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O nesnázích s adaptací na novou liturgii

kolikrát jsem jenom recitoval se skloně-
nou hlavou tato slova žalmu, která tolik 
povznášela mou duši, která se tak dobře 
hodila k mým dvaceti či pětadvaceti letům 
a která tak výstižně uváděla do slavení 
božích tajemství. ať jako prostého věřící-
ho v lavici nebo vedle ní, ať jako minist-
ranta u oltáře, vždy mě naplňovalo štěstím 
i hrdostí, že těmito a dalšími odpověďmi 
na to, co říkal kněz, smím nahlas vyjad-
řovat svou spoluúčast na celebrování mše 
svaté. v těch letech 1958-1963, kdy 2. vati-
kánský koncil představoval dosud nezná-
mou budoucnost, promlouvala při mši 
ústa laiků ve větším rozsahu právě jen při 
stupňových modlitbách, poté kdy střída-
vě s knězem odrecitovali (nebo zazpívali) 
devateré Kyrie eleison, už na ně zbývalo 
jen několik odpovědí, ať jedinečných: laus 
tibi, Christe, sed libera nos a malo, anebo 
opakovaných: gloria tibi, Domine (v před-
koncilní mši se přece recitovalo na konci 
bohoslužby vždy ještě druhé evangelium), 
et cum spiritu tuo, Deo gratias a amen. ne, 
nebylo to málo a zejména právě ta odpo-
věď, nejkratší a zdánlivě nejobyčejnější 
měla ve skutečnosti obrovskou váhu, svým 
amen věřící stvrzovali, že co říká a koná 
kněz, se má stát skutečností, že to vše je 
pravda v souladu s vůlí boží.

oč větším se stal podíl laiků na slave-
ní eucharistie, když vešla v platnost usta-
novení Liturgické konstituce vypracované 
a schválené koncilními otci na 21. všeobec-
ném církevním sněmu! jako většina věří-
cích přijal jsem i já toto rozšíření aktivní 
účasti božího lidu na přinášení nejsvětěj-
ší oběti s nadšením. a přece... a přece mi 
přitom bylo líto lecčeho, co povznášelo 
mou mysl k bohu, když se mše sloužívala 
podle ritu sv. pia v., a co obnovená litur-

gie potlačila. nešlo zdaleka pouze o latinu, 
latina ostatně přece ze mše nebyla nikterak 
vykázána, pouze v praxi se její užití stalo 
spíš výjimkou, zatímco dříve bylo pravi-
dlem. ale vyskytuje-li se nyní tento mateř-
ský jazyk západní církve v bohoslužebných 
obřadech vzácněji, možná to jen podtrhuje 
vznešenost liturgie v něm sloužené, když 
neobvyklost podpoří prožitek staletími 
vycizelované krásy. ale byly tu ještě jiné 
změny, jež ve mně budily určitou nostal-
gii po dřívějších časech. na počátku mše 

svaté se už neohlašuje, že věřící přistupuje 
k oltáři boha, který oblažuje jeho mladost, 
na jejím konci nezaznívá začátek janova 
evangelia zvěstující, že slovo se stalo 
tělem..., introity, které po staletí dávaly 
jména mším význačných nedělí, jež zaha-
jovaly, jsou v nejlepším případě zkráceny, 
většinou však vůbec nepoužívány, mutatis 
mutandis platí totéž pro nádherné sekven-
ce, kterým dnes v mešní liturgii svátků, 
jimž mají dodat lesk, popřeje v plném roz-
sahu místo jen málokterý kněz. poslední 

Et introibo ad altare Dei,
ad Deum
qui lætificat iuventutem meam.
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dva případy už poukazují na věc, která má 
daleko větší závažnost než jednotlivé úpra-
vy mešního řádu.

v předkoncilní liturgii určovaly 
direktáře pro kteroukoli mši církevního 
roku do poslední noty, které modlitby 
a perikopy v ní mají být použity. dnešní 
předpisy zde dávají celebrujícím rela-
tivně velkou volnost při výběru mezi 
různými variantami. v zásadě zname-
ná tato změna struktury bohoslužby 
obrovské rozšíření nabídky duchov-
ních plodů, které mše věřícímu přináší. 
několikanásobně vzrostl rozsah a počet 
úryvků z písma svatého (zejména ze 
starého Zákona), které máme příležitost 
slyšet při bohoslužbě slova, vznikla řada 
nových prefací, místo jednoho Římského 
kánonu jsou nyní čtyři eucharistické 
modlitby, mezi nimiž lze volit atd. atd. 
je to vskutku nesmírné obohacení litur-
gických obřadů, vyžaduje ovšem mnoho 
rozvahy a moudrosti při svém užívání, 
chybí-li tato podmínka, může se velmi 
snadno stát, že místo obohacení přiná-
šejí pokoncilní liturgické změny věřícím 
(aspoň některým) spíš ochuzení. nové 
předpisy dávají knězi velké pravomoci při 
výběru textů modliteb i perikop, může 
zde podle úvahy přidávat nebo vynechá-
vat tak, aby pastorační účinky bohosluž-
by na věřící byly co největší. nu a věřící 
nejsou zdaleka všichni stejní, což ostatně 
platí i pro kněze. Zatímco před koncilem 
si mohl být katolík jist, že po celém světě 
se v každém kostele svého vyznání shle-
dá s touž bohoslužbou, přesně s touž mší 
neděle, svátku nebo ferie, jaká je ten den 
celebrována ve farním kostele, který pra-
videlně navštěvuje, dnes může předem 
do detailů vědět, o jaký typ bohoslužby 
půjde pouze tehdy, navštíví-li kostel nebo 
účastní-li se mše kněze, které velmi dobře 
zná. přijde-li jinam nebo celebruje-li mši 
někdo jiný, nejsou vyloučena překvape-
ní. Mohou být příjemná, ale také nemilá. 
a samozřejmě, co je pro jednoho příjem-
né, nemusí být milé druhému.

Mnozí kněží si vykládají pojem pas-
toračního ohledu na věřící v tom smyslu, 
že nemají své ovečky příliš přetěžovat, 
že je nemají v zimních měsících dlouho 
vystavovat účinkům chladu atd., a svých 
pravomocí pro uspořádání liturgie tedy 
využívají především k tomu, aby mše 
trvala co nejkratší dobu. Málokterý 
z nich přitom omezí dobu kázání, mno-
hem spíš se sahá k vypuštění jednoho 
z obou čtení, k užití druhé, nanejvýš 
ještě třetí eucharistické modlitby, takže 
římský kánon anebo hluboká modlitba 
sv. bazila velikého přicházejí většinou 
zkrátka... když někdo spěchá na vlak, 
ocení možná, že není nucen odejít z kos-
tela před koncem mše svaté. jiný má 
malé děti, které nedokáže příliš dlouho 
udržet v klidu, a je tedy též rád, nepře-
kročí-li trvání bohoslužby určitou mez. 
a zima (anebo naopak horko) mohou 
působit nesnáze každému.

ale stejně tak na druhé straně jsou zase 
věřící, kteří třeba předpokládají, že součástí 
mše neděle nebo svátku, které mají rádi, má 
být též určitá perikopa, modlitba, chvalo-
zpěv, jež jsou blízké jejich srdci, jež obzvlášť 
povznášejí jejich duši k bohu, a pak přijdou 
do kostela, kde tyto prvky eucharistické 
slavnosti chybějí. Tím, co jinému vyhovuje, 
jsou oni zklamáni. (námitka, že si přece to, 
co v kostele chybělo, mohou přečíst nebo 
pomodlit doma, je lichá, ony texty náleží 
do mše a bez jejího kontextu jsou něčím 
úplně jiným.) a je nabíledni, že v době, kdy 
veškeré dění při mši určovaly direktáře, 
byla nepříjemná překvapení tohoto druhu 
vyloučena. dnes jsou možná i větší, stalo 
se mi třeba, že v kostele, kde jsem se účast-
nil mše z nanebevstoupení páně, vynechal 
celebrující Gloria i Credo. Zajisté, světí-li se 
tento velký svátek ve čtvrtek, je pracovní 
den a ta mše byla sloužena v poledne, pas-
toračními ohledy tedy šlo tento mimořádný 
zásah dobře zdůvodnit, kněz zřejmě svých 
pravomocí nenadužil. a řekne se, že Gloria 
a Credo lze slyšet tak často, že pro jednou 
je snadné oželet je. budiž! ale velikonoční 
triduum je jednou za rok, a kde má ten, kdo 
by je rád liturgicky prožil ve veškeré jeho 
bohatosti, najít kostel, ve kterém by se zpí-
vala nezkrácená improperia, kde by se četlo 
všech sedm čtení velikonoční vigilie s pří-
slušnými žalmy a modlitbami?

kdo hledá, najde, snad. a v principu 
je správné, že nenajde všude, jsou zajisté 
též rodiče s dětmi, staří lidé, hospodyně 
a i oni chtějí prožít aspoň něco z liturgie 
svatého týdne. rozmanitost forem při 
jednotě podstaty (vždyť mše svatá je stále 
táž, ať celebrovaná v ritu předkoncilním 
nebo v kterékoli podobě, kterou nabí-
zejí dnešní předpisy) je vskutku alespoň 
potenciálně obohacující pro každého. 
obtíž se sladěním často protichůdných 
přání, která jsou přitom vždy více méně 
legitimní, neboť se opírají buď o individu-
ální typ zbožnosti jedince anebo vyplý-
vají z jeho životního údělu, tuto obtíž 
lze řešit tím, že si věřící různé orienta-
ce jaksi „rozdělí“ kostely a každý zvolí 
tu variantu slavení liturgie, která právě 
jemu přináší největší duchovní prospěch. 
něco takového možné je, ovšemže snad-
né to není ani zdaleka. vůbec myslitelná 
je taková diverzifikace využití bohatých 
možností poskytovaných novou liturgií 
jen v místech, kde je více kostelů. spiše 
tedy ve městech než na venkově.

Zde si dovolím malou odbočku do his-
torie: v minulém století a ještě i na začátku 
našeho platilo, že oporou náboženského 
života je zdravý venkov, kde se uchováva-
la víra, jež ve zkažených městech hynula. 
dnes se pomalu ale jistě ocitáme v situ-
aci, která jako by obnovovala stav známý 
z pozdní antiky, kdy paganus – pohan 
byl synonymem venkovana, zatímco živé 
křesťanské obce se soustřeďovaly ve měs-
tech. snad není tak zcela náhodné, že 
liturgie, která umožňuje a přímo požaduje 
pro své slavení aktivní podíl všech pokřtě-

ných, přítomných ve svatyni, tak jako 
tomu bylo v dobách křesťanského staro-
věku, je právě tou bohoslužbou, kterou 
chce uvést v život Liturgická konstituce 2. 
vatikánského koncilu. vnější okolnosti 
kdysi církev donutily, aby rezignovala na 
tuto formu slavení eucharistie: přijala do 
svého lůna barbarské národy, pro jejichž 
příslušníky byla vzhledem k jejich kul-
turní a duchovní úrovni takto pojatá mše 
většinou nedostupnou. aby zachránila 
duchovní poklad, jímž je eucharistická 
oběť, byla tedy církev nucena vyhradit její 
aktivní slavení vzdělané elitě, klerikům, 
ostatní věřící pouze poučila o nesmírné 
ceně mše svaté, jejíž duchovní dary si oni 
mohou přisvojit, když nelze jinak, aspoň 
pasivní přítomností při konání jejích 
obřadů. Tomuto pojetí odpovídá i výraz, 
jímž dřívější katechismy určovaly povin-
nost laiků: o nedělích a zasvěcených svát-
cích mši svatou zbožně slyšeti! dnes jde 
tedy opět o něco více než mši vyslechnout. 
liturgická obnova je též výzvou k obnově 
živých křesťanských obcí, jejichž podstat-
ným znakem je mimo jiné to, že se pravi-
delně shromažďují ke slavení eucharistie. 
utváření takových obcí na venkově zajisté 
není nemožné, zkušenost ovšem ukazuje, 
že více jim prospívají podmínky města, 
jako v antice.

Liturgická konstituce je vskutku vel-
kým dílem. ale vysoké hory vrhají mohut-
né stíny, a proto též při úsilí o realizaci 
tohoto velkého díla zřejmě bylo vyloučeno 
vyhnout se nežádoucím vedlejším efek-
tům. Zdrojem obtíží s adaptací na novou 
liturgii byl pro mnohé věřící sám požada-
vek aktivnějšího podílu na jejím slavení. 
ale ti, kdo v předkoncilních dobách příliš 
nepřemýšleli o tom, co se vlastně v koste-
le během mše svaté děje, se ve své většině 
dokázali novým poměrům přizpůsobit 
bez větších nesnází: konec konců nebylo 
tak nesnadné naučit se několika gestům, 
která byla pouze určitou obměnou gest, 
jež věřící konali dříve, kdo neumí nebo 
nechce recitovat či zpívat části mše pří-
slušící laikům, není k tomu nucen, může 
i během pokoncilní bohoslužby (ovšemže 
zbožně!) mlčet. a srozumitelnost mešních 
textů, kterou přinesla bohoslužba celeb-
rovaná v národních jazycích, byla rovněž 
pro většinu katolíků důvodem k pozitiv-
nímu přijímání liturgické obnovy. nová 
forma mše takto často paradoxně způso-
bila větší potíže těm, kdo se již dříve sna-
žili nějak aktivně participovat na slavení 
božích tajemství, než věřícím, kteří chodi-
li do kostela pouze mši svatou zbožně sly-
šeti. ve stínu hory koncilního díla obnovy 
se octli nikoli katolíci, které toto dílo mělo 
zburcovat ze spánku, ale věřící, kteří se 
z tajemství eucharistické slavnosti snažili 
pro svůj duchovní život načerpat co nej-
větší hojnost božích milostí již v době, kdy 
mše svatá byla profesionální záležitostí 
duchovenstva, které laikové měli a směli 
pouze zdálky přihlížet.

pokračování na str. 6
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Vážení čtenáři,

„zase ty pupence, květy a tráva!“ naříká Ivan Mládek ve své 
písni o jaru a já naříkám s ním. Triduum i velikonoční oktáv 
máme za sebou, před sebou mariánský květen ve svém středu 
s „Kvítečkem májovým“, svatodušní svátky, Boží Tělo a roz-
chod na kůrovecké prázdniny. Nějak nám to strašně utíká.
„Slunce do chalupy protivně leze“, těžko vzdoruji jarní 
únavě. I díky tomu se podařilo, že v tomto čísle Psalteria 
nenajdete žádný můj text. Přesto je Psalterium nabité. 
Zahajujeme první částí textu F. X. Halase o problematice 
naší domácí aplikace liturgické reformy. Text je sice již 
postarší, ale o to je zajímavější. Navíc se nám podařilo získat 
vyjádření autora „jak to vidím po deseti letech“. V příštím 
čísle přineseme jeho postřehy o Jednotném kancionálu.
Sérií vatikánských zajímavostí týkajících se duchovní hudby 
se věnujeme  změnám ve vedení čelných hudebních institucí, 
tentokrát zejména Pontificio Istituto di Musica Sacra.
Informace o tom, že na slavnost sv. Petra a Pavla vystoupí ve 
Vatikánu i u sv. Pavla za hradbami společně Capella Sistina 
a sbor Westminsterského opatství mě vyburcovala k čin-
nosti a rozhodl jsem se k té příležitosti do Říma odjet (za 
své, nikoli za vaše předplatné), abych vám mohl o té dosud 
nevídané konfrontaci dvou přístupů k řešení posvátné hudby 
v církvi poreferovat. „Na zápraží housata jako hadi syčí“. 
Přestože necháváme u ledu odpočívat tematiku kýče („sně-
hulák už se mi hroutí“), pokračování výkladu žalmu 150 na 
sebe již pomalu bere formu seriálu a kdo ví, kam se s ním 
a s Evženem Kindlerem ještě dostaneme. 
Roztrhl se jarní pytel s různými festivaly, přehlídkami 
a setkáními. O některých se pokoušíme informovat, všechny 
nezvládáme. 
Textem věnovaným chrámovému sboru v Chocni otevíráme 
novou rubriku, ve které bychom vám rádi přiblížili některé 
zasloužilé, i když méně známé chrámové sbory. O tuto řadu 
se bude starat redaktorka Jarmila Štogrová a ráda uvítá vaše 
náměty, kterým spolkům se věnovat. 
Vaší pozornosti doporučujeme pozoruhodnou publikaci 
Graduale Bohemorum s českým utrakvistickým chorálem 
editora Jiřího Žurka. Pro zájemce o historii naši liturgické 
hudby i pro kůrovecké dobrodruhy shánějící neotřelý reper-
toár je to velká výzva. „Po sóle na fujaru zpívá“
Máme tu ještě jednu recenzi – Kroniky od jezera Van z pera 
Evžena Kindlera, která navazuje na zájem o arménskou 
kulturu a historii, kterou se nám snad podařilo v některých 
z vás i díky loňskému Conviviu vzbudit. Když tedy už jsem 
zmínil Convivium – vaše přihlášky na první ročník „v cizi-
ně“ se uspěšně vrší, máme dobrou naději, že kapacitu kurzu 
nakonec vyprodáme.
Dovolujeme si rovněž upozornit na čtenářskou anketu, pro-
střednictvím které bychom rádi zjistili vaše dojmy z četby 
Psalteria, nyní již mnohaleté. Vaše odpovědi a náměty nám 
budou inspirací pro budoucí snažení.
Na nevšední varhanickou zkušenost z dávných dob vzpomí-
ná varhaník Michal Vilím.
No a to je pro tentokrát asi vše.
„Pro samý kuřata není kam plivnout.“

  Váš

P.S.: Verše skoněným písmem pocházejí z písně Ivana 
Mládka „Škarohlíd na fujaru hraje píseň o jaru.“ 
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Milá jarmilo,
s velikou laskavostí jsi mě požádala, 

abych napsal pár řádků o našem sboru, 
který působí při chrámu sv. Františka 
serafinského v chocni, o jeho historii 
a současnosti. ráda by ses pro čtenáře 
psalteria dozvěděla o mých vlastních náhle-
dech na duchovní hudbu a jak byla u nás 
ovlivněna posledními dvěma papeži. 

otázka je to rozsáhlá a nelehká – již 
kdybych chtěl napsat aspoň pár slov o his-
torii sboru. současný sbor totiž nepovažuji 
za vzniklý před několika desítiletími, ale 
za pokračovatele všech těch formací jed-
noho sboru, který působí od založení prv-
ního dřevěného kostelíku zasvěceného 
sv. Františkovi v chocni v roce 1602. Žel, 
po celá ta staletí nikdo nepokládal za pří-
liš důležité zaznamenávat sborovou his-
torii, a tak jen pokud se vyskytla za dob 
jeho trvání nějaká výrazná osobnost, lze 
z díla takovéhoto muzicuse soudit na kva-
litu sboru a hudbu, která byla v dané době 
provozována. soudě podle díla kantora 
staršího literátského bratrstva v chocni, 
Tomáše norberta koutníka (1698-1775), 
nebyla úroveň v té době nízká. v analogii 
pak s dokumentovanou historií občanské-
ho choceňského sboru Zvukoboru, který 
vznikl v roce 1862 a jehož členové i sbor-
mistři nezřídka působili v obou sborech, 
lze zase vypozorovat, že po létech bohatých 
přicházely i roky hubené, až kritické. To je 
jistou posilou právě v dobách těžkých.

současný sbor nevykazuje příliv mla-
dých zpěváků, v důsledku čehož nevyhnu-
telně stárne. namísto ideálního procesu, 
kdy zpěvák z mladé (kytarové) scholy jaksi 
doroste a přejde do klasického sboru, for-
mují se generační přehrady, takže již vlast-

ně u nás existuje mimo tradiční sbor jedna 
skupina ne již tak mladých mládežníků 
a nová skupina opravdu mladých. pro cír-
kev, která hlásá své učení po dvě tisíciletí, 
poněkud paradoxní situace.

pokud bych měl zdůvodnit, proč 
pokládám kontinuitu sboru za tak důle-
žitou, pak bych zdůraznil, že přece jen je 
co se učit. stávající členové, byť průměr-
ně nadaní zpěváci se středním věkem 
kolem 60 roků, jsou svou píli a tvrdošíj-
ností schopni nacvičit dvě nové mše ročně 
a doplnit je několika a capella skladbami 
typicky z díla da palestriny, di lassa nebo 
de victorii. a přestože výsledek při prove-
dení občas vykazuje trhlinky, téměř vždy 
aspoň několik taktů dosáhne charakte-
ru absolutní hudby, která spojuje nebe 
a zemi.

výběr mší, které jsou zpívány na veli-
konoční a svatodušní svátky a s kterými 
občas navštívíme poutní místa, spřáte-
lenou farnost nebo festival v cholticích, 
může připadat poněkud chaotický a nesys-
tematický, přesto má jakousi logiku mož-
ností, nálady a odvahy. bráno pozpátku 
a s maximálním paměťovým vypětím, 
tedy neúplně, a pro stručnost jen skla-
datelé: v. v. hausmann, o. horník,  r. 
Führer, F. schubert, a. dvořák, j. haydn, 
k. douša, j. strejc, Z. Fibich.

Zahrnuje-li výčet zhruba posledních 
deset let a je pokračováním předchozí tra-
dice, je možné s naprostou určitostí tvrdit, 
že změna na papežském stolci neměla na 
hudbu provozovanou na kůru v chocni 
žádný vliv. ostatně je celkem zřejmé, že 
vliv institucionální církve se může projevit 
téměř výhradně jen prostřednictvím míst-
ního duchovního správce. Mladé generace 
kněží ale vycházejí především z kytaro-
vých společenství a nutně se musí podle 
toho projevovat.

dovoluji si připomenout, o čem mlu-
vím - o sborové duchovní hudbě, provo-

zované k větší slávě boží především o svát-
cích. Myslím si, že kvalitních skladeb pro 
tento účel bylo složeno dost a jediným 
problémem zůstává kvalitně je nastudo-
vat a přednést. při jistém odklonu zájmu 
o sborový zpěv daném i neochotou práce 
v týmu, kde je zapotřebí respektovat někdy 
více, jindy méně trapného sbormistra, to 
začíná být problém, prostě nejsou lidi.

v současné době pozorujeme výraz-
nou specializaci a obecný zánik některých 
přirozených dovedností. dnešní konzer-
vatoristé jsou nad úrovní světových hvězd 
před sto lety, všeobecný zájem a schopnost 
zpívat však poněkud klesá. kostel je téměř 
posledním místem, kde se všeobecně 
a pravidelně zpívá. chceme-li uchovat toto 
bohatství a dostat je na úroveň, která nebu-
de v porovnání s profesionální hudbou 
trapná, je nutná aspoň částečná profesio-
nalizace kostelních muzikantů. obávám 
se, že téměř nic z toho, co tvoří náš hudeb-
ní poklad, nevzniklo zcela zadarmo. Mám 
představu, že školený hudebník, který se 
bude pohybovat v daném prostředí, auto-
maticky pochopí potřeby a přizpůsobí se 
reálnému stavu a možnostem. Musí mít 
ale z čeho žít.

všeobecně je samozřejmě možné 
pohlížet na duchovní hudbu z mnoha hle-
disek. je zapotřebí respektovat regionální 
tradice (jinou povahu bude mít církevní 
hudba v africe a jinou v české Třebové, 
abych nezůstával pořád v chocni). Mše 
může být chápána jako radostná událost 
nebo mít vážný, meditativní charakter, 
nebo být slavnostní oslavou. nelze asi 
najít jednoduché řešení pro všechny otáz-
ky, které se s podobou a provozováním 
duchovní hudby mohou vyskytnout.

jediným společným  přístupem snad 
může být komunikace a usilovná práce 
v lásce společenství a úctě a respektu 
k stvořiteli.

Jiří Kunčický

Sbor při chrámu sv. Františka Serafinského v Chocni

Dubnovým číslem Psalteria zaha-
jujeme sérii článků o našich chrá-
mových sborech. Sbor při chrá-
mu sv. Františka Serafinského 
v Chocni vede sbormistr Jiří 
Kunčický, dlouholetý účast-
ník letní školy duchovní hudby 
Convivium. Sbor oslavuje 150 
let trvání, jeho historie je však 
podstatně delší a je spojena s cho-
ceňským literátským bratrstvem. 
Sbor se mj. účastní festivalu 
chrámových a komorních sborů 
v Cholticích, o kterém referujeme 
na jiném místě tohoto čísla. Jiřího 
Kunčického jsem požádala o pří-
spěvek, ve kterém by představil 
svůj sbor a zamyslil se nad pro-
měnami duchovní hudby posled-
ního desetiletí.                                (jš)

sbor pod platanem v zámeckém parku v Cholticích na festivalu chrámových 
a komorních sborů v r. 2011
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národní muzeum – české muzeum 
hudby připravuje přibližně dvanáct aktu-
álních minivýstavek za rok: mluvit v této 
souvislosti o výstavě by byla opravdu 
nadsázka, protože každé téma dosta-
ne k dispozici jen jednu vitrínu. spíš jde 
o zkratku, jako když bodovým reflekto-
rem nasvítíte detail z velké plochy. Takto 
se muzeum zaměřilo také na hudbu veli-

konočního týdne, především na pašije, 
a do období mezi 14. březnem a 14. květ-
nem tohoto roku načasovalo prezentaci 
několika zajímavých exponátů. které to 
jsou?

nejstarší z vystavených hudeb-
nin pochází z přelomu 11. a 12. století 
a obsahuje gregoriánský chorál ke mši 
a nešporám Zeleného čtvrtku. Tento 

zlomek pergamenu notovaný bezlinko-
vou německou neumovou notací u vět-
šiny návštěvníků vzbuzuje údiv: jsou 
to opravdu noty? samotné folio mělo 
pohnutou historii. Z původní liturgické 
knihy (antifonáře?) putovalo jako téměř 
bezcenný materiál do mladší vazby 
a odtud po staletích opět ven, tento-
krát jako svědek dávno ztracené minu-
losti. To, že se po Tridentu prodávaly 
staré pergameny na váhu, je možná pro 
nás trochu šokující, ve vazbách se však 
zachovaly alespoň zlomky vyřazených 
liturgických knih. Z velkopáteční litur-
gie připomínáme chorální improperia, 
zapsaná v procesionálu asi z konce 18. 
století.

v době baroka měly mimořádný 
význam české chorální pašije, vydané 
václavem karlem holanem rovenským 
v letech 1690 (Pašije podle sv. Matouše) 
a 1692 (Pašije podle sv. Jana) u jiřího 
labauna v praze, které samozřejmě 
nesměly ve výběru exponátů chybět. 
české muzeum hudby uchovává hned 
několik jejich exemplářů. jedním z nich 
je např. výtisk, který podle různých pro-
venienčních přípisů vystřídal několik 
majitelů na Mladoboleslavsku – kantora 
jana dvořáka z Mečeříže, kantora jana 
václava Zeidlera z blízkých předměřic 
a nakonec ředitele kůru josefa cyrila 
sychru z Mladé boleslavi, odkud se 
pašije prostřednictvím sběratele ondřeje 
horníka dostaly do národního muzea. 
vystavený konvolut obou holanových 
pašijí s rukopisnými vpisky Františka 
antonína navrátila pochází z plzeňska.

v dalším vývoji se pašije přiblížily 
baroknímu latinskému a italskému ora-
toriu (obsahují árie, recitativy a instru-
mentální čísla). původní biblické texty 
se upravovaly, přebásňovaly a doplňova-
ly velmi subjektivními ref lexemi pašijo-
vého příběhu. vrcholem tohoto trendu 
jsou dvojí pašije podle sv. Matouše a sv. 
jana od johanna sebastiana bacha. jeho 
Matoušovy pašije z roku 1729 předsta-
vujeme na výstavce ve faksimile, takže 
návštěvníci mohou vidět bachovo písmo 
v téměř autentické podobě. doplňuje je 
tisk orchestrální hudby z haydnova ora-
toria Sedm slov Vykupitelových na kříži, 
vydaný ve vídni roku 1787.

pozvánka do českého muzea hudby 
sice není kompletní co do výčtu expo-
nátů, to nejdůležitější však přece jen 
zahrnuje. Můžete se sami přesvědčit 
v expozici hudebních nástrojů na adre-
se karmelitská 2, praha 1 do poloviny 
května.

Dagmar Štefancová 

Pašije v Českém muzeu hudby

Václav Karel holan Rovenský: Pašije podle sv. Matouše, Praha 1690
(Rukopisný titulní list sign. NM-ČMh XXVII D 58
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v prvním odstavci své úvahy jsem 
naznačil na příkladu mladého laika, jímž 
jsem byl v okamžiku změny liturgických 
pořádků, určité nesnáze loučení se sta-
letou tradicí předkoncilní mše, v dalším 
textu jsem pak porůznu hovořil o nepří-
znivých vedlejších účincích, jež s sebou 
přináší aplikace Liturgické konstituce 
v každodenní bohoslužební praxi a jež 
byly v dobách mše sv. pia v. neznámou 
věcí. ale ani na okamžik jsem přitom 
neuvedl v pochybnost hodnotu nebo 
oprávněnost liturgické obnovy jako tako-
vé. I kdyby seznam potíží její aplikace byl 
mnohokrát delší než ten, který jsem před-
ložil, nikdy jej nelze ztotožnit s odmítnu-
tím tohoto díla koncilu z let 1962-1965. 
vím však dobře a dozvěděl jsem se to 
brzy poté, co byly debaty koncilu uza-
vřeny, že mezi mými bratry ve víře, nejen 
laiky, ale i kněžími – těmi snad zejména 
– je nemálo takových, kteří stíny litur-
gické obnovy vnímají jako čirou tmu 
a kteří z lásky ke staré liturgii se odvažují 
vyvozovat nepřízeň, ne-li přímo nená-
vist k liturgii nové. lásku ke staré liturgii 
s nimi sdílím, proto hluboce chápu jejich 
pocity, leč právo veskrze proto odmítat 
obnovenou liturgii jim upírám.

katolíky tohoto zaměření by patr-
ně příliš nevzrušilo, kdyby se dozvědě-
li, že jim nějaký laik upírá nějaké právo, 
byť tak činí v souhlase s magisteriem 
Římskokatolické církve. když tito věřící, 
kteří už dnes mají své jméno podle bisku-
pa, jenž po léta vedl boj proti nové liturgii, 
když tedy lefebvristé neposlouchají papeže, 
jak by mohli dbát na hlas pouhého laika. 
nejde mi tedy vůbec o to, abych se pokou-
šel někomu napravovat hlavu, rád bych 
pouze poukázal na některé nedostatky či 
chyby uvažování, jež je jim vlastní.

ale dříve než se o tuto nesnadnou věc 
pokusím, pokládám za nutné opřít svůj 
vlastní soud o adekvátní a neadekvát-
ní reakci na dílo koncilu v oboru liturgie 
o analýzu člověka, jenž měl neskonale větší 
kompetenci k posouzení tohoto problému, 
než mám já, a jenž přitom dospěl k závě-
rům, které zcela (až na neskonale dokona-
lejší formu) souhlasí s tím, co si sám mys-
lím o poměru staré a nové liturgie. je to 
laik jako já, tím však analogie mezi mou 
maličkostí a velkým francouzským filozo-
fem jeanem Guittonem končí, vždyť toho-
to myslitele pozval již jan XXIII., aby byl - 
jako jediný svého druhu (totiž laik katolík) 
- pozorovatelem sledujícím veškeré práce 
2. vatikánského koncilu, a pavel vI. ho 
dokonce vyzval, aby na čtvrtém zasedá-
ní tohoto sněmu promluvil! jean Guitton 
proto ještě samozřejmě nepatřil mezi kon-
cilní otce v technickém slova smyslu, lze 
jej však pokládat za jednoho z otců ducha, 
jímž byl koncil nesen, jeho myšlenky sněm 
připravovaly, inspirovaly koncilové dílo. 
podle veškerého zdání tedy tento filozof 
mohl 2. vatikánský koncil pokládat za 

jakési vyvrcholení svých životních aspi-
rací. do značné míry tomu tak bylo i ve 
skutečnosti, ale přece záhy po ukončení 
sněmu došlo k tomu, že byl jean Guitton 
nucen vyrovnávat se (a jeho případ nebyl 
v tomto ohledu zdaleka výjimečný) s roz-
paky, které v něm budily aplikace rozhod-
nutí koncilu v životě a praxi církve. Mimo 
jiné tak učinil v útlé, ale velmi hutné 
knize, kterou nazval Silence sur I'Essentiel 
– Mlčení o podstatném. když se mi tento 
spisek dostal koncem osmdesátých let do 
rukou, zaujal mě natolik, že jsem ho nejen 
přečetl, ale také přeložil, díky šťastné 
změně poměrů v naší vlasti jsem brzy poté 
mohl svůj překlad též vydat tiskem. po 
letech se tedy nyní k němu vracím, abych 
parafrází a citacemi druhé kapitoly této 
knihy pojednávající o liturgické reformě 
vyjádřil lépe, než bych dokázal vlastními 
slovy, v čem je podstata problému nesnází 
s přijetím obnovy liturgie.

věren metodě, kterou pěstoval ve 
svých úvahách po celý život, snaží se 
autor Mlčení o podstatném i nyní pečlivě 
a spravedlivě vážit klady a zápory nasta-
lých změn. a je viditelně nesvůj nad tím, 
že na obraze, který načrtává, mu vycháze-
jí stíny daleko výrazněji než světlá místa. 
Guitton se s velkým respektem vyslovuje 
o Liturgické konstituci vypracované konci-
lovými otci, plně oceňuje význam uvedení 
národního jazyka do liturgie pro kateche-
zi, pro přiblížení božího slova věřícím, 
uznává, že současná struktura mše se zvý-
šeným důrazem na bohoslužbu slova je 
na prospěch snahám o sblížení s odlouče-
nými bratry evangelíky. Má však součas-
ně za to, že změny byly často prováděny 
překotně, obává se, že některé mohou být 
pojímány jako implicitní odsouzení sta-
leté praxe, jež vyjadřovala mnohé prav-
dy, na něž se dnes zapomíná nebo jež se 
dokonce občas i znevažují. stěžuje si též 
na neuváženost některých experimentů na 
poli liturgie, jimž vytýká, že berou malý 
ohled na lásku a úctu věřících k tradici. 
a s tichým odkazem na titul své knížečky 
konstatuje, že o mnoha těchto negativních 
věcech se prostě mlčí.

Z Guittonových připomínek k pokon-
cilovým změnám v liturgii je snad nejvíc 
hodno povšimnutí to, co ve své úvaze říká 
o narušení rovnováhy mezi dvěma aspek-
ty slavení eucharistie. pro tyto dva aspekty 
razí francouzský filozof originální a velmi 
případné termíny: charakterizuje je totiž 
pomocí dvojice adjektiv: numineux a lumi-
neux, odvozených od latinských pojmů 
nuMEn a luMEn. první znamená Boží 
moc, Boží vůli, nebo vůbec to, co je bož-
ské, druhý pak světlo. co je numinosum 
náleží tedy do řádu věcí nepřístupných, 
tajemných, zatímco téměř homonymní, 
ale protikladné adjektivum označuje nao-
pak věci, které se účinkem světla stávají 
jasnými, a to nejen ve fyzickém, ale i v pře-
neseném či duchovním smyslu, tedy věci 
srozumitelné.

do češtiny bohužel nelze tuto nanej-

výš instruktivní a smysluplnou hru se 
slovy a s jejich bohatými konotacemi 
nijak převést, chce-li překladatel tlumočit 
myšlenky, které autor Mlčení o podstat-
ném vyjadřuje prostřednictvím uvedené 
dvojice termínů, musí se spokojit užitím 
přibližných ekvivalentů Boží dimenze 
a lidská dimenze v naději, že různé kono-
tace obsažené v originálu pochopí čtenář 
ze smyslu textu. s tímto omezením podá-
vám svůj překlad jedné z Guittonových 
úvah o daném tématu:

Katolická eucharistie má dva charakte-
ristické rysy, jež jsou zdánlivě protikladné, 
jež se však navzájem doplňují a společně 
vytvářejí tu pravou strukturu. Eucharistie 
je nejprve OBĚŤ, která zpřítomňuje oběť 
Ježíš Krista. Eucharistie je také SVÁTOSTÍ, 
v níž je shromážděným věřícím v mystické 
hostině nabízeno ovoce této oběti. Kdybych 
to měl převést do svého pojmosloví, řekl 
bych, že eucharistie je z hlediska boží 
dimenze (NUMEN) oběť a z hlediska lid-
ské dimenze (LUMEN) svátost. A koncilová 
liturgie v žádném případě nechtěla omezo-
vat podíl oběti. Zvýraznila pouze roli svá-
tosti. A pokud jde o strukturu, stále platí. 
že svátost je důsledkem oběti a že zdrojem 
SVĚTLA je TAJEMSTVÍ Tomuto světlu 
popřála koncilová liturgie více místa; Boží 
slovo je vykládáno srozumitelnějším, bib-
ličtějším způsobem.

je evidentní, že v rovině nauky je 
podle Guittona pro církev v ohledu obno-
vené liturgie vše v naprostém pořádku. 
Francouzského filozofa znepokojova-
lo pouze to, jak jsou v jeho zemi poky-
ny koncilových otců uváděny do praxe. 
v tomto bodě je jeho zneklidnění bohu-
žel asi až příliš oprávněné, a pokud jde 
o překotnost či neuváženost úprav litur-
gie, nedocházelo nadto k podobným zje-
vům zdaleka výhradně ve Francii.

potíže se vyskytly i v českém pro-
středí, byť u nás zřejmě proběhl pře-
chod od staré k nové liturgii povlovněji 
a organičtěji než v Guittonově vlasti; 
stěží lze přitom docenit, jak velkou roli 
při vyloučení větších otřesů tu sehrála 
tradice českého lidového zpěvu, které 
bylo sice třeba pro novou mši různě 
upravit, ale který zůstal zachován jako 
neodmyslitelná část každé jen trochu 
slavnostní mešní bohoslužby. kontinuita 
českého lidového zpěvu zabránila u nás 
takto aspoň z valné části oné zkáze krásy 
liturgie, nad níž naříká tolik zastán-
ců latiny a starých mešních řádů vůbec 
nejen ve Francii, ale i jinde ve světě. 
Guitton sám se o této zkáze sice zmi-
ňuje jen nepřímo poznámkou, že neby-
lo přáním koncilu omezovat v liturgii 
roli, kterou v ní tradičně hrála estetická 
stránka, pro mnohé jiné katolíky však 
byla ztrátou natolik nenahraditelnou, že 
kvůli ní přehlížejí a zneuznávají veškerý 
přínos liturgické obnovy.

František X. Halas
Communio, č. 2, 1999, s. 398-411

pokračování ze strany 2



7ročník 6 číslo 2/2012 Úvahy

v období dvanácti a půl roku (což je 
osmina století), jež uplynulo od napsá-
ní mé stati, vydalo církevní magistéri-
um několik dokumentů, v nichž mohu 
nacházet určité potvrzení, občas snad 
i důrazné potvrzení celé řady kritických 
připomínek k některým rysům aplika-
ce liturgické konstituce Sacrosanctum 
Concilium při jejím uvádění do praxe, 
které jsem vyslovil ve svém textu 
uveřejněném v revue communio. 
nejdůležitější z těchto dokumen-
tů jsou motu proprio benedikta XvI. 
Summorum pontificum ze 7. června 2007 
a ještě předtím instrukce Redemptoris 
sacramentum, kterou na příkaz jana 
pavla II. publikovala kongregace pro 
bohoslužbu a svátosti v jubilejním roce 
2000. Mnohé z těchto pokynů, jejichž 
součástí je také vyhlášení nutnosti 
revize textů v Missale romanum, sou-
znějí s tím, co jsem ve své stati citoval 
z Guittonových úvah o narušení rovno-
váhy mezi oběma aspekty slavení litur-
gie mše svaté, mezi božskou (numen) 
a lidskou (lumen) dimenzí mše svaté. 
ale vzhledem k tomu, že jsem výklad 
francouzského filozofa o tom, jak se 
toto narušení projevuje v praxi, uvedl až 
v druhé části stati, všimnu si zde nejpr-
ve druhého z oněch významných doku-
mentů.

benedikt XvI. vyšel svým motu 
proprio vstříc milovníkům předkon-
cilní liturgie v tom smyslu, že přede-
vším zjednodušil podmínky, za kterých 
může být mše podle tridentského ritu 
celebrována. Mše sloužená podle nové-
ho misálu z roku 1970 (ať už v latině 
anebo v některém z národních jazy-
ků) zůstává nadále řádným způsobem 
eucharistické bohoslužby, zatímco mše 
podle posledního vydání tridentského 
misálu z roku 1962 je způsobem mimo-
řádným. ale s výjimkou obřadů sva-
tého týdne může podle starého misálu 
celebrovat soukromě mši svatou každý 
kněz a stejně tak mají faráři vyhovět 
žádosti skupin věřících, které si přejí, 
aby pro ně byla eucharistie sloužena 
právě takto. nedlouho po vydání motu 
proprio jsem měl příležitost účastnit 
se „mše sv. pia v.“ v pařížském koste-
le saint-Germain l áuxerrois. shledal 
jsem, že v tomto kostele se o nedělích 
i ve všední dny střídavě celebruje stará 
i nová liturgie: na vývěsce si věřící pře-
čte, v kolik hodin se slouží mše pavla 
vI. a v kolik ta druhá, a může si vybrat. 
někdy to ovšem znamená, že si vybírá 
i mezi různými svátky. (v nové liturgii 
byla změněna data celé řady památek 
či svátků různých světců, což narušilo 
platnost mnoha lidových pranostik svá-
zaných s tradičními daty svátků: když 

třeba pořekadlo – Na svatého Řehoře, 
čáp letí od moře, líný sedlák, který neoře 
– přičleníme místo k 12. březnu ke 3. 
září, ztrácí zcela smysl apod.) anebo se 
dokonce při přechodu z jedné liturgie 
ke druhé věřící octne v odlišném litur-
gickém období, což se právě stalo mně 
v paříži, kde jsem 15. února 2009 byl na 
mši svaté z první neděle po devítníku 
(tzv. sexagesima) s liturgickými rou-
chy ve fialové barvě, zatímco jinde se 
slavila šestá neděle během roku v barvě 
zelené. pocit návratu do mládí, kdy 
u mne zaznívalo: ad deum qui lætificat 
iuventutem meam, se však nedostavil. 
ne snad, že by mě stará liturgie jak-
koli zklamala, spíš jsem si uvědomil 
platnost maximy: nevstoupíš dvakrát 
do téže řeky. a tak mi z pařížské zku-
šenosti zbyl jen dobrý pocit, že je mys-
litelné pokojné soužití přívrženců staré 
i nové liturgie. Za více než tři roky, jež 
od té doby uplynuly, jsem si zkušenost 
s účastí na staré liturgii nezopakoval. 
dlužno přiznat, že jsem příležitost 
k tomu nevyhledával, mám však dojem, 
že bych ji ve své zemi možná hledal 
těžko. doslechl jsem se, že jsou ze stra-
ny řady kněží i biskupů kladeny různé 
překážky ztěžující uplatnění možností, 
jež dává motu proprio benedikta XvI. 
a zrcadlově k tomu považují zarytí 
konzervativci, kteří nenacházejí dobré-
ho slova pro novou liturgii, možnosti 
vyplývající z papežova dokumentu za 
příliš málo. benedikt XvI. opřel své 
rozhodnutí umožnit klidnou koexisten-
ci různých ritů o velmi pádné důvody 
čerpané z dějin liturgie. přesto je pro 
tolik věřících toho i onoho zaměření 
tak těžké přijmout tyto zásady za své. 
a přitom žijí v pluralitní demokratic-
ké společnosti. Že by se jim stýskalo 
po prostých řešeních, jež nabízí totali-
ta? ale na rozsouzení sporů o liturgii 
právě žádný jednoduchý recept neexis-
tuje. lze se snad jen snažit otupit různé 
ostny. o to se pokusím v komentáři 
k druhé části své stati.

František X. Halas

v letošním roce se bude konat již 9. 
ročník Festivalu chrámových a komor-
ních sborů v zámku v cholticích. 
letos poprvé to budou vlastně akce 
dvě - původně na festivalu vystupovaly 
sbory dospělých i dětí, v letošním roce 
se chystá 12. května festival pouze pro 
dětské sbory, a proto červnová přehlíd-
ka bude jen pro sbory dospělých.
Historie festivalu
původcem myšlenky uspořádat festival 
a jeho organizátorkou byla paní jana 
línková z oddělení kulturních služeb 
krajské knihovny v pardubicích. po 6 
letech došlo v krajské knihovně k per-
sonálním změnám a paní línková 
a její kolegyně paní kupfová byly kvůli 
snižování stavu pracovníků propuště-
ny a odešly na jiná pracoviště. Městys 
byl postaven před problém převzít 
organizaci festivalu sám nebo festival  
ukončit. rozhodli jsme se pokračovat. 
paní línková  nám předala agendu 
a i nadále s námi spolupracovala, radi-
la nám vždy, když bylo potřeba. s její 
pomocí jsme festival zvládli a spolu-
pracujeme i nadále.
Choltice 2012
na letošek máme přihlášené sbory 
slavoj chrudim, nokturno sezimovo 
Ústí, vocalica praha, nashira praha, 
vlastimil litomyšl, chrámový sbor 
sv. václava lanškroun, lanškrounský 
ženský sbor, kolínský pěvecký sbor, 
pětiklíč praha, Ženský komorní kolín, 
Myšáci praha, privatissima kolín, 
pěvecké sdružení litoměřických uči-
telů, kantiléna hradec králové a ještě 
letos výjimečně jeden pražský dětský 
sbor, který nemůže přijet 12. května. 
společná skladba bude lidová píseň 
konopa a sbormistr se losuje. loni 
byla sbormistryní paní Ema Máchová, 
před ní pan Martin profous.
v sobotu 23. 6. 2012 začínají koncerty 
v kapli sv. romedia od 10 hodin. ve 
13 hodin se sbory představí v zámec-
ké oboře pod platanem. poté následu-
jí další koncerty v zámecké kapli a na 
závěr na zámeckém nádvoří galakon-
cert všech sborů, které zazpívají spo-
lečně nastudovanou skladbu. 
doprovodným programem kromě 
nácviku společné skladby je komen-
tovaná prohlídka zámeckou oborou, 
setkání sbormistrů se starostou městy-
se choltice Mgr. Tomášem bolkem 
v obřadní síni zámku a návštěva regi-
onálního muzea. Festival je nesou-
těžní, přátelský, spíš rodinný, koná se 
v pěkném přírodním prostředí, sbory 
se mezi sebou znají a zpěváci se každo-
ročně do choltic rádi vrací.

Zdeňka Houfová,
 knihovna městyse Choltice

ChRáMOVé sbORy 
V ChOltICíCh

O nesnázích s adaptací na novou liturgii
Komentář k 1. části stati
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čtenáře psalteria a specielně účastní-
ky loňského convivia by mohla zají-
mat kniha Arménské kroniky od jezera 
Van. v psalteriu vyšla tu a tam zmínka 
o arménské kultuře některého z vrcholů 
dějin arménie (2007/2, 2008/3, 2009/1 
a 2, 2010/3 a 2011/5), na conviviu byla 
arménská hudba a církev představena 
podobně a ovšem i vzhledem k součas-
nosti, o arménských genocidách u nás ví 
vzdělaný člověk z knihy Čtyřicet dnů od 
F. Werfela a Hrůzy východu od k. hansy, 
avšak novověk před jeho genocidami 

(nebyla jen ta nejznámější v období první 
světové války!) zůstává stranou jako doba 
méně zajímavá.

o ní informuje nedávno vydaná 
kniha Arménské kroniky od jezera Van 
s podtitulem XVI.-XVIII. století, na jejímž 
titulním listu můžeme číst „přeložila, 
úvodem a poznámkami opatřila petra 
košťálová“ a dole jméno nakladatele 
pavel Mervart. 

jádrem knihy je deset kronik psa-
ných širokým spektrem autorů od vzdě-
laných mnichů (ba i vardapetů, což je 
titul zhruba odpovídající našemu dok-
toru teologie) až po lidové písmáky. 
jen ta poslední je z 18. století, všechny 
ostatní jsou starší, první dvě z 16. století 
a zbylých sedm je ze století sedmnácté-
ho (u té předposlední je sice uvedeno, že 
je ze století 17.-18., avšak z jejích deseti 
stránek je jen jedna a půl věnována sto-
letí osmnáctému, a to jeho začátku, když 

na konci skočí z roku 1705 hned na rok 
1726 a po jediné řádce končí).

uvedených deset stránek je téměř 
maximum, které překračuje jedna kro-
nika o čtyři a jedna o osm stránek; 
ostatní jsou velmi krátké (dvě z nich 
jsou dokonce jen na půldruhé stránky), 
takže je může s chutí číst i ten, kdo není 
příliš nakloněn historii. je třeba upo-
zornit, že jezero van a jeho široké okolí 
bylo v minulosti střediskem arménské 
vzdělanosti, že v něm často klíčilo to, 
co běžný konsument informací dnes 

mylně vztahuje k jerevanu nebo k sídlu 
hlavy arménské apoštolské církve 
Ečmijadzinu, a že tradice slavné a plod-
né minulosti (včetně té hudební) nevy-
hasla ani v dobách tvrdé a někdy chao-
tické turecké nadvlády.

dnes patří zmíněná oblast Turecku – 
po první světové válce, když se formovalo 
nové mocenské uspořádání na blízkém 
východě, byla arménie připojena k tomu, 
co nejstarší z nás znali jako „jedínyj 
magúčij savjétskij sajúz“, ale lenin, aby 
měl pokoj od Turků, jim z arménie pře-
nechal skoro polovinu, totiž západní 
část, která tak je už jedno století v rámci 
mírového soužití mezi národy „etnicky 
čistá“ od kultury, nezbořených památek 
i křesťanství. situace této části v 16. až 18. 
století byla sice pro armény v ní sídlící 
lepší než např. v roce 1915, avšak zdaleka 
ne ideální. Tak jan z c’aru (hovhannes 
c’areci – apostrof značí jakýsi přídech, 

ale nelze ho jako u jiných souhlásek 
vyjádřit písmenem h, čtenář jistě pocho-
pí, proč) začíná svou kroniku větou „Ó 
úzkosti a hořkosti těchto přesmutných 
dob, kdo je může vylíčit, ó bratři, ale 
přesto se o to pokusme, ať už s malým či 
velkým žalem“. jedním z důvodů mnoha 
tragédií byl fakt, že právě kolem jezera 
van vedla hranice mezi osmanskou říší 
a říší perského šáha, tedy i mezi (turec-
kými) sunnity a (perskými) šíity, takže 
oblast nesmírně trpěla nájezdy, přesuny 
vojsk, drancováním a všemi dalšími zly 
spojenými s napětím a přesuny hranic 
nakrátko dobytých území a střídavou 
příslušností k jedné z bojujících stran. 
k tomu poměrně často mor, zemětřesení, 
nebo neúroda. a nedokonalá a postupně 
upadající osmanská vláda v kraji, daleko 
od Istanbulu, umožnila nejen korupci 
ale i to, že v jejím jménu arménům ško-
dili kurdové, obývající přibližně stejné 
území, kterým Turci často svěřovali vládu 
nad arménskými oblastmi. 

Takže v kronikách můžeme číst 
např. tyto úseky: 
1627 Chosrov paša napadl Abaza pašu 
v Erzurumu.
1630 toho Chosrov pašu dal zabít Murtha-
sa paša, vládce Tokaru.
1634 vládce dal zabít Abaza pašu.
a o kousek dál
1635 panovník dal zabít muftího Hosejna 
efendiho.
1635 panovník popravil muže jménem 
Manoğlu, kterého nechal předvést do 
Istanbulu, a také Elez pašu, kteří byli dže-
lálí (tj. povstalci).

jinde sdělení působí tragikomicky:
Kajmagh paša neměl povolávací listinu, dal 
zajmout muftího vnuka. Arméni a musli-
mové spolu šli do zahrady patřící Mağhazač 
oglu, káceli stromy a mezitím ten chlapec – 
muftího vnuk – utekl.

a komicky i s nadhledem působí 
některá sdělení tím, jak lapidárně vyja-
dřují pomíjivost času:
1635 sultán Murad přijel do Vanu a zase odjel.

když jsem se v roce 2000 v dopi-
se tázal znalce východního křesťanství 
a zejména východního křesťanského 
zpěvu otce Irenaea Totzkeho, archi-
mandrity biritualistického katolického 
kláštera v bavorském niederaltaichu, 
jak budou v následujícím roce oslavovat 
1700 let od přijetí křesťanství armén-
ským národem a státem, odpověděl, 
že oslavovat nebudou, protože u nich 
v německu, když se řekne armén, má 
každý asociaci „ten, který obchoduje 
s koberci“. Tato vzpomínka se mi vyno-
řila z paměti, když jsem četl v předpo-
slední kronice:
Ve stejném roce (1699) poslal franský papež 

Arménské kroniky od jezera Van
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našemu duchovnímu vůdci, katholikovi 
Nahapetovi, dary – podivuhodné křes-
lo a mnoho jiných drahých věcí a rovněž 
koberec takové krásy, že nikdo nikdy nevi-
děl podobný. To všechno muselo stát víc než 
šest měšců stříbra.

na vysvětlenou, přívlastek franský 
znamená v těchto kronikách západní 
resp. katolický a z přeložených kronik 
se dozvídáme, že po jistou dobu bylo 
u jezera van (v aghtamaru) sídlo třetího 
katholika (hlavy arménské apoštolské 
církve). a v souvislosti s výše zmíně-
ným vysvětlením z niederaltaichu se lze 
obdivovat tomu, jak byly přátelské styky 
(které bohužel nikdy nevedly k trvalé-
mu sjednocení) mezi katolíky a armén-
skou apoštolskou církví se strany hlavy 
katolické církve propracovány na vysoké 
světské profesionální úrovni.

Termín katholikos je jedním z více 
než půl třetí stovky odborných výrazů 
vysvětlených v rejstříku (často tak, jak 
je chápal příslušný kronikář). Za ním 
ještě následuje stejně rozsáhlý rejstřík 
zeměpisným jmen a vysvětlení 77 jmen 
osobních. a k tomu seznam osmanských 
sultánů a perských safíjovských šáhů. To 
vše na 280 stránkách a pak ještě stručný 
popis arménského kalendáře a církevní-
ho roku a deset stránek literatury. 

k deseti kronikám je připojena 
balada o hovhannesovi a ajše, a to 
v originále a v českém překladu. Ze 
začátku vypadá tak trochu jako pří-
běh romea a julie ve zpracování naše-
ho jiřího bendy, které – na rozdíl od 
shakespearova dramatu – končí happy-
endem. on je syn křesťanského kněze 
a má se také stát knězem, ona je dcerou 
islámského učitele koránu, on se do ní 
zamiluje, její otec, který je také soud-
cem – ji bije, že si chce vzít nevěřícího, 
on se chce kvůli ní stát muslimem, jeho 
matka se za něho modlí a on nakonec 
pošle ajšu k vodě a krista neopustí. 
nevyústí to tedy podle očekávání ani 
podle shakespeara, dalo by se připome-
nout, že cesty boha křesťanů jsou nevy-
zpytatelné, nad cestami bendy i shake-
speara, ale to by už byl polopatismus 
(a to i pro anonymního autora balady). 
člověku zvyklému na umění antiky, 
renesance, romantismu a moderní lyri-
ky i epiky se nechce věřit, ale dopadne 
to, jak napsáno.

spolu s baladou zabírají kroniky 
v knize, která má 285 stran, jen 138 stran, 
a to ještě k nim počítáme stránky obsahu-
jící jen ilustrace a úvody ke každé kronice, 
které mají jednu až tři stránky. Zbytek – 
přes polovinu knihy – pokrývají už zmí-
něné rejstříky a seznamy, ediční poznám-
ka, vysvětlivky k výslovnosti a přepisům 
arménských a tureckých slov, a obsažný 
úvod vysvětlující historický, geografický, 
literární a náboženský kontext kronik.

vše, co je v knize, překlady i výklady 
stojí za čtení.

Evžen Kindler

rozezpíváním není myšlena doba, kdy se sbor schází ...1. 
Začínáme vždy dechovými cvičeními k zaktivování bránice i k celkové koncentraci 2. 
(jemný nádech nosem (nezvedat ramena!) - varianty výdechu: prudký výdech ústy, 
výdech na 4, 8, 12, 16, 20, jemné syčení, střídání sšfpkt apod.).
pocit tzv. nazívnutí – vyklenutí měkkého patra – jako když chceme maskovat zívání 3. 
ve společnosti.
Tzv. „okrajové chvění“ (myšleno hlasivek) – velmi slabý zpěv – spíše představa 4. 
zpěvu pro sebe, začít na slabiku „jo“, model v rozsahu tercie od střední polohy, tedy 
kolem d1, základní tón po půltónech transponovat cca do g1.
vokál „o“ dovírat přes „m“ do brumenda – pocit lehkého brnění na rtech, z tohoto 5. 
pocitu začínat i brumendová cvičení.
Zpěv plným hlasem, ale ve slabé dynamice – vokál „a“ – pozor na přílišnou otevře-6. 
nost, vokál „u“ má někdy tendenci zapadat do krku (proto s ním není dobré úplně 
začínat), pomůže koncentrovat pozornost na sevření rtů a velký prostor v ústech, 
u cvičení na „e“ dbát na přirozenost ve výslovnosti (stejně jako u všech ostatních), je 
to nejdeformovanější vokál!, vokál „i“ příliš neostřit, přirozeně rozlišovat „i“ a „y“.
Tzv. vyrovnávání vokálů, snaha o barevnou jednotnost při zachování přirozené arti-7. 
kulace – nejjednodušší sebekontrola kvality je při cvičení na jednom tónu - je správ-
né dodržovat vokálovou řadu v pořadí u-o-a-e-i (možno i v opačném směru).
cvičení na střídání legata a staccatta – tóny nasazované pouze bránicí, bez konsonant.8. 
rozsahová cvičení – oktávové rozklady legato-staccatto.9. 
cvičení na práci s dynamikou – decrescendo je obtížnější než crescendo, nebojte se 10. 

ušlechtilého forte!
všechna cvičení uzavíráme do metricky zřetelných modelů (na 3, 4), vnášíme tak •	

řád a klid do práce s dechem.
je třeba respektovat rozsahy jednotlivých hlasů (s h-a2, a g-d2, T d-g1, b G-d1), •	

tedy diferencovat rozsahová cvičení pro vyšší (s,T) a nižší (a,b) hlasy.
nezapomeňme na hlavový tón u ženských hlasů a procvičení falsetové polohy •	

u mužských hlasů!
stále připomínáme pocit uvolněnosti, možno při cvičeních i otáčet hlavou do stran, •	

nemělo by se to na zpěvu nijak odrazit. cvičení možno propojit s pohyby paží či pohy-
by celého těla – nebojte se experimentovat, je však třeba zohlednit jejich vhodnost 
vzhledem k možnostem zkušebny, věku zpěváků apod.

všechna cvičení s vokály procvičujeme s nasazením na předových konsonantách (b, •	
d, m, n, z), pak i bez konsonant – těžší varianta nasazení (ale často užívaná! – aleluja, 
amen, ave, agnus, Eleison, ora, ubi).

střídáme durové i mollové modely.•	
střídáme modely zdola vzhůru i shora dolů.•	
střídáme modely se stupnicovými postupy i s menšími či většími intervalovými kroky.•	
práce s deklamací, cvičení na rychlost mluvidel – dnešní trend při běžné mluvě je •	

velmi laxně artikulovat.
stále dbáme na intonační přesnost!•	

Marek Valášek

Rozezpívání smíšeného sboru v 10 bodech 
a deseti podbodech

MusICa RelIgIOsa PřIVítala 
PřeDeVšíM zPěVáKy

letošní X. ročník olomouckého festi-
valu duchovní a církevní hudby Musica 
religiosa přinesl posluchačům čtyři kon-
certy. do reduty na první z nich 20. března 
zavítali klavírista vladimír halíček a zpě-
váci lenka čermáková a roman hoza. 
spolu s nimi vystoupily pěvecké sbory 
campanella a coro Grande a pěvci a hudeb-
níci z Moravského divadla Moravské filhar-
monie. na programu byly skladby brixiho, 
jurkovičovy a beethovenovy.
druhý koncert se konal 30. března v chrámu 
sv. Mořice a představilo se na něm pěvecké 
sdružení moravských učitelů brno se sbor-
mistrem lubomírem Mátlem. několik 
desítek posluchačů ocenilo potleskem 
provedení skladeb několika autorů. Mezi 
nimi např. smetanových, palestrinových, 
janáčkových či nešverových. pěvci zpíva-

li v hlavní lodi kostela i na kůru, a capella 
i s doprovodem varhan. 
předposledním bodem festivalového pro-
gramu byla 31. března opět u sv. Mořice 
mezinárodní sborová soutěž, na niž se sjelo 
osm pěveckých sborů z polska a české 
republiky. Zlatou medaili v kategorii smíše-
ných sborů dospělých si odvezli chór aka-
demii techniczno-humanistycznej bielsko-
biała a v kategorii komorních sborů  opět  
již uvedený polský sbor a kromě něj také 
chór duszpasterstwa akademickiego ryb-
nik a Moravští madrigalisté kroměříž. 
Závěrečnou tečkou za festivalem udě-
lal 17. dubna v redutě koncert sborů 
broučci, berunky, Zelená a červená 
campanella a coro Grande.
Festival pořádá pod záštitou olomoucké-
ho arcibiskupa jana Graubnera tradičně 
Festa Musicale olomouc.

(jej)
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„To není posvátná hudba, ale zvuky 
útoku“ (srovnej Exodus 32:17-18), napsal 
kritický komentátor aktuálního dění ve 
vatikánu sandro Magister v článku z 30. 
března 2012 (http://chiesa.espresso.repub-
blica.it, dostupné taky v jiných jazycích) 
a pokračoval: „po sboru sixtinské kaple 
si osoby odpovědné za hudební nesou-
lad posledních desetiletí brousí zuby i na 
konzervatoř svatého stolce.“

poslední římská bašta velké litur-
gické hudby latinské církve postave-
ná na pilířích gregoriánského chorálu 
a palestrinovy polyfonie hrozí zřícením. 
Touto baštou je papežský ústav duchov-
ní hudby (pontificio Istituto di Musica 
sacra - pIMs) – hudební konzervatoř 
svatého stolce – který před sto lety zalo-
žil pius X., aby po celé církvi vytyčil ten 
správný směr pro liturgickou hudbu.

v jeho čele stojí katalánec Mons. 
valentino Miserachs Grau (69), který je 
zároveň ředitelem cappelly liberiany, 

sboru při papežské bazilice santa Maria 
Maggiore. jeho předchůdcem a učitelem 
byl domenico bartolucci, nejproslulejší 
skladatel a interpret liturgické hudby, 
který působil v římské církvi v minulém 
století, bývalý ředitel papežského sboru 

v sixtinské kapli, odkud byl brutálně 
vyhozen v roce 1996 a kterého v roce 
2010 jmenoval benedikt XvI. kardiná-
lem.

Mezi papežem josefem ratzingerem 
a současným vedením pIMs existu-
je hluboká shoda náhledu na otázky 
liturgické hudby. ale stejným způso-
bem, jak proběhla změna ředitele kůru 
v sixtinské kapli v roce 2010, o novém 
řediteli papežské ústavu duchovní hudby 
má být rozhodnuto - ne podle ducha 
pIMs, ale proti němu – a to bez osobní 
účasti papeže.

důvody pro tuto rozpolcenost bene-
dikta XvI. mezi radostným přijímáním 
hudebníků a skutečné hudby a mezi 
praktickými kroky v oblasti pro církev 
tak důležité zůstávají dosud utajeny. je 
skutečností, že tato papežova rozpol-
cenost dává v církvi zelenou, a to i na 
nejvyšší úrovni, lidem a hudebním tren-
dům, které jsou vizi a „duchu liturgie“, 
které v církvi benedikt XvI. jako teo-
log a pastýř šíří, tak vzdálené, jak je jen 
možno si představit.

příznačný je případ sixtinského 
sboru. jmenování současného ředitele 
Mons. Massima palombelly proběh-
lo za zavřenými dveřmi vatikánského 
státního sekretariátu, který určitě nepa-
tří ke kompetentním autoritám v těchto 
otázkách. a pro obnovu sboru, který 
doprovází papežské bohoslužby, a pro 
jeho vybřednutí ze stavu, do kterého se 
dostal, nebylo podniknuto nic.

ukazuje se, že dramaturgie (výběr 
autorů a skladeb), která je dnes doce-
la v souladu s přáním papeže, nestačí. 
neméně důležité jsou i kvalita výkonů 
a vize, která je inspiruje.

níže v tomto textu přinášíme názo-
ry vynikajícího muzikologa a hudebníka 
alessandra Taverny. o jeho kritice six-
tinského kůru pod vedením palombelly 
lze samozřejmě diskutovat, ale když 
uvede, že během jedné a cappella sklad-
by sbor poklesl o velkou tercii, jde o fakt, 
nikoli o názor.

Takže jmenování na pozici vedoucí-
ho papežského ústavu duchovní hudby, 
což může být ve výsledku ještě nešťast-
nější, se blíží.

jméno, o jehož schválení benedik-
tem XvI. státní sekretariát usiluje, je 
vincenzo de Gregorio, současný hudeb-
ní konzultant liturgického komise ital-
ské biskupské konference.

kdo je de Gregorio? ale především: 
jak k jeho „téměř jmenování“ došlo?

papežský ústav duchovní hudby 
podléhá vatikánské kongregaci pro 
katolickou výchovu, její prefekt kardi-
nál Zenon Grocholewski je také velkým 
kancléřem ústavu.

současnému řediteli pIMs Miserachs 
Grauovi vypršel mandát ke konci roku 
2011. Téhož roku kardinál Grocholewski 
v souladu se stanovami a po dohodě 
s předsednictvem pIMs vybral za jeho 
nástupce opata stephana Quessarda, kte-
rého shledal tím pravým člověkem pro 
zajištění kontinuity a směřování ústavu 

To není posvátná hudba, ale zvuky útoku

Tak jako diecézní chrámoví 
hudebníci vzhlíží k hudbě ve 
své katedrále, tak všichni vzhlí-
žíme k hudebnímu dění v srdci 
církve – ve Vatikánu.
Sandro Magister je italský nezá-
vislý publicista a komentátor. 
Je uznávaný vatikanista, i když 
jeho informace se ne vždy 
potvrzují. Každopádně drží 
prst na tepu doby, proto přiná-
šíme i tento jeho text o hudeb-
ním dění ve Vatikánu, nicméně 
doporučujeme čtenářům, aby 
si nedělali žádné dalekosáhlé 
závěry, ale počkali, jak celá his-
torie, kterou budeme dále sle-
dovat, nakonec dopadne.

Mons. Massimo Palombella Mons. Marco Frisina

Mons. Valentino Miserachs grau

opat stephan Quessard
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v plném souladu s vizemi benedikta XvI.
opat Quessard zaujímá významné 

postavení v arcidiecézi bourges, zastává 
funkce  biskupského vikáře a předse-
dy tamní liturgické komise. arcibiskup 
z bourges armand Maillard nechtěl 
tedy ztratit tak osvědčeného kněze, ale 
nakonec souhlasil – přesvědčen příte-
lem jean-louis bruguèsem, arcibiskup-
ským sekretářem kongregace pro kato-
lickou výchovu – a do Říma jej uvolnil. 
vymínil si však, že opat svou novou 
funkci nastoupí až na podzim 2012. 
proto bylo funkční období dosavadního 
ředitele Graua prodlouženo až do pří-
chodu jeho nástupce.

počátkem loňského podzimu se 
kongregace pro katolickou výchovu 
obrátila na státní sekretariát s žádostí 
o schválení Quessarda do čela pIMs.

ale měsíce plynuly a „nihil obstat“ 
nepřicházelo. Místo toho se objevily 
opačné signály. v prosinci byla kon-
gregace informována o prvním odmít-
nutí státního sekretariátu. kardinál 
Grocholewski navrhl svého kandidáta 
znovu, ale opět, na konci února, přišlo 
další zamítnutí. Místo toho se státní 
sekretariát nechal slyšet, že našel „vhod-
nějšího italského kandidáta“.

kongregace informovala arcidiecé-
zi v bourges o dvojím zamítnutí a ta je 
vzala na vědomí. od té doby se hovoří 
o tom, že novým šéfem pIMs se stane 
don vincenzo de Gregorio. 

rodák z neapole, varhaník tamní 

katedrály a bývalý ředitel státní kon-
zervatoře san pietro v Majelle je od 
roku 2010 odborníkem číslo jedna pro 
duchovní hudbu při italské biskupské 
konferenci. nahradil tak svého učitele 
dona antonia parisiho z bari, který po 
třicet let obstarával italským biskupům 
repertoár liturgické hudby plný průměr-
nosti a nevyjasněnosti, jak se ukázalo 
i v poslední sérii národního repertoáru 
zpěvů pro liturgii, kterou parisi sestavil 
v roce 2008.

spolu s Mons. Marco Frisinou je 
don parisi jedním z autorů, kteří nejvíce 
určující směr posvátných písní používa-
ných v italské církvi. stylem populární 

hudby vhodným pro produkci popěvků 
vyděsí vždy nejen lidi jako bartolucci, 
ale také umělce v oblasti hudby profán-
ní, jakým je třeba riccardo Muti. 

oba, parisiho a Frisinu spojují 
s regenschorim sixtinského kůru palom-
bellou v poslední době dvě souvislosti. 
v únoru loňského roku na povolal na 
zkoušku palobella do chrámu svatého 
petra scholu podporující zpěv lidu - 
sbor z bari vytvořený jedním z parisiho 
žáků donem Maurizio lieggim, zatím-
co o letošní květné neděli měl jako při 
mnoha jiných příležitostech za podporu 
přímo sbor řízený Mons. Frisinou. 

všichni tři se těší podpoře i na nej-
vyšších stupních vatikánské kurie. 
kapitán týmu palombella patří mezi 
oblíbence kardinála Tarcisia bertoneho, 
a také se i po instalaci do čela sixtinské-
ho kůru nadále řídí v hudebních zále-
žitostech jeho pokyny, jako by to byly 
neomylné pravdy. I kardinál Gianfranco 
ravasi, prefekt papežské rady pro kultu-
ru, má pro palombellu a Frisinu slabost. 
s de Gregorio v čele pIMs by se k triu se 
přidal čtvrtý muž, a navíc v pozici s vel-
kým vlivem na podobu liturgické hudby 
v kostelech po celém světě.

„bylo to zdravě otevřené a bylo to 
kvalitní“, řekl de Gregorio loni v létě 

novinám „la repubblica“ o proslulé 
„Messa beat“, kterou v roce 1966 složil 
Marcello Giombini (zkuste Youtube – 
klíčová slova „messa beat giombini“) 
a která zanechala trvalé stopy v mnoha 
písních s motivy od popu, rocku, jazzu, 
přes gospel a etnickou hudbu, které se 
od té doby používají v italských farnos-
tech.

pokud je toto rozhodnutí o novém 
vedení pIMs konečné, budoucnost vati-
kánské konzervatoře se uzavírá. první 
varování již představovala neuskuteč-
něná audience u papeže při příležitos-
ti stého výročí založení konzervatoře 
v březnu loňského roku - zprvu státním 
sekretariátem přislíbené a poté zrušené.

Záhadou však zůstává, jak se tohle 
všechno v oblasti liturgické hudby 
může dít za pontifikátu benedikta XvI. 
Znamená to totiž rozpor mezi jeho vize-
mi a činy.

Sandro Magister
http://chiesa.espresso.repubblica.it/

sbOR sIXtINsKé KaPle: 
KRItICKá ReCeNze

jmenování dona Massima palombelly 
do čela sboru sixtinské kaple bylo tro-
chu překvapením pro odborníky, kteří se 
domnívali, že by mohlo být interpretová-
no jako výraz důvěry a respektu k nim ze 
strany svatého otce a jeho státního sekre-
táře kardinála Tarcisia bertoneho. 

vzbuzovalo to naději, že nový šéf by 
mohl oživit slavnou hudební tradici sboru, 
která se v posledních desetiletích poma-
lu vyčerpala, a zejména povznést jeho ne 
vždy chvályhodný pěvecký projev.

avšak když sbor pod vedením 
palombelly začal provádět palestrinov-
ský repertoár (nutno uznat, že při dří-
vějších papežských mších opomíjený), 
bylo nutno konstatovat, že dříve nevalná 
pěvecká úroveň sboru se ještě zhoršila.

Zvláště nápadná je neschopnost zpě-
váků udržet přijatelný rytmus. Tempo 
se často tak zpomaluje, že v případě 
palestrinova „Tu es petrus“ při vstupu 
bylo nutno skladbu ukončit už při „eccle-
siam meam“, aby nebylo tak dlouhé.

praxe užití stříbrných trubek na 
začátku slavení (které byly dříve pou-
žívány při papežských ceremoniích 
v kapli) je v podobě, ve které byla obno-
vena, poněkud diskutabilní. Zařazení 
vstupního pochodu domenica silveriho 
přineslo nemálo problémů: v řadě přípa-
dů papež, který již dosáhl sedes, musel 
čekat na konec následně uspěchaného 
introitu. 

nedávno bylo palestrinovo „Tu es 
petrus“ nahrazeno kratší (a navíc rovněž 
zkrácenou) skladbou Maurice duruflé, 
a to proto, aby se nalezl prostor pro uve-
dení více žalmových veršů v introitu.

s gregoriánským chorálem jsou pro-
blémy ještě výraznější. neexistují žádné 
důvody k tomu, proč by měla být „schola 
cantorum“ ponechána vždy bez dopro-

kard. tarcisio bertone kard. zenon grocholewski

Don Vincenzo De gregorio
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vodu varhan, když zpěváci neschopní 
udržet při své dramatické interpretaci 
chorálu intonaci poklesnou, což se vždy 
tragicky projeví při nástupu varhan 
doprovázejících odpověď shromáždění.

je třeba říci, že výběr sboru určené-
ho k vedení zpěvu shromáždění je také 
nešťastný. dříve se skládal pouze z muž-
ských hlasů, nyní převažují ženy, což 
vždy zesiluje pocit nejisté intonace navo-
zené již scholou.

přál bych vám poslechnout si zpěv 
litanií ke všem svatým na svátek Zjevení 
páně, během kterého klesli zpěváci 
o velkou tercii.

Z tohoto pohledu je zřejmé, že sou-
časný sbor sixtinské kaple si už nemůže 
dovolit zpěv gregoriánského chorálu bez 
doprovodu varhan a používat je pouze 
k podpoře zpěvu celého shromáždění.

v druhém případě navíc harmonie 
používané varhaníkem [juan paradell-
sole] mají poněkud dekadentní a téměř 
„jazzovou“ příchuť s hojným užitím 
septim, což ještě více nejde dohroma-
dy s krátce předtím přijatým řešením, 
že schola bude zpívat a capella. osobně 
shledávám, že frázování varhan je někdy, 
vzhledem k objektivitě a jednoduchosti, 
která by měla charakterizovat gregori-
ánskou monodii, až nepochopitelné.

je třeba také dodat, že díky rozptylu 
četných mikrofonů není snadné uslyšet 
souzvuky prováděné při polyfonním 
zpěvu. Ty se stávají nezřetelnými zejmé-
na při falsobordonech, a to jak v mešním 
ordinariu, tak při zpěvu hymnů a žalmů 
při nešporách.

výše zmiňované problémy se stávají 
ještě zřetelněji patrné pro ty, kdo boho-
služby sledují v televizi. Tam dostávají 
obzvláštní naléhavost, zejména u nových 
skladeb, jejichž zahuštěná harmonie je 
sice sama o sobě správná, ale je velmi 
riskantní svěřit je sboru se zmíněný-
mi intonačními limity (viz například 
verš z aleluja „Tu es petrus“, prováděný 
19. února loňského roku při příležitosti 
konzistoře).

když už jsme zmínili roli var-
han, zdá se mi, jako by hlavním cílem 
bylo zavést místo nich jásavé fanfáry 
dechové sekce, jaké si zvykáme slýchat 
při příchodu a odchodu papeže. je to 
smutné, ale je třeba konstatovat napro-
stý nedostatek zvládání a upevňování 
varhanické praxe od improvizace až 
po klasický repertoir italské i evropské 
hudební literatury.

Minulý říjen poskytl palombella 
rozhovor pro „l'osservatore romano“, 
ve kterém mimo jiné tvrdil, že čerpáním 
z vokálního dědictví dvacátého století si 
mají zpěváci zlepšit svou intonaci podle 
„vědecké“ metody, založené zejména na 
intonaci tercií a kvint. 

nicméně je třeba konstatovat, že 
právě v oblasti intonace k žádnému 
pokroku nedošlo, spíš naopak, pokra-
čuje nezadržitelný úpadek. další vada, 

které jsem si často všiml, je, že zpěváci 
nezpívají, ale „ječí“. výsledky tedy zatím 
v rozhovoru avizovanému zlepšení 
neodpovídají. 

Alessandro Taverna 
www.alessandrotaverna.com

Z angličtiny přeložil jiří kub za 
pomoci jarmily Štogrové s přihlédnutím 
k italskému originálu.

aNglIKáNsKý sbOR Ve VatIKáNu

vatikán/anglie. světově proslulý sbor 
londýnského Westminsterského opat-
ství vystoupí na pozvání svatého stol-
ce v bazilice sv. petra společně se 
sixtinským chrámovým sborem při litur-
gické slavnosti svatých petra a pavla, pat-
ronů římské církve. díky této významné 
ekumenické iniciativě tak poprvé za pět 
set let své existence spojí papežský sbor 
své síly s pěveckým tělesem anglikánské 
církve. pozvání do Říma souvisí s návště-
vou svatého otce v anglii před necelý-
mi dvěma lety. benedikt XvI. se při ní 
ve Westminsterském opatství modlil 
u hrobu sv. Eduarda vyznavače společ-
ně s anglikánským primasem rowanem 
Williamsem. 

oficiální titul londýnského opat-
ství zní kolegiátní chrám sv. petra ve 
Westminsteru – při červnové slavnosti 
ve vatikánu budou tedy oba sbor zpívat 
k poctě svého patrona. Mužské i chla-
pecké sbory doprovodí jak liturgii neš-
por v bazilice sv. pavla za hradbami 28. 
června, tak mši svatou celebrovanou 
svatým otcem ve vatikánské bazilice 
29. června dopoledne. sakrální zpěv se 
bude opírat o římskou polyfonní tradici 
skladatelů pergolesiho a perosiho, avšak 
v úvodu a závěru obou liturgií westmin-
sterský sbor připojí skladby anglické 
sborové tradice, včetně anglikánských 
chorálních děl. 

sbor Westminsterského opatství, 
který tvoří dvanáct profesionálních 
mužských hlasů – známých jako lay 
vicars – a dvacetičlenný chlapecký sbor, 
během svého pobytu v Itálii vystou-
pí na několika koncertech v římských 
chrámech a doprovodí liturgii v bene-
diktinském opatství Monte cassino. 
návštěvě anglikánského sboru bude 
předcházet tournée sixtínského sboru 
do londýna. papežský sbor zde vystou-
pí 6. května na koncertu pro širokou 
veřejnost ve Westminsterské katedrá-
le. Westminsterský arcibiskup, mons. 
vincenc nichols, k tomu poznamenal: 
Toto ekumenické gesto svatého stolce je 
skutečně velkorysé a vyjadřuje vzájem-
né ohodnocení hudebních a duchovních 
tradic. sixtínský sbor bude v naší zemi 
zpívat vůbec poprvé – koncert 6. května 
tedy bude historickou událostí. 

(jag)
RaVa 6.3.2012

občanské sdružení bartolomeo ve spo-
lupráci s Městskou knihovnou klatovy 
uvedlo knihu víta aschenbrennera 
„hudebně-liturgický provoz jezuitské 
koleje v klatovech v 18. století“.
jezuitské koleje a při nich působící 
semináře představovaly významný 
fenomén kulturního, náboženské-
ho života v českých zemí v 17. a 18. 
století, jež rozhodujícím způsobem 
ovlivňoval také hudební kulturu 
tohoto regionu. vzhledem ke znač-
ně omezené pramenné základně 
však dosud nebylo možné podat 
komplexněji koncipovaný pohled 
na hudebně-liturgický provoz 
žádné ze zdejších jezuitských lokalit 
a podrobněji specifikovat a zpřesnit 
dosavadní spíše obecně orientova-
né informace o této problematice. 
Tyto badatelské limity do jisté míry 
překračuje pramenná základna kla-
tovské jezuitské koleje, jež umožňu-
je detailnější pohled na každodenní 
provoz této instituce a zároveň ales-
poň z malé části poskytuje možnost 
analýzy provozovaného repertoáru 
liturgické hudby.
spíše kompilačně orientované úvod-
ní kapitoly textu, jež zároveň ref lek-
tují badatelské posuny ve sledované 
tématické oblasti učiněné českou 
historiografií v posledních letech, 
shrnují dosavadní znalosti o vývoji 
klatovské jezuitské koleje a rámco-
vě zasazují tuto instituci do kontex-
tu barokního pohraničního města. 
vlastní jádro textu pak vychází pře-
devším z kritické analýzy dostup-
ných pramenů.
jednotlivé v nich obsažené informace 
o hudebně-liturgickém provozu kole-
je jsou vzájemně porovnávány, podle 
možností doplňovány o dílčí analo-
gické údaje z jiných řádových loka-
lit a následně interpretovány. díky 
tomuto zvolenému postupu je možné 
blíže objasnit mnohé detaily zdejšího 
každodenního hudebně-liturgické-
ho provozu a specifikovat také jeho 
nadregionální konexe a dosah.
rešerše všech dostupných pramenů 
umožnily také objev několika jmen 
zdejších hudebníků a specifikaci 
jejich následných hudebnických kari-
ér. nález unikátního torza hudební 
sbírky klatovského semináře před-
stavuje významný posun v bádá-
ní o hudební kultuře v prostředí 
české jezuitské provincie zejména 
v posledních letech před zrušením 
řádu v roce 1773.

Zdroj: http://Bartolomeo2008.eu.

JezuItsKá KOleJ KlatOVy
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dne 17. dubna 2012 by se dožil význam-
ného životního jubilea varhaník, hudeb-
ní skladatel a dlouholetý ředitel kůru 
v katedrále svatého ducha v hradci 
králové, pan jiří strejc (*1932). hudební 
vzdělání získal na pražské konzer-
vatoři, kde studoval varhany ve třídě 
prof. kampelsheimera a kompozici 
u prof. o. a. Tichého. v letech 1957 - 
2001 působil jako ředitel kůru v katedrále 
sv. ducha v hradci králové. 

Široké spektrum jeho působnosti 
zahrnuje činnost koncertní, skladatel-
skou, sbormistrovskou a v neposled-
ní řadě i pedagogickou. po celou dobu 
svého působení v hradecké katedrále vedl 
tamní chrámový sbor a v roce 1965 zalo-
žil komorní vokální sbor cantores artis 
antiquae. v době, kdy byly varhany z ide-
ologických důvodů vytlačovány z hudeb-
ního života, se mu podařilo prosadit 
zřízení varhanního oddělení v hradecké 
lŠu. pro diecézi pak vychoval v rámci 
výuky varhanní hry na biskupském gym-
náziu i soukromě řadu varhaníků. 

Těžiště strejcovy bohaté a osobité tvor-
by (téměř 80 opusů) zaujímá pochopitelně 
liturgická hudba (mše, propria, žalmy...), 
ale i poměrně rozsáhlá tvorba pro varhany. 
v invenčně i harmonicky bohaté varhanní 
tvorbě se odráží mimo jiné skutečnost, že 
sám autor byl zároveň vynikajícím inter-
pretem a improvizátorem. autor si vytvo-
řil svůj nezaměnitelný kompoziční styl, 
ve kterém zdánlivě jednoduchými pro-
středky dokázal z nástroje vytěžit maxi-
mum. pozoruhodná a dosud málo známá 

je i strejcova tvorba profánní. jiří strejc je 
také autorem varhanních doprovodů 40 
písní jednotného kancionálu z roku 1980. 
společně s pavlem hrubešem sestavil sbír-
ku populárních skladeb ve varhanní tran-
skripci - tzv. varhanní knížku, vydanou 
v supraphonu v roce 1989. při této příle-
žitosti je třeba připomenout, že pan strejc 
působil až téměř do konce svého života jako 
varhaník v hradecké smuteční obřadní síni 
a podle jeho odhadu vyprovodil na posled-
ní cestu nejméně 30 000 spoluobčanů.  

posluchači, kteří mají možnost slyšet 
některé strejcovy skladby, se zpravidla dělí 
na dvě skupiny. jedna část posluchačů auto-
ra zná a předem se na koncert těší, protože 
ví, že na rozdíl od poslechu řady jiných sou-
dobých skladeb nebude odcházet s rozpaky. 
Ta druhá část, která autora nezná a slyší 
skladbu poprvé, se po poslechu v drtivé 
většině přidává ke skupině první. Zklamáni 
jsou pouze ti, kteří se ptají po notovém 
materiálu, protože většina opusů existuje 
pouze v rukopise. ale ani toto zklamá-
ní nemusí trvat dlouho, protože nedávno 
založená společnost přátel jiřího strejce si 
vzala mimo jiné za úkol postupně celé dílo 
vydávat. důkazem toho je kompletní vydá-
ní varhanní tvorby, které vyšlo již koncem 
roku 2011. více informací naleznete na 
stánkách www.opusarium.cz.

k nedožitým 80. narozeninám 
jiřího strejce se uskuteční dvě význam-
né akce. v neděli 22. 4. 2012 bude při 
hlavní mši svaté v katedrále sv. ducha 
(v 9:30 hodin) provedena autorova mše 
orbis factor, na které budou spolu-

pracovat spojené sbory kostela panny 
Marie a kostela božského srdce páně 
v hradci králové a dále chrámové sbory 
z pardubic a vrchlabí. následovat bude 
vzpomínkový koncert, pořádaný hra-
deckou Filharmonií a společností přá-
tel jiřího strejce dne 26. 4. 2012 v 17:00 
a 19:30 hodin v Městské hudební síni 
v hradci králové. Zde vystoupí pražský 
komorní sbor, sbormistr adolf Melichar, 
varhaníci václav uhlíř, petr hostinský, 
barytonista jakub hrubý a členové 
Filharmonie hradec králové. na kon-
certě zazní zejména profánní, ale i litur-
gické skladby jiřího strejce.

Václav Uhlíř

Nedožité jubileum varhaníka a skladatele Jiřího Strejce

pro město brno i celou jižní Moravu 
byla zahájena stavba koncertních var-
han. v poslední době byla schválena 
dotace Eu, proběhlo výběrové řízení 
a následně byla uzavřena smlouva na 
dodávku nových varhan. vybraná švý-
carská firma hermann Mathis, aG 
dává záruku i naději očekávat požado-
vaný vynikající výsledek. Investorem 
varhan v hodnotě 35 mil. kč, jejichž 
stavba byla zahájena v únoru 2012, je 
nestátní a necírkevní nadační fond 
campianus. dokončení varhan v brně 
je plánováno v létě 2014. 
ke společnému budování nových var-
han byl spuštěn také systém adopce jed-
notlivých píšťal či rejstříků. uhrazením 
rejstříku, několika píšťal či píšťaly je 
možné v symbolické ceně (500-3000 kč) 
podpořit stavbu varhan a stát se tak 
kmotrem či kmotrou jednotlivých píš-
ťal. podle přání si lze vybrat rejstřík 
s dedikací i tóny píšťal. rejstříky jsou 
věnovány památce 14 jezuitských svět-
ců, 9 významných jezuitů spojených 
s brnem a 25 osobností z brněnského 
varhanického a hudebního světa.
Mezinárodní projekt na stavbu kon-
certních varhan v brně je spolufinan-
cován za podpory statutárního města 
brna, jihomoravského kraje a z fondů 
Evropské unie. aktuální seznam dárců, 
sponzorů a firem podporujících tento 
projekt je spolu s dalšími informacemi 
dostupný na http://www.campianus.eu
nadační  fond campianus prosí širokou 
a uměnímilovnou veřejnost o podporu 
stavby nových varhan. staňte se v melo-
dii tónem, který bude slyšet! 

Jan Martin Bejček, OSB.

aDOPCe Píšťal NOVýCh 
VaRhaN PRO JezuItsKý 

KOstel V bRNě
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když jsem pracoval na konci uvolnění, 
které v naší zemi proběhlo v souvislosti 
s tzv. pražským jarem, rok na universi-
tě v italské pise, využíval jsem státních 
i církevních svátků (v Itálii hojných) 
a dnů stávek (v Itálii tehdy také hojných) 
k cestování, a tak jsem jednou, když se 
příležitostí nakumulovalo víc, vyrazil do 
jižního vnitrozemí. ve vlaku z neapole 
do Metaponta seděly šikmo proti mně 
dvě dámy a hned, jak se vlak dal do 
pohybu, vytáhly postupně poněkud větší 
„panini“ (žemle) a postupně je ne jedly, 
nýbrž trhaly, jako jestřáb ulovenou myš. 
Zatím co u nás pečivo rozkrojujeme 
nožem, dámy se do svých panini pustily 
svými prsty, no spíše drápy, a výsledné 
části podobně trhaly na menší kousky. 
na podlaze pod a před nimi vzrůstalo 
drobení, zdálo se mi, že toho bylo víc, 
než dámy daly do úst. asi jsem se na ně 
díval dost vyděšeně, protože mi nabídly. 
před 40 léty bývalo sice v Itálii zvykem, 
že když někdo ve vlaku jedl, nabídl všem 
v kupé přítomným, ale v popisované pří-
hodě nabídly dámy jen mně, i když nás 
bylo v kupé osm, z čehož lze usoudit, že 
to bylo kvůli mému výrazu. odmítl jsem 
a pak mě náhle přepadl kacířský pocit: 
extrapolujeme-li své poznatky o chování 
při jídle od nás přes jižní Itálii ještě kus 
na jihovýchod a o dvě tisíciletí nazpět, 
pak to snad ani nebyl zázrak, když lidé 
od krista nasycení dokázali z pěti chlebů 
nadrobit 12 košů. rozum však zapracoval 
(zákon zachování hmoty atd.) a pocit se 
rozplynul (vidíte, jak je dobré kontrolovat 
pocity rozumem), ale z názorně pode-
přené představy chování u jídla jsem si 
mnohokrát představil, jak asi běžní lidé 
ježíšovy doby a země nejen jedli a pili, ale 
i truchlili, radovali se, pozorovali popra-
vu nebo slavili na nádvořích jeruzalém-
ského chrámu.

Žalm 150, tedy biblický text se zmín-
kami o hudebních nástrojích, může zne-
pokojit někoho, kdo provozuje hudbu při 
liturgii. nestačí nad ním jen tak povrch-
ně mávnout rukou se slovy, že vše hmot-
né v něm popsané jsou jen obrazy, nebo 
naopak, že je to návod na instrumenta-
ci liturgické hudby. v příspěvku ještě 
k Žalmu 150 (psalterium 2012, č. 1) jsem 
se snažil dát do kupy znalosti, které se 
tomu žalmu vztahují z pohledu hudby. 
když jsem ukázal, jak kusé a nesou-
vislé tyto znalosti jsou, nanesl jsem, že 
při přenášení významu slov týkajících 
se starozákonní bohoslužby se může 
uplatnit fakt, že mezi podstatou liturgie 
izraelského národa a liturgie křesťanů je 
obrovský rozdíl. ano, jako lidé věnující 
se hudbě jsme povinni důkladně roze-
bírat ten žalm po muzikantské stránce, 

ale pokud se věnujeme ne kdovíjaké, ale 
liturgické hudbě (a to už by neměla být 
jen tak nějaká hudba!), musíme se sna-
žit blíže porozumět vztahu toho žalmu 
k liturgii nejen z hlediska její formy, ale 
i obsahu. 

jako křesťané bychom si však měli 
udělat v hlavě pořádek, týkající se 
v první řadě vztahu myšlenek žalmu 150 
k mešní liturgii, která je centrem litur-
gického dění; a na toto téma se dále sou-
středím. na mešní liturgii lze nahlížet 
několika způsoby. např. jako na vzájem-
né setkání, v němž se případně bokem 
vzpomene na krista, ale jehož hlavním 
cílem je poradit si s lidským obsahem 
toho, že jde o setkání společenské. nebo 
jako na připomínku poslední večeře, 
kterou chceme co nejvíc ve vzájemném 
setkání oživit. a nebo jako na zpřítom-
nění kristovy vykupitelské oběti. použil 
jsem slova nahlížet, abych zdůraznil 
zcela subjektivní vztah, který se snad-
no projeví v té hudbě. nahlížení může 
nebo nemusí být pravdivé, tedy shodné 
se skutečností, a o té učí teologie mešní 
liturgie. jako katolík se zaměřím na tu 
poslední interpretaci a myslím, že by 
bylo velmi zajímavé, kdyby se ke stejné-
mu tématu vyjádřil někdo, kdo zastává 
teologii jinou než tu katolickou.

jsou lidé, kterým hudba neří-
ká vůbec nic a chápou ji jako pouhou 
techniku k vnějšímu ukázání jednoty 
(podobně jako např. pořadový krok). 
Takovým způsobem sice mnoho exper-
tů v pastoraci hudbu chápe, ale ten, kdo 
hudbu dělá či přijímá s jistým osobním 
nasazením (méně diplomaticky: kdo 
není na hudbu natvrdlý), ví, že její sdě-
lení je hlubší, že působí v srdci a v duši, 
někdy ovlivněna dobou a jindy nadčaso-
vě. hudbu interpretovanou doslova dle 
výčtu technik uvedeném v žalmu 150, ba 
i sám tento žalm lze pojmout a dokonce 
si ji i představovat (byť se značnou fan-
tasií, jak ukázal výklad ve výše citova-
ném článku) i jako něco, co doprovázelo 
obřad v jeruzalémském chrámu. a víme, 
že tento chrám měl jeden problém: stále 
se tam vtírala myšlenka, že oběť bohu 
není dokonalá. snaha získat obětí pří-
zeň u boha a obětí nějak vynahradit 
to špatné, co jsme vůči bohu udělali, je 
přirozená, existuje i mimo křesťanství, 
ale bůh lidskou oběť nepotřebuje, a tak 
– stále přirozenou cestou – vzniká touha 
význam takové oběti alespoň nějak 
naznačit a vyzdvihnout a hlavně vytvo-
řit pro něj v srdcích přítomných upřím-
né a hlubší vědomí, že nejde jen o nega-
tivní akt (odepřít si něco), ale také o cosi 
pozitivního, totiž o adekvátní vztah 
k mocnému skrytému osobnímu bohu. 

a v tom může pomoci hudba. v přípa-
dě oběti jako jen symbolického daru jde 
především o citovou podporu, ta v mno-
hém závisí na dané civilizaci a kultuře, 
takže v případě dumání o tom, jaká je 
hudební podpora bohoslužby izraelské-
ho národa bychom neměli pouštět ze 
zřetele to výše popsané poučení, jež se 
zrodilo v kupé jednoho italského vlaku. 

Že bůh nic nepotřebuje, ani muziku, 
to věděli i starozákonní Židé, a věděli, 
že vše, nejen jejich oběti ale i podobné 
akce cílené k bohu (včetně jeho „domu“ 
– jeruzalémského chrámu) jsou jen 
symboly, které skutečný účel jen nazna-
čují, což je málo. věděli, že nemohou 
nic víc, než že si neužijí to, co obětují, 
ale i kdyby takto obětovali vše možné, 
před boží velikostí je to jako nic. a to 
nic bylo třeba doplnit alespoň zvýšením 
všeobecného (byl bych zlý, kdybych řekl 
davového) pocitu, že to aspoň z lidské-
ho pohledu je víc než nic. snadno si lze 
představit, že hudba na ty nástroje žalmu 
150 mohla ten pocit opravdu zvýšit. jak 
asi žalm 150 nebo některý jím „doporu-
čený“ nástroj zněl k té nedokonalé oběti 
při jiných příležitostech? Zněl vůbec? 
když byla přenášena archa úmluvy do 
nového chrámu za krále Šalamouna, kdy 
bylo obětováno dvaadvacet tisíc býků 
a sto dvacet dva tisíc ovcí a beranů, je 
potvrzeno, že zněl zpěv, bicí, strunné 
i žesťové nástroje. byl to vlastně jedi-
nečný a neopakovatelný státní svátek 
a jako ouverturu si lze představit, že 
ten hudební doprovod pomohl přítom-
ným k duchovnímu zážitku, k hlubší-
mu pochopení, že nejde o pouhé jatky, 
ale o oběť, jíž se člověk snaží uctít boha; 
ale co pak, když sestoupil oheň s nebe 
a pohltil oběti1? čtenáři psalteria, ať 
byste zpívali, hráli na nástroje nebo byli 
v obecenstvu, co byste asi dělali, kdyby 
při hudební produkci s nebe sestoupil 
oheň? Tehdy to byl zázrak, znamení, že 
bůh oběť přijímá, ale co jindy? co myslí-
te, když tekla krev býků, měla hudba jiný 
účinek na srdce obětujících resp. přítom-
ných, než při oběti ovcí, než při oběti 
dvojic holoubat, než při mávání snopem, 
než při oběti mouky resp. pečiva s ole-
jem? jaký účinek měl – pokud vůbec kdy 
byl – doprovod, když byl bohu obětován 
prvorozený syn? při které z uvedených 
příležitostí se ten žalm resp. nástroj 
uplatnil? uplatnil se při obětích vůbec 
některý z nástrojů zmíněných v Žalmu 
150, nebo alespoň nějaký jiný hudební 
nástroj? dnes víme, že v ježíšově době 
uzavírali každodenní ranní oběť kněží 
tím, že sami zatroubili na stříbrné pol-

1 2 pa 7,1-3
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nice2. ani otázka, zda a případně jaká 
hudba zněla při kamenování souložnice 
nebo křižování lupiče, nemusí být tak 
absurdní, jak by se dnešnímu člověku 
zdálo.

ale my křesťané víme, že problém 
důstojné oběti bohu vyřešil jednou pro-
vždy kristus na kalvárii, a my katolíci 
víme, že svátostným účinkem dostáváme 
úžasnou milost být při mši svaté přítom-
ni této oběti tak, jako bychom při ní na 
kalvárii stáli. některé hrané filmy s his-
torickou náplní ukazují dnešnímu člo-
věku, že jisté nástroje blízké těm zmíně-
ným v žalmu 150 mohou emocionálním 
způsobem zvýraznit vážnost a hrůzu 
popravy. nechme stranou, že nevhodné 
použití takových nástrojů může udě-
lat i z popravy kabaret, ale všimněme si 
nyní konkrétního popraveného, krista. 
na kříži byl popraven zcela nevinný. jak 
by asi interpretovali žalm 150 sv. jan, 
nikodém, josef z arimatie, nebo některá 
z Marií stojících pod křížem při pohle-
du na krista, visícího na svazcích nervů 
probodených v zápěstí, krvácejícího, 
vyčerpaného po bičování, v křečích po 
celém těle a pozvolna se dusícího pod 
jeho váhou? jak se k tomu žalmu vztáh-
nul sám ukřižovaný kristus3? a jak by 
ten žalm interpretovali všichni přítomní 
(nejen ti výše zmínění) na kalvárii, když 
se naznačilo kristovo božství a jeho 
nevinnost zemětřesením a slunečním 
zatměním? s trochou fantazie a snad 
i rýpnutím lze vyjádřit domněnku, že 
kdyby vytáhli nástroje, třeba i ty popsa-
né v žalmu 150, začali ho zpívat a těmi 
nástroji ho doprovázet, sv. jan by to 

2 viz G. kroll: Po stopách Ježíšových. Zvon, 
praha, 1995, Isbn 80-7113-097-4, str. 138
3 na str. 365 knihy citované v předešlé poznám-
ce naznačuje autor, že v době, kdy byl kristus 
na kříži, mohlo být i na kalvárii slyšet „zname-
ní trub a rohů“ z jeruzalémského chrámu, kde 
se právě konala velikonoční oběť, při které dle 
odhadu j. Flavia bylo zabito osmnáct tisíc berán-
ků. a na následující straně čteme, že v době 
ježíšovy smrti se znovu rozléhaly „daleko slyši-
telné trouby“ zvoucí k velké večerní modlitbě, při 
které byl recitován žalm 31, v němž jsou kristova 
slova „do tvých rukou odevzdávám svého 
ducha“. Že by se mohly zvuky podobných žesťů 
interpretovat i při katolické mši svaté, by snad 
mohlo napadnout toho, kdo vidí podstatu vánoc 
v zobrazení půlnoci pomocí dvanáctinásobné-
ho šlápnutí na sólový pedál, ale jinak to nemá 
význam, neboť během katolické mešní oběti se 
už nekoná oběť v jeruzalémském chrámu. v nad-
šení z instrumentální hudby by snad někoho 
mohlo napadnout, že kristus si na kříži k žalmu 
31 v duchu připojil nebo dokonce zazpíval žalm 
150 nebo si představovat hru na nástroje v něm 
uvedené, neboť jako bůh mohl jásat nad právě 
dokončovaným vykoupením milovaného lidstva; 
tuto myšlenku lze šmahem zamítnout jako typic-
ký projev hereze radikálního monofyzitismu, 
dle níž se kristovo lidství rozpouští v jeho bož-
ství „jako kapka vody v moři“, takže nemohl ani 
pořádně trpět. Tu herezi nevyznávají dokonce 
ani ti křesťané, kteří se formálně za monofyzity 
pokládají – konec konců kristova samotná slova 
„bože můj, proč jsi mě opustil“ jakoukoliv před-
stavu o jeho jásotu vyvracejí.

snad v 36. či 37. verši 19. kapitoly svého 
Evangelia uvedl mezi poukazy na před-
obrazy a proroctví.

Toto vše bychom měli brát v úvahu, 
když analyzujeme žalm 150 a chceme se 
jím řídit, ale neměli bychom ani zapo-
menout na to, že kristova boží přiro-
zenost mu umožnila, že vstal z hrobu 
jako živý a oslavený, a že – už nekrva-
vá – kristova oběť při katolické mešní 
liturgii skutečně existuje a nahradila tu 
dřívější nedokonalou starozákonní oběť. 
otázku, zda a jak interpretovali žalm 
150 ti dva učedníci, kteří šli s kristem 
do Emauz a pak bez krista rychle zpět, 
lze řešit všelijak a stejně tak otázku, zda 
ho interpretoval apoštol sv. Tomáš, když 
se dotýkal kristových ran; avšak kdyby 
ti učedníci nebo sv. Tomáš (eventuelně 
spolu s ostatními apoštoly) při radostné 
informaci spustili hru na nástroje dopo-
ručované v žalmu 150 (ať už se zpěvem 
toho žalmu nebo bez něho), snad by to 
evangelisté také zapsali (a oni to neza-
psali, protože to sotva nastalo).

schválně jsem tyto úvahy trochu 
přehnal, jednak totiž proto, abych uká-
zal, že žalm 150 se dá aplikovat i jinak 
než jako návod na instrumentaci (mešní) 
liturgické hudby, a jednak proto, abych 
upozornil na propastný rozdíl mezi sta-
rozákonní a novozákonní liturgií. Ten 
je ještě daleko větší než výše naznačený 
rozdíl mezi temperamentem lidí před 
kristem a lidí dnešních, případně (stře-
do)evropských4.

každý, kdo bere svůj vztah k bohu 
alespoň trochu vážně, musí dříve či 
později ve svém svědomí povinnost 
nějaké oběti poznat. To, že mešní litur-
gie je tou pravou obětí, kde se za nás, 
místo nás a v našem jménu obětuje sám 
bohočlověk, a že my dostáváme dar, že 
nám k dokonalé oběti stačí, když jen 
ten fakt vírou přijmeme a v srdci proje-
víme za to vděčnost, je fakt, který může 
být pro někoho tak ohromující, že ho 
ve skutečnosti nepřijme; pak ovšem 
to bílé kolečko, víno v kalichu, slova 
a gesta jsou opravdu jen chabé symbo-
ly, které k většímu uspokojení musí být 
doplněny něčím, co jednoho víc ohro-
mí (cimbálky, žesťovými nástroji, nebo 
třeba figurálkou, dechovkou či dělový-
mi salvami) nebo jinak citově uspokojí 
(dřevěnými dechovými nebo strunnými 
nástroji, slováckými kroji, pohybem ve 
stylu kolo, kolo mlýnský,…). opačným 
postupem lze argumentovat, že vztah 
jednotlivce k hudbě při mešní liturgii je 

4 Tvrzení o tom rozporu není ve sporu s tím, co 
jsem uvedl o aktuálnosti žalmů v příspěvku zmí-
něném na začátku. představte si, že vyhrajete půl 
milionu – budete asi moc rádi, že, ale kdybyste 
pak vyhráli 30 milionů, ta první výhra by se sice 
zdála jako nic, ovšem její nezanedbatelnou hod-
notu si umíme představit, když nevyhráváme 
vůbec. hodnota žalmů odpovídá v tomto nedo-
konalém a přízemním modelu té první výhře, 
kristova oběť a mše svatá je proti ní jako těch 30 
milionů.

i jistým obrazem jeho vztahu ke kristově 
oběti na kalvárii – tam nebyly jen výše 
zmíněné kristu blízké osoby, ale – 
nepočítáme-li jeho vědomé nepřátele 
kochající se jeho utrpením – i spousta 
čumilů. a snaha „doplnit“ mešní litur-
gii poslechem nebo aktivním zpěvem 
proto, aby nebyla pro někoho nudná, 
vystihuje právě toho čumila, kterého už 
ty tři hodiny koukání na ukřižovaného, 
začínají nudit (to nemusí platit jen pro 
ty nástroje z Žalmu 150).  

Těm, kdo fakt kristovy oběti při 
mešní liturgii přijmou, by ovšem mohl 
kdekdo namítat, že ten dar je tak velký, 
že naopak cokoliv dalšího, mj. jakáko-
liv kulturní vymoženost je proti tomu 
naprosté nic, čili zbytečnost. Že to tak 
někdy může být, o tom svědčily např. 
mše v ilegalitě např. v noci pod dekou 
nebo za komínem v komunistických 
pracovních táborech, které byly stejně 
hodnotné jako ty „tradiční“. ale roze-
berme si, co jsem napsal výše, a co snad 
by každému mělo připadat jako normál-
ní: když ten dar dostáváme, jsme povin-
ni ho přijímat s živou vírou a vděčností. 
nejen vírou ve smyslu „rozumového 
přijetí zjevené pravdy5“ (tak je víra defi-
nována), ale i srdcem a celým svým nit-
rem v tom smyslu, že se snažíme, aby 
na naši celou psychiku co nejhlouběji 
zapůsobilo poznání, že ta oběť je bož-
ská osoba nás milující ve smyslu, že 
chce pro nás dobro (tak je definována 
láska), totiž navrátit nám možnost spásy, 
v níž je obsaženo štěstí při poznání té 
božské osoby a jejího otce a ducha. 
a kromě toho všeho také i nekončí-
cí údiv nad tím, jak to bůh zařídil, že 
my nyní můžeme být s vírou přítomni 
jeho vykupitelské oběti. nic z toho není 
snadné6, každý potřebuje pomoc a tu by 
nám normálně měla poskytnout církev 
v příslušné liturgické formě. v případě 
vězňů komunistických táborů pomá-
halo hluboké vědomí štěstí a vděčnosti, 
že se mešní oběť přes všechny překážky 
uskutečňuje. a nám by mělo pomáhat 
to, co by bylo možno hrubě a sekularis-
ticky označit jako kulturní „doplněk“ té 
podstaty, tedy té kristovy oběti. nejen 
hudba, ale i prostor, obleky, gesta, vůně 
a slova by měly pomáhat k co nejdoko-
nalejšímu přijetí kristovy oběti a účasti 
na ní; a měly by pomáhat „kolektivně“ 
– promiňte mi to zprofanované slovo, 
ale jde o to, že až na výjimky se všechny 
tyto kulturní složky „vtírají“ do vnímání 
všech přítomných. a dokonce s hudbou 
je to nejmarkantnější: mimo jiné platí, 
že zatím co na architekturu či oblečení 
se nemusíme dívat, když naši subjektivi-
tě klade překážky proti upřímnosti víry 
v kristovu zpřítomněnou oběť, hudba 

5 Tak nějak ve smyslu „věřím, že to tak je, takže 
fajn, tak co ještě víc?“.
6 ani pro toho, kdo dar víry má, není snadné 
pronikat alespoň trochu do nekonečných hlou-
bek tohoto faktu.
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jde do uší všem kromě hluchým, a zatím 
co zavřené oči působí spíš kladným způ-
sobem jako znak usebrání, zacpávat si 
uši je naopak jasným znakem odporu, 
pohrdání, arogance nebo alespoň bolesti 
vznikající při slyšeném zvuku.

stálo by za to onen rozdíl mezi 
pomocí hudby a pomocí ostatních 
umění v přijetí faktu kristovy oběti 
srdcem v psalteriu podrobněji rozebrat. 

Tentokrát jen poznamenejme, že zatím 
co např. výtvarné umění nás může inspi-
rovat k „nábožnému pozdvižení mysli 
k bohu“ (což je mimochodem definice 
modlitby, ale platí to i pro ono přijetí 
zpřítomněné kristovy oběti), zpěv nabízí 
víc než inspiraci, nabízí přímo možnost 
to pozdvižení mysli k bohu slyšitelným 
způsobem vyjádřit – ať už vyslovujeme 
slova žalmu nebo sekvence nebo mešní-
ho ordinária, zpěvem jim jsme schopni 
doplnit to, co v našem nitru nevyjad-
řují samy jejich hlásky či slabiky, ale co 
je skryto opravdu jako „obsah“ slova 
(v liturgických textech: hluboký obsah 
slova). ale pozor, jde o něco obsahují-
cí intenzivní subjektivní komponentu: 
zpěvní vyjádření jedním jedincem může 
mít pro jiné jedince zcela opačný účinek. 
a zde se musí uplatnit jednak církev tím, 
aby moudře našla to společné a přece 
nezanedbatelné pro subjektivity všech 
věřících, a jednak její umění, aby sjedno-
tilo zdánlivě nepřeklenutelné protiklady, 
a to hlubokou subjektivitu na jedné stra-
ně a co největší jednotu ve společenství 
na straně druhé. pro církev je to prekér-
ní povinnost, a kdo ví něco o dějinách 
katolické církve, ví též, že podobnou 
povinnost už vícekrát měla, často (byť 
asi ne vždy) moudře rozhodovala, ale 
trvalo jí to déle (a z pozdějšího pohledu 
bylo a je možno konstatovat „bohu díky, 
že se neunáhlila“, „že nešila horkou jeh-
lou“). kdo ví něco víc o podstatě umění, 
ví také, že sjednocovat zdánlivě nesjed-
notitelné protiklady je jedním z nejvyš-
ších cílů umělecké tvorby (nejen hudeb-
ní), ale ví i to, že se o tomto cíli snadno 
mluví, ale velmi nesnadno se k němu 
přibližuje, ví, že je podobně prekér-
ní jako výše uvedená povinnost církve 
udělat moudré rozhodnutí. Zdaleka ne 
každé umělecké dílo, které kdy bylo pod 
záštitou církve, si s tímto protikladem 
poradilo, avšak něco nám církev nabízí: 
v prostředí „latinské“7 kulturní tradice 
nabízí gregoriánský chorál, a to se štěd-

7 někdy se v tomto smyslu mluví o euroame-
rické kulturní tradici, ale ona pokrývá i státy 
commonwealthu v austrálii; a naopak jedno-
duchost jmenovaného geografického modelu 
porušují některá společenství s „orientální“ 
tradicí – pokud nezapomeneme na odlišnost 
jejich temperamentů, k jejímuž pochopení může 
pomoci třeba ta italská zkušenost popsaná na 
začátku, s úctou přijmeme fakt, že těm nabízí cír-
kev něco jiného než gregoriánský chorál a někdy 
i liturgické hudební nástroje – tak pro koptskou 
církev viz např. aziz s. atiya et al.: The Coptic 
Encyclopedia, Maxwell Macmillan International, 
new York, oxford, singapore, sydney, 1991, 
Isbn 0-02-897025, vol. vI, str. 1738-1741, pro 
etiopskou církev viz E. kindler: systémový pří-
stup ke gregoriánskému chorálu 9, Psalterium, 
2, příloha k č. 5, nebo E. kindler: o fundamen-
talismu v liturgické hudbě a ethiopských hudeb-
ních nástrojích. Psalterium, 4, č. 2, 2010, str. 8-10; 
avšak pozor, věci nejsou jednoduché: zatím co 
buben, hole a sistra se nádherným způsobem 
uplatnily na velikonoční vigílii při noční liturgii 
slova, na velikonoční neděli byla – opravdu velmi 
slavná – mešní liturgie zcela bez nástrojů!

rostí, která je jakýmsi obrazem štědros-
ti, s níž nám kristus nabízí účast na své 
oběti na kalvárii. 

nechme nyní na čtenáři, aby se sna-
žil na tento cíl umění, v našem případě 
specializovaný na objektivní pomoc 
hudby k tomu, aby každý věřící byl 
s živou vírou přítomen kristově vyku-
pitelské oběti, alespoň v duchu hledět 
a porovnat ho zejména s přihlédnutím, 
jak ho konkrétní hudební formy plní 
a zda ho vůbec jako cíl mají. Existuje 
ovšem mnoho dalších stimulů, kterým 
se nelze v této stati už věnovat, a tak jen 
nadhoďme jeden z nich: jak se v obsa-
hu hudebního díla provozovaného při 
mešní liturgii (nebo v interpretaci žalmu 
150) uplatní sedm darů ducha svatého?

Žalm 150 nás – stejně jako Izraelity 
starověku – nabádá, abychom každou 
hudbu dělali s vůlí oslavovat boha, 
i hudbu neliturgickou, a to nejen třeba 
„komořinu“ provozovanou doma nebo 
hudbu v koncertních sálech, ale i hudbu 
u táboráku nebo dechovku do pocho-
du. je to dnes obtížné, hudební formy 
i hudební nástroje mají neliturgické 
a dokonce nenáboženské konotace, 
ale lze to zkusit, někdy i prosít (oddě-
lit hudební zrno od hudebních plev) 
a následně zjistit, že to v mnoha přípa-
dech není vyloučeno. avšak mešní litur-
gie je úplně jiného charakteru, nesrov-
natelná s jakoukoliv jinou příležitostí, 
a její hudba jakožto kontemplace faktu 
zpřítomněné kristovy vykupitelské oběti 
je tak důvěrná, že jakékoliv doplnění 
nástroji8 je nejen zbytečné ale dokonce 
odvádějící pozornost, jako „slon v por-
celánu“, a tedy škodlivé.

Evžen Kindler

8 kromě varhan, neboť jejich konotační schop-
nosti naopak často směřují k chrámu a jejich 
účinek – kromě podpory zpěvu – lze tak trochu 
přirovnat k architektuře (také by stálo za to roze-
brat ho detailněji). Za pozornost  ovšem stojí, 
že i v dobách, kdy varhany mohly hrát během 
mešního kánonu, zmlkly vždy při proměňová-
ní a papežská instrukce z roku 1958 doporučila 
„nábožné mlčení“ prodloužit až do Modlitby 
páně.Cymbál zvučně znějící
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nakladatelství krystal op (www.krys-
tal.op.cz) vydalo nedávno první díl – 
proprium sanctis – kritického vydání sou-
boru utrakvistických mešních propií, tak 
jak se zpívaly po celé naší vlasti v 16. sto-
letí. v rámci grantu Ga čr připravil tuto 
publikaci pracovník Filosofického ústavu 
av čr (a člen společnosti pro duchovní 
hudbu) Mgr. Thlic. jiří Žůrek Thd.
ve svém průvodním dopise píše:
Vzhledem k tomu, že tento druh zpěvu byl 
v minulosti sdílen a užíván všemi proudy 
českého utrakvismu, mám určitou naději, 
že by případně mohl český chorál sloužit 
i jako podnět pro ekumenické hnutí v naší 
vlasti. Vždyť jednou z cest jak dosáhnout 
pokroku v ekumenismu může být i společ-
ně se zahledět na dobu, kdy rozkol mezi 
církvemi nebyl ještě dokonán.

Z diskuse, která se o tomto díle odvinula 
anonymně cituji:
Graduale Bohemorum už mám také. 
Famózní mi přijde hlavně pečlivostí práce, 
která směřuje hlavně do odborného dis-
kurzu (oni se o naše utrakvisty zajímají 
víc Angličani než Češi), ale je připravená 
s ohledem na praktické použití. Kromě 
toho také: ... 

oddělením edice a kritických komentá-•	
řů do dvou půlek knížky, což dnes mnozí 
editoři nezvládají, a pak z jejich počinů 
nikdo nechce nebo neumí zpívat.

tím, že mapuje a staví před oči určitou •	
část naší kultury, která ve své době hodně 
znamenala, ale o které se v novějších 
dobách pořád jen bájilo, ale nikdo o ní 
kloudně nic nevěděl. Jestli je to hodně 
nebo málo, to ať už posoudí další. ...

Jednotlivosti k liturgickému použi-
tí určitě budou. V lepším případě třeba 
v dobře volených situacích, kde liturgie 
snese větší míru mimořádnosti a esteti-
zace, a kde se z starodávných překladů dá 
udělat přednost. Určitě ne ve farních mších 
v mezidobí. Umím si ale nějaké přiměřené 
situace představit – třeba takové patrocini-
um/posvícení v některém památném koste-
le, samozřejmě za součinnosti kněze a cho-
rregenta, kterým ona památnost něco říká, 
a dokážou ji decentně a důstojně zapojit 
do celku „společenství živých a mrtvých“ 
(tj. nevyvedou z toho trapný kostýmovaný 
performing). Podobným způsobem, jako se 
dá dobře naložit třeba s latinou a chorá-
lem, nebo s „cantatou“ a figurálkou. Kdyby 
se chtělo, leccos by se dalo ... Obávám se, 
že těch kostýmovaných představení bude 
v součtu víc, ale za ně už editoři nenesou 
žádnou odpovědnost.
děkujeme a blahopřejeme.

-JiKu-

jako ukázku toho, jak takový zpěv vypadá, 
jsem připravil alleluia ze svátku proměnění 
páně – pro srovnání je uvedeno příslušné 
alleluia z Graduale romanum.

Graduale Bohemorum
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Malé zaMyšleNí NaD abDIKaCí…

ve svém okolí jsem v časech nedávno 
minulých zažil několik odchodů z funk-
cí, míst (i slušně placených) či postů, 
a to většinou v případě lidí, u nichž by to 
do poslední chvíle nikdo nepředpoklá-
dal. některé z těchto odchodů proběhly 
klidně, jiné byly doprovázeny emocemi. 
já sám jsem jednadvacáté výročí svého 
nástupu do českého rozhlasu „oslavil“ 
vpravdě důstojně – rozvázáním pracov-
ního poměru a tato má výpověď vzešla 
z mé iniciativy. a přitom jsem ještě rok 
předtím nepřipouštěl možnost změny 
a byl jsem přesvědčen o tom, že v podni-
ku, v němž jsem našel maximální uspo-
kojení z práce a nalezl skvělé a nepostra-
datelné osobní kontakty, dožiji až do 
důchodu. nevím, jak takový zlom přesně 
definovat. většina přísloví, která by bylo 
možno na podobné situace vztáhnout, 
podstatu věci vystihují, leč v některých 
momentech mírně zadrhávají. Mám na 
mysli pověstné „stokrát nic umořilo vel-
blouda“, „poslední kapka do přeplněného 
poháru“, „vrabec na přetížené prádelní 
šňůře“ a podobně. 

psychologové dnes používají mezi 
širokými vrstvami populace oblíbený 
a poněkud módní termín „efekt vyhoře-
ní“, ale já si v mnohých případech nemys-
lím, že by toto označení stavu věci a roz-
položení duše bylo plně výstižné (alespoň 
nikoliv v mém konkrétním případě). ale 
rozhodně vím, že ač jsem se tohoto kroku 
velmi bál ve vztahu ke své budoucí exis-
tenci, tak dnes, s odstupem času jej hod-
notím velmi pozitivně jako jedno z nejlep-
ších rozhodnutí, jaké jsem v životě učinil. 
Šlo totiž o mnoho – vybojovat si ztracený 
či příliš omezený životní prostor k vol-
nějšímu „dýchání“ a současně „nespálit 
mosty“ a důležité kontakty a vazby udržet. 
a tak z vlastní zkušenosti mohu každému, 
kdo se o něco snaží a chce něco v něja-
kém oboru dokázat a přitom se nezbláz-
nit z buzerací (promiňte mi to příkré 
slovo, ale jiné mě nenapadá) vyplývajících 
z nesmyslného utahování šroubů byrokra-
tismu, který opět začíná obludným způ-
sobem ovládat naše podniky a instituce, 
vřele doporučit nejvýše externí spolupráci 
se zvolenou institucí nebo maximálně čás-
tečný pracovní úvazek, který nelze nazvat 
závazným pracovním poměrem. chce 
to odvahu, ale může to fungovat dobře. 
podmínkou je dosažení konsensu s nadří-
zenými, na jehož základě budete podmín-
ky spolupráce diktovat vy sami, nikoliv 
vaši nadřízení. je to obtížné, ale není to 
nereálné! 

podmínkou úspěšnosti takovéto „poli-
tiky“ vůči chlebodárci však je vybudování 

vztahu založeného na určité vaší kvali-
tativně-odborné převaze (přeloženo do 
češtiny – nadřízený musí nabýt pocitu, že 
kdyby o vaši spolupráci přišel, ztratil by 
více, než by si momentálně přál ztratit). 
vybudovat takový vztah v počátcích není 
příliš obtížné, ale je obtížné udržet jej ve 
fázi, kdy nadřízený získává kritický pře-
hled o vašich kvalitách a možnostech. 

a právě tady je kámen úrazu: 
hudebníci zajišťující doprovod liturgie 
na našich kůrech jsou ve vztahu k reál-
ným podmínkám slavení liturgie jako 
takového víceméně postradatelní. není 
pravdou, že hudba je nedílnou součástí 
liturgie, protože tam, kde není hudební 
doprovod z nejrůznějších důvodů usku-
tečnitelný, se prostě nezpívá, ani nehraje 
a liturgie se přitom slaví. Zdržme se nyní 
hodnocení tohoto stavu, ale je to prostě 
objektivní realita.

Tak se hudebník dostává v „hierar-
chii nepostradatelnosti“ pro provoz far-
nosti a kostela mnohdy na úplně poslední 
místo až za kostelníky nebo dobrovolni-
ce zajišťující pravidelný úklid svatyně. 
správce farnosti raději oželí varhaníka, 
než aby se vzdal dobrovolnic na úklid 
kostela. je to nespravedlivé, nesprávné 
a výsostně špatné, ale je to prostě tak. od 
změny politických poměrů v roce 1989, 
kdy mnozí z nás doufali v rozlet a rozkvět 
liturgické hudby, se v této oblasti proti 
předlistopadovým poměrům mnoho 
nezměnilo. hudbu nadále zajišťují dob-
rovolníci a amatéři a o varhanických 
a chorregentských místech, z nichž by 
bylo myslitelné uživit alespoň sebe sama 
(bez rodinných příslušníků), si můžeme 
nechat jen zdát. 

příčiny nerozebírejme, ty známe! 
neopakujme pořád dokola stejné nářky, 
které nikam nevedou a vůbec nic nezmění 
(pouze podráždí naše biskupy a generální 
vikáře, kteří situaci dobře znají, ale sami ji 
zřejmě v kontextu politických a společen-
ských poměrů u nás nejsou schopni řešit). 
asi tedy nezbývá nic jiného, než stav věcí 
přijmout a pokusit se vybudovat si pozici 
natolik udržitelnou a psychicky zvládnu-
telnou, abychom se z ní – lidově řečeno 
– nezbláznili. Znamená to naučit se nezve-
ličovat problémy a negativa, ale chtít vidět 
pozitiva a umět v nich najít motivaci pro 
další činnost a cestu dále.   

současně se psychicky připravme 
i na možné a logické odchody schopných 
lidí – tahounů, kteří v zájmu zachování 
sebe sama ve zdraví na duchu i na těle 
třeba „pouze“ potřebují změnu. naprostá 
většina takových lidí totiž ve skutečnos-
ti neodchází – jen si mění pozici a pod-
mínky.

Radek Rejšek

Z redakční pošty            
vážení čtenáři,

stojíme o zpětnou vazbu od vás, pokud 
věnujete chvíli na vyplnění jednodu-
chého dotazníku na http://zpravodaj.
sdh.cz – čtenářská anketa, budeme 
potěšeni vaším zájmem o podobu 
našeho časopisu a přispěje to k naší 
další redakční práci. s vyhodnocením 
vašich reakcí a podnětů vás seznámí-
me v příštím čísle zpravodaje.

protože ne všichni z vás mají přístup 
na internet, otiskujeme anketní otázky 
i na tomto místě, prosíme, abyste na ně 
odpověděli formou dopisu redakci.

děkujeme vám předem za spolupráci

Jiří Kub - šéfredaktor

I. čtete psalterium pravidelně? 
 ano – ne – (jinak)

II. jak psalterium získáváte?
poštou – prostřednictvím biskupství 
– jinak

III. jednotlivá čísla se vám jeví jako 
vyvážená?
 ano – většinou – ne –  jinak

Iv. sledujete texty uveřejňované na 
pokračování?
ano – některé – ne – jinak

v. čtete  
zpravidla celé číslo?
zpravidla většinu článků?
jen některé články a rubriky?
jak kdy?
jinak?

vI. co vás v poslední době v psalteriu 
nejvíce zaujalo?

vII. co podle vás v psalteriu chybí?

vIII. chcete něco jiného vzkázat redakci?

ČteNářsKá aNKeta
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Stalo se a stane

již pátým rokem se bude letos konat 
plzeňský varhanní festival, který při-
pravuje obecně prospěšná společnost 
ars christiana za podpory Magistrátu 
města plzně. posluchači se opět mohou 
těšit na varhanní koncerty, přednáš-
ku i výstavu o varhanách. koncerty 
se konají vždy v pondělí od 19 hodin 
v katedrále sv. bartoloměje.

30. dubna se představí profesor plzeň-
ské konzervatoře Vojtěch Novák, který 
zahraje známou Toccatu a fugu d moll 
od johanna sebastiana bacha a Tocca-
tu F dur charles-Marie Widora. dále 
zazní dílo johannese brahmse a Maxe 
regera.

14. května  zahraje Martin Kubát, který 
vystudoval varhanní oddělení českobu-
dějovické konzervatoře. k jeho největ-
ším úspěchům patří 2. cena na Meziná-
rodní varhanní soutěži v Mülheimu an 
der ruhr a 1. cena na Mezinárodní sou-
těži mladých varhaníků v opavě – var-
hanní improvizace. pro své vystoupení 
zvolil Fantasii a fugu na téma B-A-C-H 
Maxe regera, dále skladby Felixe Men-
delssohna-bartholdy, bedřicha antoní-
na Wiedermanna a nebude chybět ani 
jeho vlastní skladba.

28. května bude závěrečný koncert pat-
řit Lukáši Vendlovi. Zazní Sonáta c 
moll od josefa Gabriela rheinbergera, 
skladby dietricha buxtehude, samuela 
scheidta a Maxe regera.

Festival doprovází v pondělí 21. května 
v 19.00 v korandově sboru (anglické 
nábřeží 13, plzeň) přednáška prof. jitky 
chaloupkové o význačných varha-
nách plzeňské diecéze a o skladbách, 
které během festivalu zazní. celý var-
hanní festival je doplněn výstavou  
o nově zrekonstruovaných varhanách 
v západních čechách. výstava bude 
umístěna v katedrále sv. bartoloměje 
a bude možné si ji prohlédnout před 
začátkem nebo po skončení jednotli-
vých koncertů.
 

Petr Blažek (Ars Christiana)

PlzeňsKý VaRhaNNí 
FestIVal 2012

Milé čtenářky a milí čtenáři,
druhé číslo našeho dvouměsíčníku 

je vždy bohaté na narozeniny – našim 
rodičům se dařilo. proto naše naroze-
niny jsou především jejich slavností, my 
jsme v tom celkem nevinně. 

podle údajů, které nám nabízí člen-
ská databáze, do příštího vydání Zpra-
vodaje zpíváme na dálku Živijó (či níže 
uvedený kánon) především těm s kula-
tými narozeninami, jimiž jsou podle 
abecedy a bez titulů, nicméně galantně: 
jindřiška slavíková, karla Zouharová, 
jan hreňo, robert hugo, pavel kudelá-
sek, jan Marek, václav ondráček a jan 
Zelenka. k nim patří i ti, kdož oslavují 
jubilejní násobek 25 let – karel r. por-
kert a František reichel. kristových let 
pak dosáhl jan baťa. 

polokulatiny slaví Zuzana koudelková, 
Tomáš charvát, david pilát a jiří stodola. 

nekulaté narozeniny pak oslavují 
kůrové sestry věra bobáková, Eva Geyero-
vá, jitka Grécová, helena háková, broni-
slava halbrštátová (zdar, broňo!), jarmila 
hansová, hana havelková, Marie heylová, 
Mirka hosnedlová, Milada hráská, jana 
Maděrová, Zuzana Meierová, Monika Mel-
cová (zdravíme do kraje konání letošního 
convivia!), Marie nováková, Miroslava 
rohelová, hana staňková, kateřina Tukke-
rová-sechovská, Marie uhlířová, Monika 
sukovská a Monika Šeráková. 

stejně jsou na tom kůrovci petr 
bajer, jan beneš, václav derner, radek 
doubrava, Marek Franěk, Martin hory-
na, pavel jirák, vít jirásek, jozef kazán, 
Evžen kindler, vladimír koronthály, 
vlastimil kovář, Ivo kraus, vít kubá-
nek, antonín lecián, jan lorenc, václav 
Michálek, rudolf Myška, bohdan ostro-

veršenko, lukáš peška, Zdeněk pet-
ráň, Tomáš slavický, ladislav sovič, vít 
Šobáň, petr vašata, petr vlasatý, karel 
virgler, Tomáš vrba, pavel verner, Zde-
něk Zahradník a jakub Zicha.

narozeniny oslaví též příznivci 
duchovní hudby i naší sdh – otcové 
kardinálové duka a vlk, stejně jako otec 
biskup posád.

Z dalších osobností ze druhého břehu 
života se pro život časný či věčný v násle-
dujícím období narodili: antonín dvo-
řák (†1. 5. 1904), alessandro scarlatti 
(*2. 5. 1660), j. n. Škroup (†5 .5. 1892), 
Miroslav venhoda (†7. 5. 1987), Gabriel 
Fauré (*12. 5. 1845), claudio Monteverdi 
(*15. 5. 1567), josef hercl (†26. 5. 2005), 
j. b. Foerster (†29. 5. 1951), bohuslav rey-
nek (*31. 5. 1892), joseph haydn (†31. 5. 
1809), robert Führer (*2. 6. 1807), louis 
vierne (†2 .6. 1937), h. l. hassler (†8. 6. 
1612), orlando di lasso (†14. 6. 1594); 
Maurice duruflé (†16. 6. 1986), Igor stra-
vinský (*17. 6. 1882), j. v. a. stamic (*19. 6. 
1717), kryštof harant z polžic a bezdružic 
(†21. 6. 1621), j. E. Eberlin (†21. 6. 1762) 
a G. ph. Telemann (†25 .6. 1767).

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

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

konečně posíláme všem oslavencům 
další kánon, a to s laskavým svolením 
nakladatelství Triton (www.tridistri.cz –  
sbírka světské kánony – duchovní káno-
ny). jelikož mi došly kánony narozenino-
vé již dávno, posílám jeden svatodušní, 
neboť tento svátek budeme záhy slavit.

p.s. kdybyste někdo toužili po oné dvoudílné sbírce kánonů za zvýhodněnou cenu kč 
100,-, dejte nám, prosím, vědět.
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někdy kolem roku 1980 se v Gottwaldov-
ském sále domu umění a Filharmonie 
pracujících odehrála tato příhoda.

bylo slavnostní vyřazování absolven-
tů čtyřletého učňovského oboru s matu-
ritou Zps a já jsem ho měl doprovázet 
na varhany. podle programu jsme měl 
zahrát fanfáry na nástup každé jednot-
livé třídy na pódium a asi 20minutový 
koncert – hudební vložku, jak se tehdá 
říkávalo. když jsem vše odehrál, usedl 
jsem do první řady a nic zlého netuše 
sledoval program. 

v té době se o mně vědělo, že jsem 
jednoznačně  na straně proti režimu a že 
sedávám často ve vinárně Myslivna s char-
tisty, herci z divadla, kulisáky a jinými, 
normálním lidem podivnými individui.

na konci slavnostního progra-
mu, jak bylo běžným zvykem, oznámil 
nějaký soudruh-konferenciér do mik-
rofonu: „a náš program zakončíme 
Internacionálou, prosím, postavíme 
se do pozoru.“ a nic ... soudruh ještě 
dvakrát vyzval obsluhujícího zvukaře 
k puštění Internacionály, hymny veške-
rého proletariátu a do roku 1944 hymny 

sovětského svazu, ale nic nezaznělo. 
Tuto prekérní situaci vyřešil tak, že řekl 
do mikrofonu: „prosím pana vilíma, 
aby na varhany zahrál Internacionálu.“ 
(všem říkali soudruhu, mně však vždy 
pane vilím. v evangelickém kostele 
zase: diriguje bratr hájek, na hous-
le bratr huml a na varhany hraje pan 
vilím.) ukazoval jsem mu, klepají-
ce si na čelo, že nemohu hrát něco, co 
neznám. on mě ale opětovně vyzýval, 
abych Internacionálu zahrál. Za před-
sednickým stolem seděli kromě vedení 
školy čestní hosté z vedení města a ksč, 
v přeplněném sále bylo asi 700 lidí.

když mi došlo, že z této situace se 
nevymotám. Internacionála se mi plet-
la s dalšími komunistickými písněmi. 
Šel jsem pomalu směrem k varhanám 
a po cestě zjišťoval od stojících studentů, 
kdo by mi mohl aspoň zazpívat melodii. 
nakonec se našel odvážný kluk s reza-
vými vlasy, který mi do ucha zpíval za 
začínajícího tlumeného smíchu okolních 
řad, které již chápaly, o co se jedná.

poté jsem šel k varhanám napravo 
v sále, byl to velký 4manuálový nástroj, 

tak velký, že ho museli přitlumit skrz 
okenní tabule. Zahrál jsem 2 nebo 3 fráze 
melodie a poté melodii zapomněl a začal 
na ni improvizovat obvyklým bachov-
ským způsobem, jak jsem tehdy hrál 
v kostele v Zádveřicích. po podstatně 
delší době, než má trvat Internacionála, 
jsem po několika fugovaných imitacích 
zakončil frází, o které jsem se domníval,-
že je z Internacionály. byla však z písně 
práce, další stěžejní hymny socialistic-
kého režimu. no naprostý galimatyáš. 
čekal jsem, co se bude dít, zda-li mě 
zatknou ihned nebo až později.

přišel však jen jeden starší pán 
od předsednického stolu a říkal s iro-
nickým úsměvem: „no, soudruhu, ta 
Internacionála byla dnes nějaká zvlášt-
ní, že?“ (asi jsem se hraním stal soudru-
hem.) odpověděl jsem mu: „no, to víte, 
to je takové umělecké pojetí“.

nikdo mě nakonec nezavřel, ale 
postupně se začaly vytrácet pozvání na 
takové akce ve Filharmonii. Zahrál jsem 
si tam pak už všeho všudy jenom jednou.

Michal Vilím

Co všechno se dá zahrát na varhany

v. ročník víkendového semináře grego-
riánského chorálu se uskuteční 27. - 29. 
dubna 2012.
kurz je určen všem amatérským zájem-
cům o tento druh liturgického zpěvu. 
v přátelském prostředí je možné osvojit 
si základy gregoriánského chorálu pod 
vedením sympatických a empatických 
lektorů jiřího hodiny a vladimíra 
richtera. předpokládá se hudební sluch 
a osobní vztah nebo alespoň úcta ke 
křesťanské víře. vyvrcholením setkání 
je slavení liturgie ve velehradské bazili-
ce nanebevzetí panny Marie a sv. cyri-
la a Metoděje. 
bližší informace a přihlášku najdete na  
www.maticevelehradska.cz.

Petr Hudec 

VíKeND gRegORIáNsKéhO 
ChORálu Na VelehRaDě

J. hodina a P. hudec - foto F. Ingr      


