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S Miloslavem
kardinálem Vlkem
o duchovní hudbě

Na tomto místě plánujeme přinášet autentické názory našich biskupů na
duchovní hudbu. Krátce po svém životním jubileu poskytl pro Psalterium
rozhovor i pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk.
První otázku zpravidla kladu na hudbu,
kterou posloucháte. Přiznám se, pane
kardinále, že si Vás (stejně jako sebe)
nedovedu představit, jak sedíte doma
a posloucháte CDčka ze své sbírky. Mám
pravdu nebo se mýlím?
Já mám velkou řadu CDček, možná
že i několik set, ale bohužel je nemám
zkatalogizované, takže když si chci
něco poslechnout, musím vždy hledat. Abych si sedl a poslouchal hudbu,
to je málo obvyklé. Většinou poslouchám při nějaké spíš mechanické práci.
Vzpomínám si, že naposledy to byly
Moravské dvojzpěvy. Mám rád a nejvíce
poslouchám Dvořáka, ale i Haydna, ale
i daleko „lehčího“ Mozarta. Když jedu
na Šumavu, tak si s sebou beru přenosný audio i video CD přehrávač a zásobu
nahrávek.
V hudbě se však dobře vyznáte, chodíte
na koncerty a dovedete jak interpretaci,
tak hodnotu soudobých skladeb zasvěceně posoudit. Měl jste někoho, kdo Vás
do hudby uváděl, nebo jste si názor na
hudbu utvářel sám?
Z domova bohužel vůbec ne. Doma jsme
měli harmoniku – heligonku, lidé se
u nás scházívali, tatínek hrál a lidé zpívali. Jediný kontakt s „vážnou“ hudbou byly
varhany v kostele. První určitá hudební formace byla na Jirsíkově gymnáziu
v Budějovicích, tam už bylo více teoretické průpravy. Když jsem přišel do Prahy
v druhé polovině padesátých let, tak jsme
chodili často na koncerty. Zvláště jsme si
užívali adventních a postních koncertů
Moravanu, který do Prahy dojížděl pod

vedením pana Veselky. Zpívali hlavně
polyfonii a při těchto koncertech jsem si

právě tu polyfonii zamiloval.
Několik let jste působil jako kněz
v Rožmitále pod Třemšínem, známým
působištěm J. J. Ryby. Tehdy a tam se váš
vztah k duchovní hudbě nemohl neprohloubit. Jak na Vás prostředí Rožmitálu
působilo a jaký vztah jste k Janu
Jakubovi nalezl?
V Rožmitále jsem zdědil tradici pravidelného zpívání České mše vánoční o půlnoci. My jsme to jen přesunuli z půlnoci
na jedenáct hodin, tedy před mši. Mohl
jsem si tedy ve sboru i zazpívat. Potom,
když jsem jako archivář prohlížel papíry a jiné materiály, které ležely na půdě,
tak jsem mezi nimi našel i dvě Rybova
díla, která do té doby nebyla známá. Bylo
to Ecce quomodo, které tam od té doby,
myslím, zpívají dodnes, a potom rukopis-
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pro sbory. Požehnání už nyní nemáme
a ten repertoár se tlačí do mešní liturgie,
kde pro něj ke škodě liturgie i hudby není
odpovídající místo. Těší mě, že pro tuto
svou snahu mám podporu v hudebnících
interdiecézní liturgické komise. Rád podporuji takové varhaníky a sbormistry,
kteří něco takového skládají, připravují
a nacvičují.
V Německu jsem několikrát zažil, že při
nějaké slavnosti, třeba při odchodu biskupa do důchodu, byla hlavní sláva připravena v rámci nešpor. Nešpory mohou
být volněji upravené s rozšířenou bohoslužbou slova a homilií. Účast sborů
a velkého repertoáru může při nich být
opravdu důstojná.

nou knihu Rybových hudebních a liturgických poznámek, takový itinerář nebo
průvodce po celém církevním roce. V ní
byly i drobné skladby, které si do ní rovnou poznamenal. Zprávu o tomto nálezu
jsme tehdy opublikovali v Lidové demokracii a vzbudilo to značnou pozornost.
Myslím, že ta kniha skončila v archivu
v Příbrami.
I osobní kontakt s památkami na Rybu
jsem získal. Navštěvoval jsem místo
s památníkem, jeho hrob byl za zdí hřbitova přímo proti vchodu do kostela.
Patříte mezi zpívající pastýře. Zvládnete
prefaci jak podle Holíka, tak podle
Olejníka, sám zpíváte velikonoční aleluja
(letos přímo vzorově), dokážete (a zpíváte) z listu i gregoriánský chorál. Jsou to
Vaše dovednosti ještě ze semináře nebo
jste měl i jiné příležitosti se v tom pocvičit?
Když jsem studoval v Praze ve druhé
polovině padesátých let, tak zde působil
jeden choralista – fanoušek. Jmenoval
se Stanislav Hrach z Vinohrad. A  ten
vytvořil chorální scholu. Zpívávali jsme
u sv. Rocha na Olšanech a cvičívali jsme
na Karlově. Tam jsem se naučil chorál
zpívat. V semináři se samozřejmě chorál
také zpíval a nacvičoval i profesionálně, takže jsme tehdy určitě uměli několik ordinárií a dodnes mohu De Angelis
zpívat zpaměti. Tato mše je nejznámější
a často používaná i na mezinárodních
setkáních biskupů.
Využití popularity Missy De Angelis je,
alespoň v Praze, trochu naším dluhem.
Redakce novodobě sestaveného ordinaria Missy Mundi vychází sice určitě
ze starších chorálních melodií, ale obávám se, že durovou De Angelis jsme
trochu intelektuálsky, snobsky a málo
pastoračně moudře hodili za hlavu. Jak
v Jednotném kancionálu, tak v Mešních
zpěvech ji máme.
Proto jsem uvedl svou zkušenost z mezi-

národní roviny, který tento Váš názor
podporuje.
Na vašem webu http://www.kardinal.cz/
vyšel váš obsáhlý bilancující rozhovor
s Jiřím Zajícem, ve kterém však o Vašem
vztahu k chrámovým hudebníkům
nepadlo ani slůvko. Přitom tato otázka
rozhodně neleží stranou Vašeho zájmu.
Aktivně se osobně účastníte setkání varhaníků pražské arcidiecéze, zasedání
interdiecézní liturgické komise, které
předsedáte, se hudby týkají z poloviny
většinou větší, pravidelně se při společné
večeři setkáváte a diskutujete s Pražským
katedrálním sborem. Mohl byste tedy
tuto Vaši zmíněnou bilanci pro naše
čtenáře doplnit o pohled hudební?
Od začátku jednání II. vatikánského
koncilu jsem měl velký zájem o liturgii a také o její hudební stránku, které
se věnovala jak konstituce SSC, tak
instrukce Musicam Sacram, a mám eminentní zájem na tom, aby liturgie, pokud
možno, nebyla jen recitovaná. Zvlášť
nedělní liturgie by měla být zpívaná, alespoň v některých svých částech. To bych
rád prosazoval a sám, když procházím
diecézí, se o to automaticky snažím. I na
venkově a v malých farnostech by lidé
měli základní části mše (Svatý, zpěv před
Evangeliem) zpívat. Recitovat Aleluja
bych pokládal za hřích, alespoň tedy
lehký. Byl bych rád, abychom se naučili,
alespoň tady v Praze, chorální Otčenáš
a ostatní chorální mešní odpovědi. Jsem
rád, že se zde již občas dá zaslechnout,
jak lid zpívá jednoduché nápěvy mariánských antifon (Salve Regina, Regina
Coeli) a podobný jednoduchý repertoár.
Chorálně a latinsky. Je vidět, že se lidé
chytí, že se to naučí a je to hezké.
Velkou dosud nevyužitou příležitost
vidím v malém zapojení nešpor v liturgickém životě běžného věřícího. Kdysi
bývalo požehnání, které bylo příležitostí
k uplatnění jak mnoha krásných lidových duchovních písní, tak repertoáru

S jakými představami o liturgické hudbě
jste jako arcibiskup do Prahy nastupoval? Co z toho se z Vašeho pohledu
podařilo realizovat a v čem ještě spatřujete úkoly k řešení?
V  diecézi se při mém nástupu zpíval
především Olejník. Jak ordinarium, tak
zpěvy mešního řádu. Myslím, že se podařilo rozšířit tento repertoár o ordinárium Petra Ebena, které sám rád zpívám,
a chorální nápěvy mešního řádu, které se
k němu lépe hodí.
Nějaký speciální plán pro liturgickou
hudbu jsem neměl. Bylo mnoho jiných
problémů, které bylo nutno řešit systematicky. Takže otázky liturgické hudby
jsem řešil postupně tak, jak je život diecéze přinášel. Problém v liturgické hudbě,
s kterým jsem již do Prahy přicházel,
byl, že mnohé písně tzv. mešní, zvláště
písně doby postní, patří mezi ten nejhorší
repertoár, který se při mši zpívá. Ke slavení eucharistie přinášejí okomentovaný
pašijový příběh. Při jedné biskupské konferenci v době postní, kde bylo mnoho
biskupů, myslím, že to bylo na Velehradě,
jsme se při svatém přijímání seřadili do
dvojstupu a varhaník začal zpívat tu příslušnou sloku „Zástup se rouhá božskému Pánu, on tiše snáší posměch a hanu...“
To mě tedy nadzdvihlo a hned po mši
svaté jsem se ptal – prosím vás, víte, co
jste zpívali? Vůbec nerozuměli, protože na rozdíl ode mě nechápali text písně
jako aktuálně se vztahující k tomu, co se
při mši děje. Jsou i jiné písně, které jsem
si zakázal z důvodu věroučně pochybného textu, jako třeba Sbohem má radosti,
velebná svátosti.
Devadesátá léta, ve kterých byly pražské
chrámové sbory ještě plné síly a entuziasmu a hledaly svou roli v náhle svobodné církvi, byla poznamenána několika nedorozuměními. Podle mého
názoru byla způsobena obtížnou komunikací mezi nimi a Vámi. Situace se sice
značně uklidnila, avšak přesto by se
určitě dalo pro větší porozumění ledacos udělat.
Tyto velké chrámové sbory zpívaly především „klasiku“, ty velké mše, ordi-
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naria. Skládané pro jinou liturgii, než
je dnes. Liturgie byla privátní záležitostí kněze a sbor „si“ zpíval, sice krásné věci – klasické a velké, a když bylo
třeba, chvíli přestal na proměňování.
Sbor je ale součást liturgického dění,
plní liturgickou funkci. Proto je třeba,
aby to, co sbor zpívá, kdy to zpívá a jak
to zpívá, ladilo s liturgií. To byla ta otázka, na které jsme se střetávali, protože
mešní části jako Sanctus nebo Credo
by se lidu obecnému obecně pravidelně
neměly brát. Určitě ne Credo. A  tohle
byla základní otázka střetu. Zdálo se
mi, že oni nenahlížejí tento můj požadavek, aby liturgie byla pravdivá, autentická a aby nevytlačila lid. Od té doby
tyhle věci uzrály, sbory alespoň trochu
pochopily, že liturgická pravidla mají
svůj smysl. Na druhé straně jsem zase
já viděl, že i v Evropě jsou určité „koncese“, takže zde dochází k nějakému
modu vivendi. Je ale škoda, že tyto velké
liturgické hudební formy se nemohou
zazpívat. Bylo by krásné, kdyby se zpívaly více koncertně a tak je prezentovat.
Třeba klidně i v katedrále. Při liturgii to
lze opravdu jen výjimečně a ne často.
Jste Velkým kancléřem KTF UK.
Současná situace při formaci vztahu
kněžského dorostu k liturgické hudbě
je podle mého názoru neutěšená. Vidíte
to podobně? Co by se dalo k zlepšení
udělat?
K  tomu je zapotřebí říct, že bohužel
curriculum studia se připravuje v příslušné komisi ČBK strašně dlouho. Na
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tom závisí dohoda o tom, co je součástí fakultní výuky a co by měla doplňovat seminární formace. I vy sám jste
při té seminární přípravě vypomáhal.
Předchozí výuka mi připadala jednostranná a příliš orientovaná na teorii
a chorál, chyběly některé modernější
formy. Nebylo ani dostatečné pochopení instrukce Musicam sacram, která
je pro oblast hudby v liturgii nejdůležitějším dokumentem liturgické obnovy.
Zdá se, že nyní je péče o to, aby základní
liturgický písňový repertoár bohoslovci znali. My, biskupové, do semináře ke
slavení liturgie pravidelně každý týden
docházíme, takže vidím, že liturgická
praxe, která tam je, není špatná.
Situace není dořešená, čeká na ono curriculum, ale jsou určité známky toho, že
se nakonec podaří dořešit i tuto oblast.
Hodně záleží na tom, jací bohoslovci se
tam sejdou, někdy se sejde tým dobrých
hudebníků, kteří ovlivní i ostatní, někdy
je to slabší. Myslím ale, že ten průměr je
dobrý.
Sám nepatříte mezi „kytarové biskupy“.
Jaký je Váš vztah ke křesťanského folku
a k jeho uplatnění při liturgii?
Jsem toho názoru, že je zapotřebí, aby
se formy při liturgii střídaly. Frekvence
toho střídání, to je záležitost místních
podmínek ve farnosti, to nelze ovlivňovat centrálně. Ale aby tam nebyly jen
klasické „táhlé“ lidové písně, ale i něco,
co je bližší těm mladým. Protagonisty
stran vedu k trpělivosti a toleranci.
Z některých kytarových písní je zřejmé,

Typické diskusní gesto pana kardinála. Obrázek z besedy s farníky po svěcení
varhan ve Zruči nad Sázavou.
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že byly skládány k ohňům a vůbec pro
jiné účely než pro liturgii, takže důležitá je otázka správného výběru. Melodie
nechávám k posouzení jiným, ale ta slova
jsou leckdy velmi svěží a živá. Pro jejich
liturgickou vhodnost platí totéž, co pro
jiné druhy hudby – autentické sepětí
s tím, co se při liturgii právě odehrává.
Nedávno jsem byl ve Stuttgartu, kde sněmování doprovázely dva sbory, které zpívaly křesťanské písně a bylo to velmi silné
a tak dotýkající se srdce, že jsem si říkal,
že je škoda, že něco z právě takových
písní neumíme při liturgii uplatnit.
Jaký je Váš pohled na teorii (prováděcí pokyny ČBK k vatikánské instrukci)
a praxi koncertů v kostelích a jejich povolování? Často mám pocit, že ten, kdo
řádným způsobem žádá o schválení koncertu, je podroben přísným pravidlům,
kdo se moc neptá, ten si koncertuje, jak
uzná za vhodné.
To je otázka kázně a disciplíny. Nejen
při koncertech, ale i v liturgii vůbec.
Sledujeme to. Jsou-li tu obecné předpisy, tak to sice není dogma, ale mají se
zachovávat. Pravidla obecně smysl mají.
Předpisy o koncertech v kostelích zde
provádíme, máme pověřenou osobu,
která programy posuzuje. My chceme
ty předpisy zachovávat a byli bychom
rádi, kdyby je zachovávali i páni faráři. Nejdůležitější je, aby samotné koncerty v kostelích byly duchovní, tedy ne
jen koncerty duchovní hudby. Za velmi
důležité považuji nějaké úvodní slovo.
Nedořešená je otázka vstupného, ale to
není to hlavní. Nějaká úprava prováděcích předpisů bude asi nutná, ale opakuji, nepořádky jsou hlavně otázkou kázně
a disciplíny.
Bez Vaší aktivní podpory by se Společnost
pro duchovní hudbu nemohla pouštět do
žádných finančně náročných projektů.
Svatováclavské slavnosti by skončily již
před několika lety, nikdy by nevznikla
letní škola duchovní hudby Convivium
ani tento začínající časopis. Najdete si
čas na to, abyste si jej přečetl? Co byste
vzkázal čtenářům a redakci?
Časopisy věnované duchovní hudbě, a to
nejen Psalterium, ale i časopis pro varhanickou praxi Varhaník, nečtu soustavně,
ale vždy alespoň prolistuji, abych „per
summa capita“ věděl, o čem se píše. Na
Varhaníku se mi líbí zvlášť to, že publikuje i notové přílohy. Myslím, že tyto
časopisy jsou opravdu požehnané dílo,
protože chrámoví hudebníci jsou často
opuštěni a izolováni, a zvlášť když farář
pro hudbu nemá zrovna smysl, tak jim
schází impulzy a orientace v problematice. Doufám, že se tam dostane i otázka
nešpor, kterou jsem již zmiňoval. Tyto
časopisy by jejich rozšíření mohly opravdu pomoci.
Za odpovědi děkuje Jiří Kub
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Stalo se a stane

Vážení čtenáři,

Milí čtenáři,
než se příště sejde Zpravodaj se Zpravodajem,
budou mnohým z nás opět připomínat,
že se mají radovat z toho, že jsou zase
o rok starší. V  tomto období budou
oslavovat narozeniny – životní jubilea
tyto členky a členové SDH (bez titulů a hodností): Markéta Gabrielová,
Zuzana Koudelková, Dagmar Štefanová
a František Reichel.
Polokulatiny oslaví Robert Hugo, Pavel
Kudelásek a Jan Zelenka.
Nekulatiny oslaví členky Věra Bobáková,
Jitka Fárová, Eva Geyerová, Jarmila
Hansová, Hana Havelková, Marie
Heylová, Mirka Hosnedlová Kateřina
Maýrová, Monika Melcová, Hana
Ryšavá (Kaslová), Kateřina TukkerováSechovská, Sabina Schroeter-Brauss
a Mariana Weberová, stejně jako kůrovci Petr Bajer, Jan Baťa, Tomáš Čechal,
Jan Maria Dobrodinský, Marek Franěk,
Jan Kupka, Václav Michálek, Viktor
Moravec, Bohdan Ostroveršenko, Lukáš
Peška, Zdeněk Petráň, Jaromír Pospíchal, P. Oldřich Prachař, Radek Rejšek, Jan
Staněk, Čeněk Svoboda, Karel Virgler a Petr Vlasatý. Nezapomínáme ani na nekulatiny otce biskupa Pavla Posáda (*28.6.1953).
7. června zemřel po krátké nemoci zaopatřen svátostí umírajících ve věku 86 let
velký hudebník před Bohem pan Jiří Pilát z Poříčí nad Sázavou. "Celý život zasvětil
hudbě a zpěvu ke cti a chvále Boží". Mít, jako v jeho případě, takovou větu na parte
naprosto oprávněně, toť záviděníhodný úděl.
30. 7. 2007 si připomeneme třetí výročí úmrtí Jana Hanuše, prvního předsedy SDH.
Z dalších osobností ze druhého břehu života se pro život časný či věčný narodili: 2. 6.
1937 + Louis Vierne, 14. 6. 1594 + Orlando di Lasso; 16. 6. 1986 + Maurice Duruflé,
17. 6. 1882 * Igor Stravinský, 19. 6. 1717 * J.V.A.Stamic, 21. 6. 1621 + Kryštof Harant
z Polžic a Bezdružic, 25. 6. 1767 + Georg Ph. Telemann, 1. 7. 1742 + Bohuslav M.
Černohorský, 28. 7. 1750 + J. S. Bach a stejného dne r. 1741 + Antonio Vivaldi, 31. 7.
1886 + Ferenc Liszt.
Všem oslavencům patří naše gratulace, modlitby a vděk za jejich přínos duchovní hudbě.
A naše stálá prosba pokračuje: pokud v členské databázi uvidíte někoho, kdo na nás již
hledí z druhého břehu, sdělte nám to. Děkujeme.
Redakce Psalteria dostala dopis. Dopis velmi smutný, proto nebudeme zveřejňovat
ani odesílatele, kterým je člen SDH a duchovní správce kostela, který byl donedávna
známý jako jedna z bašt duchovní hudby liturgické i koncertní. Píše: Vážená redakce,
děkujeme za zasílání čísla Psalteria, ale dovoluji si požádat, abyste nám dále časopis
neposílali. Časopisy a periodika neodebíráme, řešíme to prostřednictvím knihovny.
Děkujeme za pochopení. V Kristu a s přáním všeho dobra…“ Přiložena byla obě letošní čísla Psalteria v nerozlepených obálkách.
Je možné nadít se opětovného vzestupu duchovní hudby v takovém prostředí?
Ke konci května bylo na letní školu duchovní hudby Convivium přihlášeno 60 účastníků. To je asi polovina kapacity kursu. Neváhejte a přihlašujte se. Informace i přihláška na adrese http://www.convivium.cz . Větší starosti než počet účastníků nám
dělá jejich tradiční nevyvážená skladba. Na jednoho tenora a basa nejméně tři soprány
a alty. Proto apelujeme zejména na pány. Hlašte se, hlašte se, hlašte se. Drastický nepoměr je při sborovém zpívání stejně zhoubný, jako v tanečních.
Pavel Svoboda

Čelný úd výboru SDH a člen širšího redakčního týmu Psalteria Pavel Svoboda nastoupil od května v diplomatických službách ve Strassburgu. Pro nás tedy přechází z fyzična do virtuality. Je to těžká rána pro Convivium a zejména pro Svatováclavské slavnosti. Budeme dělat, co je v našich silách, abychom se se situací vyrovnali.
PS: Na Convivium 2007 do Želivi ale přijede.

Jiří Kub

hodně prostoru třetího čísla Psalteria
je věnováno nedávnému jubileu kardinála Miloslava Vlka. Byla to vhodná
příležitost k tomu, aby se naše chrámově-hudební veřejnost seznámila
s jeho autentickými názory (a v jeho
případě i oprávněnými požadavky)
na liturgickou hudbu. Pokračujeme
se sérií článků věnovanými lidovému
zpěvu a kancionálům a otevíráme
další palčivou problematiku — co
s koncerty v katolických kostelích?
Na článek o hostivických varhanách
reaguje tentokrát odpovědný organolog Marek Čihař. Upozorňujeme
čtenáře i na reakci Radka Rejška
ke stejnému tématu ve Varhaníku
3/2007 (též na adrese http://blog.sdh.
cz/?id=224). Ze seriózního duchovněhudebního obsahu čísla se vymyká
článeček o tom, jak probíhaly řádové
sliby matky Angelicy, avšak živý popis
toho, co se při nich odehrálo na kůru,
mě natolik pobavil, že jsme jej do
čísla zařadili. S jistou porcí humoru
počítáme i do budoucna. Máme připraveny Murphyho zákony platné pro
oblast duchovní hudby a neuvěřitelnými příhodami z praxe nás můžete
zásobit svými dopisy právě Vy.
Příští — prázdninové — číslo vyjde
mimořádně až na samém konci srpna,
protože v něm chceme přinést aktuální zpravodajství z Convivia 2007
v Želivi, které končí až v neděli 26. 8.
Mnozí z čtenářů nám píší. Jsou znepokojeni tím, že ještě nedostali složenku
nebo platební údaje, prostřednictvím kterých by si mohli Psalterium
i zaplatit. Myslíme na to, ale rádi
bychom Vám složenky zaslali již
adresně a z odladěného systému, který
Vaše platby bude řádně evidovat.
Když už mluvíme o platbách, bude
asi vhodné připomenout, kolik koho
Psalterium bude stát a jak je možné si
je objednat. Členové Společnosti pro
duchovní hudbu a partnerské Musica
Sacra dostávají časopis Psalterium
zdarma. Rovněž zdarma dostanou časopis předplatitelé časopisu
Varhaník, nikoli však automaticky,
ale jenom ti, kteří si Psalterium objednají. Objednat (případně i požádat
o členství v SDH) můžete jednoduše
na webové stránce http://zpravodaj.
sdh.cz/, nebo dopisem na adresu
redakce.
Přejeme čtenářům příjemné a
požehnané prožití doby dovolených
a načerpání nových sil do dalšího kola
zápasu. A přeji vám, aby to byl zápas
O nebo ZA a ne zápas PROTI.
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v kostelích

Na podzim minulého roku odeslalo
občanské sdružení „Ekumenická setkávání s Biblí a uměním“ všem sídelním biskupům otevřený dopis, jehož záměrem je
podnítit diskusi o teorii i praxi povolování
koncertů v katolických kostelích.
S  tím, že nějaká diskuse bude třeba, souhlasí i redakce Psalteria. Proto i v dosud
zveřejněných rozhovorech o duchovní
hudbě s našimi biskupy byla tato otázka
vždy položena a zodpovězena.
Zveřejňujeme proto nyní i onen dopis
ESBU a první poznámky a úvahy, ke kterým nás dopis vyprovokoval.
Takhle ne
Nejprve poznámka méně důležitá, leč
zasvěcená – aspekt ekonomický.
Koncerty v kostelích nemohou nijak
neutěšenou ekonomickou situaci církve
ovlivnit. Je jen několik vybraných turistických lokalit, kde koncentrace dostatečně mohovitých zájemců o hudbu
může garantovat významnější finanční tok. Koncert v kostele ad hoc, který
může být uspořádán silami dobrovolníků nad rámec jejich povinností (kněz/
kostelník /úk lid/pořadatelé/propagace) neřeší nic, pravidelné koncertování
vyžaduje profesionální zajištění, velmi
finančně nákladné. Mimo turistický
provoz pravidelných koncertů ve vybraných lokalitách je ekonomický přínos
srovnatelný s honorářem umělce, tedy
jednotky tisíc na jeden koncert.

Zásadnější námitky:
Zaprvé pisatelé dopisu vycházejí z teorie,
že instrumentální hudba nenese sama
o sobě žádný mimohudební obsah. Je to
vidět z toho, že mimohudební obsah –
význam přikládají pouze hudbě vokální,
kde nositelem tohoto obsahu – významu
je právě text skladby. Druhý předpoklad
autorů je ten, že jakékoli blíže nespecifikované (a dle autorů ani instrumentální
hudbou nespecifikovatelné) duchovní
hodnoty jsou apriori hodnoceny pozitivně jako pocházející od Boha. Třetí
jejich předpoklad zaměňuje nabídku
artificiálního (uměleckého) krásna za
preevangelizaci či přímo za evangelizaci,
neboť krásno nutně zaměřuje posluchače
k Bohu. Čtvrtý předpoklad autorů dopisu
je, že oslovení duchovní atmosférou chrámu při koncertě napomáhá hledajícímu
a duchovně vyprahlému člověku k cestě
k Bohu.
Věnujme se nyní blíže jednotlivým předpokladům.

ZAPRVé
Teorie o mimohudební bezobsažnosti absolutní (beztextové) hudby vznikla jako reakce na požadavky primitivní podoby socialistického realismu a je
v hudební psychologii již dávno překonána. Zájemcům o tento obor doporučujeme nedávno vyšlou monografii Hudební
psychologie od Marka Fraňka, (Hudební
psychologie, Franěk M., Karolinum 2005,
ISBN 80-246-0965-7). Mnohá experimentální zkoumání percepce (vnímání) hudby
ukazují, že emocionální obsahy i jejich
racionální reflexe je v rámci dané kulturní oblasti minimálně intersubjektivní.
Posluchači se do značné míry shodují na
popisování dojmů a emocí, které v nich
hudba vyvolává.
Uvedenou situaci můžeme snadno
demonstrovat na příkladu státního smutku – situace po živelné katastrofě apod.

5
Hudební redaktor, který by v této situaci nechal hrát Malou noční hudbu W. A.
Mozarta, předehru k Prodané nevěstě,
Carmen či Lazebníkovi sevilskému by
právem přišel o místo a nijak by mu nepomohl poukaz na to, že hudba je abstraktní
a do předehry z Lazebníka si každý může
po libosti projektovat svůj smutek.
Jako vložky tohoto textu uvádíme i další
dvě ukázky, které demonstrují existenci
jasného obsahu hudby s jinak nesrozumitelným textem. Jedním z nich je situace
známá z Čapkovy povídky Historie dirigenta Kaliny.
Za další příklad poslouží ukázka z povídky člena ESBU Ilji Hurníka Babylonská
věž z knihy Kapitolské husy. Abimahel
nakonec dopadne velmi špatně, protože
přecení a zneužije sémantických prostředků hudby, avšak je jasně patrné, že hudba
bez srozumitelného textu svůj nezanedbatelný mimohudební obsah má.
Dalším mocným prostředkem jsou hudební žánry a jejich elementární rozpoznatelné úseky – intonace. Hudební psychologie
studuje, do jaké míry jsou v povědomí
posluchačů nejrůznějších vrstev zafixovány hudební intonace a žánry, které vznikly
ruku v ruce s konkrétními společenskými funkcemi, a jaká je jejich představová
náplň, zda jsou spojovány s pregnantní

Vážení členové Biskupské konference,
píšeme Vám jménem občanského sdružení Ekumenická setkávání s Biblí a uměním
(ESBU). Naše organizace sdružuje členy všech křesťanských církví a na svých setkáních uvažuje o otázkách vztahu víry a umění. Neoddělitelnou součástí naší tradice jsou
pravidelné koncerty. Setkali jsme se s problémy, na které naráží jejich pořádání v katolických kostelích. Provozování duchovní vokální hudby je bezproblémové, ale celá řada
omezení a nejasností provází schvalování programů hudby instrumentální.
Chápeme, že katolická církev právem rozhoduje o tom, jaké aktivity, včetně hudebních,
budou v jejích kostelích provozovány. Chápeme také, že v programu koncertů nemůže
být hudba libovolná. Právě proto Vás ale žádáme, abyste zvážili následující aspekty:
Víme, že hudba je zvláštní dar od Boha. Díky Boží milosti vytvořili velcí skladatelé
klasické hudby hluboké duchovní hodnoty, ať už si to uvědomovali či nikoliv. O tyto
duchovní hodnoty se ochuzujeme, pokud z programu koncertu nějaký opus instrumentální hudby vyloučíme.
Hudba je umění abstraktní. Je zvláštním sdělením, které nelze vyjádřit slovy. O vlastním
obsahu díla nevypovídá název skladby – pokud existuje – téměř nic. Rozhodovat o zařazení hudebního díla pouze podle názvu nevede tedy nutně k jednoznačnému závěru,
obzvláště proto, že hodnotící měřítka nejsou nikterak sjednocena. To všechno katolickou
církev i ostatní církve v naší sekularizované veřejnosti poškozuje.
Koncerty koncipované šířeji naopak přivedou do kostela širší okruh posluchačů a osloví je celkovou duchovní atmosférou tohoto prostředí. Jde tedy o jistou formu evangelizace a misie, která by rozhodně neměla být opomíjena.
V řadě menších měst a obcí je právě katolický kostel vůbec jediným prostorem, kde lze
koncerty vážné hudby provozovat. Proto se velmi přimlouváme, abyste při vymezování
programového obsahu koncertů právě tuto skutečnost vzali v úvahu.
Konečně připomínáme i aspekt ekonomický. Většina kostelů potřebuje naléhavé opravy a nákladnou údržbu a finanční prostředky na ně je možné získat i pořádáním koncertů. Mnoho interpretů instrumentální hudby je ochotno se na takových koncertech
podílet a pro obě strany by bylo škoda neumožnit jim to.
Obracíme se na Vás s naléhavou žádostí, abyste ve světle těchto skutečností zvážili možnost větší flexibility i možnost jednotného hodnocení obsahu uváděných děl.
Děkujeme Vám za pochopení a poroučíme Vás do Boží ochrany.
Za účastníky 15. Ekumenického setkání s Biblí a uměním v Novém Městě na
Moravě ...
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zatřetí
Třetí předpoklad rovněž není evidentní. Vnímání krásy a umění mohou vést
k Bohu a v mnoha případech i vedou. Ale
nemusí. Ocituji citaci z pera Johannese R.
Bechera, což byl přední východoněmecký
ideolog socialistické kultury. Text pochází
z poloviny padesátých let:
„Hudba vyhlubuje nebesa“, tímto výrazem poukázal Baudelaire na ateistický
fenomén hudby, na onen jev, který hudba
představuje „nezemskostí“ sfér, jež rozeznívá, stavíc reálné, materiální zvuky na
místo nadsvětné, metafyzické hudby sfér.
Vědecké poznání nemá lepšího spojence
nad hudbu. Vědecké poznání, společně
s uměním, mění zem v nebe - v pozemské
nebe, nepřemožitelné, jehož konečnost
sahá do nekonečnosti, od věčnosti do věčnosti.“
Jinými slovy – hudba vede k duchovnu,
ale často může vést k duchovnu – náhražce osobního Boha. Byla v této své funkci
mnohokrát úspěšně využita.

náladou, s určitým společenským prostředím, s vyhraněnou životní situací. Polka
zůstane polkou, lidová píseň lidovou písní
a husitský chorál husitským chorálem.
I jejich drobné citace ve skladbě navozují
konkrétní představy.
Ukazuje se, že posluchači rozpoznávají
hudební intonace a žánry značně bezpečně; z toho je patrno, že se o ně při vnímání
hudebního obsahu opírají jako o orientační ukazatele.
Ke každému intonačnímu, resp. žánrovému okruhu se připíná netoliko vyhraněná nálada, emocionální atmosféra, nýbrž
posluchači si uvědomují i společenské
funkce, s nimiž je spjat, dovedou jej zařadit do prostředí, k němuž náleží, vybavit si
životní situaci, s níž má co činit.
Z toho plyne znakový charakter těchto
vyjadřovacích prostředků: každý z nich
je symbolem té představové sféry, s níž je
funkčně svázán v životě.
Symbolika těchto útvarů není plodem
pouhé logické spekulace: je kodifikována,
kanonizována životní praxí, každodenním užíváním, tedy podobným způsobem,
jako tomu bývá v slovesném jazyce.
Podobně fungují i zvukové barvy – nástrojové obsazení. Na varhany je potřeba
zahrát velmi specifickým způsobem, aby
to neevokovalo v posluchačích chrám, na
klavír či kytaru je třeba naopak zahrát
velmi specifickým způsobem (čímž neříkám, že to principielně nejde), aby to
v našich posluchačích neevokovalo atmosféru úplně nechrámovou.
O  tom, že nejen text nese mimohudební
informaci i v hudbě vokální může svědčit
i následný myšlenkový pokus. Přetextujme
píseň „Podivej´smi miláčku k srdci nepřirost“ na zbožný text pro scholu mladých,
nebo otextujme chorál „Kdož sú Boží
bojovníci“ jako reklamu na fernet – mimořádně hořký a mimořádně dobrý. Kdyby
hudba těchto písní nenesla mimohudeb-

ní obsah, nebylo by na tom nic divného
a špatného. Dnešní doba, která se právě
staví k mimohudebnímu obsahu hudby
odmítavě, bohužel připouští možnost, že
oba myšlenkové experimenty by se snadno
mohly stát experimenty reálnými.
Konečně posouzení obsahu hudby z hlediska semiotiky jsme se věnovali v Psalteriu
1/2007 v článku estetika Jiřího Stodoly.
Pokud tedy shrnu poznámky k bodu
jedna, tak hudba nese většinou rozsáhlý
soubor nehudebních sdělení. Ta mohou
být s chrámovým prostorem kompatibilní, ale často nejsou a mohou působit proti
němu. A  to zcela nezávisle na umělecké
hodnotě a v (in-spirované) hudbě zakonzervovaných darech Ducha.
Zdálo by se, že na námitky proti prvnímu
argumentu jsem spotřeboval neúměrně
mnoho místa. Je to však zásadní argument nejen otevřeného dopisu a nejen
v diskusi o koncertech v kostelích. Se
stejným argumentem přicházejí všichni,
kteří chtějí vnášet žánry, které jsou doma
někde úplně jinde než v kostele, i do
hudby při liturgii.
zadruhé
Druhý předpoklad autorů by si vyžádal
teologickou reflexi již mimo odbornou
kompetenci pisatele. Každopádně si dovolím tvrdit, že žádná teologická reflexe,
která by ukazovala, že vše, co se prvoplánově jeví jako krásné, libé a žádoucí,
pochází od Boha, není všeobecně přijímána. Jsme vybízeni k rozlišování duchů.
A  dobře víme, že v tom jsme jako lidé
často omylní. Kompetence rozlišování duchů jako taková není svěřena nám,
jako jednotlivcům, ale církvi jako celku.
Kompetence rozlišování duchů v hudbě je
interdisciplinární obor, může být svěřena
jen těm, kteří se jak v hudbě, tak v teologii
dobře vyznají a přijali za vlastní ono „sentire cum ecclesia“.

začtvrté
Tím se dostáváme ke čtvrtému bodu.
Hledáš Boha? Není třeba. Vše, co u něj
hledáš, to ti poskytne hudba sama, o to
lépe v tak sugestivním prostředí, jakým
je kostel. Nač chodit na bohoslužby, když
stačí přijít na koncert. Všichni víme,
Přišli dva lidé, mužský se ženskou - tak
zní u Čapka Kalinovo vyprávění - ..ale neviděli mne; seděli zády ke mně a tiše hovořili... Poslouchejte, to nebyl milostný hovor,
to muzikant pozná; milostné přemlouvání
má docela jinou kadenci a nezní tak jaksi
sevřeně - milostný hovor je hluboké cello,
ale tohle byla vysoká basa, hraná takovým
presto rubato, v jediné poloze, jako kdyby
ten člověk pořád opakoval jednu věc. Mne
to počalo trochu děsit; ten člověk říkal něco
zlého. Ta ženská začala tiše plakat a několikrát vykřikla jako odporem, jako by ho
chtěla zadržet; měla trochu klarinetový,
dřevěný hlas, který nezněl tuze mladě; ale
ten mužský hlas mluvil pořád sykavěji, jako
by něco poroučel nebo vyhrožoval... Když
jsem tam v té noci poslouchal, já jsem věděl
naprosto jistě, že ta basa přemlouvá ten klarinet k něčemu strašlivému. Věděl jsem, že
ten klarinet se vrací domů s ujařmenou vůlí
a udělá, co mu ta basa nařizuje. Já jsem to
slyšel, a slyšet je víc, než rozumět slovům. Já
jsem věděl, že se chystá nějaký zločin; a já
jsem věděl, jaký. Já jsem to poznal podle té
hrůzy, která čišela z těch dvou hlasů; bylo to
v barvě těch hlasů, v kadenci, tempu, intervalech, césurách - poslyšte, hudba je přesná,
přesnější nežli řeč. Ten klarinet byl příliš jednoduchý, ne že by mohl sám něco provést;
bude jen pomáhat, vydá nějaký klíč nebo
otevře dveře; ale ten druhý a hluboký bas
to vykoná, zatímco klarinet se bude zajíkat
úděsem . . .“

Závěr si jistě pamatujete.

„Já nevím, jak jsem toho rána dirigoval,“
končí Kalina vyprávění; „ale když jsem nakonec praštil taktovkou o zem a vyběhl na ulici,
vykřikovali tam kameloti večerníky. Koupil
jsem si jeden - byl tam veliký nápis MURDER
a pod ním fotografie nějaké bělovlasé paní.
Já myslím, že Murder znamená Vražda.“
Karel Čapek
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Na lešení stál Abimahel, první stavitel,
v zachmuřeném mlčení. Pod ním bloumal
lid bez cíle sem a tam. Občas se dva dělníci
zastavili, začali hovor, ale po chvíli jej přerušili, mávli rukou a rozešli se. Ach, myslel
si Abimahel, změtení jazyků vnesl mezi nás
Hospodin. Ani bratr bratru již nerozumí. Bůh
se mstí za pýchu, s kterou jsme stavěli věž.
Kéž by počkal s trestem ještě nějaký čas.
Vždyť i on by se radoval z tak skvělého díla.
Teď už nikdo věž nedokončí. Není jazyka, jímž
by se mistři dohodli na další práci. Není jazyka, jímž by bylo lze udílet dělníkům rozkazy.
Abimahel vzhlédl k vrcholu. Zdivo se drolí;
z puklin již raší tráva. Věž se začíná rozpadat.
Žal mu sevřel srdce, i pohroužil se do sebe
a pěl píseň marnosti. Když skončil, spatřil
dole nehybný dav, jak upírá k němu zraky.
Po mnohých tvářích kanuly slzy.
I bylo mu líto těch lidí, uvězněných
v samotě svého jazyka, a aby je potěšil,
zanotoval teď písničku, jakou slýchal v dětství. Lidé stírali slzy a s úsměvem naslouchali.
Stavitel zpozorněl. Když skončil dětskou
píseň, začal jinou, milostně vášnivou, a viděl,
jak dívky kladou hlavy na ramena svých
milých.
Rozumějí, řekl si Abimahel a spustil bojovný popěvek. Muži zaťali pěsti a zahlaholili
s sebou.
Abimaheli se sevřelo srdce radostí. Lidé
rozumějí, toto je řeč všem srozumitelná.
Každé slovo je pro ně rozkaz. Zapěl skočnou
a lid se zvedl k bujnému tanci. Zapěl pijáckou
a lid se vrhl jako na rozkaz k sklepům, aby
vyvalil zbylé sudy….
Ilja Hurník

že taková náhražka je neplnohodnotná, avšak mnozí v ní uvíznou nadlouho,
někteří nadosmrti. Umožnit uspokojování potřeby krásna v kostele samo o sobě
evangelizací prostě není.
Když ne takhle, tedy jak?
Když jsem tedy (snad úspěšně) zpochybnil apriorní předpoklady předkladatelů
výzvy, měl bych uvést ještě argumenty pro
změnu přístupu katolické církve ke koncertům nekostelní hudby v kostelích.
První velké pro je preevangelizace ve
formě odstraňování předsudků dosud
nevěřící většiny. Instrukce o koncertech
v kostelích opírá svou argumentaci o to,
„aby věřící neměli z uváděných koncertů nepříznivý dojem“. To je šito na míru
společnosti s katolickou většinou. Tam má
i nekatolická menšina daleko více informací o tom, co církev je a jak funguje.
U  nás by naopak měli být věřící (kde to
ještě sami nepochopili) cílenou katechezí
vedeni k tomu, aby napomohli odstranění
předsudečných bariér. Vždy je snadnější
vymlouvat „nepříznivý dojem“ u jednotlivců než u bezejmenné masy.
Druhé pro je ekumenická spolupráce.
Věřící evangelíci výjimečnost chápání
katolického kostela nechápou. Toto nepochopení je často součástí jejich evangelické identity. To dokládá i výše uvedený
dopis. V  něm je „svrchovanost“ katolické
církve nad děním v kostele chápána spíše

Koncerty
jako svrchovanost rozhodnutí vlastníka
o vlastním majetku, než jako vyplývající
z výjimečnosti prostoru samého.
Třetí pro je kulturní nouze malých sídel,
kde opravdu není jiný vhodný prostor pro
koncert artificiální hudby. Kde tato možnost je (ve velkých městech), tam může
a měla by být benevolence povolování
koncertů daleko menší.
Čtvrté pro je neblahá situace malého počtu
stádce i pastýřů vzhledem k hojnosti kostelů, které nám generace zbožných předků
zanechaly. Proto by církev mohla daleko
častěji (a zejména v oblastech, kde není
možno zajistit v kostelích bohoslužebný
provoz) přistupovat k určování kostelů
za „auditoria“ ve smyslu článku 1222, §2
CIC a instrukce o koncertech i s možností
předat správu takových kostelů obcím či
jiným subjektům.
Řešení situace bych proto neviděl na rozdíl
od předkladatelů dopisu ve změně pravidel
a kritérií jednotného hodnocení obsahu
uváděných děl, které je principiálně obtížné a nutně by protiřečilo instrukci o koncertech v kostelích, ale naopak v pružnějšímu udělování výjimek, a to výjimek ne pro
skladby (repertoár), ale pro jednotlivé koncerty, jejichž repertoár požadavky instrukce striktně vzato nesplňuje. V posuzování
jednotlivých koncertů se může uplatnit
pastorační moudrost a evangelizační otevřenost, znalost místa, úmyslů pořadatelů
a umělců, kdežto v hodnocení duchovnosti
instrumentálních skladeb se nutně dostaneme do operativně lidsky i vědecky neřešitelných sporů. Ještě jinak – Bethovenova
Devátá nebo Má vlast duchovní hudbou ve
smyslu instrukce o koncertech v kostelích
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nebyla, není a nikdy nebude. Ale často se
mohou najít důvody k tomu, aby zazněla
v katolickém kostele právě PŘESTO, jako
se katolické kostely v čas nouze a katastrof
mohou legitimně použít jako lazarety,
nouzová přístřeší a klidně i vývařovny,
přestože to jejich původní a nejvlastnější
funkci vůbec neodpovídá.
Tato otevřenost a vstřícnost však musí být
doplněna i výchovou pořadatelů/umělců.
Vždyť kromě toho, že katolický kostel je
prostorem s vhodnou akustikou, do kterého (zpravidla ještě) neprší, je prostorem
vyhledávaným právě pro onu v dopise
zmiňovanou duchovní atmosféru, která
by byla nadměrnými výjimkami pro koncertování narušována a rozleptávána ke
škodě koncertů samých i evangelizace,
která však nemůže probíhat pouhým uváděním instrumentální hudby, ale úvodním
a vysvětlujícím slovem duchovního či jiné,
evangelizace dostatečně schopné, osoby.
Co říci na závěr? Bylo-li záměrem dopisu
vyvolat diskusi, podařilo se. V  hudební
sekci společné liturgické komise pražskoplzeňské se již diskutuje. Někteří další
diecézní biskupové se k dopisu vyjádřili písemně a liturgická komise má jejich
vyjádření k dispozici. A  spolupředsedové
komise mons. Vlk a Radkovský berou
tu diskusi vážně. Závěry lze těžko zatím
předjímat. K  tématu se budeme v dalších
číslech vracet a uvítáme i čtenářské podněty a připomínky. Situace je příznivá.
Problém je otevřený, leží na stole a kdo se
k němu nyní vyjádří, má velkou šanci, že
jeho hlas nezapadne.
Jiří Kub

Kardinálský koncert
V předvečer „liturgických“ oslav životního jubilea pana kardinála Vlka uspořádalo
Arcibiskupství pražské v katedrále sv. Víta koncert duchovní hudby. Dramaturgii připravil a skladby nastudoval dómský regenschori Josef Kšica. V podstatě sám zvládl i produkci koncertu, což je úkol, jehož rozsah si někdo, kdo to ještě nezkusil, nedovede ani
představit.
Dramaturgie vycházela z tvorby českých skladatelů a byla velmi povedená. Horu tří
světel od Bohuslava Martinů a a capellové sbory Salve Regina a Ubi Caritas od Petra
Ebena neslýcháme často. Tato méně obvyklá díla byla vhodně doplněna Otčenášem
Leoše Janáčka a neselhávajícím Te Deum Antonína Dvořáka.
Jako katedrální sborista a tedy i přímý účastník se do vlastního hodnocení provedení
nemohu příliš pouštět. Uvedu tedy spíše názory, které jsem vyslechl.
Byl to rozhodně velký den a hudební i společenský úspěch Josefa Kšici. Nezbývá než
gratulovat. Samozřejmě, mouchy by se našly. Například v textu ke koncertu byly sice
uváděny rozsáhlé ukázky českého (a při provedení kupodivu i srozumitelného) textu
Hory tří světel, ale nikoli latinské Ubi Caritas a jeho překlad. Přitom právě Ebenova
skladba hudbou dobře dokreslovala jednotlivé věty a myšlenky.
Nastudování díla bylo hektické. Ještě pár dní před koncertem věřili v úspěch jen
skalní optimisté, mezi něž Josef naštěstí patří. Leč úspěch se s maximálním nasazením
sil imanentních i transcendentálních dostavil. Známí i neznámí se na mě obraceli s překvapením: „Tohle dokáže zazpívat Pražský katedrální sbor? On při katedrále existuje i orchestr?“ No, jak to říci? Nadšení dobrovolníci katedrálního sboru byli pro tento
koncert doplněni drtivou přesilou příležitostných nedobrovolníků. Pozitivní skutečností
na tom je, že oni nadšení dobrovolníci se při nastudování repertoáru velmi náročného
nedali vůbec zahanbit.
Program i obsazení koncertu najdete na adrese http://www.apha.cz/jubileumkardinala-miloslava-vlka/
Jiří Kub
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Komunitní centrum Matky
Terezy - nový bohoslužebný
a kulturní prostor
V  sobotu 26. května vysvětil Miloslav
kardinál Vlk oltář v Komunitním centru
Matky Terezy v Praze 4 - Hájích a požehnal celou stavbu i jednotlivé k bohoslužbám sloužící součásti. Informaci o stavbě najdete adrese na http://www.apha.
cz/komunitni-centrum-matky-terezyzahajuje-svou-cinnost/
V Psalteriu si všimněme toho, co se
hudby při svěcení i v centru vůbec týká.
Co se zpívalo?
Připravit hudební složku obřadů svěcení
není zase tak lehké. S  účinnou pomocí Společnosti pro duchovní hudbu byl
nakonec připraven přesný itinerář pro
hudebníky i 600 kusů brožurek pro
účastníky slavnostní bohoslužby. Pro
inspiraci k tomu, jak takovou věc udělat (občas se přece jen něco někde světí)
si můžete oba dokumenty stáhnout na
adrese http://blog.sdh.cz/?a=1&id=222.
Samotný zpěv zajišťoval (a zajistil) sbor
místní chodovské farnosti pod vedením
manželů Láskových.
Na co se hrálo?
Na elektrofonický dvoumanuál, který
zakoupila a do komunitního centra jako
provizorní řešení zapůjčila společnost
Psalterium s.r.o. Po ukončení jeho provizorní služby plánuje Psalterium jeho
umístění v oratoři kostela sv. Mikuláše
na Malé Straně, kde bude sloužit jako
cvičný nástroj.

Na co se hrát bude?
Kostel bez píšťalových varhan si my, chrámoví hudebníci, představujeme pouze
ve zlém snu. Takovým zlým snem byl
i původní projekt KCMT, kde pro varhany nebylo a není místo. Obtížnost řešení
spočívá právě v tom, že přes týden se musí
hrát v kruhovém prostoru kaple, při nedělních bohoslužbách je pak potřeba ozvučit
i přilehlý sál, s kterým lze kaple propojit.
Obtížnost neznamená složit ruce do klína.
Oslovené varhanářské firmy nabídly svá
řešení a zdá se, že umístění zcela nového
píšťalového nástroje v KCMT je jen otázkou dohledného času.
Kde se hrát bude?
Akustika prostor KCMT je problém sám
o sobě. Přestože akustický posudek projektu vyzněl kladně, chová se akustika
válcové betonové kaple tak, jak se dalo
předpokládat. Má-li něco tvar sudu,
ozývá se to v něm jako v sudu. Pokud
znáte akustiku kruhového sálu v zámku
Humprecht, tak je to něco mezi ní a pro
účely malování vystěhovaným pokojem.
Staří mistři stavitelé si uměli poradit
i s akustikou, ale nová doba si žádá nové
prostředky a postaru se žít nedá. Tož
hodně štěstí zvukaři, snad si s tím časem
nějak poradí.
A vůbec hodně štěstí celé chodovské farnosti v zabydlování a oživování centra
a placení nemalých provozních nákladů
i splátek poskytnutého úvěru.
Jiří Kub

Vy sami jste ten chrám ....

Přehlídka amatérských
varhaníků

Jaroslav Eliáš za provizorními elektrofonickými varhanami, jejichž včasné umístění
v KCMT je z velké části jeho dílem.

Letos poprvé připravila obecně prospěšná společnost Ars Christianum spolu
s Biskupstvím plzeňským přehlídku amatérských varhaníků. Uskuteční se v sobotu 30. června – několik varhaníků zahraje
svůj program při mši svaté, která začíná
v 17.30 v kostele sv. Jana Nepomuckého
u Redemptoristů v Plzni na Klatovské třídě
(Chodské náměstí). Po mši bude následovat koncert zbývajících muzikantů, diskuse
a posezení v sakristii. A již nyní se uvažuje
o dalším ročníku, jehož přípravu budeme
se zvědavostí sledovat a přineseme na jaře
příštího roku aktuální informace.
–jš–
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Sliby matky angeliky
Bůh rád používá slabé, aby zahanbil
silné. Žena, kterou časopis Time označil za nejvlivnější ženu v katolické církvi
v Americe a nazval „superstar náboženského vysílání,“ je nechtěná dcera italských imigrantů, která vyrostla ve čtvrti
„červených lamp“ a mafie, v pěti letech
pila pivo a konverzovala s prostitutkami – Rita Rizzo, dnes kontemplativní
řeholnice Matka Angelika. V  roce 1981,
rok po vzniku CNN, založila katolickou kabelovou televizi EWTN, Eternal
Word Television Network – Televizní síť
Věčného Slova. Dnes je EWTN (www.
ewtn.com) největší náboženskou televizí
na světě. Šíří ji 4800 kabelových sítí do
123 miliónů domácností ve 140 zemích.
Cílem televize je nová evangelizace.
Anglický a španělský program zahrnuje každodenní mši svatou a růženec
a velký podíl mluveného slova. Pověstné
jsou reportáže EWTN z pastýřských cest
Svatého Otce. Televizi doplňuje rozhlasové vysílání.
V  roce 1944 vstoupila Rita do kláštera Františkánských sester Nejsvětější
svátosti. Tyto řeholnice žijí v papežské
klausuře podle pravidel, tehdy velmi
přísných, vycházejících ze spirituality
sv. Františka z Assisi a sv. Kláry. Rita se
stala sestrou prvního chóru, kde zpívala alt. Její první léta v klášteře provázely zdravotní potíže, pro které zůstávala
novickou déle, než bylo obvyklé. Matka
představená, Marie Anežka, zřetelně viděla povolání nové sestry, avšak
nemohla jí dostatečně pomoci. Sestry
trávily denně několik hodin vkleče,
nejen během dvouhodinové adorace
a dalších modliteb – klečení bylo předepsáno dokonce i při ranní hygieně.
A Angelika... nemohla klečet. Měla
nemocná kolena. Její situaci ještě ztěžovala dlouhá schodiště kláštera. Abatyše
se nakonec rozhodla poslat Angeliku
do nově založeného domu ve městě
Canton, ze kterého Angelika pocházela,
ačkoliv novicky se obvykle na zakládání podílet nesměly. V Cantonu totiž
téměř nebyly schody.
Angeličin stav se opravdu rychle zlepšoval a bylo rozhodnuto povolit jí první
slavné sliby. Nový klášter Svaté Kláry,
který přitahoval mnoho kandidátek,
měl ale těžkosti jiného druhu – rozdílné povahy sester spolu s komplikacemi
při rekonstrukci původně komfortního měšťanského domu vytvářely velké
napětí. Několik dní před sliby Angelika
při napouštění vody rozbila porcelánový kohoutek, za což si vysloužila ostré
pokárání Matky Kláry. A co bylo horší,
poranila si přitom pravý prsteníček,
na který měla přijmout snubní prsten. Slavný den nadešel 2. ledna 1947.

Angelika klečela v hlubokém usebrání a připravovala se na velký okamžik
svého života. Provizorní kaple kláštera, bývalá hala, byla plná lidí, včetně
matky oslavenkyně a místních celebrit.
Venku chumelilo a biskup měl zpoždění. Hrály varhany. A  nashromážděné
napětí explodovalo.
Sbormistryně, Sestra Marie od Kříže,
která nedávno přišla z jiného řádu,
... Marie od Kříže uchopila oběma
rukama malé klekátko a začala jím mlátit do země jako šílená
ve snaze zlikvidovat narušitele. Varhanice to pochopila jako
pokračování kritiky svého umění
a přidala na hlasitosti....
začala něco vytýkat sestře varhanici. Nelíbil se jí její způsob hraní.
Varhanice se bránila, hlasy sílily a hosté užasle sledovali, jak mezi svatými
sestrami zuří regulérní hádka. Nakonec
varhanice odmítla hrát. „Hodím tě do
sněhu, jestli nebudeš hrát!,“ kontrovala
sbormistryně. Po chvíli se ženy přece
jen uklidnily, vrátily se na svá místa
a tklivá melodie varhan opět rozezněla nevelkou kapli. Náhle se na podlaze
objevil ... šváb. Marie od Kříže uchopila oběma rukama malé klekátko a začala jím mlátit do země jako šílená ve
snaze zlikvidovat narušitele. Varhanice
to pochopila jako pokračování kriti-

ky svého umění a přidala na hlasitosti.
V  té chvíli do místnosti vstoupil otec
biskup.
Omlouval se za zpoždění, pro poruchu auta musel jít kus pěšky. Požádal
o suché ponožky a Matka Klára nařídila Angelice, aby je šla biskupovi do
kláštera najít. Když se vrátila, mohl
obřad začít. Biskup nasadil Angelice
korunu s dlouhými trny, které bolestivě pronikaly závojem. Pak se jí chvíli pokoušel nasadit prsten na opuchlý
prst. Neúspěšně, nakonec nasazování
jen předstíral a řekl: „Zasvěcuji tě Ježíši
Kristu, Synu Boha Nejvyššího.“ Bývalá
vedoucí mažoretka se stala nevěstou
Ježíše Krista.
Přes všechny nepříjemnosti prožívala sestra Angelika obřad opravdově,
a když po slibech psala dopis své matce,
podepsala ho „Ježíš a Angelika.“ Byla
ale unavená a během následujících dní
prožila několik dalších nepříjemností a drobných nemocí. Když dostala za
úkol adoraci Nejsvětější Svátosti ve tři
ráno, neskrývala v modlitbě své rozladění: „Ježíši, zažila jsem všechny tyhle
bolesti a navíc ještě tuhle adoraci. Co si
myslíš, že jsem, kůň?“ Ježíš odpověděl:
„Ne, jsi má nevěsta.“
David Petrla

Podle knihy Raymonda Arroya Mother
Angelica, The Remarkable Story of
a Nun, Her Nerve and a Network of
Miracles
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NĚKOLIK SLUŠNÝCH SLOV
O JEDNOTNÉM
KANCIONÁLU

Abychom se nevěnovali jen tomu, v čem
byl Kancionál od začátku špatný, případně jaký býval mohl být a není, ale také
v čem byl od začátku dobrý, případně
jaký je a býval být nemusel.

Úvodem bych rád předeslal, že patřím
k oněm lidem, kteří se nestydí za to, že
mají rádi kancionálové písničky. Provázejí
mne už repertoárem mých nejranějších
(tedy pěkných) vzpomínek, zažil jsem

Český kancionál a přeučování na “jednotný“, v mládí jsem měl štěstí na farnost, kde zpíval plný kostel pěkně od plic.
Snad i díky tomu jsem byl ušetřen generační vzpoury proti „babičkovským pís-

ním“ a nesdílím představu, že je na čase
zahodit je na kompost a nahradit něčím
lepším. Po zevrubných a potřebných
debatách (ve Varhaníku, na Blogu SDH
i v Psalteriu) mám pocit, že přinejmenším jeden názor stále nezazněl, aby doplnil všechny kritické ohlasy. Ja načase,
aby někdo také hájil barvy Kancionálu,
zejména pokud jde o jeho uchování písní
předávaných živou pamětí a jejich sjednocení s citem ke vžitému znění. Proto se
i za cenu klouzání po povrchu problému
pokusím o jeden z možných hudebněhistorických pohledů na místo Kancionálu
i Mešních zpěvů v tradici. Abychom se
nevěnovali jen tomu, v čem byl Kancionál
od začátku špatný, případně jaký býval
mohl být a není, ale také v čem byl od
začátku dobrý, případně jaký je a býval
být nemusel.
„Dědictví otců“
Strom starý několik staletí zpravidla
nebývá o tolik vyšší než strom, který rostl
po dobu jednoho lidského života. Jen má
nesrovnatelně silnější kmen a kořeny,
většinou mu z prastarých pahýlů vyrůstají nové svěží větve. Když jej někdo citlivě ošetřuje, může vydržet zdravý ještě
mnoho generací. Podobně vypadá i náš
lidový duchovní zpěv s tisíciletými kořeny. Stále žije, i když nářky nad jeho úpadkem jsme slyšeli po celé 20. století. Konec
konců už jezuita V. M. Šteyer, redaktor
našeho nejtrvanlivějšího kancionálu
všech dob (Český kancionál, 6 vydání
v l. 1683-1764), si v předmluvě posteskl:
„Nicméně zapříti se nemůž, že ta někdejší
v prozpěvování chval Božích chvalitebná
vroucnost někde vychladla … někteří pak
naprosto se stydí v kostele s lidem zpívati“.
Zatímco většina národů světa si v době
liturgické reformy lámala hlavu nad tím,
jak zapojit lid do zpívané liturgie způsobem jemu vlastním, u nás problémy
vypadaly a vypadají jinak. Tak například
první tištěný kancionál na světě vyšel
v roce 1501 Praze a jeho jazykem byla
čeština. Martin Luther se netajil tím,
že zapojení věřících do liturgie zpěvem
v lidové řeči odpozoroval v Čechách.
Čeští bratři, kteří si dali práci s přeložením svých písní do němčiny (abychom Lutherův rozhled nepřechválili)
věděli, že většina jejich nápěvů pochází
ještě z katolických dob. Dědictví našeho lidového duchovního zpěvu je tedy
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nepřehlédnutelným znamením společenství s pokoleními našich předků, s kořeny
naší církve, kultury a jazyka, a už proto
si zaslouží, abychom se k němu chovali
s úctou, zachovali je a rozhojňovali.
Zdědili jsme tedy bez vlastního přičinění strom mimořádně památný a očekává
se od nás, že ho zvládneme předat dalším generacím v co nejlepším stavu. Je
možné zachovat jej při zdraví, co nejméně mu ublížit a zároveň jej nechat přirozeně růst? Jak bylo předem prozrazeno, je
třeba udělat něco, co dnes nebývá v kurzu: je na čase ztratit slušné slovo o Kancionále – společném zpěvníku českých
a moravských diecézí. Není to nijak snadné. Zaprvé: je snazší a vděčnější cokoliv
kritizovat než hájit. Zadruhé: je téměř
nemožné dobrat se věcných argumentů,
jakmile zahodíme pravítko normativní estetiky a začneme debatovat o tom,
proč se nám některá písnička nebo vrstva
repertoáru líbí nebo nelíbí. Písně, které
jsme zdělili po našich předcích a které
nás provázejí nejdůležitejšími událostmi
života, na sebe vážou pěkné či nepěkné
vzpomínky – ale vztah k nim také vypovídá leccos o naší schopnosti respektovat své okolí, řečeno „postaru“: mít rád
matku Církev a její tradici, řečeno „ponovu“: vytvářet společenství a jednotu.
Naše snaha o úctu k tradici mívá jeden
háček, rovněž svrchovaně tradiční: rádi si
vybíráme jen to, co se nám momentálně
hodí, a kvůli jedné stránce věci snadno
nepřejeme těm ostatním. Zkusme si pro
začátek vzít jen tak zkusmo pár příkladů, kdy musíme nutně některou hodnotu oželet, abychom plně ocenili druhou.
Kdyby dnešní textař napsal píseň „Jezu
Kriste ščedrý kněže“, v redakci žádného
zpěvníku by neměla šanci. My ji ale zpíváme s úctou v původní podobě ( i se slokou
„…tvétě-lotr-pělo-rány"), protože nás spojuje se samotnými kořeny naší křesťanské
kultury a našeho jazyka. Soubor písní
„Hospodine, všech věcí Pane“ může leckomu vadit tím, že je nestylově posbíraný po různých staletích. Ale právě v tom
spočívá jeho cena, víme-li, že postupně
dozrával během dlouhé cesty generacemi,
že jej potkáváme jako starého známého
ve všech větších zpěvnících 17.-20. století, a že se tedy bez přerušení až do dneška zpívá při slavnostních příležitostech
desítky pokolení – proto v něm můžeme
doslova listovat staletími, podobně jako
máme milý pocit kontinuity v katedrále nebo farním kostele, kde se do celku
postupně zapojily všecky umělecké styly.
A  nebo nebývá výjimkou, že se někde
pravidelně zpívá z lístečků píseň, která
někomu může připadat nehodnotná, ale
její zásadní hodnota „viditelného znamení společenství“ spočívá právě v tom, že
se už řadu generací zpívá na tomto místě
a při této příležitosti. Určitě se to stalo
mnohému z nás, že přehodnotíme svůj
vztah k některé méně oblíbené písni, poté
co ji uslyšíme pěkně zazpívat plný kostel.

Zpěv lidu
Úcta k tradici a jejím hodnotám se tedy
neobejde bez snahy o porozumění, a také
bez respektu k tomu, že i tradice prochází vývojem a tím spojuje naši přítomnost
s minulostí i budoucností.
Za co vděčíme jednotnému
kancionálu
Jak říkávala už Babička Boženy Němcové,
nikdo se nezavděčí všem. Na adresu tzv.
jednotného kancionálu (JK) už jsme slyšeli mnoho více i méně konstruktivních
výtek. V každém případě tento kancionál,
který byl sestavený jako provizorium (viz
předmluva k 1. vydání z r. 1973) a nazývaný „mrtvě narozeným dítětem“, oslavil
ve zdraví a svěžesti třicítku. A  třicet let,
to už bývala doba maximální životnosti kancionálu, na kterou jsme u nás byli
zvyklí. Vždyť během 20. století jsme si
každých třicet let zvykali na nový kancionál a každá generace se musela přeučovat písně, které znala zpaměti “postaru“.
Ještě autor těchto řádků, který se narodil
v době prvních vydání JK, si dodnes musí
dávat na Vzkříšení pozor, aby nezačal
„Hle, vstalť jest“ místo „Hle, vstal již“ a při
papežské hymně se musí držet natolik při
zemi, aby mu ve druhé sloce nenaskočily „Sedmi chlumů báně zlaté“ – každý
si jistě dosadí za sebe něco podobného, podle toho, zda vyrůstal na Českém
kancionále (1921), Českém kancionále
svatováclavském (1947), brněnské Cestě
k věčné spáse nebo olomoucké Boží cestě.
Abychom se příliš nelitovali: něco podobného se v téže době stalo i gregoriánskému chorálu – vždyť restituce původních
chorálních nápěvů podle Editio Vaticana
(od r. 1903) přišla stejných 30 let poté,
kdy se střední Evropa konečně naučila
zpívat jednotné reformované znění díky
monopolu edice „řezensko-medicejské“
(1873; viz článek E. Kindlera v tomto
čísle, pozn. aut.).
Nebudeme
rozhodně
tvrdit,
že
Jednotnému
kancionálu
není
co
vytknout, ať už jde o úpravy textů, rytmizaci nápěvů nebo pokrytí liturgického roku, ale to už učinili jiní. Ať býval
mohl vypadat jakkoliv lépe, s odstupem
oněch třiceti let mu můžeme přiznat ve
vývoji našeho zpěvu mnohem čestnější místo, než se bývalo zdálo (i než jeho
redaktoři možná doufali). A  to zejména,
uvážíme-li dva takřka nadlidské úkoly, se
kterými se vyrovnal. Prvním je dosažení
jednoty mezi českými a moravskými diecézemi, zejména po ztroskotání pokusů z let 1921 a 1947. Tato věc samotná
už stála za přežití všech hořkých pilulek
textových i nápěvových, kterých se hojně
dostalo jistě každé diecézi. JK šel střední
cestou mezi modely dosavadních diecézních kancionálů a při nevelkém počtu
písní zachoval co nejúplnější spektrum
dědictví našeho duchovního zpěvu – od
nejstarších písní až po tehdy nejnovější.
Druhou zásluhou, o nic menší, je zachování zděděného zpěvu a jeho přenesení
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do nové liturgie. Tím, že JK v maximální
míře respektoval vžité znění a omezil se
jen na nejnutnější „aktualizace“, přenesl
souvislost kostelního zpěvu přes bouřlivé
doby pokoncilové reformy, kdy se měnilo
celé pojetí zpívané liturgie. Není ani tak
těžké si představit, že by se na tehdejší
vlně liturgických změn svezly i kostelní písně a dnes bychom si nevěděli rady
s jakýmsi „sezónním zbožím“, které snad
bývalo před třiceti-čtyřiceti lety moderní.
Snad to nebude znít příliš pateticky, ale
s odstupem času se nemusíme rozpakovat přirovnat službu JK k jiné zkušenosti
s přelomovou dobou – totiž k zachování
hymnografické paměti v době rekatolizace. Jenom s jedním podstatným rozdílem
v podmínkách. V  době, kdy se na vykořenění jinověří pohlíželo jako na nezbytnou podmínku spásy, dokázali jezuitští
redaktoři obhájit vžité reformační písně
a přivést lidový zpěv k novému vzestupu.
Místo aby staré písně zakazovali a nahrazovali jinými, podařilo se jim za cenu
nejnutnějších úprav obhájit katolicitu
„staročeských písní, bludů zbavených“, ba
dokonce je udržet v liturgii – i když dobře
věděli, že hájí pastorační ústupek od litery i ducha tridentské liturgické normy.
V  tomto srovnání by snad nemuselo být
tak zásadním problémem tolerovat dědictví vžitých mešních písní, i když víme, že
ne vždy odpovídají dnešnímu výkladu
zásad liturgické reformy. Obzvláště, když
v mnoha jiných oblastech vidíme, že tyto
zásady jsou velice pružné.
Vědecká měřítka
Vytkneme-li JK, že příklonem ke vžitým
zněním se obrací zády ke koncepcím
předchozích kancionálů, vstoupíme do
bludného kruhu. Hlavním atributem
kancionálů 20. století totiž bylo právě
popření principu vžitého znění. Oba
předchozí pokusy se snažily vnést do
chaosu různých variant jednotu tím, že
celý repertoár zredigovaly podle dobových vědeckých zásad. Redaktoři napřed
vypracovali normu, pak podle ní upravili
zděděný repertoár, a posléze očekávali, že
si jej lidé osvojí.
Český kancionál (ČK,1921) řešil situaci
jednotným rytmickým systémem a přetextováním celého repertoáru podle
zásad „správné“ přízvučné deklamace.
Poválečný Český kancionál svatováclavský (ČKS, 1947), vypracovaný jako společný základ pro budoucí diecézní zpěvníky, naopak vyšel ze zásady sjednocení
pomocí kritického návratu ke „správnému“ původnímu znění. Výsledek byl
takový, že všude tam, kde se nové zpěvníky disciplinovaně zavedly, se každá generace něco přeučovala; jakmile se jedna
úprava jakž takž ujala, začínalo se znova.
Jiná situace byla na Moravě, kde ordinariáty ČK nepřijaly a zůstaly u svých nedávno vydaných diecézních kancionálů. Ani
pozdější brněnský Cyrilometodějský
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kancionál (1949) se neprosadil proti oblíbené Cestě k věčné spáse. Snad i v tom
můžeme vidět jeden z důvodů, proč se
na Moravě většinou zpívá lépe: k několikanásobnému zpřetrhání hymnografické
paměti zde nedošlo.
Přestože redakce JK svým příklonem
ke vžitému znění rezignovala na vědecká měřítka své doby, paradoxně jejich
vývoj svým způsobem předběhla. Je
třeba říci, že když bylo zapotřebí vypracovat redakční zásady roce 1921, zvládl
je Dobroslav Orel, všestranně vzdělaný
hymnograf, který byl knězem, muzikologem, bohemistou, kodikologem a liturgikem v jedné osobě. V letech 1945-7 už na
kancionále pracoval tým specialistů z řad
kněží, varhaníků, hudebních a literárních
historiků. Dnešní hymnografická diskuse je stále mezioborovější, momentálně
nejdále stojí výzkum literárněhistorický.
Ten se už dávno nedívá na kancionál jen
jako na normu správné zpívané češtiny
(jak tomu bylo na počátku 20. století),
ani jen jako na výbor „hodnotných“ textů
a nápěvů (jako ve 40. letech). Na většinu
textů i nápěvů už nelze pohlížet jako na
autorské výkony, které se v průběhu staletí dočkávají „komolení“, jak se zdálo
v počátečním badatelském nadšení, když
se zájem soustředil na ty nejoriginálnější
vrstvy. Jedna z nejvýstižnějších definic
charakterizuje kancionál jako “prostředek
hymnografické paměti“, který uchovává
určitý celek a chrání jej před zapomenutím. Je to zhruba podobný posun, jaký
zaznamenal kupříkladu přístup památkářů. Naše kostely už se opravují v takovém
stavu, v jakém se dochovaly. Nejméně
sto let se už nezbavují „neslohových přídavků“ a nepřestavují do ideální, stylově
jednotné podoby. Také princip „očišťování od pozdějších nánosů“, kterým
se obrazně vysvětlovaly zásady dobové
textové kritiky (Cyril 1948, s. …), nesmí
dnešním restaurátorům na oči, protože
přispěl k nenávratnému zničení mnoha
svědectví o výtvarném vývoji. Podobně
i dnešní hymnografický výzkum, při
všem pochopení jak pro normu zpívané češtiny, tak i normu kritického znění
starých písní, bere v úvahu také celek
hymnografické paměti se všemi vztahy
tradice a vývoje, který má různé stylové
vrstvy a jeho důležitou vlastností je otevřenost. Kancionál, který tyto zákontosti
bere v úvahu, je tedy nejlépe připravený
pro to, aby se dále rozvíjel. I to nové, co
přinesly předchozí normativní zásahy
a opravdu vstoupilo do praxe, se tedy dá
chápat jako součást oné paměti, kterou
kancionál uchovává. Písně ze všech vrstev mají právo žít pohromadě, jak tomu
dlouho bylo. Jistě se všichni shodneme
na tom, že nejstarším písním nejvíce sluší
původní podoba, a že Orlovy-Hornofovy
pravidelně rytmizované texty se naopak
výborně zpívají a ještě lépe pamatují –
obzvláště, když nás poloprázdné kostely
a nevyzpívané hlasy nutí zpívat rychleji.

Zpěv lidu
„Kolik to bouří nad vlastí se
sneslo“
Prvořadá otázka se vždy týkala způsobu, jak správně navázat na živou tradici a postupně ji doplňovat novými texty
a nápěvy. Takovýto princip postupné
obměny ctili všichni velcí redaktoři
lidových kancionálů a v předmluvách
ke starým kancionálům (Šteyer 1683,
Bradáč 1863) se opakuje jedna zkušenost:
zavedení každé písně trvá jednu generaci a píseň je vžitá tehdy, když si ji lidé
osvojí natolik, aby ji dokázali zpívat i bez
zpěvníku mimo kostel – nejlépe, když ji
„kantor při houslích“ naučí děti a ty se
dožijí dospělosti. Tyto zákonitosti znali
a respektovali všichni dosavadní redaktoři. Až na výjimky všechny kancionály
totiž v zásadě zachovávají rovnováhu tří
základních vrstev: souboru „zděděných“
písní, dále obnovených písní „staročeských“ (jejichž výběr je s pokračujícím
výzkumem stále kvalitnější), a konečně
nové tvorby, reagující na nové liturgické
i stylové potřeby. K  posledně jmenované
byli redaktoři všech dob nejpřísnější – už
většina barokních kancionálů přijímala nové písně z jiných tisků dokonce až
tehdy, když se prokazatelně ujaly v živé
tradici.
Během 19. a 20. století bylo u nás velmi
brzo dosaženo všeobecné gramotnosti,
a s tím se změnilo i pojetí funkce kancionálu. Už nebylo zapotřebí předzpěváků
ani předříkávačů, od kterých se lidé učili
písním zpaměti. Každý už si bral vlastní
kancionál do lavice a zpíval to, co dostal
vytištěné. Za samozřejmost se přijala
mimořádná konstelace, která tu vydržela
několik generací, kdy většina lidí uměla
číst (už) a zároveň uměla zpívat (ještě).
Rozšířila se tedy představa, že když píseň
vytiskneme, lidé ji budou zpívat. Když
píseň z kancionálu vyřadíme, lidé ji zpívat
přestanou. Přístup k redakci kancionálů
se stal normativním, což se doposud soustřeďovalo jen na stráku věroučkou a částečně jazykovou. Vytratilo se povědomí
o důležitosti generační paměti, která byla
(a je) jednou z hlavních vlastností lidového duchovního zpěvu. Generační paměť,
která dnes udržuje vrstvu (pro mnohé
nehodnotných) písní z 19. a 20. století, je
přitom přesně tatáž, která kdysi v 19. století přenesla staré vrstvy repertoáru až do
doby, kdy přestaly být symbolem zaostalosti a staly se „ryzím zpěvem staročeským“. Tatáž, které ještě dříve vyšli vstříc
(nebo museli ustoupit?) jezuitští redaktoři 17. století, když zachovali tolerovatelné
maximum z reformačního dědictví.
Jednotný kancionál nebo/a
Mešní zpěvy
Pokud si tedy koncepci JK dovolíme
(zpětně) obhájit jako návrat k principu
starých kancionálů, postupně kultivujících hymnografickou paměť, pak se
linie kritických výborů započatá ČK
a ČKS dočkala vědomého a legitimní-
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ho pokračování v Mešních zpěvech. MZ
jsou dokonalým redakčním výkonem
hodným ocenění. Nejsou ve své podstatě kancionálem, ostatně ani nezapadají
do jeho pojetí, jak se u nás během staletí ustálilo – přijímáme-li vymezení, že
k hlavním rysům kancionálu patří otevřenost vývoji. MZ mají formu redakčně
propracované liturgické knihy, graduálu sestaveného ze starých českých písní
v kritických zněních. Rozhodně zde nelze
mluvit o jednostranném historismu:
vždyť ze starých textů, nápěvů a liturgických příležtostí jsou sestaveny nově
redigované celky, které se často nikdy
předtím nesešly pohromadě. Touto cestou se redaktorům podařilo pokrýt kompletní liturgický rok výhradně z bohatých
zdrojů domácí tradice. MZ oživují řadu
vynikajících písní a sestavují z nich nový
repertoár pro dnešní liturgii. Cena kompromisu je ale často vysoká. MZ se soustředily na textově nejbohatší stylovou
vrstvu, pocházející převážně z reformačního období. Odpovídalo to asi dobovým
názorům na liturgii, kdy se stavěla do
popředí bohoslužba slova. Tomu nejlépe
odpovídal model a částečně i repertoár
typický pro luterskou liturgii se střídáním vzájemně provázaných čtení a chorálů. Pokusíme-li se o zjednodušující
bonmot, dříve jsme při introitu zpívávali
„Shlédni Bože s nebes vysokosti / smírně
k svaté oběti…“ zatímco dnes k okuřování oltáře notujeme: „Zacheus, muž neveliký / vrchní hejtman nad celníky …“
S  tím souvisí mnohokrát už zmiňovaná
chudoba a stylová jednotvárnost nápěvů:
z tisíciletého vývoje našeho kostelního
zpěvu (který je v JK jakž takž zachován)
je v MZ až na čestné výjimky využita jen
jedna stylová vrstva.
Veškeré následující výhrady a prostořekosti nebuďtež chápány proti MZ jako
takovým, ale proti následkům jejich
používání jako jediné možnosti. Pokud
MZ používáme tak, aby se s JK navzájem doplňovaly, a jak jsou ostatně pečlivě redigovány (viz podrobný článek
F. Šmída v předchozím čísle), tam se
hymnografická paměť může obohatit
o další potřebnou vrstvu. Další zpřetrhání paměti (v průběhu 20. století někde
už čtvrté, ale tentokrát již takřka úplné)
nastává pouze tam, kde byly MZ nepochopeny a zavedeny jako jediný zpěvník.
Tím, že MZ používají podle dávného
zvyku „obecnou notu“ (což je při tak velkém množství textů téměř nutností), jen
ztěží dovolí rozvinout jednu podstatnou
funkci, o které se zmiňují mnohé předmluvy ke starým kancionálům. Tou je
možnost uchovat píseň v paměti a zpívat ji pak nejen mnohem jistěji, ale také
mimo kostel – doma i při práci, jak to
někde stále ještě bývá zvykem. Při obecné notě se člověku snad nejvíce stýská po
někdejší rozmanitosti liturgického roku,
charakterizované různými typy nápěvů.
Přiznávám se, že jsem ještě z generace,
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které při předjarním tání rampouchů
a pruhování polí táhne hlavou melodie
„Kristus, příklad pokory“ (pravda, bývávalo to „Již dost jsem pracoval“, i tady
nastal určitý posun), rozkvetlé kaštany
a šeříky spolehlivě probouzejí mariánské
„osmistovky“, zatímco barvící se listí,
houfy vlaštovek nad strništi a dozrávající
švestky už s předstihem intonují „V zemi
věrných Čechů radostný den svítá“. Dalo
by se v tomto výčtu jistě pokračovat ještě
hodně dlouho. Pokud se ale navrací
ten samý nápěv během adventu, vánoc,
a třeba i postu a mezidobí (třeba zrovna
„Kristus, příklad pokory“), otupuje se cit
pro odstínění jednotlivých období i svátků liturgického roku, které v průběhu
staletí postupně získaly jakousi hudební
charakteristiku. Možná je to také trochu
„znamení doby“, ve které už si můžeme
po celý rok zajít pro čerstvou zeleninu, ale
brzy už nám nikdo nebude věřit, jak jsme
se dřív těšili na první ředkvičky nebo
první třešně – natož pak, že dobře používaný kancionál míval hodně společného
s dobře vedenou kostelnickou zahradou,
kde celý liturgický rok postupně nakvétal
na záhonech.
„Po staletí paměť přetrvává“
Venkovské farnosti, kde se slouží mše sv.
čtyřikrát do měsíce (a těch bude asi stále
příbývat) ještě několik generací vystačí
s JK a nebudou potřebovat nic jiného. JK
v zásadě stačí i aktivním farnostem, kde
žijí různé formy zpívaných pobožností
– řada oprávněných výtek vůči repertoáru JK ostatně pramení i z toho, že jsme
si zvykli za každou cenu zpívat při mši
i písně, které k ní za „staré liturgie“ správně ani nepatřily. V kostelích s každoden-

Zpěv lidu
ní liturgií už textová chudoba JK vadí:
zejména v mezidobí je varhaník tak trochu v situaci kuchaře, který nemá z čeho
vařit a nezbývá mu než dokola střídat
koprovou a rajskou. V řadě farností se ale
oba zpěvníky střídají tak, aby se využily
přednosti obou a vzájemně vykryly jejich
nedostatky. Je to asi to nejrozumnější
řešení. Jinou cestu ukazují varhanické
direktáře a diecézní dodatky, které navazují na původně zamýšlenou koncepci
ČKS s jednotným minimem a úplnými
kancionály pro diecéze. Příznačné je, že
si dnes i některé pražské farnosti pořizují kancionály s olomouckými či královéhradeckými dodatky a po desetiletích
se díky nim vracejí některé písně, které
stále žily v generační paměti a zpívaly
se z lístků. Nešťastné je při tom jen to,
když dodatky zařazují tytéž staré písně
jako MZ a od počátku je pak zapěstovávají v odlišných variantách. Nebo, ještě
hůře, když nové dotisky JK bez varování
mění texty i nápěvy. Pak zbytečně dochází k situacím, kdy podvedené dítě zvedne
oči od kancionálu a zavolá na celý kostel:
„Já to tady mám jinak!“. Nebo když jedna
polovina kostela prosí „…Srovnej co je
zkřiveno, zahřej, co je studeno“ a majitelé
dotisků sekundují „zkřivené“ a „studené“.
V takovém případě už nám zbývá jediná
naděje na jednotné znění: „…Flecte, quod
est rigidum / fove, quod est frigidum“.
Vrátíme-li se k původnímu příměru,
nebudeme prorokovat uschnutí starému,
vykotlanému, práchnivému a generacemi sadařů zhudlařenému stromu, který
pořád stojí silněji v zemi než šlechtěný
stromek, který jsme vedle zasadili, naroubovali na něj sice tu neušlechtilejší odrůdu, ale ještě se nestačil ujmout v zemi.
Repertoár JK se všemi
svými vrstvami je výsledkem staletého vývoje, tu
lépe, tu hůře usměrňovaného. Logickou součástí
tohoto vývoje je, že něco
bude postupně odumírat
a něco jiného bujet. MZ
jsou novým experimentem, jehož trvanlivost
prověří čas – v lidovém
duchovním zpěvu se
tento čas počítá na generace. Čas prověří, zda
bylo prozíravější omladit staré stromy, nebo
vedle nich včas zasázet
nové. Uvidíme to až za
pár desetiletí a bude to
záležet na tom, jak byly ty
mladé zasazeny a jak byly
ty staré ošetřeny. Bohužel
je pro mnohé nepředstavitelné, že by se udělalo
obojí. Abychom lidovému
zpěvu neublížili, musíme občas přežít něco, co
se nám nelíbí, a hlavně
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opustit revoluční myšlení. Každá revoluce si kladla za cíl zbořit starý svět a na
jeho troskách vybudovat nový, lepší. Ještě
žádná se ale ještě nedobrala k té druhé
fázi. Bude to asi následkem dědičného
hříchu, že si zpravidla každý připadáme
lépe, když držíme v rukou motorovou
pilu, než hrnek se štěpařským voskem.
Tomáš Slavický

koncerty
u maltézských rytířů

Kostel Panny Marie pod řetězem je
jedním z nejstarších pražských kostelů.
Nachází se v Praze na Malé Straně nedaleko Karlova mostu v Lázeňské ulici a patří
Suverénnímu řádu Maltézských rytířů. Byl
založen původně jako románská bazilika
a komenda johanitů ve 12. století, na jejím
místě byl zbudován ve 13. – 14. století
gotický kostel, v 17. století zbarokizován
Carlem Luragem, klášter byl upraven v 18.
století.
Interiér kostela zaujme gotickou sakristií a dřevěnou sochou Madony z období
kolem r. 1500, obrazem na hlavním oltáři
zobrazujícím bitvu u Lepanta a členy řádu
maltézských rytířů adorujících Madonu,
obrazem Stětí sv. Barbory na bočním oltáři od Karla Škréty z období kolem r. 1650,
bohatou štukovou výzdobou, sochami sv.
Gerarda a Ubaldesky od J. J. Bendla z období kolem roku 1651, a rovněž ozdobnými
mřížemi ze 17. a 18. století. V hlavní lodi je
také socha velkopřevora Řádu maltézských
rytířů R. Colloreda-Wallsee od E. Maxe.
V letošní sezóně pořádá společnost
Psalterium v tomto kostele varhanní koncerty na nově zrekonstruovaných varhanách, které v minulosti prošly několika
opravami, naposledy v roce 2006.
Cena vstupenky na jednotlivý koncert
je 450 Kč, pro studenty 300 Kč (při zakoupení v předprodeji nebo rezervaci do dne
předcházejícího koncertu o 50 Kč nižší).
Návštěva varhanního koncertu přinese
účastníkům nejen hudební zážitek, ale
poskytne také příležitost podívat se do
interiéru kostela, který není běžně přístupný. Poslední možnost před prázdninami,
kdy se koncerty nekonají, máte 19. a 26.
června.
Varhanní koncerty začínají v úterý v 18
hodin:
19.6. Jan Kalfus: J.S. Bach, M. Reger, F.
Mendelssohn-Bartholdy
26.6. Markéta Hejsková: J. S. Bach, A.
Vivaldi, W. A. Mozart
-jš-
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TIBI
Jak široký může být záběr jednoho
sboru, co všechno se vejde do označení
„duchovní hudba“, kolik lidí s různými
zkušenostmi a východisky se může sejít
v jednom hudebním seskupení – o tom
svědčí následující odstavce, které vznikaly z korespondence se sbormistrem
Antonínem Molkem. Poprvé se pouštíme
v Psalteriu také do tématu, jak přijímat
kytarovou mši, podle čeho posuzovat
vhodnost hudebního doprovodu liturgie
nebo jak způsob provozování duchovní
evropské hudby může obohatit spirituál.
Sbor TIBI vznikal v roce 2000, kdy v prostorách nově vzniklého Salesiánského
střediska mládeže začalo 25 sboristů
nacvičovat drobné skladby hudebních
velikánů. Velkou skladbou se představili na slavnostní mši v květnu 2003 při
svěcení nového kostela Panny Marie
Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích,
který se jim stal útočištěm. Pro tuto příležitost nastudovali části Mše C dur pro
sóla, sbor, malý orchestr a varhany od
Jana Křtitele Vaňhala. Do orchestru přizvali profesionální muzikanty, vesměs
členy Filharmonie Bohuslava Martinů
Zlín, se kterou pokračovala spolupráce až
do Vánoc 2004, kdy sbor spolu s profesionálními sólisty zazpíval Missu pastoralis od F. X. Brixiho za doprovodu FBM
v Domě umění pod taktovkou Jakuba
Hrůši.
Rok 2005 byl ve znamení samostatných koncertů - v Provodově, ve Zlíně
a v poutním kostele ve Štípě. Kromě toho
doprovodil sbor velkopáteční obřady
a velikonoční slavnostní mši a v listopadu
zazpíval při odhalování pomníku obětem
komunismu před zlínskou radnicí. Rok
završil provedením Vánoční muziky od
A. V. Michny z Otradovic za doprovodu
členů FBM, učitelů a žáků hudebních škol
Morava a Harmonie a dalších pozvaných
muzikantů.
Rok 2006 začal opět ve znamení zkoušek, aby mohl sbor předvést s orchestrem
složeným podobně jako o Vánocích vybrané
části Mše C dur od J. K. Vaňhala, tentokrát
však se sólisty z vlastních řad a se sbormistrem Viktorem Kozlánkem. Velikonoční
zpívání se stalo také základním bodem
programu samostatného koncertu, pořádaného koncem června na „domácí půdě“,
v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích ve Zlíně. Vystoupení
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pěvecký smíšený sbor ze Zlína
bylo rozděleno na dvě části: první
byla proložena průvodními verši
Ludvíka Holáška a ve druhé části zazněly
spirituály, které mají v repertoáru sboru
několik let své pevné místo. V létě se sedm
členů sboru zúčastnilo Convivia v Nových
Hradech a všichni pokračují v prohlubování a předávání načerpaných znalostí
nejen ve sboru, ale také mimo něj: Ludmila
Vydrová a Michal Vilím ve studiu hry na
varhany, Marta Molková, Ludvík Holášek
a Antonín Molek pořádáním přednášek
o gregoriánském chorálu s objasněním
čtení kvadrátního notového zápisu, s ukázkami interpretace a praktickým nácvikem gregoriánských antifon. Kontaktů
z Convivia využili k podzimnímu pozvání
Josefa Gerbricha a Svatomichalské gregoriánské scholy do poutního kostela ve Štípě
(a také o letošních Velikonocích do Zlína).
Předtím se však sbor v září ještě zúčastnil
Festivalu spirituálů, tradicionálů a duchovních písní u hradu v Malenovicích za účasti
8 hudebních těles – mj. Spirituál kvintet,
Irena Budweiserová, kapely Svatý pluk
nebo BPT. Sbor TIBI připravil 7 spirituálů
a 2 duchovní písně. Spirituály zpívá v originále, v českých překladech nebo s původními texty člena sboru Vladimíra Chytila

(ten mj. také přeložil pro Letní školu
barokní hudby, pořádanou Romanem
Válkem v Rajnochovicích, Monteverdiho
Mariánské nešpory, které si sbor ve vlastní grafické podobě vydal). Výčet bohaté
činnosti sboru tím však zdaleka nekončí.
Po festivalu spirituálů se vzápětí účastnil
ve Vítkově u Opavy Festivalu duchovní
hudby, který byl pro něj velmi úspěšný
– nejvíce zaujal trojhlas O Regina, lux
divina. Rok jako tradičně byl zakončen
vánočním koncertem: „vícehlasé koledy
s doprovodem varhan i bez nich, úvodní slavnostní píseň v trojdobém rytmu,
inspirovaná středověkem, mezi to šetrně
vložená „moderna“ O  magnum mysterium (Ó veliké tajemství) od současníka
Mortena Lauridsena se svým křehkým
poselstvím v devíti hlasech“ – jak dramaturgický záměr komentoval A. Molek.
Sbormistrova charakteristika napovídá
také něco o možném přístupu k duchovní hudbě a její interpretaci. V  jednom
z dopisů k tomu podrobněji napsal:
„Náš sbor TIBI je mladé těleso, ale mnozí
zpěváci mají dlouholeté zkušenosti z různých sborů. Stavba nového kostela ve Zlíně
vytvořila nabídku, které jsme se chopili.
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Fakt, že v kostele jsou salesiáni (a mnozí
chrámoví klasici při představě kytar v kostele ohrnou horní ret, místo aby se za nás
pomodlili) a to, že stojí uprostřed třicetitisícového sídliště, nám umožňuje rozvinout
představu liturgické hudby v celém jejím
spektru - od duchovní klasiky až po ty
kytary. Znám pána z blízké vesnice, který
jezdí na kytarovou mši, protože si: …musí
poslechnút, jak ti mladí krásně zpívajú...
Nebo paní, která se mi se šprýmovným
výrazem ve tváři svěřila, že jsme jí (my
chrámoví muzikanti) málem rozvedli manželství: její manžel kytary nemusí, tak chodí
na mši s varhanním doprovodem, zatímco
ona si chodí poslechnout mši kytarovou…
Náš sbor TIBI je, jak občas říkám, lidový. Znamená to, že kdo přijde, ten zpívá.
Žádné konkurzy, žádný výběr. Zpěvák buď
sám pocítí sounáležitost se sborem nebo
přestane chodit. Jako samozvaný sbormistr musím umět zpěvákům různých úrovní
nabídnout zajímavý repertoár zvladatelný,
ale náročný, vyhecovat je k posunu v pěveckém umění, ale hlavně je všechny naladit
na jednu notu. Sbor mi zase toleruje nedostatky začátečníka při dirigování (…my
budeme zpívat dál a ty se nás někde chyť!).
Repertoár sboru je podřízen několika
okolnostem:
- z důvodu služby liturgii vybírám skladby krátké, které neubírají na spádu mše
- protože jsem hudebně vzdělán pouze
dostatečně, vycházím z repertoáru
sborů, kterými jsem prošel, případně
z doporučení sboristů, kteří donesou
noty na osvědčenou skladbu
- jelikož jsem se v mládí věnoval muzice
vesměs z oblasti folkové, považuji spirituály za osvěžující prvek v duchovní
hudbě
- protože mě láká dobrodružství
s názvem gregoriánský chorál, začínám zapojovat jednohlasy (ať mi Quido
z Arezza odpustí, že přepsané do pěti
linek)
- zpíváme-li při mši, řídíme se heslem:
Když budeme rykem krmit uši, čím
pak nakrmíme duši?
- zpíváme-li koncertně, máme na pamě-
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ti, že zarputilým úsilím nácviku lze
dosáhnout vzletnosti výšin, že v decibelech ubitém světě je pořád dost vnímavých posluchačů, kteří ocení staletími prověřené perly klasické hudby
- poslední sezóny bohatě čerpám z not
z Convivia (Lauridsen: O  magnum
mysterium, Baculi sollempnia, Lasso:
Salve Regina, anonym: In manus tuas
Domine – Miletínský kancionál, anonym: Deus in adiutorium – Prachatický
kancionál).“
Zatím poslední koncert sboru TIBI
se konal v době přípravy tohoto čísla
Psalteria – 3. června v kostele na Jižních
svazích. K  pozvánce sbormistr napsal:
„Zazní 18 skladeb, stylově je to pestrá paleta vokálních skladeb od kořenů
evropské hudby - gregoriánského chorálu přes renesanci a baroko po Antonína
Dvořáka. Celý program bude korunovat křehká a přece mysteriózní skladba O  magnum mysterium Mortena
Lauridsena. Jak jsme dokázali připravit
tak bohatý program? To je takové naše
„magnum mysterium“ - velké tajemství. Už v prvním listě apoštola Pavla
Korinťanům je psáno: „... projevy Ducha
jsou dány každému k tomu, aby mohl být
užitečný“. A my chceme být užiteční hudbou, kterou zpíváme.“
Na historii jednoho sboru jsme se pokusili ukázat, čím vším se musí sbormistr
zabývat – a to se ještě zdá, že Antonín
Molek nemusí řešit nedochvilnost, nepřipravenost nebo neúčast zpěváků na
zkoušce a že jeho největší starostí je výběr
skladeb a jejich správné použití v liturgii.
Přejeme Zlíňanům, aby se jejich repertoár rozšiřoval o nové chorální i polyfonní
kusy, kterémi potěší a duchovně povzbudí účastníky mší svatých i posluchače
svých koncertů.
Letos se na Convivium přihlásilo 8 členů
sboru!
Jarmila Štogrová
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Varhanní kursy 2007
Tachov
Letní setkání varhaníků a chrámových
zpěváků ve dnech 20. – 24. srpna 2007
pořádá Jana Vokatá a Římskokatolická
farnost v Tachově. Lektoři: Bohuslav Korejs
(ředitel kůru chrámu Matky Boží před
Týnem v Praze) - a Jan Steyer (posluchač
AMU - obor varhany a pražské konzervatoře - obor dirigování) Program: příprava
varhaníků pro liturgickou hru i zpěv, výuka
intonace, hudební teorie a harmonie, varhanní improvizace. Kurs je určen začátečníkům a mírně pokročilým. Přihlášku je třeba
zaslat do 30. června. Další podrobnosti
najdete na http://tachovskykurs.czweb.
org. Na blogu SDH si můžete přečíst vzpomínku na loňský kurs od varhanic Pavly
Kříženecké a organizátorky Jany Vokaté
(http://blog.sdh.cz - viz rubrika Bylo, je,
bude). Škoda jen, že se kurs letos (jakož
i v minulých letech) překrývá s Conviviem,
přednášky z liturgiky, harmonie, hudební
nauky a liturgického zpěvu a velký počet
hodin hry na varhany by jistě zajímaly
i jeho účastníky - a někdo by třeba využil
možnost účastnit se obou kursů. Přesto se
zdá, že SDH tachovský kurs finančně podpoří.
-jš--

V jarním čísle časopisu CANTUS (březen
2007), který vydává Unie českých pěveckých sborů, najdete mimo jiné rozhovor
se skladatelem duchovní hudby Zdeňkem
Pololáníkem, reportáž z celoročního fes-

tivalu Musica Coniuncta Pragensis, jehož
velká část se konala v kostele sv. Ludmily
v Praze, připomínku výročí významného
sbormistra Františka Lýska a první část
nového volného naučného cyklu, který
je věnován často zhudebňovaným latinským textům. Tentokrát vás poučí o historii a správné výslovnosti textu Stabat
mater, nechybí ani český překlad a přehled
vybraných hudebních zpracování, dostupných českým neprofesionálním souborům.
V rubrice o duchovní hudbě dále píše
Jaroslav Fiala o obrození chrámových sborů
v Plzni. V časopise naleznete také pozvánky
na zajímavé akce (mezi jinými Convivium,
Svatováclavský festival s cenou Jiřího
Koláře, Festival chrámových a komorních
sborů či koncert věnovaný Janu Hanušovi).
Na šedesáti stranách jarního čísla časopisu
našlo své místo čtyřiapadesát článků a příspěvků. Více o časopise CANTUS se dozvíte
na adrese www.cantus.eu.
-ucps-
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Dny pro varhany
MĚLNÍK 2007
Již název akce, která se konala v květnu
letošního roku v Mělníce, napovídá, že
nešlo „jen“ o koncerty, ale že tato kulturní akce měla i jiný, než jen čistě koncertní
obsah. Cílem projektu, který kromě koncertů zahrnuje i další zajímavé kulturní aktivity, je pomoc obnově původních
barokních varhan pocházejících z počátku
18. stol. a také seznámení veřejnosti s dosavadními výsledky práce na jejich restaurování i získání její další podpory.
Varhany chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníce
neslouží jen liturgickým účelům, ale i koncertní činnosti. Pravidelné cykly varhanních koncertů, které vznikly již v 90. letech,
se však dosud hrají na varhanách, které
na počátku 19. stol. provizorně nahradily
barokní varhany postavené r. 1712 Janem
Antonínem Krásným. Krásného varhany
poté, co přestaly fungovat, byly uloženy
v depozitáři muzea a výjimečná řezbářská
práce varhanní skříně postupně chátrala,
ničena od 50. let povětrnostními vlivy ve
věži kostela.
Roku 2005 dospěla do stavu hrozícího zřícením do lodi i skříň pozitivu, vestavěného v pol. 18. stol. do zábradlí kůru. Bylo
proto rozhodnuto, že je nutné ji restaurovat. A  tehdy se mezi členy Mělnického
osvětového a okrašlovacího spolku zrodil

nápad zrestaurovat i vzácné varhany J.
A. Krásného. Tak vznikl Klub příznivců
obnovy varhan, který soustřeďuje snahy
významných osobností nejen mělnického
kulturního života, ale všech, kdo chtějí přispět k záchraně významné památky.
Druhý ročník Dnů pro varhany se konal
od 1. do 13. května 2007 a kromě koncertů a mše svaté byly jeho součástí i exkurze
do kostela sv. Petra a Pavla, během nichž
se návštěvníci dozvěděli něco o historii hudebního kůru kostela a prohlédli si
výsledky dosavadní restaurátorské práce.
Závěrečnou akcí projektu byl benefiční
koncert, na kterém skladby J. S. Bacha,
G. F. Handela, W. A. Mozarta a dalších
autorů přednesli varhanní virtuos a čestný člen výboru Klubu příznivců obnovy
varhan Aleš Bárta a sólistka Státní opery
Praha Hana Jonášová. Milou součástí koncertu bylo poděkování všem sponzorům
a přispěvatelům, mezi něž se mohla zařadit i společnost Psalterium s.r.o, kterým
byly předány pamětní a grafické listy. Po
koncertě následovalo setkání v restauraci
v zámku manželů Lobkowiczových, kteří
zde připravili malé pohoštění.

Milena Holomková

Homage Jan Hanuš
Do not be pathetic
Pokouším si vybavit pocity, vůči nimž
– jak už dávno vím – nemám obranu.
Přicházejí zásadně nezávisle na mých
představách a já se jim neubráním. Až později si uvědomuji proč. Protože jak praví
Valmont:„Je to silnější než já“. Přitom se
mi nestává často nemít obranu, v neděli
6. května 2007 na koncertě v kostele svatého Vojtěcha v Jílovém u Prahy se to ale
neodvratitelně stalo.
Místo, čas a děj – toť ta jednota:
Římskokatolický farní kostel svatého
Vojtěcha v Jílovém u Prahy, hodin 16.30,
koncert „Hommage Jan Hanuš“, s časovým
rozpětím něco přes hodinu a čtvrt, se skladateli 17. až 21. století. Co já však tehdy
a co já teď? Byl jsem požádán, abych něco
o koncertu napsal. Tak píšu. Jak ale mohu
zasvěceně psát o hudbě - fyzik by až tak
opovážlivý být neměl! Mohu však psát
o pocitech? (Jak už víte, nemám vůči nim
obranu.)
Tak tedy:
Bohuslav Matěj Černohorský - a varhanní důstojně a vroucně předávané téma
„Laudetur Jesus Christus"
Jan Dismas Zelenka - „Sub tuum presidium“ - a pokora
Antonín Fils - „Sinfonia II g-moll“ a radost, radost, radost
Zdeněk Lukáš – „Canti per orchestra
d´archi“ - a doteky dávna přes dnešek
Jan Hanuš – „Cantate Domino, op. 65/XI”
a „Tři chvály, op. 65” – vpravdě je hodné
vzývat Pána
A nakonec:
„Píseň bratra Slunce, op. 100” - a já zpíval
taky!
Pokoušel jsem se nebýt patetický. Ale
nešlo to. Bylo to silnější než já.
Koncert z cyklu Musica Coniuncta byl
pořádán Městem Jílové u Prahy, Unií českých
pěveckých sborů a Římskokatolickou farností Jílové u Prahy za podpory Ministerstva
kultury České republiky, Společnosti
pro duchovní hudbu a Nadace Františka
Augustina Urbánka.

Miloš Liberko
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Tradice zpěvu lidu je v protestantských
církvích velmi silná, jejich zpěvníky jsou inspirací nejednomu zpěváku
tradice katolické, zvláště pokud jde
o nápěvy ze starých kancionálů.
Přinášíme
zamyšlení
Vladimíra
Pavlíčka,
člena
Církve
bratrské
z Dobrušky, je to úryvek z dopisu
sestřenici – oba jsou už v požehnaném
věku osmdesáti let a pravidelně docházejí do shromáždění.
„Přijmi ode mne píseň z našeho kancionálu, kterou maminka také ráda zpívala. Začíná slovy:
S  Ježíšem chci věrně v každou chvíli
putovati světa údolím.
On mne šťastně k mému vede cíli,
v dům i srdce mír se hostí s ním.
A  verš 5: Ne vždy vonně zdobí cestu
kvítí, také trním často poseta.
Budiž, chce-li někdy Pán tak míti: vždyť
i v trní růže rozkvétá.
Písně mám moc rád. Vděčím za to rodičům, měli pěkný hlas. Maminka znala
tolik krásných písní. Také ve škole jsme
zpívali. Máme krásné národní písně.
Slova a melodie působí. Když myslím
na písně ve shromáždění, uvědomuji si
tuto skutečnost: Krásná píseň, pěkný
hudební doprovod je poloviční kázání
a je to důležité.
Jsou bratři a sestry, kteří nemají nikdy

Odjinud
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Krásná píseň je
poloviční kázání
žádný příspěvek, mají ostych před druhými – nemodlí se, jen ve svém soukromí tak učiní (modlitby za odpuštění,
vyjádření vděčnosti nebo osobní přímluvy vyslovované nahlas věřícími ve
shromáždění – pozn. jš). Jsou posluchači, a když si nemohou zazpívat pěknou
píseň, schází jim to. Kdykoliv jsem měl
shromáždění (bohoslužbu slova – pozn.
jš), vážil jsem si té pocty a doma jsem
přelistoval zpěvník. Snažil jsem se najít
písně k textu, krásné svým obsahem
a zpěvné. Píseň, která mluví k srdci, je
zpívané evangelium.“
Budeme-li se letošní rok věnovat
v Psalteriu lidovému zpěvu, neměli bychom zapomenout např. na málo
známý Křesťanský kancionál k probuzení a pěstování života z Boha. Cituji
z devátého notovaného vydání nově
uspořádaného, které vydala v r. 1966
Jednota bratrská. Uspořádal ho Bohumil
Kejř a hudebně zpracoval Zdeněk Čep.
Zmíněná píseň č. 353 pochází ze zpěvníku Písně cestou života I. z r. 1873,
text od Josefa Bašteckého a na motivy

Petra Schücka. Nalezneme tu melodie
z Vyšebrodského nebo Třeboňského
rukopisu, Jistebnického, Franusova,
Rohova, Šamotulského, Zázvorkova či
Kralického kancionálu, jmenujeme-li
zdroje do počátku 17. století. Texty jsou
z části dílem Aloise Adlofa (byl prvním
redaktorem kancionálu v r. 1897), Jana
Hochmana či L.B. Kašpara nebo úpravy
žalmů od Samuela Vernera a Františka
Šebesty. Od prvého vydání byl zpěvník
koncipován jako ekumenický, na jeho
sestavení se podíleli skladatelé různých
církví. Deváté vydání je nově uspořádáno podle článků apoštolského Vyznání
víry Jednoty bratrské. Harmonizace
je většinou upravena pro smíšený sbor
a má být „novým písňovým materiálem“ pro hudebníky i zpěváky. A  editor Bohumil Kejř na závěr vyslovuje
přání: „Zpívejme rádi a vděčně, zpívejme často a zvučně! Ať srdce, otevřené
vstříc Přicházejícímu, i rty naše otvírá
k jasnému znění!“
Jarmila Štogrová

Hudební občasník Plzeňské
diecéze
Psalterium není jediným časopisem,
který se zabývá duchovní hudbou
– mj. již třetím rokem vychází Hudební
občasník Plzeňské diecéze. Vydává ho
2x ročně Miroslav Pšenička, pověřený metodickým vedením hudebníků
v Plzeňské diecézi.
V  letošním prvním (dubnovém) čísle
pokračuje druhou částí text P. Šimona
Polívky: Mešní liturgie (pohled od oltáře
na kůr a z kůru k oltáři) – Úvodní obřady a čtvrtou částí pojednání o historii
varhan od diecézního organologa Jiřího
Reindla.
V Plzni byla založena v r. 2004 první
pobočka Společnosti pro duchovní
hudbu a velmi slibně se rozvíjí. Kromě
sbormistrovských kursů, určených také
pro zpěváky a varhaníky (referovali

jsme už o nich v Psalteriu), oznamuje občasník úmysl založit před příštím
adventem Literátské bratrstvo při katedrále sv. Bartoloměje (zprvu) za účelem
zpěvu rorátů. Rorátům je věnován také
jeden redakční článek; v rámci sbormistrovského kursu o tomto liturgickém
zpěvu přednášela před dvěma lety Lenka
Čechová, varhanice z Mariánských
Lázní, a na podzim Michael Pospíšil.
Dále občasník informuje o založení
mužské scholy gregoriánského chorálu
– scholy převážně liturgické. (S  podobným úmyslem se pomalu začíná tvořit
i pražská liturgická schola, soustředěná kolem katedrály sv. Víta a scházející
se ke zpěvu latinských nešpor poslední
neděli v měsíci.) Pravidelně je v občasníku vložena Notová příloha - harmonizace odpovědí lidu, harmonizace
Missa mundi a v posledním čísle harmonizace latinských odpovědí lidu

– 509. Rubrika „Bude“ upozorňuje
na aktuální dění: 30. 6. 2007 se koná
v Plzni přehlídka amatérských varhaníků, 20.-24. 8. letní setkání varhaníků a chrámových zpěváků v Tachově
a 6. 10. setkáních chrámových sborů
Plzeňské diecéze v Chebu. Dozvídáme
se také o ambiciózním projektu zahájit
v příštím či dalším školním roce víceletý (zřejmě tříletý) systematický kurs
pro varhaníky, určený především mladé
generaci. Budoucnost kursu je závislá
na zájmu hudebníků v diecézi. O všech
zmíněných akcích se dočtete od letoška podrobně také na internetové adrese
http://hpld.sdh.cz/index.html. Webové
stránky informují přehledně a stojí za
sledování.
Přejeme Hudebnímu občasníku pozorné čtenáře a těšíme se na další zprávy
a oznámení z Plzeňské diecéze.
-jš-
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Autorita v liturgické hudbě
Koho, jak, kdy a hlavně proč poslouchat?
Umíme vůbec naslouchat autoritám? Není to jednoduché a lze se
při tom dopustit řady omylů.
Liturgická hudba je, jak už z názvu vyplývá, disciplína interdisciplinární. V názvu
má hudbu a liturgii. Kvalifikovaně se
v ní tedy, zdá se, může vyjadřovat ten,
kdo má znalosti jak o hudbě, tak o liturgii. S  obojím jsou potíže. Kdo je autoritou v liturgii? Je to liturgik – odborník na liturgii, nebo liturg – člověk,
kterému je v církvi provádění liturgie
a péče o ní svěřena? A  kdo je autoritou
v hudbě? Je to hudební vědec, který, jak
je u nás hudební věda většinou chápána,
je odborníkem na to, jak se v minulosti hudba provozovala, je to hudebník,
který hudbu skládat či interpretovat
umí, estetik, který by něco mohl vědět
o krásnu, nebo hudební psycholog,
jehož předmětem zájmu je, jak vlastně
hudba na člověka působí?
Samozřejmě, že ideálním arbitrem elegantiarum duchovní hudby by byl člověk
spojující všechny tyto znalosti a dovednosti. Pohříchu takového člověka – profesionála – v Česku není. Nezbývá, než
se o hudební liturgiku či liturgickou
hudbu snažit více či méně amatérsky
a naslouchat autoritám v nejbližších,
vesměs výše vyjmenovaných oborech.
Umíme však vůbec naslouchat autoritám? Není to jednoduché a lze se při
tom dopustit řady omylů. Věnujme se
tedy dnes problematice autority vůbec,
a to s využitím příslušného hesla v knize
„Stručný slovník filosofických pověr“
J. M. Bocheńského **)
Autorita
Nejprve si musíme objasnit samotný
význam pojmu autorita. Říkáme, že
určitý člověk představuje pro jiného člověka v jisté oblasti autoritu právě tehdy,
předává-li mu vše, co spadá do uvedené
oblasti, jako první a ve výslovně formulované podobě (například jako vědecký
poznatek, rozkaz apod.), a on vše přijímá. Je tedy důležité si všimnout, že být
autoritou není vlastností jejího nositele,
ale je to záležitost vztahu. Autorita čí,
pro koho a ještě jen v určité oblasti.
Expert a šéf
Jsou dva druhy autority: autorita znalce,
specialisty, učenými slovy autorita „epistémická“*), a autorita nadřízeného, šéfa,
jíž se říká autorita „deontická“. V  prvním případě pro mne někdo znamená
autoritu tehdy a jenom tehdy, jsem-li

přesvědčen, že danou oblast zná lépe než
já a že říká pravdu. Epistémickou autoritou ve fyzice je pro mne například Albert
Einstein, pro studenta zpěvu je epistémickou autoritou jeho učitel zpěvu atd.
Naproti tomu deontickou autoritou je
pro mne někdo právě tehdy, jsem-li přesvědčen, že určitého cíle mohu dosáhnout pouze za předpokladu, že budu
plnit jeho pokyny. Sbormistr a dirigent
je deontickou autoritou pro hudebníky
a zpěváky, pan farář je pro varhaníka či
regenschoriho deontickou při přípravě
hudební složky liturgie.
Deontická autorita se dále dělí na autoritu sankce (sleduje-li autorita jiný cíl
než já, ale já se podřizuji jejím příkazům
z obavy před trestem) a autoritu solidarity (sledujeme-li stejný cíl: zpěváci mají
při nacvičování a provedení skladby
stejný cíl jako sbormistr).
Pověry
První pověrou o autoritě je názor, že
autorita je něco, co se protiví rozumu.
Ve skutečnosti však uposlechnutí autority představuje velice uvážlivý postoj,
jenž je ve shodě s rozumem. Říká-li učitel zpěvu, co má při nádechu dělat vaše
bránice, chováte se velice rozumně, přijímáte-li to jako pravdu, přestože bránice
je vaše. Podobně bývá navýsost moudrým jednáním uposlechnout autoritu
sbormistra, i když je to jen amatér a vy
si o jeho názorech myslíte, co chcete.
Každopádně bude výsledek respektování jeho autority lepší, než když se budete řídit hlavou svou, a budete frázovat
sice objektivně lépe, ale úplně jinak, než
všichni ostatní. Tvrzení, že mezi autoritou a rozumem existuje vždy a všude
rozpor, je pověra.
Druhou pověrou, jež se v souvislosti
s autoritou objevuje, je přesvědčení, že
existují autority, abych tak řekl, univerzální, tj. že existují lidé, kteří jsou
autoritou pro všechny oblasti. Je jasné,
že tomu tak není; každý člověk je autoritou nanejvýš v nějaké vymezené oblasti nebo nanejvýš v několika oblastech,
nikdy však ve všech. I když respektujete
autoritu svého faráře ve věcech duchovních, je velmi nepravděpodobné, že
byste neprohloupili, kdybyste se řídili
jeho radami, jak investovat na burze.
Je sice nepravděpodobné, že by vám radil
zrovna v této oblasti, ale v názorech na
vývojovou teorii druhů, politické preference či způsob opravy varhan to klidně
zkoušet může.
Třetí obzvlášť škodlivou pověrou je směšování deontické autority (šéfa) s episté-

mickou autoritou (znalce). Mnoho lidí je
přesvědčeno, že ten, kdo má pravomoc
(a z ní i vyplývající odpovědnost) a je
proto deontickou autoritou, je z tohoto titulu zároveň autoritou epistémickou a může své podřízené poučovat
i o věcech, na které není odborníkem.
Tuto pověru nejlépe vyjadřuje známé
úsloví – komu dal Pán Bůh úřad, tomu
dal i rozum. Často se setkáváme s tím,

že nadřízený nejen vyžaduje, abychom
poslechli jeho pokyn, ale abychom mu
dali i zapravdu. Příklady z duchovní
hudby ani nebudu uvádět, kdo z nás to
někdy nezažil?
Obětí této pověry se mnohdy stávají
i lidé znamenití jako například zakladatel řádu jezuitů svatý Ignác z Loyoly,
jenž ve známém dopise žádá portugalské
otce, aby „podřizovali svůj rozum představenému“, tj. autoritě čistě deontické.
Jiří Kub

*)

epistémický (z řeckého epistémé, věda), zde
vyplývající z vědeckého poznání. (pozn.
překl.)
**)	Stručný slovník filosofických pověr,
Bocheński J. M., AETERNA 1993
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Ad: Varhany: liturgický
nástroj anebo muzejní
exponát?
Když jsem si přečetl úvodní titulek,
vzpomněl jsem si na výrok jednoho
mimopražského varhaníka, který měl
hrát při svatbě na známé historické varhany v kostele P. Marie před Týnem.
Tehdy řekl: „Jak mám hrát svatbu, když
tu nemáte tremolo?“ Inu, bez tremola asi není svátost manželství platná.
Jednomu chybí tremolo, druhý by potřeboval ty „přeházené“ tóny v hluboké
oktávě správně zapojit, třetímu vadí
osazení původně disponované Mixtury
do barokních varhan místo jeho oblíbené slaďoučké Aeoliny, čtvrtý by zase
chtěl v romantických varhanách uřezat
ty umňoukané rejstříky a nasadit tam
hodně alikvotů a mixtur, pátý se zhlédl
v rejstříkových sklopkách takových, jako
má soused ve vedlejším kostele, šestý by
potřeboval ještě jeden manuál, sedmý
navrhuje z finančních důvodů opravit
pouze jeden manuál, protože ten druhý
vůbec nepoužívá, osmý se dožaduje přistavění pedálu k baroknímu pozitivu
alespoň elektronického, devátému by
prospělo vyhodit ten krám pod nohama,
který mu vadí při sezení na lavici, desátý by nejraději celé varhany zlikvidoval
a koupil digitální, aby bylo po starostech
s laděním, jedenáctý žadoní o přepojení klaviatur tak, aby měl hlavní manuál
jako spodní a nemusel se zbytečně natahovat nahoru, dvanáctý trvá na vybudování pedálové spojky do barokních
varhan, třináctý by uvítal instalování
inverzní pedálové spojky do manuálu,
aby nemusel hrát na pedál, čtrnáctému
by vyhovovalo zrušit repetující dvanáctitónový pedál a udělat ho průběžný,
patnáctý by rozšířil rejstříkovou dispozici a nejlépe zvětšil i celý kostel, šestnáctého plete inverzní barevnost kláves,
sedmnáctý se úporně dožaduje crescendového válce, osmnáctý by nutně potřeboval jazykový rejstřík, devatenáctý ….,
Liturgie
I když se často jedná o zcela protichůdné požadavky, důvody k navrhovaným
úpravám se velmi často vzácně shodují. Tím zaklínadlem je slůvko liturgie.
Prolistujeme-li si stará čísla časopisu
Cyril, zjistíme, jak se tehdejší kolaudátoři rozplývali nad krásnými zvuky
Gamby, Salicionálů, Aeoliny, Vox coelestis, Cella, pro liturgii zcela nepostradatelnými. Zároveň také zjistíme, jak
některým moc vadily staré varhany,
odporující duchu tzv. řezenské reformy.
Mnozí si jistě vzpomenou na formulaci
„…na mnohých našich kůrech straší staré
nástroje…“ Vždyť nescházelo mnoho

a naše známé týnské varhany, okolo
nichž chodíme po špičkách, padly za
oběť této reformě. Uběhlo ale pár desetiletí a karta se obrátila. Ještě před pár
lety, a někde i dosud, se zase dští oheň
a zkáza na romantické varhany a to, co
se před pár desetiletími tak opěvovalo,
dnes dochází k zatracení. Ty proklamované Gamby, Salicionály a Aeoliny
se zase z liturgických důvodů i z velmi
kvalitních romantických varhan odstraňují a nahrazují alikvoty, což je ovšem
také špatně. Vzpomínám si na jednu
návštěvu varhanářské firmy v Německu,

Nelze-li změnit výšku ladění, je
nutné skladby transponovat.
kdy jsem byl ještě s jedním varhaníkem
přemluven k asi 80 km zajížďce a prohlídce jedněch romantických varhan
pietně restaurovaných. Pokud bych to
mohl hodnotit, byly to varhany, které
máme možná v každém druhém kostele
v diecézi, ovšem ne v tak vzorném technickém stavu a naladěné. Musím uznat,
že zahrát si na takto perfektně fungující
nástroj bylo opravdu inspirující, pokud
byla zvolena čistě stylová romantická
improvizace. Tím chci říci, že to, co se
změnilo, je hlavně vkus a pokud varhaník vyjde vstříc nástroji, náhle objevuje
již dávno objevené. Proto bychom měli
být velmi opatrní v odsuzování zvuku
jakýchkoliv varhan. Možná, že není
daleko doba, kdy opět budou vládnout
řezavé Gamby a umňoukané Salicionály
či Aeoliny. Však také v Německu se již
začínají stavět některé čistě romantické
varhany např. ve Weidenu Max-RegerOrgel. Měli bychom se vždy snažit
zachovat varhany jako celek, pokud
zjistíme jejich původní stav, do tohoto
stavu je vrátit, nic na nich nepředělávat
a nijak je nedoplňovat. Proč to tak dělat
a k čemu vedou různé úpravy a předělávky, by bylo předmětem další obsáhlé
studie, která překračuje rámec tohoto
článku.
Ladění
Otázka ladění je další závažnou kapitolou. Jako různé přesazování píšťal rozšiřuje menzuru a mění repetiční body
smíšených hlasů, tak i různé nastavování nebo zkracování píšťal se projevuje
na výsledném zvuku. Existuje několik
způsobů, jak se s tím vyrovnat. Pokud
je na vzdušnicích dostatek místa, lze
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píšťaly poposadit a vyrobit v každém
rejstříku nejhlubší píšťalu novou (případ
Gartnerova zásahu na týnských varhanách). Nutno podotknout, že v prvních okamžicích při restaurování týnských varhan byla zvažována i možnost
navrácení původní výšky ladění. Aby se
mohla výška ladění přiblížit k hodnotě 440 Hz, musí být dostatečně dlouhé
otevřené dřevěné píšťaly a kryté musí
mít dostatečnou naddélku pro posunutí
zátky. Samozřejmě lze dřevěné píšťaly
také nastavit, ale musí se tak stát nedestruktivním způsobem a navíc spoj musí
spolehlivě těsnit (což je bez zámku téměř
neproveditelné), jinak z píšťaly vycházejí
pazvuky. Musí být ctěna zásada navrácení do původního stavu bez jakéhokoli
zásahu do původní píšťaly. Pokud tedy
původní délka dřevěných píšťal vyhovuje, lze kovové píšťaly nastavit kovovými prstenci (případ malých varhan
u sv. Mikuláše v Praze). Ovšem ani toto
řešení není ideální. I když se prstence
objednají ve výrobních průměrech, leckdy nesednou a buď horní konce píšťal
silným stiskem deformují, pokud jsou
příliš těsné a materiál píšťal slabší, nebo
sjíždějí po korpusech, pokud jsou příliš
volné a píšťaly se pak rozlaďují. Většinou
se nedají zcela přesně vyrobit, i když se
pak znovu podle průměru píšťaly stáčejí,
mají stále tendenci vracet se do původního průměru. To je jeden z možných
způsobů úpravy ladění varhan, protože
kdoví, jak vysoko budou v budoucnu
orchestry ladit. Dnešní přední orchestrální tělesa ladí až na 444 Hz. Pokud
tento způsob nelze uplatnit, je nutné se
s tímto stavem smířit. Konkrétně v Hostivici ani nelze dřevěné píšťaly poposadit, protože stojí jedna vedle druhé na
sraz od jedné části varhanní skříně ke
druhé a poposazení píšťal znamená dát
širší píšťalu na místo užší. To je však
jeden z problémů. Toho, co se muselo
v tamních varhanách řešit, bylo daleko
víc. Svůj podíl také samozřejmě sehrává
tlak vzduchu. Nejvíc se však o varhanách dozvíme, teprve až když je úplně
rozebereme. Předběžný záměr opravy
může vycházet pouze z určitých předpokladů, které se často po rozebrání musí
korigovat a leckdy dochází i k překvapení. To byl i případ slavných týnských
varhan. A  to jsme si mysleli, že díky
obsáhlé literatuře o nich víme všechno.
Dá se také spolehlivě poznat, zda výška
ladění je původní nebo vznikla tím, že
varhanáři si ulehčovali práci s vracením
ladiček a místo toho je stále sklepávali
níž, až se třeba dostali o třičtvrtě tónu
nahoru. „Vysoké“ ladění také vzniklo tím, že se např. na Vánoce naladily
varhany na 440 Hz a v teplém létě už to
udělalo hravě půltón rozdíl. V  tom případě pak nezbývá nic jiného než ladičky
znovu vyletovat, pokud mají píšťaly ladicí zářezy a jsou-li píšťaly zaříznuty na
přesnou délku, tak je všechny nastavit.

Reakce
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Poposazením píšťal opět dojde k porušení původního menzuračního průběhu.
Nelze-li změnit výšku ladění, je nutné
skladby transponovat. Většinou tato
praxe zůstává na varhaníkovi, i když
např. hráči na žesťové nástroje jsou
v transponování zběhlí, protože používají nástroje s různým laděním a velmi
často musí korigovat notový zápis. Zde
zase mohou nastat problémy. Pokud se
hraje na historické varhany s krátkou
hlubokou oktávou a nerovnoměrnou
temperaturou, je transpozice o půltón někdy pěkným oříškem. Naštěstí
v Hostivici je temperatura rovnoměrná,
chromatická hluboká oktáva, dvanáctitónový pedál, a tak nedochází k převratům akordů. Jelikož občas v Hostivici
zastupuji a na uvedené varhany hraji,
transponuji zcela běžně nejen písně
z kancionálu, ale i žalmy. Práci si ulehčuji tím, že hraji přímo ze zpěvníku,
nikoliv z doprovodu, a vytvářím si sám
doprovod. Chce to zkrátka maličkost,
dokázat zharmonizovat danou melodii. Pokud hraji i v jiných kostelech
s nějakým nástrojem a musím transponovat, používám generálbasový part,
který transponuji a podle čísel vytvářím doprovod. Opět zjednodušení, než
transponovat celý čtyřhlas. Chce to
zase maličkost, umět číst a podle čísel
vytvářet akordy. Varhaníci, kteří hrají
stejným způsobem, mi dají za pravdu, že
zvláště česká barokní či klasicistní tvorba je harmonicky poměrně jednoduchá
a akordy jsou takřka „v prstech“, a tak je
možno se soustředit více na průchodné
tóny a do doprovodu promítnout i tematické úryvky orchestrálního partu. To je
ta pravá muzikantská radost, podobně
jako tematická improvizace. Hrát generálbas třeba v kantátách J. S. Bacha či ve

Gregoriánský chorál
seminář na KTF UK
V akademickém roce 2007/2008 proběhne na KTF UK v Praze již potřetí kurs
Gregoriánský chorál: teorie a praxe II,
který vede David Eben s přispěním Jiřího
Žůrka.
Fakulta pořádá seminář bezplatně v rámci Univerzity třetího věku (!).
Zúčastnit se může 30 zájemců, přihlášku je
třeba zaslat na adresu KTF do 30. června
2007.
Seminář proběhne od 22. února do
4. dubna 2008, vždy v pátek (kromě 21. 3.)
od 9 do 12 hodin.
První dva kursy předpokládaly, že
účastníci jsou začátečníci nebo mírně
pokročilí. Ve třetím ročníku se zvýšil počet
hodin (oproti prvnímu kursu o 2 dny ve
prospěch zpěvu), na závěr se nově pro
osvědčení o absolvování provádí písemný
test.
Výuka zahrnuje úvod do historie gregoriánského chorálu a jeho východiska,
hudební formy, semiologii, zpěv a praktické využití chorálu v liturgii.
Více na http://ktf.cuni.cz - viz rubrika
-jš-

skladbách J. D. Zelenky, to už se člověk
někdy pořádně zapotí, podobně jako
transponovat čtyřhlas ve mši takového
Treglera či J. B. Foerstera.
Protože hraji také v pražské katedrále při latinských nešporách a doprovázím chorál na nový pozitiv, který měl
původně sloužit pouze k hraní continua při figurálních mších, musím řešit
i otázku doprovodu gregoriánského
chorálu. Abych dodržel zásady doprovodu a hlavně tóninové vztahy, které si
nemohu volit libovolně, musím často
zvažovat i vhodný akord, protože pozitiv
je naladěn nerovnoměrnou temperaturou. Ale vždycky jsem nalezl řešení, jak
situaci vyřešit. Ti, kteří tam na latinské
nešpory chodí, vědí, jak každou neděli
měním i stylizaci doprovodů, od klasického přes paralelismy až po organum
či gimel. Chce to opět maličkost, umět
číst v chorální notaci, umět modulovat
v církevních tóninách a briskně určovat
předznamenání transponovaných církevních tónin (např. jaké předznamenání má hypofrygická od fis). Je to opravdu
záležitost praxe a cviku. I když jsem to
nakonec trochu zlehčil, chci jen říci, že
se lze vyrovnat s většinou „problémů“,
které nám některé varhany přinášejí.
Za svou více jak 40 let trvající varhanickou činnost jsem poznal obrovské
množství nejrůznějších varhan a hrál
při bohoslužbách nejen v naší zemi, ale
i v cizině a nikdy jsem nemusel použít
větu: „Pane faráři, máte na kůru neliturgické varhany, proto nemohu při mši
hrát.“ Varhany byly vždycky do kostelů
stavěny pro bohoslužby, nebo snad ne?
Je jen na varhaníkovi, jak se s nástrojem,
který má k dispozici, vyrovná. Příčina,
proč některým amatérským varhaníkům takové nástroje nevyhovují, spočívá
spíše v tom, že jim nikdo neřekl, jak si
s určitým problémem poradit, např. jak
trochu zeslabit doprovod a přitom nevypínat rejstřík, jak nasimulovat pedál
u varhan, kde byla odstraněna pedálová
klaviatura nebo trvale zní nějaký tón
a není čas závadu okamžitě odstranit,
a třeba jak vytvořit i ono „chybějící“ tremolo. Spíše bych řekl, že většina varhan
v našich kostelech nevyhovuje koncertnímu využívání, pokud máme na mysli
jejich sólistické uplatnění, a to ještě
v případě zařazení nevhodného repertoáru. Na naše barokní varhany se např.
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nedají hrát vrcholná díla J. S. Bacha nebo
chorálové předehry s c.f. v pedálu, dále
díla severoněmeckých autorů a samozřejmě skladby romantiků či skladatelů
20. století.
Závěrečné poznámky
V Rychnově nad Malší byly postaveny
varhany v r. 1777 freistadským varhanářem L. F. Richterem. Později byly částečně rozšířeny a pneumatizovány. Pak
dokonce došlo k jejich odstěhování. V r.
2000 byly navráceny zpět a restaurovány
nákladem rodáků žijících v Rakousku.
Podmínkou bylo, aby nad opravou bděl
organolog z Lince. Ačkoliv se z původních varhan nezachovaly úplně všechny
píšťaly, dokonce i skříň pozitivu musela být podle fotografie vyrobená jako
replika, podobně jako celá strojová část
(vzdušnice, traktura, hrací stůl, měchy
apod.), byly varhany rekonstruovány do
původního stavu, tj. včetně krátkých
oktáv a s jedinou přetahovací manuálovou spojkou. Kdo z našich organologů
by si něco takového troufl navrhnout?
Linecký organolog vůbec neřešil otázku,
že tam bude varhaník, který na krátkou
oktávu neumí hrát. Zkrátka se to naučí
a hotovo.
Známé Trost-Orgel v Altenburgu měly
pohnutou historii. Byly v pozdější době
částečně přebudovány a při posledním restaurování došlo mj. k obnovení
původního Chortonu 463 Hz a k přeladění na temperaturu Neidhardt I.
Myslíte si, že varhaníci protestovali?
V  drážďanském Hofkirche na známých
Silbermannových varhanách byla zase
v r. 2001/02 navrácená původní výška
ladění 415 Hz při 15°C. Je to špatně?
To je jenom několik případů. Stále
pociťujeme absenci nějakého českého odborného varhanního časopisu.
V zahraničí jich existuje několik a jsou
v nich velmi zajímavá a poučná čtení.
Jenom tak člověk pozná, co to vlastně
znamená restaurovat a pečovat o varhany.
Stále mi v uších zní výzva několika
zahraničních přátel: „Nezničte si vaše
varhany neuváženými přestavbami, jako
jsme to udělali po válce my.“
Marek Čihař
organolog Arcidiecéze pražské

PSALTERIUM, zpravodaj pro duchovní hudbu
Ročník 1, č. 3/2007. Vychází 6x ročně, vydává Psalterium s.r.o., Kolejní 4, 160 00 Praha 6,
IČ 26448203, tel. 220 181 295, psalterium@sdh.cz, http://zpravodaj.sdh.cz,
http://blog.sdh.cz.
Šéfredaktor Jiří Kub. Redakční rada: Jaroslav Eliáš, Milena Holomková, Evžen
Kindler, Libor Mathauser, Rastislav Podpera, Tomáš Slavický. Výkonný redaktor
Jarmila Štogrová. Design Jana Majcherová.
Registrace: MK ČR E 17101 ze dne 30. 10. 2006, ISSN 1802-2774

