (liturgická komise – soutěže na 
povzbuzení nové liturgické tvorby, 
příručka „rukověť nejen pro varha-
níky“ a uspořádání studijního dne, 
svaz skladatelů a koncertních uměl-
ců – přehlídky nové tvorby duchovní 
hudby, česká filharmonie – koncert 
k nedožitým osmdesátinám petra 
Ebena, aMu – absolventský koncert 
(j: Fila – stabat Mater), kdy po dlou-
hých letech někdo absolvoval s rozsáh-
lou skladbou duchovní hudby, s čbk 
– spoluorganizace nešpor v rámci 
papežské návštěvy, které by se napří-
klad bez kádru choralistů vyrostlých 
na conviviích a virtuální chorální 
schóle v katedrále vvv těžko daly 
uskutečnit v této podobě, sestavení 
a vyslání scholy romany na národní 
pouť do Říma na podzim 2010).
běžná pravidelná agenda – svatojánské 4. 
slavnosti, koncerty v kostele sv. 
kateřiny za finance městské části, 
rozvoj webu, hromadný nákup a bez-
zisková distribuce zahraniční odborné 
literatury
podpora akcí a projektů, které jsou 5. 
v souladu s předmětem činnosti sdh, 
pořádaných jinými subjekty (přehlíd-
ka křesťanské písně vox, festivalu 
spirituálů spirituálfest, varhanických 
kursů v pražské arcidiecézi a plzeň-
ské diecézi, otevření varhanní třídy 
na jediné církevní ZuŠ veselá škola, 
konference, semináře, dílny duchov-
ní hudby, lokální festivaly duchovní 
hudby).
prostředky poskytované na opra-6. 
vy a stavbu varhan v pražské diecé-
zi, které tvoří nezanedbatelnou část 
vynaložených hmotných dober, a které 
jsou svěřovány primárně do farností 
s živou liturgickou hudbou.

druhé možné dělení akcí je podle jejich 
charakteru:

akce vzdělávací a informační a) 
s s důrazem na budování a upevňo-
vání charakteru společenství – ty 
chápe sdh jako prioritní
akce všeobecně kulturní, o které b) 
jeví zájem pohříchu většinou lidé 
stojící mimo církev
akce liturgické povahy v přímé spo-c) 
lupráci s církví, ve kterých klade 
sdh důraz na jejich jak estetickou, 
tak liturgickou úroveň
akce podpůrné na podporu výše d) 
zmíněných oblastí a) – c).

na tyto účely se podařilo v letech 2005-
2009 shromáždit (psalterium s.r.o., pro-
dej služeb sdh a granty) a investovat více 
než 15 milionů.

Minulé desetiletí hodnotí sdh jako 
desetiletí úspěšného viditelného rozvo-
je, který však v poslední době narazil na 
vyčerpání dostupných zdrojů, zejména 
lidských. všichni, kdo jsou v současnosti 
schopni a ochotni v sdh pracovat, jsou 
vytíženi na mezi svých možností. Tento 
jev nepůjde překonat aktivizací členské 
základny, protože těžiště činnosti jed-
notlivých členů (zdánlivě v sdh pasiv-
ních) spočívá v jejich práci ve farnos-
tech, na jednotlivých kůrech a sborech, 
která je spolu s občanským zaměstná-
ním či jiným sháněním obživy prací pro 
celek neslučitelná. 

přesto se nevzdáváme naděje na to, 
že alespoň jednou za několik let by se 
mohlo podařit získat člena dostateč-
ně zkušeného v oboru chrámové hudby 
a přitom schopného a ochotného  inves-
tovat svůj čas pro práci sdh jako celku

.
JiKu se zapracováním připomínek

 výboru SDH

společnost pro duchovní hudbu vypi-
suje skladatelskou soutěž na vytvoření 
mešního ordinária římskokatolické-
ho ritu pro chrámový sbor (případně 
scholu), s účastí lidu v českém jazyce 
(alternativní verze v jazyce latinském 
je vítána, není však podmínkou). 
soutěž je určena pro skladatele bez 
omezení věku a národnosti, její uzá-
věrka je 31. 5. 2011. 1. cena 30 000 kč, 
2. cena 20 000 kč, 3. cena 10 000 kč.

upřesňující údaje zadání soutěže
lid = vokální jednohlas, sbor = 
vokální jednohlas až smíšený čtyř-
hlas, instrumentální složka dopro-
vodného charakteru (tedy nikoliv 
virtuosního) = buď a) varhany, nebo 
b) jiné instrumentální obsazení, 
které však není závislé na ampli-
fikaci (umělém ozvučení) a které, 
spolu s vokální složkou (rovněž 
nezávislou na amplifikaci), přiro-
zeným způsobem vyhovuje akus-
tickým danostem tradičního boho-
služebného interiéru (chrámovým 
prostorám). vokální party (zejména 
jednohlasý part lidu) by měly být 
jednoduché, snadno osvojitelné. 
svojí zpěvností by měly podněcovat 
lid k hojné aktivní spoluúčasti na 
hudební složce liturgie.

k podmínkám soutěže
dílo vypracované v písemné podo-
bě (partitura složená z partů: lid, 
sbor a instrumentální složka, vokál-
ní party podložené textem) zašlete 
nebo doručte anonymně (soutěž-
ní notový materiál nechť je ozna-
čen pouze heslem, příslušné jméno 
a kontaktní adresa autora v přilo-
žené zalepené obálce) na sekreta-
riát sdh (kolejní 4, 160 00 praha 
6). soutěžní porota bude sestavena 
z odborníků, vybraných výborem 
sdh. sdh si vyhrazuje právo ceny 
podle doporučení poroty sdružit, 
nebo některé neudělit. výsledky 
soutěže budou vyhlášeny u příle-
žitosti svatováclavských slavností 
2011. oceněná a některá jiná pozo-
ruhodná ordinária zadaná do sou-
těže budou nastudována a vzorově 
provedena v pražském liturgickém 
provozu, náležitě propagována 
a následně v tištěné (nebo elektro-
nické) podobě nabídnuta nejširší 
veřejnosti s doporučením k hojné-
mu provozování.

další informace a text latinského 
a českého mešního ordinária nalezne-
te na http://kancelar.sdh.cz

sKladatelsKá sOutěž


