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Velikonoce v Sixtinské kapli
roku 1899
23. března – Velký pátek
(…) Sotva že se objeví Svatý Otec, již
započíná zpěv velkých obřadů pohřebních. Jaká to slova! Jaká poesie! Královský
prorok ve své řeči Bohem samým vnuknuté vypráví o pokoření a útrapách
Boha Kalvárského, svého Pána a Syna.
Jeremiáš čili lépe sám nevinný Beránek,

vypravuje hlasem prorockým nebi i zemi
o vzpourách nepřátel, o nepravosti soudců, a končí všecky své nářky prosbou
tak pronikající, že by pohnula duší ze
samého kamene: Jerusaléme, Jerusaléme,
obrať se k Pánu Bohu svému; Jerusalem,
Jerusalem, convertere ad Dominum Deum
tuum.
Co máme říci nyní o taktu, o přízvuku

a konečně o nápěvu, v němž celá tato
poesie dochází k našemu sluchu?
Žalmy se zpívají zpěvem gregoriánským
dle starodávné melodie ve vší dokonalosti své majestátní jednoduchosti; jest
to nevystihlá mluva, jakou nedovedla ani
nedovede mluviti hudba moderní. Třeba
jest připomenouti, že zpěv ten nikde není
prováděn s takovou zevrubností, jako
v kapli Sixtinské a nepovzbuzuje účinněji
ke zbožnosti osoby, které mu naslouchají. V Lamentacích Jeremiášových užívá
se střídavě figurálního zpěvu Allegrova
a zpěvu gregoriánského. Ať i myslí
kdo, co se mu líbí o mém vyjádření, tož
přece řeknu, že naslouchaje poslednějšímu zpěvu obzvláště na některých místech, zdálo se mi, jakoby tajemná jakás
ruka svírala mi srdce. Zbývá nám žalm
Miserere, který jak svými slovy tak svým
zpěvem důstojně zakončuje smutečné
a zároveň slavnostní obřady.
Mnozí skladatelé a mistři hudební snažili se složiti nápěv k tomuto podivuhodnému žalmu. Roku 1533 uveřejnil
Ludvík Dentice z Neapole Miserere, které
zatemnilo všechny ostatní a nemělo sobě
rovného až do začátku sedmnáctého století, kdy bylo svrženo s trůnu skladbou
Allegrovou, která dosud třímá žezlo.
Řehoř Allegri narodil se ve Ferině r. 1587
a povolán byl do Říma papežem Urbanem
VIII. Stav se členem kapely papežské složil své Miserere téměř tak krásné, které
však přes to zůstává jen napodobeninou.
Konečně ještě jeden nápěv pochází od
Bainiho, ředitele kapely papežské. Toto
zpívá se obyčejně ve středu, Bainovo ve
čtvrtek a Allegrovo v pátek.
Abych se nemusel po sobě k téže věci vraceti, povím hned zde, jaký dojem na mne
učinily tyto tři různé skladby.
Dle mého mínění jest nápěv pro slova
a nikoli slova pro nápěv, jako řeč závisí
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na myšlénce a nikoli myšlénka na řeči.
Mimo to domnívám se, že mocné dojmy
duševní, a zejména bolest vyznačují se
zvuky energické jednoduchosti, které
mají ve svých kadencích málo rozmanitosti a vyznívají téměř vždy jednotvárně.
V  pravdě, duše mocně dojatá opakuje
často totéž, týmiž výrazy a tímže zvukem: to můžeme poznati z každodenní
zkušenosti na člověku nemocném nebo
chudobném.
Dle této dvojí zásady, či lépe dle dvojí
nálady shledal jsem, že Miserere Bainovo
jest poněkud umělkované, ačkoli znalci
shledávají v něm velebné účinky krásné

a bez přívěšků, avšak během času a po
dlouhé zkušenosti byly s vytříbeným
vkusem zavedeny okrasy, které dosud
nebyly ani napsány ani uveřejněny.
Verš počíná krásným ensemblem neobyčejného rázu s lehounkým crescendem
klonícím se k mediantě, hlasy se ponenáhlu oddělí, aby nás připravovaly ku
zakončení. Potom zdají se tvořiti mezi
sebou bohatou tkaninu ze souladných
kombinací, až všecky s ponenáhlými
změnami spojí se v dokonalý akord rozmanitý a bohatší, v němž všecky části
zaznívají s tím větší líbezností než před
tím: řekli bychom, že stříbrné struny se

harmonie. Modelace měnící se při každém verši prozrazuje umění a ruší vznešenou jednoduchost bolesti. Těchto vlastností, o kterých jsem se právě zmínil,
jsouc zproštěno, působí Miserere Bainovo
lépe na srdce. Pozvolná a téměř pohřební
mluva zůstává touže až do konce nepřecházejíc ve zvuky ostré a trhané: jest to
jednoduchý a slavnostní výraz jediného
citu a nikoli rozbité zrcadlo, ve kterém se
odrážejí jednotlivé částky bez určitého
celku.
Než tak rozdílný a mocný jest dojem,
když poutník v toto tichém polosvětu kaple Sixtinské, utlumiv všecky jiné
smysly vyjma sluch, oddá se úplně jednotvárným zvukům Miserere Allegriho,
které však stále za tímže cílem směřují!
Kardinál Wisemna, tlumočník všech,
kterým se dostalo štěstí naslouchati této
nesmrtelné tvorbě, nejlépe dovede vypověděti naše dojmy, které budou tuším,
ještě zvýšeny slovy tak znamenitého
znalce.
Nápěv Allegriho, praví učený prelát, jest
zpěv pouze se dvojí variací, verše tvoří
střídavě čtyři až pět částí, na konci pak
všech devět hlasů spojí se v jeden jediný
soulad. Původní noty jsou jednoduché

mezi sebou dotýkají a hromadí se kolem
velebného a hlubokého basu, který po
celý zpěv hraje první úlohu; na to vznešená harmonie zavíří do finálního
crescenda, pro které není vhodného
jména na zemi.
Když všecky verše takto ponenáhlu zvýšují ještě vzbuzený dojem prvních akordů, když žádná umělá okrasa nedovede
nás odtrhnouti od hlavní myšlénky; když
spojené dva sbory pějí společně rázné
a harmonické finale a ještě při modlitbě „Smiluj se, Pane, nad čeledí svou“
zaznívají uhasínající zvuky této unášející
skladby, duše naše zůstává pod dojmem
nejněžnějších citů a znechutivši si hluk
pozemský, zatouží po onom příbytku,
kdež vládne pravá a dokonalá harmonie.
Mluvil jsem jako nemluvně, chtěje vypravovati o kráse a dojemnosti obřadů svatého téhodne, než doufám aspoň, že jsem
řekl dosti, abych vzbudil v srdci čtenáře
touhu s přáním, obřady ty slyšeti a dle
zásluhy oceniti.
26. března - Vzkříšení
Kaple Sixtinská – Zpěv Exsultet, Proroctví
a slavnostních litanií – Mše papeže
Marcela – Životopis Palestrinův – Zpěv
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Gloria in Excelsis – Alleluja – Návštěva
u hrobu Palestrinova.
Po celý svatý týden jest cestující upoután ke kapli Sixtinské; mše papeže
Marcela připomněla nám ji dnes časně
zrána. V  dějinách umění jest tato mše
dalekosáhlou událostí; budu o tom brzy
mluviti, jakož i o zajímavém životopisu
Palestrinově, který jest původcem oné
nesmrtelné skladby. Kaple vzala na sebe
opět sváteční vzezření; dlážka i sedadla posvátného sboru byla opět pokryta
svými koberci; na oltáři a trůně zůstala
ještě barva fialová. Svatý Otec v červeném plášti, ve zlaté mitře a kardinálové
byli již na svých místech.
Jako ve všech kostelech katolických
počaly obřady svěcením nového ohně
a velikonoční svíce. Při Exsultet veškeren lid povstal jako při evangeliu, a my
jsme naslouchali ne-li hudbě andělské,
tož aspoň nejkrásnější přednášce, jakou
se může dle úsudku znalců lidské ucho
na zemi kochati. Já bych byl aspoň zpěvu
Exsultet naslouchal celý den.
Po jeho posledních slovech následoval
vážný a zádumčivý zpěv proroctví a slavnostních litanií. Kardinál kněz slouží na
to mši svatou; avšak dříve než jej budu
sledovati, musím vypravovati životopis
Palestrinův.
Během šestnáctého století nastal takový
úpadek církevní hudby, že papež se rozhodl vymýtiti ji ze své kapely. Tehdy vyvstal
veleduch Palestrinův, který byl tak čistým, jako by mu sami andělé byli vnukli
jeho harmonii, a zároveň tak schopným,
že dovedl umění hudební povznésti na
vrchol dokonalosti. Jan Pierluigi, který si
dal podle svého rodiště jméno Palestrina,
narodil se z rodičů chudých r. 1524. Jeho
vlohy nedaly se utajiti, a on, jsa ještě hošíkem, byl přijat za choralistu do kapely
jakéhosi kostela. Úspěchy, jakých došel
na tomto skrovném jevišti, prozradily
jeho neobyčejné nadání, a on ve věku 27
let jmenován byl ředitelem hudby v kapli
Juliově na Vatikáně, později hudebníkem
při kapele papežské a konečně ředitelem
hudby v basilice lateránské.
Roku 1560 složil svá proslulá Improperia,
jakož i Trisagion, které se v nich často
opakuje jako refrén. Tato jednoduchá
a vznešená skladba měla takový účinek,
že následujícího roku papež Pius IV.
Požádal Palestrinu, aby ji dovolil opsati
pro kapelu papežskou, která ji provozuje
každoročně na Velký pátek. Improperia
jsou opravdovým triumfem přírody nad
uměním, a toliko veleduch mohl pojati myšlenku, že nejjednodušší skladby
dovedou vzbuditi tak neobyčejný účinek. Učený Brunet nazývá Palestrinu
Homérem umění hudebního, a nic zajisté nepřispělo více k pojmenování tomuto
jako tato skladba. Avšak jeho slova nedosáhla tím svého vrcholu; můžeme jej též
nazývati spasitelem hudby.
Sněm tridentský moudře ustanovil, že
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každá rozpustilá a světská hudba byla
vyloučena z kostelů. Roku 1564 jmenoval
papež Pius IV. Společnost, jejíž účelem
bylo dekréty sněmovní ve skutek uvésti.
Mezi slovutnými pořadateli nalézal se též
svatý Karel Boromejský, muž to vytříbeného vkusu, jako všichni opravdoví
světcové. Dovednost Palestrinova, který
tenkráte zastával místo při kapele Panny
Marie Sněžné, byla mu dobře známa.
Vynikající, ale přitom skromný skladatel byl povolán dne 10. ledna 1565 od
společnosti, která jej požádala, aby složil mši, která by neměla nic společného
s písněmi světskými, a aby jednotlivým
slovům dobře bylo rozuměti. Nebylo mu
též zatajeno, že od úspěchu tohoto pokusu závisí osud hudby církevní: nezdaří-li
se mu pokus tento, že hudba jeho jakožto
světská navždy bude vymícěna z domu
Božího.
Snadno si můžeme představit nepokoj,
ale zároveň vznešenou hrdost podobného
génia, když uvažuje o veliké své odpovědnosti, viděl, že příští osudy jeho zamilovaného umění závisí od jeho namáhání;
avšak on se nezalekl. Po třech měsících
předložil tři nové mše: první dvě byly
všeobecně obdivovány; třetí byla pro
osud hudby církevní rozhodující. Dne
29. června 1565 byla provozována před
svatým Otcem v kapli Sixtinské vítězná mše. U  všeobecného vytržení mysli
zvolal papež: Takovými zajisté byly ony
zvuky, které slyšel apoštol Jan v nebeském Jeruzalémě, a které druhý Jan obnovil na této zemi.
Toť původ velkolepé skladby, kterou jsme
právě slyšeli. Jest šestihlasná se dvěma
basy a dvěma tenory. Na jedné straně
chtěl se Palestrina vyhnouti všemu světskému; na straně druhé pak přihlížel
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k rozmanitosti každého oddílu. I rozhodl
otázku tu zmíněným již způsobem.
Abychom skladbu lépe slyšeli, naslouchali jsme ji se zavřenýma očima, když
při Gloria jsme bezděčně je otevřeli.
V  okamžiku tomto odhrnuli dva kněží
záclonu nad oltářem a objevil se vzkříšený Spasitel: paprsek sluneční narazil
na obraz a zazářil nad sochou vítěze nad
smrtí. Pocit nevýslovného štěstí zmocnil
se rychlostí blesku celého shromáždění;
šlechtické gardy pozvedly své meče, švýcaři své halapartny, granátníci své hole,
a všechny zvony ve městě, které umlkly od zeleného čtvrtku, zvonily o závod
a mísily své radostné zvuky se slavnostním hukotem moždířů švýcarské stráže
a burácejících děl na Hradě Andělském.
Po andělském chvalozpěvu přišel podjáhen oděný bílou tunikou a provázený
prvním ceremoniářem; před oltářem se
poklonil a odebral se ke trůnu papežskému, kdež hlasitě promluvil: Pater sancte,
annuntio vobis gaudium magnum, quod
est ALLELUJA; „Svatý Otče, zvěstuji vám
radost velikou, která jest Alleluja.“
Při těchto slovech poklekl a vrátil se do
zákristie. „Ó Církvi pozemská, něžná
dcero ve vyhnanství, raduj se; jednoho
dne budeš se svou starší sestrou provolávati chvalozpěv radosti. Přijmi záruku svého budoucího štěstí v onom slově,
které ti nebeský posel přináší: opakuj
si toto slovíčko, které vzato jest z řeči
nebeské, a čekej, až zpívati je budeš se
mnou pod skvělými klenbami věčného Jeruzaléma“. Toto všecko praví onen
tajemný posel tímto slovem ještě tajemnějším, které přináší levita hlavě Církve
bojující.
Po této zprávě zazpívá kněz u oltáře třikráte Alleluja, zvýšuje po každé
hlas o jeden tón, a zpěváci odpovídají
v témže tónu, až při zakončení padnou
hlasem. Zaměstnávali jsme se chvíli
těmito obřady, načež naslouchali jsme
mši Palestrinově, kterou jsme se kochali
až do konce. Tak veliká byla naše radost
při tomto posvátném koncertě, že při
odchodu z kaple z vděčnosti jsme se
pomodlili na hrobě nesmrtelného skladatele. Palestrina pohřben jest v basilice sv.
Petra a odpočívá u oltářů svatých apoštolů Šimona a Judy. Na náhrobním kameni
čteme tento nápis: Joannes Petrus Alexis
Palestrina Musicae Princeps; Jan Petr
Aleš Palestrina, král hudby.

Monsg. Gaum
Trojí Řím, 1901

Vážení čtenáři,
uběhlo nám čtyřicet dní postu, který
je zároveň pro chrámové hudebníky
obdobím intenzivní práce při přípravě
Velikonoc. A doufám, že všichni svou
usilovnou práci o Velikonocích řádně
zúročili. I postní období obtížné, přesto
je hračkou proti tomu, co nás čeká nyní
– padesát dní (ze kterých máme před
sebou ještě více než měsíc) se radovat, to
je téměř nadlidský úkol.
Společnost pro duchovní hudbu plní
v těchto dnech opožděně slib rozeslat
„pod stromeček“ zájemcům Hymnář,
o kterém jsme informovali na sklonku
minulého roku. Kdo si napsal, měl by
jej mít době vydání již v ruce. Máme
k dispozici ještě několik kusů, proto
nabídku prodlužujeme, pište na adresu
sekretar@sdh.cz.
Na sobotu 25. dubna je svolána od 10
hodin do oratoře Chrámu sv. Mikuláše
na Malé Straně valná hromada SDH.
Všechny členy a zájemce srdečně zveme.
Dostávám časté dotazy, do kdy je
třeba přihlásit se na Convivium 2009.
Připomínám , že přihláška i podrobnější informace o letošní náplni Convivia
je na webu http://www.convivium.cz.
Odpovídám takto: zbytečně neváhejte!
V předchozích ročnících jsme brali i ty,
kteří se hlásili ještě v polovině června,
ale letos se seznam přihlášených plní
podivuhodně rychle. Včasné přihlášky
nám navíc umožňují lépe organizovat
přípravné práce.
Nakonec mi dovolte pár slov k obsahu
tohoto čísla. Přináší neobvykle mnoho
informací o tom, co kde bude či bylo.
To je zajisté dobře, ale je to na úkor
textů poněkud nadčasovějšího charakteru i textů, které bychom psali sami
o sobě a o své kůrovecké práci. „Bude
pořádán ten a ten festival“ je krásné, ale
„tuhle jsem potkal Frantu a vyprávěl
mi úžasnou příhodu, která je na kůru
potkala“ by se také hodilo. My v redakci
bychom dokázali „přitvrdit“ a sehnat
pár článků veskrze odborných, ale myslíme, že by to nebylo to pravé, a stále
ještě doufáme, že se k tomu nebudeme
muset uchýlit. Takže jednu úsměvnou
historku přidám sám: Měli jsme před
časem potíže propagovat jednu z akcí
prostřednictvím našeho mediálního
partnera. Když jsme dodatečně pátrali
po důvodu, zjistilo se, že partner považoval tu akci za natolik seriózní a na tak
vysoké úrovni, že on se do toho nechtěl
vůbec zamíchat. Tak takhle bychom
s Psalteriem dopadnout nechtěli. Jen
vaše pomoc nás však od toho může
uchránit.

Bude
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Stalo se a stane

Milé čtenářky a milí čtenáři,
druhé číslo našeho dvouměsíčníku (neplést s náměsíčníkem) je vždy bohaté na narozeniny – našim rodičům se dařilo. Proto naše narozeniny jsou především jejich slavností, my jsme v tom celkem nevinně.
Podle údajů, které nám nabízí členská databáze, do příštího vydání Zpravodaje zpíváme na dálku Živijó (či níže uvedený kánon) především těm s kulatými narozeninami, jimiž jsou podle abecedy a bez titulů, nicméně galantně: Marie Heylová, Marie
Uhlířová, Radek Doubrava, Ondřej Scholtz a Petr Vašata.
Polokulatiny oslaví Jarmila Hansová, Zuzana Meierová, Petr Bajer, Pavel Jirák a Jakub
Zicha.
Nekulaté narozeniny pak oslavují Hana Bártová, Věra Bobáková, Jitka Fárová, Věra
Hájková, Bronislava Halbrštátová, Růžena Hejná, Mirka Hosnedlová, Milada Hráská,
Lenka Konečná, Zuzana Koudelková, Jana Maděrová, Lucie Nováková, Marie
Nováková, Marika Pečená, Jindřiška Slavíková, Hana Staňková, Monika Sukovská,
Kateřina Tukkerova-Sechovska a Karla Zouharová. Stejně jsou na tom kůrovci Jan
Martin Bejček, Václav Derner, Martin Horyna, Jan Hreňo, Robert Hugo, Tomáš
Charvát, Vít Jirásek, Jozef Kazán, Evžen Kindler, Vladimír Koronthály, Vlastimil
Kovář, Ivo Kraus, Josef Kšica, Vít Kubánek, Antonín Lecián, Jan Lorenc, Jan Marek,
Václav Ondráček, Bohdan Ostroveršenko, David Pilát, Karel R. Porkert, Jiří Strejc,
Rudolf Myška, Tomáš Slavický, Ladislav Sovič, Jiří Stodola, Tomáš Thon, Karel Virgler,
Petr Vlasatý, Tomáš Vrba a Jan Zelenka.
Narozeniny oslaví též příznivec duchovní hudby i naší SDH otec kardinál Vlk.
Z dalších osobností ze druhého břehu života se pro život časný či věčný v následujícím
období narodili: Olivier Messiaen (+27. 4. 1992), Václav Renč (+30. 4. 1973), Antonín
Dvořák (+1. 5. 1904), Alessandro Scarlatti (*2. 5. 1660), Miroslav Venhoda (+10.
5. 1987), Gabriel Fauré (*12. 5. 1845), Claudio Monteverdi (*15. 5. 1567), Josef Hercl
(+26. 5. 2005), Josef B. Foerster (+29. 5. 1951), Bohuslav Reynek (*31. 5. 1892), Joseph
Haydn (+31. 5. 1809), Louis Vierne (+2. 6. 1937) a Orlando di Lasso (+14. 6. 1594).
Všem oslavencům patří naše gratulace, vděk a modlitby za jejich přínos duchovní
hudbě.
A máme stále prosbu o aktualizaci členské databáze: pokud v ní uvidíte někoho, kdo
na nás již hledí z druhého břehu, sdělte nám to. Děkujeme.
Konečně posíláme všem oslavencům další kánon - hudební přání, a to s laskavým svolením nakladatelství Triton (www.tridistri.cz - sbírka Světské kánony - Duchovní kánony).
Pavel Svoboda

Musica sacra pořádá

Koncert umělecké besedy

26. dubna Brno - Setkání 2009
Nesoutěžní ekumenická přehlídka
zaměřená na chrámové sbory dětí
a mládeže.

Koncert z děl významných členů
Umělecké besedy
21. dubna 19.30
Kostel sv. Vavřince, Hellichova 18,
Praha 1

6. června 2009 Boskovice
Nesoutěžní přehlídka zaměřená na
chrámové sbory dospělých.
Přihlášky do 30. 4.
Více na www.musicasacra.cz

Program:
Zdeněk Pololáník, Marta Jiráčková,
Milan Slavická ad.
Hraje Radim Kresta (housle) a Hana
Volková (klavír)

Plzeňský varhanní
festival
Druhý ročník Plzeňského varhanního festivalu bude zahájen 27. dubna
v 19:00 v katedrále sv. Bartoloměje koncertem Jakuba Janšty, na kterém zazní
v katedrále sv. Bartoloměje skladby J.
S. Bacha, C. Czerného, S. Karg-Elerta
a nebude chybět ani varhanní improvizace. Po celou dobu konání festivalu bude v katedrále sv. Bartoloměje
instalována výstava o význačných varhanních nástrojích plzeňské diecéze.
Druhý ročník Plzeňského varhanního
festivalu pořádá obecně prospěšná společnost Ars Christianum za podpory
Magistrátu města Plzně.
Koncerty se konají vždy od 19.00
v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni,
přednáška v Korandově sboru.
Program
27. 4. – Jakub Janšta – varhany
J. S. Bach, Carl Czerny, Sigfrid KargElert, improvizace
4. 5. – Eva Bublová - varhany
W. A. Mozart, D. Buxtehude, F.
Mendelssohn-Bartholdy
11. 5. – přednáška o význačných varhanách Plzeňské diecéze a o varhanních
skladbách, které jsou hrány na koncertech Festivalu (přednáší prof. Jitka
Chaloupková, Korandův sbor, 19.00 hod.)
18.5. – Jaroslav Tůma - varhany
J. S. Bach, M. Reger, Ch. Widor, improvizace
1. 6. - Joan DeVee Dixon (USA) – varhany, Kristen Cooper (USA) – hoboj
Sylvie Bodorová, Emma Lou Diemer,
William Bolcom, Joan DeVee Dixon
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Třikrát Svatojánské
Svatojanská musica navalis
Četné prosby, docházející k stolici sv.
Petra z Čech od stavů duchovních,
panovníků i lidu, došly konečně vyslyšení
u Sboru posvátných obřadů v Římě, který
schválil zahájení třetího řízení za účelem
prohlášení za svatého, tehdá již blahoslaveného Jana Nepomuckého. Dne 19. března r. 1729 prohlásil papež Benedikt XIII.
v lateránském kostele českého mučedníka
za svatého a v říjnu téhož roku upořádány
velkolepé slavnosti kanonisační v Praze.
Pro vrcholný den slavností v dómě svatovítském tvořila pompézní a leskuplný doprovod Missa Sanctificationis Sti.
Joannis Nepomuceni, dílo vzletné, skvěle
koncipované s imposantním průvodem
orchestrálním od Antonia Caldary, nejtalentovanějšího skladatele tehdejší okázalé
hudby chrámové. Den 16. května zasvěcený novému světci byl pak každoročně slaven s okázalostí a leskem, aby jeho
význam co nejvíce vynikl a mysli věřících
co nejvíce byly uchváceny. K  prostředkům vnějších oslav náležela v prvé řadě
hudba, vždy nejpůsobivější na lidského
ducha. Po nešporách a litaniích bývala
pořádána slavnostní projížďka na lodích
s poutníky po Vltavě, při doprovodu
hudby zvláště k tomu účelu komponované oblíbenými skladateli.
Slavnosti na Vltavě
Z pamětí současníka Jana Rohna, člena
řádu křížovníků, archiváře a regenschori v kostele sv. Kříže Většího na Starém
Městě se dovídáme, že to byl hlavně Jan
Zach (1699-1773) a František X. Brixi
(1732-1771), kteří pořizovali k těmto
lodním procesím hudbu, zvanou musica
navalis. Zápisy Rohnovy z r. 1739 praví:
„Téhož dne 15. května po nešporách
a litaniích s díkůvzdáním v kostele
našem kůr sv. Kříže s ostatními pozvanými na lodi vstoupivše za zvuku žesťových
nástrojů a kotlů, za střelby z hmoždířů po
Vltavě byli odvezeni až k mostu, kde péčí
veledůstojného P. Augustina Skopce provedeny byly skladatele znamenitého Jana
Zacha nové slavnostní litanie k sv. Janu
Nepomuckému s koncertem a Regina
coeli, které zvláště proti předešlým skutečně vynikaly a s potleskem obzvláštním
hudbu pěstujících provedeny byly. Mimo
ostatní bylo tu potřebí osmi trubačů, čtyř
posaunářů, tří duktilistů a komponistovi
dáno za každou skladbu 6 zl.“
Podobně i v r. 1752 „po vykonaných
nešporech seřadila se obvyklá plavba na

Vltavě za zvuků šesti chórů, trub a kotlů,
za střelby houfnic v královské zbrojnici.
Litanie k sv. Janu Nepomuckému byly
provedeny s koncertem a Regina coeli,
skladbou Jana Zacha, která prvně r. 1739
byla provozována.“
V  r. 1758 byla podle téhož Jana Rohna
musica navalis provedena již od Fr. X.
Brixiho. Slavnostní plavba a hudba na
Vltavě byla toho roku pořádána samotným zpravodajem a „litanie, offertorium
a Regina coeli byly dílem novým a vztažně prvým virtuosa pana Františka Brixi,
za příznivého počasí následoval k spokojenosti pobožných posluchačů, kterých
velké množství se sešlo, ježto bylo pondělí svatodušní.“
Také zápis z dalšího roku 1760 zní podobně, ale dodává, že „pobožnosti mimo
mnohé osobnosti velké vznešenosti obcovali také nejjasnější mladí princové saští
Bedřich a Josef; lodi seřadily se u větším
počtu než jindy, diváků bylo bezpočetných. Hudba byla provozována za řízení
P. Jana Rohna, ředitele kůru u sv. Kříže,
skladba byla nová a dodyčně druhý virtuosa pana Františka X. Brixi.“
Záznamy z r. 1761-62 nepodávají zprávy
o zvláštních událostech nebo okolnostech, zato v r. 1763 byla sice !příprava pro
plavební hudbu konána, ale za méně příznivý stav vody a větru bylo od ní upuštěno, přece však provozovány nové litanie
virtuosa pana Františka X. Brixiho, dílo
třetí na kruchtě po nešporách.“
A o rok později „dne 15. května o hodině
třetí po slavných nešporách byla provozována plavební hudba na počest sv. jana
Nepomuckého od virtuosa pana F. Brixi,
mistra J. M. E. kapely, za řízení osobního
P. Jana Rohna po 25 let kůr sv. Kříže řídícího. Litanie byly třetím dílem skladatele,
lodi byly větší. Přes 20 se seřadilo, jedna
byla mezi nimi i s plachtami“. (Hnilička,
Hudební revue XI.)
Bratrstva k poctě sv. Jana
Nepomuckého
Úcta ke sv. Janu šířila hlavně hojně zakládaná bratrstva. První vzniklo v Praze
u kaple téhož světce na Skalce (proti
Emauzům); pomocí darů, sbírek a odkazů postavil tam proslulý stavitel Kilián
Dienzenhofer nádherný chrám. Bratrstva
šířila vědomost kázáními, po celé století významnými, tiskem, uměním
výtvarným, zpěvem a hudbou, sbírkami
a zvláštními výsadami svých členů, mezi

něž patřili kněží světští i řádoví, učenci,
universitní profesoři, zámožní měšťané,
šlechta i korunované hlavy, a rozmnožovala čest a slávu Boží, panny Marie a sv.
Jana Nepomuckého až do r. 1785, kdy
bratrstva vesměs byla rozpuštěna, jmění
zabaveno a pouti zakázány. Ale svatojanská konala se přece; poutníci přicházeli
sice bez korouhví, bez kněží a hudby, přicházeli i jednotlivě, skoro tajně, ale putování k sv. Janu do Prahy nepřestalo.
Svatojanský kult a pouti
Kult svatojanský inspiroval nejen umělce
výtvarné, ale zasáhl významně také do
literatury a poesie a projevil se i v hudbě.
Písní, oslavující sv. Jana je veliká řada,
zpívaly se při pobožnostech doma i v kostelích. Objemnou sbírku jich chová
Národní museum v Praze. V  novější
době uctili májové světce Frant. Hruška,
Vojtěch Řihovský, Ferd. Vach skladbami
mešními, Josef Sychra pak mešní písní
a dvěma vložkami – graduale a offertorium in Festo S. Joannis Nepomuceni
a mn.j.
Svatojanské pouti staly se významnými i pro život národní, čímž udržely se
po celé minulé a začátek našeho století. Největší národní události – položení
základního kamene k Národnímu divadlu
r. 1868, výstava jubilejní v r. 1891 a národopisná r. 1895, sjezdy, sněmy, festivaly
pěvecké a jiné velké podniky kulturní –
se spojovaly pravidelně s tímto svátkem,
kdy přicházelo do Prahy tolik poutníků,
že bylo nutno vypravovat zvláštní vlaky
ze všech končin vlasti. Praha bývala slavnostně vyzdobena, hosté radostně vítáni, doma pak dlouho vyprávěli o svých
dojmech z pouti svatojanské, jejímž zlatým hřebem býval v předvečer svátku na
úzkém cípu ostrova Střeleckého vypálený skvělý ohňostroj, sledovaný dychtivě
očima tisíců diváků z hustě obsazených
nábřeží, mostů a balkónů domů; i řady
plujících lodí, z nichž se rozléhaly zpěvy
vlasteneckých písní a sborů, připomínaly
musicu navalis, která vymizela s moderní
nárokůplnou dobou.

R.Š.1

1 Duchovní pastýř č. 5, 1961
(zkratka R.Š., vlastním jménem E. Trolda; mezititulky redakční)
viz Cyril:
1933 03-4 O českých mistrech doby barokové,
Trolda E. PhDr. (R. Š.)
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Oslavy svátku svatého Jana Nepomuckého
Letos opět chystají bratři jezuité
v Praze Svatojánskou pouť, jejíž tradici se pokusila loni obnovit herečka
Jana Radojčivová spolu s P. Josefem
Čunkem. Redaktorka Psalteria se sešla
s oběma, abychom mohli čtenáře pozvat
na oslavu svátku českého patrona Jana
Nepomuckého. Pozvání je dvojí, protože se pouť letos koná přímo na světcův
svátek v sobotu 16. května: Na tentýž
den chystají bratři augustiniáni na Malé
Straně v kostele sv. Tomáše již tradiční
chorální nešpory a procesí přes Karlův
most do kostela křižovníků. Členové
Společnosti pro duchovní hudbu se nešpor pravidelně účastní a také letos jsou
všichni srdečně zváni.
Herečka Jana Radojčičová o myšlence uspořádat oslavy řekla: Cílem „Slavností velmi
slušného Čecha sv. Jana Nepomuka“
nebylo nic menšího než obnovit tradici každoročních svatojánských poutí
v Praze pro širokou veřejnost. V pestrém
programu bylo opravdu pro každého
něco, hudba různých žánrů, divadelní
představení, autorské čtení, občerstve-

Marcel Vašinka recituje na oslavách 2008

To je opravdu těžká otázka. Všechno
bylo jedinečné. Silné a pro mnohé trochu šokující bylo určitě už samotné

Celý rozhovor s Janou Radojčičovou
najdete na webových stránkách
http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=263

zahájení. Na akci k mé velké radosti
s kvartetem Františka Kopa a s Petrem
Maláskem vystoupila stále půvabná
Marta Kubišová, žena, která svoji slibnou kariéru neváhala opustit. Vydařila
se i „Žofijí kůže – serenáda“, skvělé
snové drama v neobvyklé podobě, potěšil židovský orchestr Šarbilach v kostele
sv. Ignáce a starý ortodoxní žid, který
s úctou vstoupil do chrámu. Výborný
byl také Martin Jirous, který v kostele sv.
Jana na Skalce přečetl s lahví piva v ruce
své dojemně krásné verše a jehož básně
doplnil zvuk křídel zatoulaného holuba.
Radost mi dělal i P. Josef Čunek, který
na kole projížděl všechny štace…

Don Quiote - oslavy 2008

Rittornello na oslavách 2008

ní, pouťové atrakce, workshopy pro děti
a mnoho dalšího. Mezi účinkujícími
nechyběla ani zpěvačka Marta Kubišová,
nebo básník Martin Jirous. Akce se
konala na pódiu a trávníku v horní polovině Karlova náměstí, ale i v kostelech sv.
Ignáce z Loyoly a sv. Jana Nepomuckého
na Skalce. Slavnosti pořádal tým při kostele sv. Ignáce včele s P. Josefem Čunkem SJ.
Projekt vznikl v roce 2007, kdy jsem pořádala třídenní Slivenecké letnice. Jednou se
jich zúčastnili i jezuité František Hylmar
a Josef Čunek. „Pojďme něco podobného
udělat u vás,“ napadlo mě.
Kdybych měla vybrat dva až tři body
programu, které mě nejvíc potěšily?
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Svatojánská tradice SDH
Praha byla odedávna místem slavných svatojánských poutí s vrcholem v době barokní, ale i ještě žijící pamětníci vypravují, jak
chodili do začátku padesátých let min.
století v procesí ze Strahova k soše sv. Jana
Napomuckého na Karlově mostě. Během
totality se přeci každoročně objevovala
u sochy sv. Jana v den jeho svátku alespoň kytička nebo svíčka, i když ještě na

pomníku v reliéfu nezářil sv. Jan ani pes
„vyblejštěnej“ od turistů, přesto jeho úcta
na Karlově mostě neustala. Tím spíše hned
na začátku devadesátých let nebylo těžké
pokusit se tuto tradici poutí obnovit, a to
s ohledem na novou pokoncilovou praxi.
V té době byl v kostele sv. Tomáše, do jehož
farnosti polovina Karlova mostu přísluší,
farářem augustinián P. Vít Mareček, za
jehož působení se alespoň v kostele konala každoročně novéna ke sv. Janu Nep.
Po domluvě s druhou stranou „mosta“
– křižovnickou farností sv. Františka
Serafínského se uvažovalo o chorálních
nešporách, průvodu na Karlův most k soše
sv. Jana Nepomuckého a závěrečném Te
Deum u křížovníků. V  prvních letech
se uskutečnily též koncerty v chrámu sv.
Mikuláše (součásti SPOMAKO – Spojené
malostranské kostely, což byl tehdy často
užívaný název pro kostely na Malé Straně),
které měl na starosti tehdejší vedoucí koncertní sekce SDH Josef Hercl. Za účinkování Svatojakubského sboru a orchestru se
provozovaly skladby se svatojánskou tematikou (z r. 1993 existuje i zahraniční amatérská digitální nahrávka): J. J. Brustmann
– motetto De sancto Joanni Nep., F. X.
Brixi – Buccinante fama per montes,
K. J. Loos – Litanie de sancto Joanno
Nepomuceno, ale i slavné motetto B. M.
Černohorského Laudetur Jesus Christus.
Protože „svatojánský repertoir“ není rozsáhlý, od roku 1966 nebyly již samostatné
koncerty součástí svatojánských oslav.
„Liturgická“ část svatojánských slavností

však nepřetržitě trvá a zásluhou SDH bylo
poprvé vydáno tiskem svatojánské oficium (laudes a vesperas). O  jeho sestavení
na podkladě psaných materiálů pražského svatovítského kůru se hlavně zasloužil
David Eben. Dle pokoncilní úpravy breviáře byly vybrány antifony a žalmy a vyhledány k nim příslušné chorální nápěvy
a tak k šestistému výročí mučednické
smrti sv. Jana Nepomuckého v roce 1993 –
za účasti kardinála Meissnera – byly vytištěny dvě jazykové mutace s překlady v češtině a němčině (editio Sti. Ædigii), kterých
se užívá dodnes. V prvních letech se nešpory zúčastňovala většina řádů působících
v Praze, zvláště početné zastoupení měli
strahovští premonstráti. V současné době
vzhledem k povinnostem ve svých kostelích je již účast menší, ale stále je presbytář
kostela sv. Tomáše – který není nijak malý
– zaplněn kněžími a choralisty a i trojlodí
kostela obsazeno věřícími do posledního
místa. Po nešporách vychází průvod za
zpěvu písně Odkud, Jene, smutně kráčíš
a hlaholu zvonů „těsnou branou“ svatotomášského kostela, kterou se doposud
nepodařilo restaurovat a tudíž při otevření obou jejich křídel by se je již nepodařilo je zavřít, na Karlův most. Poutníci
jsou hned na jeho začátku uvítáni barokními fanfárami trubačů
z Malostranské mostecké
věže, po litaniích u sochy sv.
Jana Nepomuckého pokračuje průvod do kostela sv.
Františka
Serafínského.
Zde – většinou již za přítmí – jsou uvítáni plavčíky
s pochodněmi a fanfárami.
Pouť je zakončena v křížovnickém kostele eucharistickou adorací s Te Deum
a k oslavě přispěje i chrámový sbor a orchestr závěrečným vystoupením s barokním repertoárem. Zkoušeli
jsme (v roce 1993 za účasti třicetičlenného souboru
pražských trubačů umístěných na prámu na Vltavě)
též obnovit něco na způsob
Brixiho ve své době velmi
oblíbených Musicae navales, ale pro hlučnost pražského prostředí byl hudební
výsledek nevalný. Na závěr
bych přidal jednu příhodu
ze začátku devadesátých let,
kdy jsem s obavou ohlašoval
konání průvodu místní policii. Na mostě zajistit pořádek
nebylo pro nás snadnou záležitostí, neměli jsme v tom
žádné zkušenosti a ani příslušníci policie, kteří průvod
doprovázeli, leckdy nevěděli,
jak se zachovat. Když se mi

nedařilo přesvědčit mladíka sedícího na
podstavci sochy sv. Jana Nepomuckého,
aby si sednul o několik metrů dále, že sem
přichází průvod, pomohl mi jeden z policistů a v klidu mladíka odvedl opodál.
Umíte si jistě představit mé překvapení,
když jsem mu děkoval za jeho pomoc a on
mi odpověděl: „Není zač, vždyť dálkově
studuji teologickou fakultu!“ A  pak, že se
zázraky nedějí a nebo že se nic nezměnilo!

Jaroslav Eliáš
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Varhany v kostele sv. Ludmily
Varhany v kostele sv. Ludmily postavil
Emanuel Štěpán Petr v roce 1898 a mají
opusové číslo 117. Stojí na hlavním kůru
v bohatě zdobené dubové skříni navržené
v novogotickém stylu. Je pravděpodobné,
že na návrhu varhanní skříně spolupracoval i architekt kostela Josef Mocker.
Toto dílo na třech manuálech a pedálech
má celkem čtyřicet šest rejstříků, ve varhanní skříni se nachází kolem 2.800 píšťal a největší z nich měří přes pět metrů.
Po technické stránce byly varhany vybaveny tehdejšími novinkami, jako například mechanickou pamětí kombinace
rejstříků nebo pneumatickým posilovačem ovládacího systému, tzv. Barkerovou
pákou. Na tomto nástroji předvedl E.
Š. Petr mistrovskou práci s uměleckou
intonací v romantickém stylu. Vytvořil
tak jedinečné dílo zvukově odpovídající
romantickému ideálu.
Varhany byly stavěny přímo pro chrám sv.
Ludmily a v současné době jsou jediným
dochovaným a hrajícím dílem E. Š. Petra
v původním stavu. Patří mezi historicky
a umělecky nejcennější nástroje v České
republice. V  současné době je však jejich
technický stav nevyhovující a je nutné
provést celkové pietní restaurování.
O staviteli varhan
Emanuel Štěpán Petr (25. 12. 1853, Opočno
– 26. 2. 1930, Praha) měl svou dílnu v Praze
na Žižkově v Chodské ulici. I dnes existuje několik nástrojů z této dílny, ale z největších a nejcennějších Petrových nástrojů se do dnešní doby dochovaly pouze
varhany u sv. Ludmily v Praze. Ostatní
nástroje byly buď přestavěny nebo podlehly zničení. Další menší varhany z této
dílny můžete vidět např. v Praze u sv.
Jiljí (opus 30), v Křečovicích v kostele sv.
Lukáše, v Kralupech nad Vltavou v kostele Nanebevzetí Panny Marie (opus
92) a na mnoha dalších místech. Autor

exportoval varhany nejen do tehdejšího Rakousko-Uherska, ale i do zámoří.
Dále se podílel na opravách a přestavbách
mnoha varhan.
O občanském sdružení
Cílem Občanského sdružení pro opravu
varhan u sv. Ludmily je získání finančních
prostředků na pietní restaurování varhan
v kostele sv. Ludmily v Praze 2 tak, aby
byla jedinečnost nástroje zachována.
Cyklus benefičních koncertů
v kostele sv. Ludmily
Koncerty ve prospěch opravy varhan
v kostele sv. Ludmily v Praze na Náměstí
Míru se konají o nedělích 12. 4., 19. 4.,
26. 4. a 3. 5. 2009, vždy od 18.00 hodin.
Záštitu nad akcemi převzali starostka
městské části Praha 2 Jana Černochová
a ředitel Pražské konzervatoře Pavel
Trojan. Pořadatelem je Občanské sdružení na opravu varhan v kostele sv. Ludmily
v Praze 2. Vstupenky jsou k dostání na
místě před koncertem.
Program:
19. 4. Jana Harvánková – zpěv, Petr
Šrejma a František Zazvonil – trombony,
J. Píšťková – varhany
F. Liszt, A. Vivaldi, F. Tůma, W. A.
Mozart
26. 4. Jana Kopicová – hoboj, Dagmar
Doubová – varhany
J. S. Bach, A. Vivaldi, F. MendelssohnBartholdy
3. 5. Eliška Prokschová – zpěv, Ivana
Michalovičová – varhany
J. S. Bach, A. Guilmant, C. Franck
Kontakt a více informací: info@varhanyludmila.cz, www.varhany-ludmila.cz
podle Tiskového střediska České biskupské
konference

Heslo "Tvrdé trpělivostí
lámu" zaujalo biskupa
Jana Baxanta
V  minulém Psalteriu jsme gratulovali ke
zvolení generálním vikářem Litoměřické
diecéze našemu dlouholetému členovi
P. Stanislavu Přibylovi. Otec biskup navštívil
22. března Třebenice a prohlédl si tu vzácný
Kancionál českého literátského třebenického kůru. Graduál pochází z let 1574 až 1578
a je možné ho vidět jen při výjimečných příležitostech.
Autorem kancionálu byl Matouš Ornys
z Lindperka, zemský měřič a geometr, jehož heslo „Tvrdé trpělivostí lámu“
a znak se v knize nalézají. Jako písmo
byla použita obvyklá fraktura (novogotické kreslené písmo) s krásnými iniciálami.
Noty kancionálu jsou některé černé, jiné
modré, velká část not je podkládána zlatými plíšky. Kancionál je celý psán česky.
Po zrušení literátského bratrstva císařem
Josefem II. v roce 1782 byl pravděpodobně odkoupen obcí a uložen na faře, kde
byl zapsán v pamětní knize jako "liber
stupendus" - úžasná kniha.
V  následujících staletích kniha putovala
mezi farou a radnicí, během druhé světové války byla ukryta v obavách, aby nebyla odcizena. V  80. letech byl kancionál
značným nákladem zrestaurován.
Biskup Jan Baxant se s kancionálem
seznámil při své návštěvě Třebenic, poté
co celebroval v kostele Narození Panny
Marie nedělní mši svatou. Právě slova
„Tvrdé trpělivostí lámu“ byla litoměřickému biskupu Janovi velmi blízká, tak jako
Matouš Ornys z Lindperka svým zeměměřičským povoláním.
(převzato z Tiskového střediska České
biskupské konference a webových stránek
města Třebenice)
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Calandské bubny
V  několika aragonských vesnicích dosud
přežívá zvyk, možná ojedinělý na světě,
bubnování na Velký pátek. Na buben se
tluče v Alcaňizu a v Híjaru. Ale nikdy ne
s takovou tajemnou a neodolatelnou silou
jako v Calandě.
Tento zvyk, který pochází asi z konce
18. století, vymizel už před rokem 1900.
Jeden calandský kněz, Mosen Vicente
Allanegui, ho znovu oživil.
Calandské bubny hřmí bez ustání, nebo
skoro, od poledne na Velký pátek až do
téže hodiny na Bílou sobotu. Připomínají
temnoty, které se rozprostřely na zemi
v okamžik Kristovy smrti, podobně jako
zemětřesení, hroucení skal a chrámová opona, roztržená odshora až dolů.
Působivý hromadný obřad, který jsem
zaslechl poprvé z kolébky, když mi byly
dva roky. Později jsem se ho mnohokrát
zúčastnil, až donedávna, a seznámil jsem
s těmi bubny mnoho přátel. Byli všichni
stejně uneseni jako já. V roce 1980, při mé
poslední cestě do Španělska, se několik
pozvaných hostí shromáždilo na jednom
středověkém hradu nedaleko Madridu.
Tam pro ně připravili překvapení v podobě svítáníčka bubnů, zvlášť pro ten účel
dopravených z Calandy. Mezi pozvanými
byli vynikající přátelé Julio Alexandro,
Fernando Rey, José Luis Barros. Všichni
prohlásili, že jsou nesmírně dojati, bez
zvláštní příčiny. Pět z nich se dokonce
přiznalo, že plakali.
Nevím, co způsobuje to pohnutí, naprosto srovnatelné s tím, které vyvolává
někdy hudba. Plyne snad z úderů skrytého rytmu, který na nás doráží zvnějšku a předává nám jakési tělesné chvění
nezávisle na rozumu. Můj syn Jean-Louis
natočil krátký film Calandské bubny a já
jsem použil to hluboké a nezapomenutelné dunění v několika filmech, zvlášť ve
Zlatém věku a v Nazarínovi.
V  dobách mého dětství se ho zúčastňovalo nanejvýš dvě stě nebo tři sta bubeníků. Dnes je jich přes tisíc, mezi nimi šest
nebo sedm set menších bubnů a čtyři sta
velkých tureckých bubnů (bombos).
Na Velký pátek před polednem se zástup

shromáždí na hlavním náměstí před
kostelem. Všichni čekají za naprostého
ticha s bubnem zavěšeným na krku. Když
náhodou některý netrpělivec zaťuká trochu paličkami, dav ho umlčí.
V  poledne při prvním úderu zvonu
propukne obrovský rachot jako jediné
zahřmění a pohltí celou vesnici. Všechny
bubny se rozezní najednou. Hráčů se
zmocní nevylíčitelné pohnutí, které se
brzy stane jakýmsi opojením. Při té hře
uplynou dvě hodiny, až se utvoří procesí,
kterému se říká El Pregón (pregón je hlavní buben veřejného vyvolávače). Potom
průvod opustí náměstí a obejde vesnici.
Poslední ještě neodešli z náměstí, když už
se první vracejí z druhé strany. Tak hustý
je to zástup.
V  tomto procesí kráčejí římští vojáci
s falešnými vousy (říkalo se jim putuntures, slovo, jehož výslovnost připomíná rytmus bubnu), centurioni, římský
vojevůdce a ještě jiná postava, zvaná
Longinos, oblečená do středověkého
brnění. Tento muž, který v zásadě brání
Kristovo tělo před nactiutrhači, se bije

v daný okamžik v souboji s římským
vojevůdcem. Dav bubeníků utvoří kolem
obou bojovníků kruh. Římský vojevůdce
se otáčí kolem své osy, aby dal najevo, že
je mrtev, a Longinos zapečetí hrob, nad
kterým bude bdít.
Kristus je znázorněn sochou, která je
vystavena ve skleněné skříni.
Během celého procesí se zpívají pašije,
ve kterých se několikrát opakuje výraz
"bídní Židé". Tento výraz odstranil Jan
XXIII. Kolem páté hodiny všechno skončí. Nastane chvíle ticha, než bubeníci
znovu spustí a zastaví se až druhého dne
v poledne. Bubnování sleduje pět až šest
různých rytmů. Dodnes jsem je nezapomněl. Když se na rohu ulice setkají dvě
skupiny, z nichž každá se řídí jiným rytmem, zastaví se proti sobě, a tu nastane
opravdový souboj rytmů, který může
trvat hodinu, i víc. Nakonec se slabší skupina připojí k té silnější.
Je to zajímavý jev, mocný, kosmický
a dotýká se našeho kolektivního podvědomí. Bubny rozechvějí zem pod nohama.
Stačí přiložit ruku na zeď' a cítíme. jak se
třese. Příroda se přidá k rytmu bubnů,
a ten trvá celou noc. Když někdo usne,
pohlcen bubnováním, probudí se naráz,
když se bubnování vzdálí a opustí ho.
K ránu se kůže na bubnech pokryje krvavými skvrnami. Ruce se zraní bubnováním a krvácejí. A jsou to přece tvrdé ruce
dříčů.
V sobotu ráno jdou někteří připomenout
výstup na Kalvárii na kopci za vesnicí,
kde je křížová cesta. Ostatní pokračují
v bubnování. V  sedm hodin se všichni
sejdou při procesí řečeném del entierro,
pohřební. Při prvním úderu poledního
zvonu všechno ustane až do následujícího roku. Přesto později někteří obyvatelé Calandy mluví zvláštním přerývaným způsobem, který připomíná rytmus
ztichlých bubnů, i když každodenní život
začal znovu.
Luis Bunuel: Do posledního dechu, Mladá
fronta, 1987 (2. vydání: Bookman, 2004)
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Zkušenosti z Arménie II
Trochu hudby
Musica Poetica jela do Arménie ne
proto, aby učila tamější obyvatele zpívat
jejich hudbu, nýbrž proto, aby se získala sama nové poznatky. V  obsahu cesty
byla mimo jiné návštěva památných míst
(v širším slova smyslu) a z toho vyplynulo
i jisté poutní zaměření. To bylo ponecháno na vnitřní dispozici každého z účastníků, od téměř extrémní turistiky až po
jakousi analogii poutě na Svatý Hostýn,
ovšem skupina se shodla, že návštěvu
každého chrámu doplní tou nejvhodnější
modlitbou, totiž zpěvem modlitby Páně
(Hajr mer, tj. Otče náš), samozřejmě tak,
jak se zpívá v arménské eucharistické
liturgii čili pataragu (s jejím začátkem
se čtenář může seznámit v článku Po
svaté zemi s hudbou, který vyšel v loňském druhém čísle Psalteria). S  výjimkou hlavního chrámu v Ečmijadzinu, kde
bylo stále mnoho lidí, evidentně nikoliv
turistů, to bylo možné všude a byli jsme
příjemně překvapeni úžasnou akustikou
novějších i velmi starých chrámových
prostor, nezávisle na to, zda postavených
nebo vyhloubených ve skalách (viz dále).
Využívali jsme k tomu většinou chvil,
kdy v chrámu nebylo mnoho návštěvníků. Jednou jsme však byli neočekávaně
a příjemně překvapeni.
Bylo to při druhé návštěvě hrobu svaté
Mariané v Ečmijadzinu (viz první část),
kam jsme přišli, když tam byla skupinka mládeže a dvou dospělých žen. Ty se
s námi dali do hovoru (v ruštině), a když
jsme jim sdělili, že v Praze zpíváme
každý měsíc při arménské eucharistické
liturgii, jedna z nich řekla, že dvě děvčata

obr. 2

všechny přítomné důrazným gestem, ať
zpívají spolu. Zpívali jsme s francouzskými Armény stejně jako s ečmijadzinskými děvčaty. Jak úžasný, univerzální a při
tom rozvětvený je tradiční zpěv křesťanských liturgií!
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z přítomné skupiny zpívají v chrámovém
sboru v hlavním ečmijadzinském chrámu. Samozřejmě, že jsme jim navrhli, že
bychom mohli zazpívat Hajr mer společně, a stalo se. Byla to radostná zkušenost
pro obě strany. Bez zkoušek jsme zpěvem
oslavili Boha a svatou Mariané, a to spolu
s dvěma asi třinácti až čtrnáctiletými
děvčaty, které jsme dvě minuty před tím
vůbec neznali a která vyrůstala přes dva
a půl tisíce kilometrů od
nás. A  vžijte se do jejich
pocitů – přijdou jim do
cesty lidi z jakýchsi Čech
na dalekém západě, nejsou
An-dzinkh
to žádní Arméni z diaspory, a přesto si hned s nimi
zazpívají ten jeden z jejich
nejdražších zpěvů!
Trochu mi to připomnělo dvě události.
Když jsem si před dvěma léty začal povídat v Belgii s Italem, který byl stejně jako
já účastníkem jedné konference technického zaměření, tak jsme po chvíli v rozhovoru došli k blížícímu se mariánskému
svátku, já jsem si jen tak pro sebe zanotoval jedno z chorálních offertorií Ave
Maria, ale kolega se ke mně hned připojil a – ač jsme nikdy před tím nic společně nezkoušeli a ani nemluvili o svých
hudebních zájmech – zpívali jsme unisono a bez not až do konce. A loni jsme se
svou ženou náhodou zaslechli v třípatrové lurdské bazilice známý zpěv ze začátku
arménského pataragu. Šli jsme po zvuku
a přišli do horního patra, kde byla právě
eucharistická liturgie na závěr pouti
francouzských arménských katolíků.
Zpíval sbor, ostatní věřící k němu jemně
pobrukovali, my s nimi, a když přišlo na
modlitbu Páně, kdosi od oltáře vybídl

a f ks k

A ještě jedno setkání s hudbou
V  80. létech minulého století mi přivezl
z Jerevanu kolega, který tam byl služebně jako matematik, transkripce starých
šarakanů (proprií pro liturgii ranních
chval) od tamějšího profesora Athajana
a mezi nimi i tři strofy šarakanu k svaté
Hripsimé. Brzy na to jsme se je se souborem Musica Poetica naučili. Když jsme
třetí den našeho pobytu v Arménii jeli
mikrobusem kolem chrámu sv. Hripsimé
v Ečmijadzinu, upozornil nás na něj
s námi jedoucí arménský duchovní,
s nímž jsme se ten den dopoledne seznámili jako s naším průvodcem pro ten den.
Ihned po upozornění padla s naší strany zmínka, že sv. Hripsimé pro nás není
neznámá a že o ní zpíváme šarakan, a náš
průvodce s jistým nevěřícným údivem
naznačil první slova Šarkanu: „Andzink
nvirjalk?“ Odpověděli jsme mu tím, že
jsme šarakan zanotovali. A  on se k nám
připojil, člověk, o kterém jsme ráno ještě
nevěděli a který neznal nás, a zpívali jsme
společně:

ks k f k k k k k k e k k k k k k ks
n´-vir - jalk

si -

ro Khri - sto - si

Takto pokračuje zpěv v druhém arménském modu, v němž – vyjádřeno naší terminologií – alternuje harmonická f-moll
se stejnojmennou F-dur. V  překladu
(který je jednou z ilustrací toho, jak slova
arménské poezie mají blízko k modernímu umění Západu):
Osoby, které jste se odevzdaly Kristově lásce,
nebeští patriarchové a moudré panny,
k naší hrdosti slaví vaše povznesení
Matka Sion se svými dcerami.
Síly pevně napjatých strun ochably
a slabé ženy zahořely.
Král byl zahanben dívkou,
ozdobenou silou a slávou.
Hripsimé, velké tajemství a toužené jméno,
vyvolena na zemi a učiněna andělem,
stala ses příkladem svatosti pannám
a moudrosti učencům.
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(jen tak na okraj, slovo vartapet, které
jsme přeložili jako učenec, se používá jako titul opatů a doktorů teologie).
Mimochodem, i tento šarakan je alfabetický zpěv (viz první část), napsal ho
katholikos Komitas (zmíněný rovněž
v první části jako stavitel chrámu sv.
Hripsimé), k nám se však z Arménie
dostal jen výběr strof, ta první je opravdu první, začíná, jak bylo možno se přesvědčit výše, opravdu hláskou a, ta druhá
začíná hláskou th (9. v abecedě) a ta třetí
hláskou h (16. v abecedě). Nevíme, zda
byl tento šarakan kdy zpíván v samohybném dopravním prostředku, českými zpěváky byl takto určitě proveden po
prvé, do Guinnesovy knihy jsme to však
nenahlásili.
Majr Tačar
Nevyjádřil jsem se zcela přesně, když
jsem napsal, že jsme v hlavním ečmijadzinském chrámu nezpívali. Vše proběhlo
v podstatě následujícím způsobem.
Když jsme jeli do Arménie, měli jsme
sice na naše poměry dost zážitků arménské liturgie, ale vždy šlo o něco mimo
arménský liturgický prostor, kde, jak
jsme se mohli dočíst, je presbytář oddělen
občas zatahovanou oponou a jeho úroveň
(béma) je přibližně o metr výš. Doufali
jsme, že v Arménii uvidíme patarag
v autentickém prostředí, případně i s vějíři (kšocy) ověšenými zvonečky a používanými jako hudební nástroje. Byli jsme
v Arménii od úterka do soboty následujícího týdne, takže nás tam čekala jediná
neděle. Hlavní chrám Majr Tačar (matka-chrám), chrám katholikosův, který byl
nedaleko místa, kde jsme byli ubytováni,
teoreticky sliboval mnoho, avšak po zkušenostech ze západní a střední Evropy
jsme se přece jen obávali, zda si arménská církevní hierarchie neodbude své
povinnosti v nějaké soukromé kapli a na
veřejnost nepošle nějaký průměr či podprůměr.
A  tak jsme zajásali, když k nám došla
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zpráva, že v tu neděli bude katholikos
světit dva jáhny. Úžasné, že nejen pontifikální arménská liturgie, ale liturgie spojená se svěcením. Těšili jsme se,
v neděli ráno jsme se však dozvěděli, že
ve zprávě došlo k omylu. Katholikos totiž
nebude světit dva jáhny, ale dva biskupy!
Vstupovali jsme do chrámu s vědomím,
že o jediné neděli, kdy jsme v Arménii, se
nám dostává dar, jaký může i tamní stálý
návštěvník očekávat jednou za několik let.
Ordinování biskupů trvalo celé dopoledne. Spolusvětitelé s katholikosem
byli další dva biskupové, takže na konci
celého obřadu bylo v kněžišti pět infulovaných duchovních, katholikos, dva
spolusvětitelé a dva noví biskupové. No
a s nimi řada dalších duchovních a jáhnů.
V  hudebně i jinak velmi perfektně pro-

11
pracovaném obřadu jsme mohli sledovat
mimo jiné exorcismus, který jsme znali
už z křestního obřadu (viz dále), zde
však svěcenci, oblečeni v drahocenných
mešních rouchách (ale ještě bez mitry),
klečeli na zemi před katholikosovým trůnem, avšak odvráceni od něj s dlaněmi
zvednutými směrem k východu z chrámu (symbol odvržení zla a ďáblovy moci
ven a pryč od oltáře); a později předávání plnosti biskupské moci doprovázené postupně pomazáním a předáváním
prstenu, biskupské berly, mitry a jejích
stuh (biskupská mitra arménského ritu
je – na rozdíl od té byzantské – podobná římskokatolické, až na to že její stuhy
jsou odděleny a splývají až níže od límce
kasule, která je pro změnu zase podobná
té byzantské). Detailů svěcení bylo příliš
mnoho na to, abychom je zde uváděli,
a byli jsme rádi, že už jsme v Praze zažili dvacetkrát arménskou eucharistickou
liturgii, takže jsme se přece jen mohli
v celém obřadu jakž takž orientovat.
Uveďme tedy jen jeden ze zajímavých
poznatků.
Arménská kaditelnice se používá podobně jako byzantská, takže okuřující ji drží
vždy jen v jedné ruce, a to na samém horním konci. Na svěcení biskupů byli dva
jáhni s kaditelnicemi a většinou okuřovali společně: postavili se čelem k sobě
na kraj kněžiště a synchronizovaně pulsovali svými kaditelnicemi proti sobě
tak, že jejich konce se při pohybu vzhůru
k ose chrámu symetricky přibližovaly,
v téměř horizontální poloze se obě kaditelnice k sobě maximálně přiblížily a pak
zase obě symetricky klesaly do vertikální
obr. 4
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obr. 5

polohy. Nějak mi to připomínalo anděly okuřující Kristovo ukřižované tělo na
některých ikonách.
Chrám byl přeplněn lidmi, takže na
všech fotografiích se děj v kněžišti ztrácí za temeny jejich hlav, fotografických
aparátů a mobilů (viz obr. 1, na němž
je kromě blízkého mobilu jakési věřící
jeden ze spolusvětících biskupů). Povedla
se alespoň fotografie, na níž je katholikos
(obr. 2) a sbor kleriků v koutku chrámu,
když zrovna nezpívali proprium či zpěvy
určené pouze ke svěcení (obr. 3).
Jak už jsem naznačil, různé fáze svěcení
navazovaly na fáze eucharistické liturgie,
a tak jsme se mohli poněkud více orientovat v průběhu celé liturgie nejen na základě toho, co nám říkala zraková zkušenost
z pataragu, ale zejména na základě zpěvu
ordinária, jehož melodie byly stejné jako
je zpíváme v Praze. Zpíval je sice smíšený sbor s doprovodem varhan, ale opět –
podobně jako v Lurdech – jsme se „legálně“ mohli s ostatními nahlas připojit při
Hajr mer.
Architektonické památky
Každý druhý den jsme auty nebo mikrobusem vyjeli někam dál od Ečmijadzinu
a Jerevanu a navštívili nejméně dvě
památná centra. O  místech Chor virap
a Ošakan jsem se zmínil již v první části.
Z toho prvního jsme ještě týž den jeli
na Noravank (arménsky nový klášter),
a to cestou typickou pro Arménii: silnice se kroutila v serpentinách přes hory
porostlé hlavně suchou žlutou trávou, po
čase jsme odbočili do hlubokého údolí
lemovaného skalnatými srázy, auta šplhala výš, pak odbočila z toho údolí po
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mírnějším srázu a zastavila se před klášterem – pod ním a za námi bylo hluboké
údolí a za ním a nad ním do výše trčící
skály (obr. 4). Na dalším takovém výletě
jsme navštívili antický chrámek v Garni
a klášter Geghard. Na jedné straně jsme
si mohli uvědomit, jak to mohlo být za
vlády komunismu, kdy cesta na západ
byla nemyslitelná, úžasné pro kulturního
občana SSSR, získat bumážku k povolení
zajet si do Garni vidět alespoň něco málo
jako to, za čím my nyní jezdíme do Itálie
nebo Řecka. Na druhé straně jsme byli
okouzleni krajinou, ve které se ten chrámek (původně část letního sídla královny, ženy Trdata I) nachází, krajinou divokou ale úplně jinou, než tu u Noravanku,
tvořenou údolími či spíše roklinami
vymletými dvěma říčkami, chrámek dole
obtékajícími a ještě v dohledu z něho se
spojujícími. Geghard je arménsky kopí
a klášter dostal toto jméno podle drahocenné relikvie, kterou uchovával, totiž
kopí, jimž byl proboden ukřižovaný
Kristus. Kopí je nyní v katholikosově
paláci, avšak i tak byla návštěva kláštera zážitkem – jen chrám sám má čtyři
navzájem propojené sály, z nichž dva jsou
vytesány ve skále, v jednom z nich vyvěrá
mocný pramen a jeden ani nepozná kdy
je ve stavbě a kdy je ve skále. Kromě toho
je nad tím vším ještě vytesána ve skále
další prostora, s vynikající akustikou,
stejně jako u těch čtyř dolních. A  opět
malebné vysoké skály, zde přímo se
stavbou spojené a tvořící okolí, které ani
obr. 5, ani žádná jiná fotografie nemůže
zdaleka vystihnout. A  pak jsme navštívili další místa, jezero Sevan a chrámy
na jeho poloostrově, Samahin, Haghpat,
Saghmosavank, Hagharcin a Amberd,
u jehož chrámu a pevnosti jsme si ani

17. dubna 2009
neuvědomili, že jsme přibližně tak vysoko nad mořem jako na vrcholu tatranského Kriváně – kolem nás byly hory
pozvolně stoupající nad tři tisíce metrů,
zatím co pár metrů od chrámu se krajina propadala do hluboké rokle. Všechny
návštěvy nám potvrdily, že ať je chrám
zasvěcen komukoliv, na jeho (hlavním)
oltáři musí být vždy zobrazena stojící
Panna Maria s Ježíškem.
Představte si, že v náhodnou dobu vstoupíte do kostela a narazíte tam na křtiny.
Působí to radost, že. A  teď si představte,
že během necelých dvou týdnů se vám
to stane čtyřikrát. Je to nepravděpodobné, ale nám se to stalo – v Chor Virapu,
v Geghardu, u sv. Sarkise v Jerevanu
a u sv. Hripsimé v Ečmijadzinu. A nebyl
vždy křtěn jeden člověk, ale až tři, od
nemluvňat až do „náctileté“. Křesťanství
v Arménii se zdá být na vzestupu.
Povýšený intelektuál sice může zapochybovat, zda nejde jen o formální, společenskou záležitost. Avšak už jen to, že
se zde snímá dědičný hřích a pokřtění
se stávají bližšími Bohu a odolnějšímu
vůči ďáblu, stojí za vděčnost. Na každém
obřadu bylo zřeknutí se ďábla symbolizované podobně jako v biskupských svěceních, a my jsme se mohli v duchu připojit k nám známému kanonickému zpěvu
Arakelo pro svatodušní neděli, který celebrant zpívá, když při každé z jeho strof
ukápne olej z pozlacené nádoby ve tvaru
holubičky při svěcení křestní vody, které
je v arménském ritu součástí každého
křestního obřadu:
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Jako zářící světlo byla holubice poslána shůry
a sestoupila se silným hlasem s nebe;
a vyzbrojila nadšené učedníky žárem,
zatím co seděli v posvátném večeřadle.
O, nehmotná holubice, nepostižitelná,
která chápeš Boží hloubku,
která – jak jsi přijala od Otce –
svědčíš o budoucím strašném příchodu,
a o které je oznámeno, že je soupodstatná 1
Dobrořečme na výsostech Svatému Duchu
tryskajícímu z Otce,
odkud byli učedníci naplněni pohárem
nesmrtelnosti
a země pozvána k nebi.
Úsměvně působil tak asi tříletý chlapec,
který byl křtěn v bílém miniaturním
fráčku.
Když Armén něco políbí – např. biskupovu ruku – dotkne se toho ještě čelem.
Když arménský věřící vstoupí do chrámu,
1 Je zde nevyjádřen větný předmět: s Otcem
a Synem!
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obvykle jde až k presbytáři a políbí hranu
toho stupně (bématu), na němž je podlaha presbytáře vyvýšena. A  ovšem se jí
pak dotkne čelem. Z těchto důvodů bývá
někdy uprostřed stupně malá výšivka
s nějakým náboženským motivem. Byli
jsme překvapeni, když jsme v chrámu
u jezera Sevan viděli na takové výšivce
u nás zcela konvenční obraz Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova.

Není to sice dle liturgických pravidel
arménského ritu a mnoho středoevropských estétů by se nad tím mohlo ušklíbat, že jde o kýč, avšak přesto to působilo
v daleké Arménii mile a dávalo poznat,
jak jsme si s arménskými křesťany blízko (Sevan nebyl jediné místo, kde jsme
se s uvedeným motivem setkali, s obrázkem Nejsvětějšího Srdce Ježíšova jsme se
setkali i v soukromých obydlích).
Katolíkovi dala cesta i další zkušenost.
Arménská církev se chlubí titulem „apoštolská“, a to oprávněně, neboť ji dle tradice založili apoštolové sv. Tadeáš a sv.
Bartoloměj. Existuje v ní tedy jisté vědomí originality, která přesahuje ritus; je
to vědomí obrážející vztahy ve skupině
dvanácti Kristových apoštolů. A to, že se
po Kristově nanebevstoupení apoštolové rozešli do celého tehdy dosažitelného
světa a jen výjimečně se sešli k prvnímu koncilu a s úctou přijali rozhodnutí
Petrovo, může být jistým modelem i pro
chápání a zejména naplnění jednoty –
zařazení pravých apoštolských církví
(i např. koptské odvozující svůj původ od
sv. Marka, nebo „Tomášovy“ indické) do
organizmu jedné svaté katolické církve
vyžaduje jiné parametry než např. návrat
evangelíků.
Další události a zkušenosti
Už dávno jsme byli okouzleni arménskou
verzí jednoho z nejstarších křesťanských
hymnů Lujs zvart (Radostné světlo, řecky
Fos ilaron, staroslověnsky Svite tichij),
nádherným zpěvem s melismatickou
první částí, kterým jsme často končili
naše koncerty. Zpívá se – podobně jako
její byzantské paralely – při nešporách.
V  neděli odpoledne jsme mohli být přítomni na nešporách v jerevanské katedrále (viz první část) a tam jsme Lujs zvart
slyšeli, ovšem v autentickém prostoru,
konkrétně v presbytáři rozděleném na
tři části – střední, severní a jižní – před
nímž se v jisté fázi uzavřela opona a pak
ze severní části zaznělo – na naše uši silně
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a mohutně – Lujs zvart. Bylo to neskonale
víc působivé, než když to zní s koncertního pódia:
Aleluja, aleluja.
Radostné světlo svaté slávy nesmrtelného nebeského Otce
svatého blaženého Ježíše Krista!
když jsme se dočkali západu slunce
a když jsme spatřili večerní záři,
opěvujeme Otce, Syna i svatého Ducha, Boha.
Je správné v každé době, abychom ti jedním hlasem zpívali:
Boží Synu, dej celému světu žití, kvůli
kterému tě celý svět oslavuje.
Když jsme projížděli okresním městem
Vanadzor na severu Arménie, měli jsme
čest zastavit se v rezidenci tamějšího biskupa, známého mimo pro jeho intenzivní práci s mládeží. Předposlední den pak
jsme byli v Ečmijadzinu přijati katholikosem Karekinem II. Oba byli seznámeni s naší činností jak v oblasti propagace
staré arménské duchovní hudby, tak při
arménské eucharistické liturgii a při každém přijetí jsme společně zazpívali Hajr
mer. Katholikos, který byl naší činností
opravdu dojat, každému z nás daroval
v upomínku mramorový kříž.
Mohl bych zde popis zkušeností souboru
Musica poetica ukončit. Přesto však přidám ještě jednu. Národní hora Arménie
je Ararat, s kterou je spojen Noe a jeho
archa, která po potopě na ní přistála.
O Noemovi čteme ve Starém Zákoně, že
neznal sílu vína a opil se. Je tedy do jisté
míry spojen s tekutinami dvojím způsobem, jednak skrze potopu a jednak skrze
víno. Asi mnoho hudebníků (a nejen
hudebníků) zná značku Ararat populárního arménského koňaku. V Jerevanu
jsme zjistili, že nejlepší druh koňaku tam
vyráběného nese název Noe (v arménštině, ovlivněno řečtinou autorů starožidovské septuaginty, znějící Noi, a přepisováno do latinky jako Noy). Na obrázku
6 je reprodukce poutače, který visí nad
jedním vchodem do jerevanského metra.
Ta drobná písmenka u jeho horního
okraje se čtou Jerevani Ararat konjaki-
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ginu-oghu kombinat, což znamená česky
Ararat – Jerevanský kombinát koňaku,
vína a vodky (přesněji: vodky morušové
a jiné ovocné). Malebnější je ovšem ruský
nápis na ředitelství kombinátu, který
bychom četli Конячно–вино–водячный
комбинат. Kdo neměl rád ruštinu ve
škole před dvaceti léty, ocení ji snad
v tomto kontextu.

Evžen Kindler

Kutnohorský kodex
Jan Baťa připravil kompletní kritickou edici tzv. Kutnohorského kodexu – Codex Kuttenbergensis (Národní
muzeum – České muzeum hudby,
sign. AZ 33), opatřil ji úvodní studií
a komentářem. Kodex obsahuje 11
polyfonních mešních ordinárií pro 5-8
hlasů autorů Philippe de Monte, Carl
Luython, Philippe Schöndorff, Giorgio
Flori, Jacob Regnart a Giulio Belli.
Některé skladby jsou zde dochovány unikátně a mnohé z nich vycházejí
v moderní edici vůbec poprvé. Pramen
z konce 16. století patřil do sbírky kostela sv. Jakuba Většího v Kutné Hoře.
Publikace je součástí edice Clavis
Monumentorum Musicorum Regni
Bohemiae (series A, vol. 1). Připravuje
se i sešitové vydání jednotlivých mší.
Více o tomto významném hudebním
prameni najdete na http://cantica.
kh.cz/grad/kodex.htm.
Publikace má 280 s., cena 350 Kč.
Objednat ji můžete přímo u nakladatele:
KLP – Koniasch Latin Press, Na
Hubálce 7, 169 00 Praha 6, tel.:
220 511 681, e-mail: koniasch@gmail.
com.
-jš-

obr. 6
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Co dělá věcianeb
tím, čím jsou?
Traktát o smrkání do rukávu
aneb
zpět k diskusi o překladu „musica sacra“ do češtiny

Tomističtí filosofové (a jejich pohledu
se dnes budeme držet) nějak kategorizují jsoucna. Jsoucno je vše, co nějak je,
nebo i když zrovna aktuálně není, tak být
může, vědecky se tomu říká, že má existenční kapacitu, ale to jen tak na okraj.
Taková jsoucna můžeme podle jednoho
hlediska dělit (a filosofové mi prominou až zničující stručnost) na věci, které
mohou existovat prostě proto, že jsou
věcmi (kámen, pes, hrad, Slunce) a na
vlastnosti (teplota, barva, výška, radost,
váha), které nemohou existovat jaksi
samy od sebe, musí něčemu patřit, tedy
zpravidla těm věcem. Říkáme, že Slunce
má teplotu, pes barvu, hrad výšku,
kámen má váhu.
Tohle je jedno dělení, docela jednoduché
a pochopitelné. Druhé dělení je na první
pohled pochopitelné méně. Představme
si nějakou věc. Řekněme strom. To, co
dělá ten strom stromem a ne třeba kamenem, tomu filosofové říkají esence. Esence
je to, po čem se ptáme otázkou „Co je
to?“ a na co odpovídáme „strom“. Nebo
„jilm“. Nebo „ten jilm u mě na zahrádce“.
Odpovídáme podle toho, jak moc konkrétně říkáme, co to je. Jak moc úplně popisuje
naše odpověď esenci toho jsoucna. Tomisté
nám říkají (a mají k tomu spoustu dobrých důvodů), že ať ukážeme prstem na co
chceme, patří to vždy jen k jednomu jedinému jsoucnu, které má esenci, něčemu
takovému říkají „substance“. No jo, strom
je takovou substancí. Ale když jí je strom,
co je pak větev? Co je pak les? Když je substancí kámen, čím je z kamene postavený
chrám? Když tedy ani les ani větev ani
chrám nejsou substancemi? V tomto místě
filosofové zpravidla ohrnou nos a řeknou:
Větev je část toho stromu, les je agregát –
konglomerát takových stromů. To není
zajímavé, jděme dál. A  zamíří k výšinám
filosofické reflexe.
Protože však hudba, která zajímá nás,
a architektura (kterou tak trochu bokem
přibereme, protože problematika její
posvátnosti je té problematice posvátnosti
v hudbě velmi podobná) rozhodně takovými jsoucny, majícími svou esenci, nejsou,
necháme filozofy filozofovat a poohlédneme se, co bychom mohli vlastně o hudbě
a architektuře (skladbě a budově) říci.
V životě se setkáváme (a zvlášť žijeme-li ve
městě) vůbec s většinou věcí, které věcmi
v pravém filosofickém slova smyslu nejsou,

ale jsou právě těmi agregáty splácanými
z jiných věcí, a vlastnostmi, splácanými
z jiných vlastností. Rozhlédnu-li se, vidím
stůl, židli, počítač, lampu, mám na sobě

U každého znamení se můžeme
zabývat jednak tím, jak je samo o sobě
utvořeno, poskládáno dohromady
– tomu říkáme hledisko syntaktické,
a jednak tím, jak a co vyjadřuje neboli
reprezentuje, co znamená – hledisko
sémantické.
kalhoty, košili, v kapse kapesník. Samý
agregát – kam se jen podívám. Pustím-li
rádio, linou se skladby složené z jednotlivých tónů a zvuků.
Co se ale stane, když se zeptám na takový agregát otázkou „co to je?“ Esenci to
nemá, ale přitom to může mít a zpravidla
i má nějaký účel (finis), nějaké zaměření, nějaké poslání, které tomu vtiskl ten,
kdo to vytvořil ruku v ruce s tím, kdo to
používá a nakládá s tím. Zajisté, substance mají rovněž účel. Ale jejich účelem,
smyslem, zaměřením je být tím čím jsou.
Účelem a cílem krtka je být krtkem a ne
být nástrojem na dělání krtin, účelem
a cílem krávy je být krávou a ne vyrábět
mléko. I když můžeme použít krtka na
výrobu krtin a krávu na výrobu mléka,
nemůžeme si při tom dělat iluzi, že tím
realizuje cíl (finis) krávy a krtka.
U agregátů, které vznikly složením z něčeho (a jak jsme si již řekli jak hudba tak
budova, ale třeba i obraz, agregáty jsou), je
jejich cíl a zaměření tím, co vytváří jejich
identitu, to co určuje, čím být mají. Trávní
sekačka se tedy nevyznačuje tím, že má
esenci trávní sekačky a realizuje nějakou
trávní sekačkovost, ale tím, že to je agregát určený (sestavený s cílem), aby sekal
trávu. Z toho plyne jeden zajímavý důsledek. Substance mají díky své esenci nějaké
vlastnosti, nějaké strukturní znaky, které
mít musí, aby byly tím, čím jsou. Krtek bez
černého kožíšku není krtkem, ale něčím
jiným. Sekačka na trávu je sekačkou tehdy,
když dovede sekat trávu. Jak to dělá, jak
dosáhne toho, že je nakonec posekáno, to
je „její věc“. Její hodnota spočívá v tom, jak
dalece je tím, čím být má (a má být tím, co
dobře seká trávu).
Z toho plyne, že taková sekačka nemá
také žádný nutný strukturální znak.

Může mít žací lištu, ale nemusí. Může
mít strunu, ale nemusí. Může mít kola,
ale může se také pohybovat na vzduchovém polštáři. Může podetínat stébla klidně i výkonným laserem na dálku a stále
to bude sekačka na trávu.
Kdo si tuto pozoruhodnost včas neuvědomí, stane se takzvaným strukturalistou.
Dle tradice má mít sekačka na trávu žací
lištu (já ze svého mládí si ještě jiné sekačky
nepamatuji) a strunovým sekačkám takový
strukturalista jejich sekačkovost upírá pod
záminkou, že nemají žací lištu. Dle stejného uvažování takový strukturalista upře
posvátné hudbě její posvátnost proto, že se
třeba odchyluje o diatoniky, nebo posvátnému prostoru proto, že je z betonu a oceli.
Je to způsob myšlení, který byl propagován
a vyučován asi tak do poloviny minulého století a má dosud své horlivé zastánce,
kteří se však s rozvojem strunových sekaček a globální výměnou informací mezi
kulturami dostávají do stále větších potíží. Extrémem strukturalismu je názor, že
máme-li potíže s nalezením strukturních
znaků nějakého jsoucna dnes (sekačky,
liturgické hudby, chrámové architektury či
jiných agregátů), máme se vrátit k příkladům dobře fungujícím v minulosti a prohlásit jejich žací lišty, melodickou podobnost gregoriánskému chorálu či lomený
oblouk za ideál. Potom ovšem dostaneme
i taková vyjádření, že automobil je tím automobilovější, čím více se podobá Fordovu
modelu K (který ovšem ve své době fungoval skvěle a stále ještě skvěle funguje).
Když lidstvo objevilo, že tudy cesta nevede, upadlo jako obvykle do opačného
extrému. Ti, kteří se tímto problémem
teoreticky zajímali, se na cíl upnuli až
příliš a vyhlásili, že sekačkou na trávu
je vlastně vše, co je pro účel sekání trávy
použito. Buldozer, plamenomet nebo plastická trhavina jsou tedy sekačkami, pokud
je použijeme k likvidaci přerostlého trávníku. Do kategorie automobilu (zařízení, které nás po zemi dopraví z místa na
místo) se dostali koně, vlaky, jezdící schody a vysokozdvižné vozíky. Ve skutečnosti
to zas tak jednoduché není. Zajisté se lze
vysmrkat do rukávu. Ale je to stále jen
smrkání do rukávu a rukáv se tím kapesníkem nestane. Právě tak jako tím faktem,
že se do něj vysmrkáme, nepřestane být
rukávem. Pokud pomineme problémy lingvistické (potom vlastně nelze říci „trha-
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la fialky dynamitem“ ale „trhala fialky
trhačkou na fialky“), nastanou problémy
komunikační. Frantovi řekneme, aby přivezl sekačku na trávu a on přijede s buldozerem. A  problémy symbolické! Pokud
bude chtít režisér na jevišti předvést, že
se seká tráva – navodit atmosféru sekání trávy – a použije pro to buldozer, část
diváků nutně jeho intenci nepochopí.
Sekačka na trávu a hudba v liturgii tedy
nějaké nutné vlastnosti patrně mají, ale
tyto nutné vlastnosti nevyplývají z jejich
esencí (když žádné nemají), nejsou to
vlastnosti strukturní té sekačky či hudby
samotné, ale jsou to vlastnosti funkční.
Na rozdíl od buldozeru je sekačka specializovaná na sekání trávy a její specializace umožňuje, aby její využití bylo velice
efektivní a – což je důležité zejména pro tu
hudbu – symbolicky srozumitelné.
Zkusme se nyní a v tomto světle vrátit
k terminologické diskusi nad terminem
musica sacra, kterou otevřelo loňské druhé
číslo revue Salve a která pokračovala panelovou diskusí v Praze u dominikánů.
Základem našich úvah budiž latinský
název „musica sacra“ a zásadní věta
z liturgické konstituce Sacrosanctum

concilium (112) „Ideo Musica sacra tanto
sanctior erit quanto arctius cum actione
liturgica connectetur...“, na kterou navazuje názvem podkapitoly Sanctitas: ne
druhem, ale účastí František Kunetka
ve zmíněném Salve. Jde o pojmy sacrum
a sanctitas, které do češtiny můžeme přeložit jako posvátnost a svatost, což můžeme, ale také nemusíme chápat jako synonymní vyjádření téhož. Větu z konstituce
bychom tedy mohli přeložit „Posvátná
hudba bude tedy tím svatější, čím těsněji
bude spjata s liturgickým děním ...", avšak
překladatelé jí přeložili takto: „Liturgická
hudba bude tedy tím posvátnější, čím těsněji bude spjata s liturgickým děním ...“.
Zajisté, ten první překlad je jazykově
neohrabaný a pro oficiální text nepouži-
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telný. Každopádně máme ve hře tři různé
termíny: posvátnost (sacrum), svatost
(sanctitas) a liturgičnost.
Diskuse, které se dosud vedly, hledaly
vždy mezi nimi jeden nejvhodnější termín, který by vystihl všechno, co vystihnout má, a podle mého názoru zatím
marně. Jaké možnosti úvah by nám však
poskytlo to, kdybychom si ponechali termíny všechny tři a pokusili se metodami
filosofie jazyka přiřadit jim sice podobné,
ale přesto ne identické obsahy?
Sanctitas - svatost
Svatý je především sám Bůh. A  vše, co
on svým svobodným působením přijme
a tedy posvětí. Může (a má) to být vše
a všichni, pokud se neprotiví a posvětit
se nechají. Nějaké markery či strukturní
znaky svatost nepotřebuje. Tedy ony se
zpravidla nějaké časem dostaví, ale vlastně až ex post, jako důsledky. František
(třeba z Asisi) není svatý, protože je takový a makový, ale je takový a makový, protože je svatý. A svatý je proto, že usiloval
o svatost (jako i každý z nás má usilovat)
a pak fortelně spolupracoval s milostí Boží. Svatosti se nedopracoval tím, že
dělal tohle a dělal támhleto. Jinými slovy,
udělat si tu SVATOST, na to není konkrétní návod. A  pokusy si na tu svatost
písknout, aby se dostavila na požádání
a dělala to, co od ní chceme, to je právě
magie v pravém slova smyslu. Že je to
něco opravdu jiného než posvátnost, to
nejlépe vyzkoušíme tím, když ochutnáme
na jazyku spojení „posvátný Bůh“ nebo
„posvátný František z Asisi“.
Sacrum – posvátnost
Opačně je tomu s posvátností. To, co činí
posvátnost posvátností je její vydělenost
a cílená zaměřenost k Bohu. Proto také
může sloužit a zpravidla slouží jako znamení Božích věcí. Posvátnost musíme
nějak vyrobit či vyhlásit my. Krásné příkla-
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dy toho, co je nezpochybnitelně posvátné
(a církevní dokumenty o tom jako o posvátnosti přesně v tomto smyslu hovoří1), jsou
posvátné nádoby a posvátná roucha, která
mají jednoznačně charakter znamení.
U  každého znamení se můžeme zabývat
jednak tím, jak je samo o sobě utvořeno,
poskládáno dohromady – tomu říkáme
hledisko syntaktické, a jednak tím, jak
a co vyjadřuje neboli reprezentuje, co
znamená – hledisko sémantické.
Syntaktické hledisko každého znamení především vyžaduje, aby bylo rozpoznatelné. Abychom viděli a cítili, že je to
něco jiného. Nerozpoznatelné znamení
není znamením.
Je sice možno celebrovat mši svatou
v džínách a se skeničkou od hořčice, ale
1 Z všeobecného úvodu k římskému misálu
(2002):
327. Mezi věcmi potřebnými ke slavení mše
zasluhují zvláštní úcty posvátné nádoby,
především kalich a paténa, neboť v nich se víno
a chléb obětuje, proměňuje a přijímá.
328. Posvátné nádoby ať se zhotovují z ušlechtilého
kovu. Jsou-li zhotoveny z kovu, který oxiduje nebo
je méně ušlechtilý než zlato, mají se zpravidla
uvnitř pozlatit.
332. Je úkolem umělcovým dát posvátným
nádobám takový tvar, který by odpovídal zvyklostem jednotlivých zemí; ovšem tak, aby byly
vhodné k liturgickému použití, k němuž jsou
určeny a zřetelně se lišily od těch, které jsou
určeny k běžnému dennímu užívání.
344. Krása a vznešenost rouch nezáleží v přemíře
dodatečné výzdoby, ale v samotném materiálu
a střihu. Ornamenty, obrazy nebo symboly, jimiž
jsou roucha ozdobena, musí souviset s účelem
liturgického použití a nesmí být s tímto účelem
v rozporu.
349. Je třeba se mimořádně starat o liturgické
knihy, zejména evangeliář a lekcionář, které slouží
k hlásání Božího slova, a proto se těší mimořádné
úctě; mají být při slavení liturgie opravdu znameními a symboly vyšších skutečností, tedy
opravdu důstojné, ozdobné a krásné.
351. Opravdu pečlivá musí být snaha, aby i ve
věcech menšího významu byl vhodně zachován
požadavek umělecké hodnoty a aby se vždy snoubila vznešená prostota s čistotou.
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je zcela nesmyslné vydávat skleničku od
hořčice za posvátnou nádobu a džíny za
posvátné roucho. Ten zásadní syntaktický důvod toho, že je to nesmyslné, nespočívá NIJAK ve struktuře a vlastnostech
té skleničky od hořčice a těch džín. Ale
v tom, že sklenička se navlas podobá tisícům dalších zcela profánních skleniček
od hořčice a džíny tisícům dalších zcela
profánních džín. Jsou nerozeznatelné a to
je syntaktická diskvalifikace jejich možné
posvátnosti.
Kdybychom byli na pustém ostrově mezi
Zulukafry, kde je jen pár skleniček od
hořčice (normálně tam pijí z kokosových
skořápek) a jen dvoje džíny (normálně tam chodí v sukýnce z trávy), není
nejmenší syntaktický důvod, proč by
TAM sklenička od hořčice nemohla být
posvátnou nádobou a džíny posvátným
liturgickým oděvem.
Sémantický požadavek na posvátná znamení je, aby vyjadřovala čili metaforicky
reprezentovala důstojnost a nezměrnou
vzácnost toho, co ukrývají a přechovávají –
totiž Božího těla a krve, kněze, který jedná
in persona Christi. Proto mají být z vzácného a ušlechtilého materiálu, proto má
kalich širokou nohu, což symbolizuje, jaká
by to byla škoda, kdyby se TOHLE zvrhlo
a vylilo. A mají být udělány tak, aby to bylo
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ně - tím, jaké jsou, ale sekundárně - tím co
obvykle znamenají. To, že mezi tím, JAKÉ
JSOU a tím CO ZNAMENAJÍ je nějaký
vztah, to je pravda, ale ten vztah nepůsobí
bezprostředně, ale právě prostřednictvím
onoho jím formovaného symbolického
systému, ve kterém se pohybujeme.
Na rozdíl od svatosti, na kterou neexistuje návod, je výše uvedené návodem na to,
jak si udělat posvátnost. Respektive spíše
jak si vyrobit neposvátnost při nedodržení těchto sémiotických zásad (sémiotika je
věda o znacích). A aniž by to mělo cokoli
společného s magií.
Je zcela zřejmé, že bez posvátnosti se
při liturgii obejdeme. Jednou, dvakrát.
Sedmkrát. Ale právě proto, že člověk je
bytost duchově-TĚLESNÁ, tak systematické ignorování jeho potřeby vnímat
a pochopit Boží věci i prostřednictvím
smyslů, a tedy symbolicky, nutně povede
k nějakým škodám.
Pro vzdělance by se to dalo shrnout jednou
větou: Svatost je záležitost reality, zatímco
posvátnost je záležitost pouze reality symbolické, což neříká nic o tom, že symbolická realita není pro člověka důležitá.
Zádrhel antistrukturalistů spočívá v tom,
že sice správně usoudili, že hudba (a architektura) sama o sobě má málo (prakticky
nic) společného se svatostí, avšak nedo-
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nou kompatibilitu mezi strukturními
vlastnostmi hudby či prostoru a požadavky liturgie, můžeme použít právě tu liturgičnost. Pro ilustraci toho, co to znamená
v architektuře, je instruktivní „směrnice
pro úpravy liturgických prostor“ platná
v pražské arcidiecézi2. V oblasti liturgické
hudby jsou takovými liturgickými vlastnostmi délka (procesní zpěv musí odpovídat délce procesí), tématická zaměřenost hudby (musí odpovídat tématickému
zaměření daného slavení) a výběr textů.
Ideál
Ideál hudby a architektury vhodné pro liturgii nestaví tyto aspekty proti sobě, ale samozřejmě je spojuje. Aby byly pro liturgické slavení přínosem (což je také to jediné, co jejich
užití dává smysl), měly by splňovat
• jak základní požadavky na liturgičnost, aby liturgii nevadily a nepřekážely,
• tak požadavky na posvátnost, aby
usnadnily slavícím lépe vnímat a prožít
slavené.
Když takto „urovnáme cestu Páně“ otevře se cesta pro Něj a pro to, abychom bez
zbytečných překážek spěli svou odpovědí
na jeho volání ke svatosti.
Abych nezakončil tuto úvahu tak pateticky, dovolte mi na závěr citaci zážitku jednoho mého přítele, který vhodně ilustruje fungování nejčastěji zpochybňovaného
požadavku posvátnosti:
Před 39 léty, když už byla všude po Itálii
v kostelích jen italština, jsem si udělal výlet z Pisy, kde jsem tehdy dělal, na
Sardinii. Byl jsem příjemně překvapen,
slyše při communiu ne „Corpo di Cristo“,
ale latinské „Corpus Christi“, a tak jsem
po mši šel vyjádřit celebrantovi své cizinecké potěšení. On mi řekl, že mezi Sardy
zní to „Corpo di Cristo“ jako zaklení, jen
ještě při tom bouchnout do stolu, a že to
ta latina změkčí a dá tomu odpovídající
výraz.
Jiř Kub

hezké, protože co je v nich, je hezké (exprese). Když dávám někomu diamantový
náhrdelník, nezabalím jej do umaštěných
novin, i kdyby to byly jediné noviny na tisíc
kilometrů (tj. přestože takové umaštěné
noviny syntaktickou podmínku splňují).
V symbolické rovině nejsou až tak důležité funkční vlastnosti (jako u té sekačky),
ale zařazení do symbolického systému.
Tj. co obvykle znamená zlato a co obvykle
znamenají umaštěné noviny. Co obvykle
znamená zvuk varhan a co obvykle znamená zvuk kytary. Strukturní vlastnosti
jsou samozřejmě důležité, ale ne primár-

cenili, že člověk je „animal symbolicus“
a mají o fungování symbolů zkreslené
představy. Domnívají se, že teologové
mohou nadekretovat lidem, jak mají symbolicky fungovat, kdežto symboly a lidé
si fungují podle zákonů objektivních a na
našem mínění zcela nezávislých.
Liturgický prostor a liturgická
hudba
Aby se buldozer či sekačka pro sekání
trávy daly vůbec použít, přece jen nějaké
strukturní vlastnosti mít musí. Pro souhrnný název toho, co umožňuje rozum-

2 Presbytář je ústředním místem bohoslužebného
dění. V každém typu kostela (v podélném i centrálním) musí být vždy presbytář nějakým
způsobem vymezen (nejčastěji se provádí
vyvýšením či výzdobou). Je vhodné, dělí-li
presbytář od ostatních částí kostela alespoň jeden
stupeň. Podmínkou je dobrá viditelnost liturgického dění v presbytáři ze všech míst z prostoru pro věřící. …. Při navrhování presbytáře se
vychází z potřebné plochy na jednu osobu 2 m².
Oltář je jedním ze tří hlavních prvků
v presbytáři. Musí být umístěn tak, aby jej bylo
možno obcházet, a to, pokud to prostorové podmínky dovolí, aby se přitom nemuselo sestupovat
a vystupovat po stupních. Rozměry oltáře jsou
závislé na velikosti presbytáře, ale neměl by nikdy
klesnout pod půdorysný rozměr 800 x 1200 mm
a výška by se měla pohybovat mezi 900 až 1000
mm….. jeho tvar však musí umožnit pokleknutí
celebranta.
Ambon musí být umístěn tak, aby věřící dobře
viděli a slyšeli přednášejícího.
Křestní kaple - či spíše prostor pro slavení křtu
- k vybavení patří křtitelnice, paškál a odkládací
stolek pro liturgické předměty a knihy. Plocha
0,5 m² na osobu.
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Nová databáze gregoriánského
chorálu - Global Chant Database
Již dlouhou dobu je zřejmé, že současné
nároky na internetové zpřístupňování
a systematizaci dat se nemohou vyhnout
ani oblasti tak spirituální a zároveň elektronicky neuchopitelné, jakou je gregoriánský chorál a středověká duchovní
píseň. Když však uvážíme dlouhou tradici knižní katalogizace nápěvů středověkého jednohlasu, velmi se podivíme, jak
elektronické databáze zatím pokulhávají
za tištěnými katalogy a mohutnými edičními řadami. Nový projekt Global Chant
Database (www.globalchant.org) proto
usiluje o vytvoření jednotného systému
pro elektronické evidování všech nápěvů
a textů středověké monodie, což v první
fázi vyžaduje obsáhnutí všech významných edic a katalogů.
První soustavnější katalogizace středověkých hudebních pramenů byla zahájena již ve druhé polovině 19. století, kdy
začala vycházet mj. ediční řada Analecta
hymnica medii ævi (55 sv., Leipzig 1886–
1922), obsahující edice textů hymnů, sekvencí a rýmovaných oficií. Srovnatelným
počinem byla například Chevalierova
řada Repertorium hymnologicum (6 sv.,
Louvain 1892–1920), tyto katalogy se
však nevěnovaly nápěvům. Melodická
stránka středověkých hudebních pramenů byla plně zohledněna až v pozdějších
incipitových katalozích jednotlivých
mešních zpěvů.1 Již v době, kdy teprve
1 Karl OTT (ed.): Offertoriale sive versus offertoriorum (Tournai 1935), reed. R. Fischer (Solesmes
1978, 1985); Margaretha Landwehr-MELNICKI:
Das einstimmige Kyrie des lateinischen
Mittelalters (Regensburg 1955; Forschungsbeiträge
zur Musikwissenschaft, 1); Detlev BOSSE:
Untersuchung einstimmiger mittelalterlicher
Melodien zum Gloria in excelsis deo (Regensburg
1955; Forschungsbeiträge zur Musikwissenschaft
2); Peter Josef THANNABAUR: Das einstimmige
Sanctus der römischen Messe in der handschriftlichen Überlieferung des 11. bis 16. Jahrhunderts
(München 1962; Erlanger Arbeiten zur
Musikwissenschaft 1); Martin SCHILDBACH:
Das einstimmige Agnus Dei und seine handschriftliche Überlieferung vom 10. bis zum 16.
Jahrhundert (Univ., Diss., Erlangen – Nürnberg

začínala vycházet rozsáhlá ediční řada
Monumenta Monodica Medii Ævi (19
sv., Kassel 1956-2006), byla pociťována
potřeba vytvořit centrální index, který by
umožnil vyhledat melodie v dostupných
edicích a dílčích incipitových katalozích.
Jedinečným počinem v tomto ohledu byl
katalogizační projekt Index of Gregorian
Chant,2 který svojí ideou kódovat melodie do číselných vzorců předběhl dobu
a teprve dnes je možno za pomoci informačních technologií jeho nashromážděná data náležitě využít.
V  humanitních vědách včetně muzikologie se v posledních desetiletích silně prosazuje tendence vytváření elektronických
katalogů a databází. Pro oblast středověké
jednohlasé hudby je nejvýznamnější databáze Cantus (http://publish.uwo.ca/~cantus), do níž přispívají v současné době
badatelé z celého světa. Tato databáze pramenů hodinkového oficia se zaměřuje především na evidenci textů chorálu a jejich
liturgické funkce – melodie jsou zde evidovány u vybraných pramenů pouze jako
metadata, v nichž nelze nijak vyhledávat.
Soubor databází Cantus Planus3 sice nabízí možnosti vyhledávání melodie, pro kaž1967); Tadeusz MIAZGA: Die Melodien des
Einstimmigen Credo der römisch-katholischen
Kirche (Graz 1976); Benjamin RAJECZKY,
Polycarp RADÓ: Hymnen und Sequenzen,
Melodiarum Hungariae medii aevi 1 (Budapest
1956; rev. ed. 1982).
2 J. R. BRYDEN, D. G. HUGHES: An Index
of Gregorian Chant, 2 sv. (Cambridge 1969).
Katalog eviduje textové a melodické incipity z vybraných
středověkých pramenů, incipitových katalogů
(OTT 1935; MELNICKI 1955; BOSSE 1955;
STÄBLEIN 1956; THANNABAUR 1962;
SCHILDBACH 1967; viz pozn. 3 a 4) a
novodobých edic chorálu (např. Antiphonale
monasticum 1934; Antiphonale Romanum 1949;
Graduale Romanum 1952; Liber responsorialis
1895; Liber usualis 1961; Processionale monasticum 1893; a další.
3 CANTUS PLANUS: Regensburg´s data
pool for research on Gregorian chant, David
HILEY, Universität Regensburg, http://www.
uni-regensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak _I/
Musikwissenschaft/cantus/

dou dílčí databázi však odděleně a za použití nejednotných způsobů kódování, což
klade na uživatele zbytečně velké nároky.
Velkým přínosem týmu Davida Hileyho
pro budoucí jednotnou evidenci všech chorálních melodií však bylo vyvinutí fontu
Volpiano,4 který dokáže znaky abecedy
zobrazovat jako noty a na jehož užívání
přistoupili i tvůrci databáze Cantus.
Evidence obsahu středověkých pramenů nacházejících se na českém území je
na poměrně dobré úrovni mj. zásluhou
dvou ojedinělých projektů – databáze
MHB a Limup.5 Databáze MHB nabízí
o mnoho vyspělejší způsob vyhledávání
melodií než přední zahraniční databáze
– pomocí číselného kódu charakterizujícího intervaly je možno nalézt hledaný
nápěv v různých transpozicích, ale i příbuzné melodie – na základě nalezených
incipitů je pak možno zobrazit faksimile
pramenů s hledaným zpěvem.
Z tohoto stručného přehledu tištěných
i elektronických katalogů je zřejmé, že
srovnávacího materiálu pro studium
středověkého jednohlasu bylo již nashromážděno mnoho, nicméně orientace
v něm je velmi problematická vzhledem
k mnoha rozdílným způsobům kódování
melodií a celkové nepropojenosti jednotlivých databází. Jako reakci na tento stav
má projekt Global Chant Database za cíl
vytvoření jednoduchého vyhledávacího
systému, který obsáhne všechny dostupné
elektronické databáze i tištěné katalogy. Jeho
cílem je však i ustálení platformy pro další
4 Tabulka znaků pro font Volpiano je k dispozici
na adrese: http://publish.uwo.ca/~cantus/volpiano.html
5 LIMUP, databáze obsahu liturgických rukopisů
utrakvistické provenience 15.–16. století, vytvořil
Jiří ŽŮREK, http://www.clavmon.cz/limup;
MHB – Melodiarium Hymnologicum Bohemiae,
databáze textových a hudebních incipitů
českých, latinských a německých duchovních
písní nacházejících se v rukopisných i tištěných
pramenech uložených na území České republiky, vytvořil Stanislav TESAŘ, http://www.firmadat.cz/melodiarium/index.php
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rozšiřování databáze o dosud nekatalogizované prameny středověké monodie.
Global Chant Database byla spuštěna počátkem roku 2009 na internetových stránkách
www.globalchant.org po několikaleté přípravné fázi. Ve své první publikované podobě obsahovala digitalizovaný katalog Index
of Gregorian Chant (viz výše), jenž se tak po
čtyřiceti letech od svého vydání dočkal plného zužitkování ve formě volně přístupné
databanky melodií, která eliminuje složité
převádění melodie do intervalových kódů
a naopak. Melodie se totiž v databázi zadává
přímo pohybem not na notové osnově bez
nutnosti psát textové či číselné kódy – tímto
uživatelským usnadněním se Global Chant
Database liší od všech výše uvedených elektronických katalogů.
V  této podobě již získala několik kladných ohlasů ze zahraničí, mj. i souhlas
Debry Lacoste k propojení s databází
Cantus. Po přidání odkazů na melodie
v databázích Cantus a MHB dosáhl počet
nápěvů evidovaných v Global Chant
Database čísla 23.131, což činí z nové
databáze jednoznačně nejrozsáhlejší
online katalog melodií gregoriánského
chorálu a středověkých písní.
Databáze eviduje u každého zpěvu jeho
textový a notový incipit, liturgický druh
a přehled pramenů, edic a jiných katalogů,
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kde se daný nápěv vyskytuje. Ve výsledcích
vyhledávání se hledaný nápěv zobrazuje ve
všech transpozicích i drobných variantách.
Prostřednictvím odkazu na konkrétní rukopis nebo edici je možno okamžitě zobrazit
hledaný incipit ve faksimile strany pramene, kde se daný nápěv nalézá. Pokud nápěv
eviduje některá z dalších databází, je možno
okamžitě přejít na požadovanou stránku. Tímto způsobem slouží Global Chant
Database jako základní rozcestník při vyhledávání středověkých nápěvů podle melodie,
textu či jiných kritérií.
Neméně důležitou složkou projektu je jeho
další rozšiřování a zdokonalování. Tento
proces se řídí dvěma základními principy:
1) Důraz na univerzalitu: databáze je
zaměřena na veškerý středověký jednohlas a jeho proměny až do dnešní doby.
Patří do ní tedy nejen gregoriánský chorál,
ale i hymny, sekvence, písně a jiné druhy.
Databáze neeviduje pouze středověké prameny, ale i pozdější přepisy a novodobé
edice. Kódování melodií je kompatibilní
se všemi dosud užívanými způsoby: podporuje nejen rozšířený font Volpiano, ale
i intervalové a solmizační kódy.
2) Princip uživatelského budování databáze: rozšiřování databáze o nové prameny
je založeno na formujícím se týmu přispěvatelů složenému z řad studentů a muziko-
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logů, kteří zpracovávají konkrétní pramen.
Vyhledávání jednotlivých melodií dostupné na internetu je pouze elementárním
úkonem – hlavní smysl databáze spočívá
v možnosti souhrnných analýz pramenů
včetně určování jejich vzájemné příbuznosti a hromadného zjišťování konkordancí. Global Chant Database je v tomto
smyslu otevřena všem přispěvatelům, kteří
dodají data o libovolném prameni středověké monodie.
Do budoucna je plánováno přidání odkazů na dostupné nahrávky jednotlivých
zpěvů a na další audio-vizuální dokumenty, které gregoriánský chorál a středověké
písně dokážou oku i uchu uživatele ještě
více přiblížit, byť jen skrze obrazovku
a reproduktor. Závěrem tedy nezbývá než
vyjádřit přání, že se podaří prosadit jednotný systém evidence pramenů chorálu
a středověkého jednohlasu, který navrhuje projekt Global Chant Database, a že se
s pomocí českých i zahraničních přispěvatelů databáze bude i nadále utěšeně rozšiřovat ve prospěch lepšího poznání hudby
a kultury středověku.
(zkrácená a upravená verze článku pro
časopis Hudební věda č. 1, 2009)
Jan Koláček
(autor je doktorandem Ústavu hudební vědy
FF UK)
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Evropský festival duchovní
hudby Šumava-Bayerischer
Wald
letos pod patronátem plzeňského biskupa
Třináctý ročník Evropského festivalu
duchovní hudby Šumava – Bayerischer
Wald se koná opět v květnu, a to ve
dnech 8.-31. 5. 2009. Letošní ročník láká
příznivce sborového zpěvu na kvalitní zážitky, které si návštěvníci odnesou
z pořádaných koncertů i mší konaných
v rámci celého projektu. Tento festival se
stal již oblíbenou kulturní akcí převážně
na Klatovsku a na německé straně hranice, na území regionu Bayerischer Wald,
a na základě úspěchu minulých ročníků
se podařilo festival rozšířit i do Prahy,
Karlovarského a Plzeňského kraje.
Koncerty a mše se uskuteční v Klatovech,
Plzni a Praze, Zwieslu, Bodenmais
a Regenu. Dalšími místy jsou například
kdyňská synagoga, Klenčí pod Čerchovem,
Běšiny, Žinkovy, Janovice nad Úhlavou,
Dešenice, Těchonice, Chlístov a Klenová.
Mezi nejvýznamnější účastníky patří klatovské Kolegium pro duchovní hudbu,
které zároveň převzalo pořadatelské
žezlo po občanském sdružení LAETITIA
– spolku pro vokální a komorní hudbu.
Dalšími účastníky jsou Byzantion –
Collegium musicae slavicae Praha,
plzeňské smíšené pěvecké sbory Česká
píseň, Vox imperfecta a Coro Aventino,
Cantate Rokycany, z Klatov pak smíšený
pěvecký sbor Šumavan, soubor Musica
Suavis a Železnorudský pěvecký sbor.
Zahraniční zastoupení pěveckých sborů
je letos opravdu rekordní: z Německa přijede Kirchenchor St. Nikolaus, z Polska
Calvi Cantores a Slavica Musa, dále
rakouský chrámový sbor a orchestr
Fulpmes-Telfes a maďarský pěvecký sbor
ProVocal.
Jak se již stalo tradicí, pravidelnými
účastníky festivalu jsou i děti a mládež.
Vystoupí například Grey Donkeys, komorní sbor mládeže Ko.Mar, dětský pěvec-

ký sbor Nokturňáček, Berušky a Fialky.
Poprvé se také zúčastní královéhradecký
dětský sbor Jitříčko, který pravidelně sklízí úspěchy i na mezinárodní úrovni.
Festival zpřístupňuje široké veřejnosti
české a evropské duchovní skladby od
gregoriánského chorálu po současnost,
a to jak skladby čistě liturgického charakteru, tak také díla určená především
pro koncertní provedení. Vyvrcholením
celého festivalu je pak závěrečný slavnostní koncert v kostele Narození Panny
Marie v Klatovech v sobotu 30. května
2009, při němž provede velký festivalový
sbor jedno z vrcholných děl rakouského romantického hudebního skladatele
Antona Brucknera (1824-1896), skladbu
Missa Nr. 2 in e-moll pro osmihlasý sbor
a dechový orchestr.
Patronem letošního ročníku se stal Mons.
František Radkovský, biskup plzeňský. Festival, jako každý rok, zastřešuje
Unie českých pěveckých sborů, přičemž
její předseda Mgr. Roman Michálek,
PhD. působí rovněž v čestném výboru
festivalu. V  tomto výboru dále působí
Prof. Dr. Rudolf Weikl z Bad Reichenhall
a P. Josef Schmaderer, farář z Bodenmais.
Evropský festival duchovní hudby je jedinečný svou délkou konání, počtem souborů i lokalit, kde se jednotliví účastníci
představí. Je neuvěřitelné, že bez ohledu
na jazykové bariéry i vzdálenost, kterou
musí mnohé sbory překonat, se dokáží
všichni spojit a vytvářet svými výkony
přátelské prostředí, plnit kostely nezapomenutelnou atmosférou, zpřístupňovat
hudbu evropských mistrů široké veřejnosti a přispívat k rozvoji a setkávání lidí
v tomto středoevropském regionu. Přijďte
si s námi vychutnat číši plnou nevšedních
zážitků, těšíme se na milé setkání! (více
na http://www.fdh.sumavanet.cz/fdh)

Hana Klivandová,
člen realizačního týmu festivalu
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Barokní
jezuitské
Klatovy
24. – 26. dubna 2009
Již 3. ročník projektu Barokní jezuitské Klatovy se bude tentokrát věnovat
především historii jezuitského školství.
Součástí programu budou jako obvykle
kromě přednášek i koncerty a duchovní
akce. Zazní tradiční requiem s hudbou
Adama Michny z Otradovic v provedení Kolegia pro duchovní hudbu.
Významnou částí programu bude
představení záměru nové expozice klatovských katakomb, kterou připravuje
naše sdružení Klatovské katakomby ve
spolupráci s mnoha spolupracovníky.
Program se bude konat v budově gymnázia, v městské knihovně a v bývalém
jezuitském kostele.
PROGRAM
Pátek 24. dubna 2009
Dopoledne přednášky „Klatovské gymnázium a barokní střední školství“
pro studenty a pedagogy klatovského
Gymnázia J. Vrchlického.
Odpoledne: prezentace na téma „Barokní
jezuitské Klatovy“ připravená studenty
gymnázia.
Sobota 25. 4. 2009
Dopoledne pokračování konference na
téma „Klatovské gymnázium a jezuitské střední školství
Odpoledne: prezentace projektu Nové
expozice klatovských katakomb 2010.
Podvečer: requiem – celebruje P. František
Hylmar SJ, hudba od A. Michny z Otradovic v podání Kolegia pro duchovní hudbu.
Neděle 26. 4. 2009
Bohoslužba, kterou bude celebrovat
plzeňský biskup František Radkovský,
hudba A. Michna z Otradovic opět
v podání Kolegia pro duchovní hudbu.
Mezi přednášejícími budou: Dr. Ivana
Čornejová, Mgr. Kateřina Valentová,
Mgr. Karel Černý, P. Thomas E. Roach
SJ, sekretář generálního představeného jezuitského řádu odpovědný za
vzdělání.
Kontakt:
Občanské sdružení , Klatovské katakomby,
Nám. Míru 62, 339 01 Klatovy I
http://www.katakomby.cz
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Festival chrámových
a komorních sborů Choltice
Oddělení kulturních služeb Krajské
knihovny v Pardubicích a Městys
Choltice Vás zvou na 6. ročník Festivalu
chrámových a komorních sborů Choltice
2009, který se bude konat v sobota 20.
června 2009 od 10 hodin v areálu choltického zámku.
Program festivalu:
Festivalové koncerty v kapli sv. Romedia
Koncert pod platanem - „Sbory se představují“
Galakoncert s provedením společné
skladby
Doprovodné programy:
nácvik společné skladby
společenské setkání sbormistrů se starostou Choltic
výstava
komentovaná prohlídka zámecké obory
Festival je určen všem sborům dětí
i dospělých do 30 osob, které třeba nemají velké ambice a netroufají si na prestižní
festivaly, ale přesto mají chuť si zazpívat.
Je nesoutěžní a vyznačuje se přátelskou,

díky místním spoluorganizátorům, téměř
rodinnou atmosférou.
Všichni se během dne mají možnost potkat,
slyšet a vzájemně inspirovat. K  tomu přispívá, kromě chrámových koncertů, popolední koncert v parku pod platanem Sbory
se představují, přijetí sbormistrů starostou
městyse, společný nácvik závěrečné skladby galakoncertu, burza not… a také osobní
přístup místních spoluorganizátorů v čele
se starostou ing. Janem Málkem.
Letos jsme opět museli některé sbory ponechat jako náhradníky, protože každým
rokem stoupá počet zájemců se přehlídky
zúčastnit. Mezi účinkujícími budou sbory
Slavoj Chrudim, Sanguis Novus Praha,
Canticorum Havířov, Pacovský komorní pěvecký sbor Canto Bello, Zdický
vokální smíšený sbor, Ženský sbor Kolín,
Canzonetta Letohrad, Faux-pas kvartet
Přelouč, Kolínský pěvecký sbor Cantores
sancti Venceslai z Mostu, Smíšený pěvecký sbor J. B. Foerstera Přelouč, Zašovský
chrámový sbor, Malik chor Chrudim,
Spojené sbory Kantiléna (Hradec Králové)
a Fiori Cantanti z Chrudimi.
Jana Línková

29. května - Noc kostelů
K Noci kostelů, která letos poprvé
proběhne v jihomoravské metropoli,
resp. v České republice, v pátek 29.5.,
se připojil první zájemce z Čech. Se
svým programem se zapojí katedrála
sv. Bartoloměje v Plzni a další plzeňské kostely: kostel Nanebevzetí Panny
Marie, kostel sv. Jana Nepomuckého
a kostel Panny Marie Růžencové.
Brno: Z původních dvanácti objektů se Noc kostelů 2009 do této chvíle rozrostla na dvacet sedm kostelů
a modliteben v Brně, ale i v dalších
místech brněnské diecéze - v Třebíči,
Adamově, Velkých Pavlovicích a
Letonicích. Nově se připojily také
čtyři chrámy v Plzni.
Projekt Noc kostelů nabídne široké
veřejnosti poprvé na jaře roku 2009
možnost navštívit kostely a modlitebny a poznat nejen jejich kulturní
hodnotu, ale také se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby,
výtvarného umění, divadelního představení či setkání. Noc kostelů je ekumenický projekt, sdružuje kostely
a modlitebny šesti křesťanských církví
(Římskokatolická církev, Pravoslavná
církev, Církev bratrská, Církev československá husitská, Českobratrská
církev evangelická a Bratrská jednota
baptistů).
V  roce 2005 proběhla první Noc kostelů ve Vídni, během čtyř let se spontánně rozšířila do celého Rakouska.
V úzké spolupráci a s využitím zkušeností vídeňského týmu připravují nyní
brněnští organizátoři tento projekt
pro jihomoravskou metropoli, resp.
pro Českou republiku. Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro
regionální rozvoj a Jihomoravským
krajem prostřednictvím ROP JV.
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V Brně zahájí Dlouhou Noc kostelů 29.5. patnáctiminutové vyzvánění zvonů brněnských chrámů (cca
od 17.45 do 18.00 hodin), které bude
pozváním všech zájemců, aby do otevřených kostelů zavítali. V  katedrále
sv. Petra a Pavla na Petrově po mši
svaté (začátek v 18.00 hodin) pozdraví přítomné brněnský biskup Vojtěch
Cikrle a hejtman Jihomoravského
kraje Michal Hašek, pod jejichž záštitou akce v Brně probíhá.
Další informace a podrobnosti o jednotlivých programech jsou aktualizovány na internetových stránkách www.
nockostelu.cz.
(Převzato z Tiskového střediska České
biskupské konference, 6. 4. 2009)

